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BORSSZEM JANKÓ.

Fest Imre.
Mindig örömmel fogunk tollat, mikor ezen
lapokon, a melyek a rágalmazó igazmondásnak
szentelvék, oly férfiút vagyunk kénytelenek bemu
tatni, a kire, ha igazat mondunk, az nem lesz
egyúttal impertinentia, és a kit, ha már megaka
runk szidni, nem szidhatunk meg másért, mint
hogy itt akar hagyni bennünket.
Fest Imre, ugyan nem minket, hanem a
kereskedelmi
minisztériumot készül odahagyni.
Hanem mi több vagyunk XIV. Lajosnál, Borsszem
Jankó c'est plus que l'état, Borsszem Jankó —
c'est tout, a Borsszem Jankó minden, a Borsszem
Jankó miniszterelnökség, a Borsszem Jankó keres
kedelmi minisztérium, a Borsszem Jankó az egész
nyilvános élet; és a ki a nyilvános élet teréről
dezertál, az tőlünk szökik m e g ; és megfogjuk,
ha érdemes ós ha tudjuk.
Pedig rendesen az érdemesek szöknek m e g ,
s azok, a kiket pokolba kivárniuk mi és kívülünk
sokan, ott élősködnek a nyilvánosság levegőjén,
sütkéreznek annak napján, húzzák az ország pén
zét, rabolják idejét ós nem dolgoznak érte sem
mit. Ezek a közélet parasytái, a kiket, vagy inkább
a melyeket bottal sem tudunk szemeink elől
elűzni.
Fest Imre nem áll rokonságban e hadsereg
gel. 0 egyebet sem tett a hazáért, mint hogy
dolgozott; nem ordított fel a haza sebeinek l á t - .
tára, nem tartott halotti beszédeket a még élő
beteg felett, nem jajveszékelt, nem sírt, nem hir
detett tele torokkal honmentő eszméket, nem fitog
tatta fontos személyiségét a fórumon, még talán
csak nem is — gründolt a hazáért: — hanem,
dolgozott: Már pedig nálunk csak az nagy hazafi,
aki az előbbieket teszi ; az a ki dolgozik, csak —
jó napszámos. Adj uram, magyarok istene, ennek
az országnak sok — jó napszámost, ós mentül
kevesebb nagy — szájú hazafit.
Azt mondják, hogy Fest Imre volt a keres
kedelmi minisztérium lelke. És több physiologus
ebből érvet von azon állítás mellett, hogy a lélek
székhelye nem a fej. Mert bizonyos, hogy a keres
kedelmi minisztérium feje időközben változott ós
a lelke mégis ugyanaz maradt.
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Nem akarjuk azt állítani, hogy lelkének távo
zásával a kereskedelmi ministerium most már egé
szen l e l k e t l e n lesz; hisz a parlamentarismus
és dilettantismus országában nem nehéz egy mi
nisztériumba a képviselőház zöld székeiből uj
államtitkári lelket belehelni. Hanem annyit bizo
nyosnak tartunk, hogy a kereskedelmi minisztérium
f e s z t t e l e n s é g é n e k első idejében nem fogja
magát nagyon fesztelenül érezni, sőt inkább igen
sok oka lesz veszteségére emlékezni.
Különben ez még nem eldöntött dolog; mert
Fest Imre hátára vette ugyan batyuját és kezébe a
vándorbotot: de annyira még nem távozott el a
kereskedelmi minisztérium épületétől, hogy az ablak
ból utána néző minisztere esengő pillantásai vissza
ne hivhatnák.
Kívánjuk, hogy Szlávy ur pillantásainak legyen
delejes hatalma és bilincselje földhöz távozni akaró
első legénye lábait addig, amig az mérgében
földhöz nem vág batyut és botot és vissza nem
tér Íróasztalához, a mefynól még sok jót tehet,
mielőtt véglegesen elmenne „procul negotiis, paterna rura bobus exercere suis."
15.j .

APRÓ HÍREK.
Jókainak arany embere, a mely félév óta a „Hon"
tárczájában kísért, a terézvárosi választáson ugy kifogyott
aranyából, hogy az orra egészen megrezesedett.

*
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A „Pesti Napló" azt iija, hogy több magyar koro
naőr Budán a szabad Dunában íürödvén, közülök egy a
: vizbe fult. Festetich gróf és Vay báró erre kijelentik,
hogy ők nem többen, hanem csak ketten vannak korona
őrök ; hogy nem Budán hanem Baden-Badenben szoktak a
Dunában fürdeni; és hogy nemcsak nem fuladtak a Dunába,
de — legalább ez idő szerint nem is szándékoznak sem a
Dunába, sem egyéb hazai, vagy külföldi folyóba belefuladni.

*

*

A magyar nemzeti múzeum mult havi hivatalos
jelentése örömmel konstatálja a nemzeti intézet gyűjtemé
nyeinek nevezetes szaporodását; csak a mult hóban 3,
mond : három darabból álló nyomtatványgyüjtemény sze
reztetett be a könyvtár számára. Magán uton értesülünk,
hogy e becses gyűjtemény : István bácsi 1856 i kalandáriumát, Tatár Péter regekunyhójának első füzetét és Be
kened Dalabáj költőnknek „Illatozunk" cziinüköltemény
füzérét foglalja magában.
<fe

.—
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C e m e n t V i c á t d e Grrénoble.
Aszfaltos

regény

néhány

kötetben.

Elsó kötet.

Második kötet.

A hévmérö Keaumur szerint 25 fokot mutatott.
Amina lakása volt: hatvani utcza 10. sz.
Amandé : hatvani utcza 11. sz.
Ebből azonnal kitűnik, hogy Amina a páros, Amand
pedig a páratlan számú oldalon lakott. Vis-á-vis-k voltak
ők azon nagy quadrille-ban, melynek neve : élet.
Egy Amina egy Amanddal igy nem cselekszik kö
vetkezmények nélkül.
Egy Amand sem egy Aminával.
Ok szerették egymást forrón, az őrületig, lipótmezöileg: Sőt mi több, szivesen is látták egymást.

Délben a hatvani utczán nem jár senki, ezért ott
volt a találkozó.
Fél egy órakor a kocsiút közepén numero 10 és 11
közt; igy mindegyik félnek egyforma távolságot kellett
gyalogolni.
Pontban 12 órakor Amina és Amand kiléptek a
járdára.
Ember nem látszott sehol, csak numero 13 második
emeletének egyik ablakából lógott egy hosszú szárú csibuk.
A csibuk szopókás végén Vicát Kelemen tartózko
dott, hol is ugy bodrozta a füstöt, mintha tanult frizőr
volna. Huszonöt fok Reaumur s z e r i n t ! ! ! . . .
Az aszfalt ragadós volt. Amina és Amand jobbik
czipőinek talpai az első lépésnél odaragadtak.
Azután letették a bal lábat is ; az is odaragadt
mindkettő.
Egy jajszó hangzott föl a hatvani utczában — kettő
lett belőle. Mily idegrázkódtató esemény !

E hat gondolatjel hat gondolatot képvisel, mely
nem akart eszembe jutni.
Vicát Kelemen pedig a 13-dik számú ház ablakából
megleste az egészet, mig ellenben Amand az Anglo-Hungarian Bituminous Rock Paving Company Limited ügy
nöke volt. Mily baljós fordulat!
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Harmadik kötet.
Amina és Amand az odaragadt jobbik czipőkből ki
húzták jobbik lábaikat és még egy lépést tettek előre,
pőre strimfliben.
Azután a bal lábbal is igy cselekedtek.
A járdán két pár czipő maradt, árván, „földhöz ragadtan" a szó teljes értelmében.
Az egyik lakkosbőr volt, kis gombokkal, — a má
sik everlasting, lakkos csucscsal és oldalfleklivel.
Az egyik him volt, a másik nőstény.
Az egyik Amandé volt, — a másik Amináé.
Egy második jajkiáltás hallatszott végig a hatvani
utczán. Ebből is kettő lett.
De nem hallotta senki, csak a numero 13-ból lelógó
csibuk szopókás végét a második emeleten szopogató száj
törvényes birtokosa.
Mily szörnyű fülbaj, mely ily siketséget szülhet!
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Negyedik kötet.
A második jajszónak is megvolt a maga oka.
Már most a két strimfli ragadt oda az aszfalthoz.
Borzasztó helyzet! Vérfagylaló katasztrófa!! Lélekzetkocsonyító szörnyűség ! ! !
De a szerelem találékony.
Amina és Amand hihuzták lábaikat a strimflikből
és harmadszor léptek előre az utcza közepe felé, — már
most mezitláb.
A következő perczben a két járda szélén két pár
üres strimfli „lábatlankodott", a szó szoros értelmében.
'Oda ragadtak.
Ah, az aszfalt egyike a világ legragályosabb beteg
ségeinek !
Országos egészségügyi tanács, hol vagy ? ! ? I — ! r

Hatodik kötet.

Ötödik kötet.
Ismét két iszonyú sikoj olvadt egygyé a hatvani
utcza levegőjében.
Azaz hogy egy sikoj olvadt kettővé.
A mint veszszük.
Amina és Amand talpainak bőre odatapadt az asz
falthoz.
Odatapadt ? Ha ha ha ! . . . Oda n ő t t ! Oda g y ö 
kerezett!
Lábaik megfeneklettek a lágy aszfaltban. Elsülyedtek. Az aszfalt burkolat készült elnyelni e szerelmes párt,
mikor egymás karjaiba rohantak.
Ha!
Szörnyűség! Skandalum !
Pedig Amand maga volt oka e szerencsétlenségnek.
Miért is vállalta el az Anglo-Hungarian Bituminous Rock
Paving Company Limited pesti főügynökségét ?
0 burkoltatta aszfalttal a hatvani-utczát.
Ez a nemezis boszuló kezének mutató ujja !
Nem igaz ?
De bizony igaz!
r(

Ime a halál, legaszfaltosabb alakjában.
De a numero 13-ból lelógó csibuk szopókás végét a
második emeleten szopogatva nyalogató száj törvényes
tulajdonosa, Monsieur Clément Vicát de Grénoble, enszerelmónek föláldozásával segitett rajtuk.
Lenyújtotta nekik a csibukot, melybe az elmerülő
pár mohón kapaszkodott. Azután egy jó gondolata jött.
Szaladt a városházára. Összedobolta a tanácsot.
Elébe terjesztette, hogy ő alkalmasabb burkolatot talált
föl az aszfaltnál. E burkolat neve: cement Vicát,azaz Vicatféle cement, fogadják e l ; ő jót áll érte, hogy rosz.
Ezen aigumentum győzött. A tanács elfogadta a bur
kolatot és elhatározta, hogy a hatvani-utczán azonnal meg
is próbálja. De már most az volt a baj, hogy a „cement
Vicát" még nem volt föltalálva.
Sebaj! A derék grénoblei segitett magán. Fölszaladt
Budára a belügyministeriumhoz. Tóth Vilmost épen jó
kedvében találta és rögtön megnyerte az engedélyt, hogy
nevét C l é m e n t Vicat-ból — C e m e n t Vicat-ra ma
gyaríthassa. AVicat-féle cement igy meg volt.Clément Vicát
fölszedeté a hatvani-utczáról az aszfaltot, ezáltal kiszabaditá a szerelmes párt, s aztán saját magát lerakatta az utczára uj burkolat gyanánt.
Oh szerelem, mily dicső a te hatalmad!
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Hetedik kötet.
(Hymen.) Anglo - Hungárián - Bituminous-Rock-Paving-Compauy-Limited Amand ur tegnap vezeté oltárhoz
a bájos Amina kisasszonyt, ki ezentúl Anglo-HungarianBituminous-Rock-Paving-Company-Limitedné asszonyság.
(Fővárosi Lapok.)
(Névváltoztatás.) Clément Vicát ur Grenoble-ből —
Cement Vicat-ra változtatá nevét.
(Budapesti Közlöny.)

Xyolczadik kötet.
Amina és Amand pedig minden este karonfogva sé
tálnak a Vicát féle cement-burkolaton és hálásan emlékez
nek vissza azon „1" betűre, melyet Clément Vicát az ő
megmentésökért föláldozott.

JÚLIUS 2 8 . 1872.

Miniszteri tárcza.
Kerestetik egy miniszter ahoz a miniszteri tárczához, a melyet Tisza Kálmán, a választások előtt
egy váczi-utezai kereskedőnél megrendelt; és a válasz
tások kimenetele után a foglalóval együtt a kereskedő
nyakán hagyott. A tárcza vörös bőrből és a meg
rendelő kívánságához képest Lónyay miniszterelnök
tárczájának mintájára készült; és nemcsak hivatalos
okiratok, hanem bankjegyek,
részvények s egyéb
értékpapírok befogadására is alkalmas. A tárcza meg
tekinthető a fennevezett kereskedő kirakatában, a hol
kitűnő
helyen
„miniszteri tárcza" felirattal van
kiállítva.

Kőbányai dolgok a városházán.
Jelentés.
i
'

Alulirott postaigazgatóság, mely eddig is kitelhető buzgalommal igyekezett a czélnak megfelelni,
ezennel értesíti a t. cz. közönséget, miszerint legujabban két gözerejü rákról s több mádi zsidóról
gondoskodott, hogy a közönség teljes megelégedését
kiérdemelje. A pontosság és gyorsaságra nézve a kö
vetkező bizonyítványok eléggé tanúskodnak.

Kir. magyar postaigazgatóság.
Nro. i . Jelentjük és bizonyítjuk, hogy levelein
ket és hírlapjainkat a roppant távolság daczára tiz
nap alatt rendesen kézhez kapjuk. Hálás köszöne
tünket fejezzük ki egyszersmind, hogy silány Öt krajczárcrt leveleink Dömsödöt, Gödöllőt, Sz. Fehérvárt,
Visegrádot s más nevezetes helyeket is bejárnak, mig
hozzánk érkeznek.
Szent-endrei birtokosság.
Nro. 2 . Hálás köszönet és elismerést a kitűnő
postakezelésnek, hogy noha vidékünkön
roppant
számmal mutatkoznak a véres ragadozó állatok s más
veszedelmes útonállók, lapjaink és leveleink kelet után
hat napra mégis sérte^enül érkeznek birtokunkba.

Zugligeti nyaralók.
Nro. 3. Azon véghetetlen távolság, mely városunk
és a főváros közt van, és a pusztító óriási Duna fo
lyam daczára, mely habjait mérgesen hömpölygeti,
megelégedéssel bizonyítjuk, hogy leveleink alig rövid
hét napok alatt mindig megérkeznek körünkbe.

Ó-Buda lakosai.

S ó b a j t é i s .
Olyan arany embert csak irok, a melyik a „Hon"
tárczáját egy esztendeig megtöltse; de ki ír nekem
olyan arany embert, a ki a magam tárczáját meg
töltse.
A „Hon"
szerkesztője,
mint volt terézvárosi képviselőjelölt.

X. — A kőbányai disznók . . . .
XX. — Én nem tudom, mit akarnak mindig azok
kal a disznókkal. A disznó igen hasznos á l l a t . . .
X. — De a szaga!
XX. — Szaga ? Hát a rózsának nincs szaga ? Azt
mégsem akarják kasszírozni.
X. — Igen, de . . .
XX. Ejnye, talán bizony zsidó az ur, hogy ugy irtó
zik a disznótól ?
X. — Én keresztény katholikus vagyok.
XX. — Annál furcsább, hogy igy izél a disznók el
len. Mi nem vagyunk zsidók, tehát a disznókat nem fog
juk bántani. Inkább törődnénk más disznóságokkal oda
künn Kőbányában, például a szappanfőzéssel. Tiltsuk meg
hogy ott szappant főzzenek . . .
X. — Mi jut eszébe, kollega ?
XX. — A szappanfőzés büdősebb a disznónál.
X. — Hogyan? Olvasta ön Bukle Tamást?
XX. — Nem kell az nekem, vagyok én eléggé Ta
más magam is.
X. — A szappan a népek czivilisátiójának mértéke.
Minél több szappant főznek tehát Kőbányában, annál czivilisáltabb Kőbánya.
XX. — Tehát minél büdösebb Kőbánya, annál czivilisáltabb ; no jó, ugy megmaradhatnak az én disznóim
is, akkor a büz és a czivilisátió még nagyobb lesz.

Andrásy verebei.
„Nem szeretek, úgymond
Andrásy
gr. tavaly
Ischlhen Bismarck herczeghez, midőn a
jezsuitákról
volt a szó, nem szeretek ágyúból lőni verebekre."
Ennyit leplezett le a Reform; de elhallgatta, a
mit Bismarck erre feleit. () kanczellársága pedig azt
mondta:
„Lieber gráf, hir iszt nicht die Rede von Spatzcn,
auf welche man mit Kánonén
schiszt, sondern
von
Nacht-Eiden,
welche mit Kanon
schissen."

Csak két koszos közösügyes forint!

Gyász-napok.
A magyar ellenzék véres küzdelme 1872-ben.
Bolondali elv-áriak! Akaszszanak fel kóczraadzagra a Júdás által híressé
tett fűzfára a szentséges Golgotháu, ha egy körömfeketényi veszett fogalmam van
arról, a mit irni fogok nektek 2 véres hasú bankóért. De irok, irok ha megvesze
kedem is bele.
Legyen az apák által az unokák számára megörökítve, mig az istenitélet
nagy napja bekövetkezik s mindnyájunkat elvisz a tótfene, s mutassanak rám ujjal
hogy ime az igazság le nem buukózható.
Zengem azon dicső hazafiaknak a nevét, a kik a kutyának s^m kellettek,
hadd világítsanak, mint Salamon . . . feje. ebbe a közösügyes sötétségbe, zörögjön a
bűnösök lelke, mint a száraz bankó és vaczogjon a foguk, mint az egymáshoz
vert susták.
Hiteles emberein küldte meg nekem elfogott lelkét annak a boldogtalannak,
a ki buvábau, hogy Kovásznán a ministerrre szavazott, az árokpartra fölakasztotta
magát s baloldali lelkes fiai által temetetlen hagyatott: beune lesz könyvemben ; benne
lesznek a mohácsi vérontás napjain ógbeszállt baloldali átkok, s valahány lélek meg
vásároltatott, mindenik össze fog itt gazembereztetni két rongyos foiintért.
Olyan kikurvanyázott szent hazafiságot fog lehelni ez a könyv, hogy a
jobboldali mind fölfordul tőle, mert a hány leitatott szavazóban nem maradt meg a
mit bevett, hanem mint a bün, erőszakosan kitört belőle, itt össze lesz hordva egy
habarcsban minden corpus delicti.
A szent haza, a szent igazság, ós minden szentek nevében kérlek bennetek
bolondali, bolondabbali és szélső bolondali honpolgárok — két forint az ára, csak két
forint mind ez illatos hazafiságnak.

Tógyi Tityi

Gsak tiz kukaczos piczula mindössze!

Tátyi.

Beszéd
az expropi'iáló t ö r v é n y s z é k elíítt.
— Tartotta a tulajdonos ügyvédje. —
Rengeteget köitesz, hogy a sok közt messze kitűnjél,
S mondhassák rólad, bálnak a szépe te vagy.
S lett földbirtokos asszonyból ruhabirtokos asszony:
Atlas-ként magadon hordod a földeidet.

*
Óvod a kis kezedet s i átarti hiu vagy, lluska !
Durvább munkához még odanyúlni se mersz.
Jól teszed, Ilka! Csak egy, a mi megfoghatlan előttem:
Finom munkának tartod-e a pofozást ?
*

Egyszeriben haragos képet váltsz, Ilka, ha kérlek:
Légy őszinte I csak ugy tér bizalomra szivem
„Nem vagyok az
kérded. „Más nő nem mondana ennyit."
Ennyit nem: hisz nincs senkiben annyi titok.

*
Nem biztam benned; meggyőztél engem, lluska!
Ajkidon édes a szó, ajkidon édes a csók!
Boldogan álmodtam; hanem életed egyre hazudtol :
Ajkidon álnok a szó, ajkidon álnok a csók!

Miss Woodhull, „a szabad szerelem nagy apostola," szólott:
„Nem kell házasság; mert ez a bűnnek oka."
Miss, te nagyot mondasz, s a világ e szavadra nagyot vár.
Jó erkölcsöt igérsz, majd ha szabad lesz a bűn !

Ember s ember közt te előtted semmi különbség :
Nincs az, akit te szeretsz, nincs az, akit te becsülsz!
GOKOMISA.

JE^elhivá,^.
Egy legéuyuyel dolgozó alulírott mesterember nyil
vánosan is felszólítja Balázs Sándor urat, hogy „Strike Nr.
2 " népszínművünknek egyik felét (akár elejét, akár hátulját)
augusztus 15-dikén reggelre annál inkább benyújtsa,
mert ugyan 15-ike délutánján a 100 arany megnyerési ha
táridő lejárván, be nem küldés esetében kénytelen leszek
népszínművünk hiányzó felét is megírni; ez esetben Balázs
Sándor ur a különben osztalékul jutandó 4 5 darab aranyra
sem tarthatván igényt. Egyszersmind kötelességévé téte
tik Balázs urnák, a beküldendő féldarab (eleje vagy há
tulja) mellett legalább 125 mond száz huszonöt Blaháné
által bájosan eldalolható nótát is lekótázva, vagy kótázatlanul, de mindenesetre szöveggel megküldeni.
Szigligeti
Ede,
mester, czéh- és atyamester.

Tisztélt esküdtszék !
A három szív- és három vese tttcza sarkán levő
1715. számú 126 • ölre terjedő üres telek
kisajátítá
sáért az építkezési tanács 12,600 frtot ígér, holott a
birtokos, Gixenberger Alajos, 126,000 frton álul oda
nem adhatja.
Ezen eset, uraim, különös
fontosságú
azért, mert elvileg él kell dönteni, melyik telek ér töb
bet: az e, melyen van építkezés, vagy az, melyen nincs
semmi. Uraim, én az utóbbinak
adom az elsőséget,
mert: föltéve, hogy a sugárút vonalába eső télken volna
építkezés, ez meg nem maradhatna,
hanem az építke
zési tanács kénytélen volna azt leromboltatni,
mi tete
mes költséggel járván, a nyert telket
megdrágítaná.
Ellenben,
ha nincs rajta semmi, a tanács mit sem
költ rá a vételáron kivül. Ez mindenesetre
előny; ha
pedig a birtokos az építkezési tanácsot valamely előny
ben részesiti, ki kényszeritheti
öt, hogy ezt ingyen
tegye ? Senki!
0 neki jogában áll e
beneficziumot
értékesíteni,
azaz magának a tanács által
megfizettetni.
(Helyeslés a birtokos részéről.)
Ennélfogva
én azon
elvet átalánosan elfogadandónák
tartom, hogy a be
épített telkek értéke csekélyebbnek ítéltessék
a be nem
építetteknél. Másrészt azonban tekintetbe lesznek veen
dők mindazon közvetlen
és közvetett károk,
melyeket
birtokos ama telektől való megfosztatása
áltat vall.
Közvetlen
kár az, mely a telek természetes
tulajdon
ságainak ki nem aknázhatásából
foly. Ilyen például a
levegő kitűnősége
A jó levegő, uraim,
az egészség
fŐkelléke. A kérdéses telek levegője jó; ha tehát önök
birtokost e telektől megfosztják,
megfosztják
öt a jó
levegőtől is, és igy egészségében károsítják. Az egész
ség pedig megfizethetetlen, ezt csak megközelítőleg lehet
becslés alá vetni. Közvetlen kár továbbá annak
elvesz
tése, a mi a földben rejlik. Uraim, azon telek lemegy
egészen a föld közepéig; alatta még egy van, ez alatt
harmadik,
negyedik
ezredik
telek, kérem. Az tehát
nem 126, hanem ezerszer 126 • öl, sőt több, ennyi
ért pedig 126,000
frt semmi.
Egy forint
négy
szög öle; hol kaphatni ily olcsó telket, nem is Pes
ten, de akár Székfü-Hangyáson
? közvetett
károk
pedig azok, mélyek származnak,
midőn a beépítésből
eredhető haszonnak eleje vétetik.
Mert hiszen,
uraim,
ha birtokos ama telken bármiféle ggárat építene, —
mondjunk
téglagyárat, vagy ezukorgyárat
vagy bármi
mást, mennyit
jövedelmezne
ez neki ! Hátha
pláne
kőszéntelepet nyitna benne. Milliomossá kellene válnia
egy év alatt. Arról nem is akarok szólni, hogy nyit
hatna ott aranybányát
is! Uraim, e kérdést nem
lehet tréfára venni; ítéljék meg a dolgot
igazságosan
és aztán, bármi meggyőződésre jussanak is, szavazzák
meg kliensemnek
a kívánt
összeget l (Három
esküdt
kiküldetik a telek megszemlélése
végett s midőn ezek
visszatérnek,
a kisajátítási
ár 100,000 frtban
állapittatik meg.)
t
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Gyászjelentés.

Előfizetési hivatkozás
a

nok

szeretetteljes

sziveire.

Valami Krátky, a ki nem Basik, hanem János, és
csak annyiban Basik, a mennyiben mini ez a hires bűvész
a publikumot bolonddá teszi, — a többi között a követ
kező passusokban hirdet előfizetést (mint kiadó, szerkesztő,
főmunkatárs, szedő és kihordó egy személyben) az általa
kiadandó „Nők Lapjára :"

S z o m o r o d o t t szivvel jelentjük, h o g y a t e r é z v á 
rosi Jókai-párt reménységét, istenben boldogult j á m borságához mért s z o m o r ú nóták kiséreteben, e július
2 5 - é n este 7 ó r a k o r , a v á r o s l i g e t i
„Bimbósház"-nál
ö r ö k n y u g a l o m r a h e l y e z t ü k . A z Örök v i l á g o s s á g fé
nyeskedjék a k o r á n elhunytnak.

A Jókai-párt
kisebb és nagyobb
bízott
sága, mint temetés
rendezők.

Hazám mélyen tisztelt hölgyei! Egy kincse lehet min
den nőnek, mely miként a napfénye azt a csillagok: ugy ben,
neteket ez a másik nem felé emel! — E kincs a tiszta, jó
szeretetteljes sziv. ! !
Midőn tehát a ti jó szivetekbe vetett bizalmam s annak
tudata késztet e lap megindítására, hogy Magyarországon, magyar
nőben az irodalom szeretet soha nem hiányzott: kérlek bennete
ket, támogassátok e vállalatomat ugy anyagi, mint szellemi
segélyeitekkel, hogy ezáltal egyrészről könnyebb legyen az én
czélom elérése — másrészről eleget tegyetek tenmagatok szive
azon visszafojtható; de soha soha ki nem törölhető vágyá
nak : e közművelődést előmozdítani.
A lap, miként azt czime is mutatja — kizárólag nők
számára indul meg. Ezek szellemében, ezek kívánságaikhoz ké
pest, minél igónykielógitőbben lesz kiállítva. Közölve lesznek
benne regények, beszélyek, költemények ; e mellé komoly, isme
retterjesztő czikkek is, a társadalomból, a történelemből —
egyes nevezetes nők életrajza, különösen pedig a már mai nap
annyira elterjedt női „einanczipáczio" kérdését sem mellőzve.
Szóval, ugy lesz összeállítva, hogy élvezetest, tanulságost, ked
veset jóval, hasznossal összevegyitve! lel abban minden nő, le
gyen az koros ! közép !! vagy hajadon! !! éveiben ! ! !

Ártatlan

Kurta. Hallotta-e kigyelmed?
Fejes. Mit ?

Kurta. Debreczeuben Están bátyánk a választás után
sóhajtott fel: „Most már tűzoltó leszek."
Fejes. Csakhogy a Molnár elfogta előle a vizet is.
*
Kurta. Hát azt hallotta-e, hogy Kratki Basik —

Egyébiránt a lap megjelenik egyszer és kellő
támogatás esetén k é t s z e r i s c s ü t ö r t ö k ö n ; és pe
dig finom kiállításban, később együvé köthető k é t i v
területen"!!!
És mind e dus tartalomért a szerkesztő a nők szeretet
teljes szivein kivül csak évenkint 8 forintot kér, a mely
összeget külön egyezkedés utján valószínűleg termények
ben (rothadt burgonya, záp tojás, dohos széna, lyukas bálczipők és kopott chignonok) is leróhatni.

Fejes. Mit csinál ?
Kurta. A nők számára valami újságot.

Fejes. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.

Hirdetés.

Gyásznapok.
A. Ugyan hová szalad Herr von Heckenast?
Heckenast.
A tunába; most betettem meg Teufeldi urvál a szerszedist a Gász-pókokra ? Meg kelledik mosakodnom rá.
A.
Gászbakokra?
kecskebakokra?
Hát Tógyi
ur kecskekereskedésre adta magát ?
Heckenast.
Dehogy, kenvet ir az ellenzék kiz
delmirül. Hanem cdik ollan pides mind 0 másik.

MONOLÓG.
Csak azt szeretném tudni, hogy melyik volt nagyobb
bolond; az a magyar póéta-e, a ki egyik versében azt
irja, hogy: „bort nem iszom" ; vagy az a görög bölcs, a
ki azt a mondást kitalálta : „vőog /.iév ágíorov" (a viz
peniglen legjobb) de akár melyik volt nagyobb bolond,
annyi esze csak maradt mindegyiknek, hogy egyik sem
cselekedett ugy, a hogyan irt.
Están,
m. p.

beszélgetések.

<

!! Gazdáknak!!

Közeledvén a birkausztatás ideje, alulírott
< hajlandó jutányos áron a mosatást nagyban esz
< közölni. Ugyanis a kigyó utcza sarkán a Várady
^ ház előtt a járda oly magas, hogy, ha a Duná/ ból egy kanális vágatik oda, róla a juhok miny den veszedelem nélkül ugrathatók vízbe. Töme^ ges jelentkezés esetén a kanális előmunkálatai
< azonnal megkezdetnek.
<
A városi képviselet tagjai a fürdésre ingyen
< engedélyt nyeruek e kanálisban.
Pesten, jul. 25.
<
Pestvárosa
gazdasági
<
liivatala.

<

Tulajdonos és felelős szerkesztő: CSICSERI BORS.
(ketsas-uteza 24. sz.)

Pest-bécsi irodalmi és művészeti intézet

D E U T S C H

T E S T V É R E K

a Deutsch-félc részvény-társaság és Deutsch L. egyesült vállalatai,
az osztrák, angol, porosz, franczia, würtemb. művészet és tudomány nagy arany érem és az 1871-iki londoni
nemzetközi világkiállítás oklevelének birtokosai.

K ö z p o n t i ii*oda: P e s t , bálvány-iitcza 0 . s z .
—~^^?s^=s>-

A t. üzletvllág, hitelintézetek, s

Mivalóan a takarékpénztáraknak
ajánljuk legszabatosaub kiállitásu

ügykezelési r yomtatványainkat,
a

legdíszesebb

és legolcsóbb

kiállitásu

HITELPAPÍROKAT,
minők :

részvények, részjegyek,

zálogkötvények

és

árulevelek,
melyeknek kiállításában minden vállalattal

versenyzőnk.

