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Szlávy József. 

Utczasepróból — miuister! 
Nem csodálnám, ha egy bécsi lap azon kez

dené vezérczikkét, hogy — ime mily romlott ez 
a Magyarország ! Már ugy kifogytak embereikből, 
hogy vasra itélt rabokat helyeznek a piros bár
sonyba. 

Nincs különben. Szlávy 48-i szerepléseért a 
forradalom után két évi vasban töltendő utczasöp-
résre Ítéltetett. Hja! ez a hazaáruló Deákpárt nem 
tud különb embereket találni, korifaeusai vagy 
bitófa alól, vagy sáuczról, vagy az utczaseprő 
mellől kerülnek ki; szóval: a mi nagyságaink meg
bélyegzett egyének. 

Ez a kor két nyomot hagyott hátra az uj 
ministerelnökön: az egyik lábán száradt, mely még 
most is merev, mindegyre eszébe juttatván az 
olmüczi szép napokat; a másik a nevén ragadt s 
azon csodálatos hatást eredményezte, hogy a Szlávy 
nevét igen népszerűen hangzóvá, fülbemászóvá tette. 

Egyébiránt meg kell vallanunk, hogy Szlávy 
nem csupán a láncznak köszönheti népszerűségét. 
Ö prototypja a gavallér táblabírónak, ki saloni 
kellemeket urambátyámos kedélyességgel egyesit, 
és az áthidaló egyéniségek közé tartozik, akik a 
régi jó időket a talán nem kevésbé rosz ujakkal 
összefűzik. 

A parlamentben oly kedvelt egyéniség, hogy 
még az ellenzéki padokról egy sem merte eddig 
rásütni, hogy a vasat azért hordta, mert ezüstka
nalat lopott. De hogy meddig telik az ily kövér 
népszerűségből? — Csernátoni a megmondhatója. 

Az uj kormány elnök jelölése csak egy kör
ben keltett visszatetszést, csak egy helyen nem 
értik, mikópen lehetett a válságot ily vigyázatta -
nul bevégezni: a bálbizottságok körében. Példátlan 
eset — legény miniszterelnök! Kit fognak bál
anyának fölkérni ? Nem marad hátra egyéb, mint 
eltörölni a bálanyai móltóságot, törvénybe igtatni 
a bálapaságot minden paternitási terheivel, s a 
lady patronesset egy lord patronussal helyet
tesíteni. 

Másképen ki nem gázolunk a roppant zavar
ból, melybe a helyzetnek válságos kimenetele dön

tött, mert proximus ardet Carneval. Hanem még 
igy is megoldatlan marad egy nagy, bonyolult 
kérdés s a távolba látók aggódó szeme előtt letűnik 
a télidény láthatáráról a ministerelnöki bálok 
csillaga. 

Az uj ministerelnök kedveltsége mellett szól 
az is, hogy, mint távirati tót-dróton értesülünk : 
Pauliny is igy kiáltott föl az uj hir hallatára: 
„Szláva Szlávy!" 

1 3 . . T . 

— A pénzügyi bizottság szerint. — 

Micsoda ? A kormány a múzeum állattani gyűj
teményének külföldi rovarokkal való gazdagítására 2000 
frtot irányzott elő ? Ily hazafiatlan czélra mi nem 
áldozhatunk ; a mig hazai bogarak, léteznek, melyek 
még benn nincsenek a múzeumban, a külföldiekre 
nem pazarlunk. 

Az ősfalvai ódon templom restaurátiójára 1500 
frtot ? Igen szívesen, de azon föltétel alatt, hogy ezen 
újonnan létesített restauratió valami szolid korcsmá
rosnak bérbe adassék, ki legalább a reáköltött összeg 
kamatjait és törlesztési százalékait fizesse. 

A kormos-bölényesi régi zárda refectoriumában 
levő aranyszájú szent János orrának megfej élésére és 
szájának megaranyozására 50 frtot ? H m ! Elég lesz, 
ha az idén a száját megaranyozzák 10 frtért, mert 
erre egy Aranyszájú szent Jánosnak okvetlenül szük
sége van ; de az orra egyelőre igy is megmaradhat, 
hisz nem kell neki szaglálódnia. 

Antik szobrok gipsz másolatainak beszerzésére 
4000 frtot? ócska szobrokra, melyek már tartósak 
néni lehetnek, az ország pénzt nem a d h a t ; gondos
kodjanak erős újmódi öntöttvas-szobrokról, azután majd 
meglássuk, lesz-e pénz. 

Magyar művészeti szaklapra 4000 frtot? Ez fö
lösleges, sőt káros. Mert ha a lap a kormány segé
lyéből él meg, nem fog arra törekedni, hogy közön
séget teremtsen magának, s másrészt ha a közönség 
tudja, hogy ez a lap ugy is kap a kormánytól, nem 
fog rá pénzt költeni. Igy tehát a czél bizonyosan el-
tévesztetik. 

Három rajztanítónak olaszországi útjára 1800 
f r t? Ha az olasz kormány azt akarja, hogy magyar 
rajztanítók utazzanak országában, ő fizesse a költsé
geket ; vissza úgysem hoznak belőle semmit. S aztán 
sokkal fontosabb is, hogy magyarul tanuljanak rajzolni, 
mert az olasznak idehaza aligha veszik hasznát. 
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E P I T A P H I U M O K 

egy "bukott nagyságra , 
i. 

Nem hiába mondta fáma 
Hogy hamar gazdagodott; 
Tanú rá a vörös támla; 
Mi maradt utána ott? 
Tiszta arany ! Mind a szék 
Arany — középszerűség. 

II . 
A többség szülötte : mégis sirba száll. 
Mert a jobb nem tudta, a bal mit csinál. 
Hullván kormány feje, kormány mégis áll: 
Itt a bal nem tudta, a jobb mit csinál. 
Kompromissum az, ha kettő Összeáll: 
S jobb és bal, egyiksem tudja, mit csinál. 

III . 
Menyhért bukott, de Csernátoni nem. 
Miért ? Vigyázz, ez bölcseségi kincs! 
Csernátoni az ellenségeken 
Azért győz, mert „barátja" nincs, 

IV. 
Különben nem is uj a nap alatt: 
Hány láb bukik s a botránykő — marad ! 

V. 
Hic jacet Melchior. 
Venit an melior ? 

VI 
Populi vox, Dei vox ! 
Tudtam, Menyhért, bukni fogsz. 
Híjába védtek egyes szók — 
Ellened a — milliók. 

VII 
Hogy te buktál, az utóddal 
Elégedett a baloldal. 
Hát a többi, a ki nem kell ? 
Nem gondolnak most ezekkel. 
Lefelé a kő is fut — 
Ce n'est que le Premier, qui coűte. 

Mivarol. 

„Tehát mégis Pan Szlavizmus ? Zsivió!" 
Szvetyi. 

Magyar sportnyelvi paradigma. 
(A német eredetivel összehasonlítva.) 

A bőrök igen motozott népgyülése, Zsivoráókon 
Heute sehr besuchtes Meeting auf den Zsivora'-schen 

alapítva. Az addmegmagad igazán Megyerinél. — 
Grundén. Das R»ndezvous war bei Megyer. — 

A nyolczadik bőröndnél mentünk a csepühöz. — 
Beim achten Cover gingen wir ans Werk. 

A mesteri tisztasarok szalvétáját kétszer visszatette 
Meister Reineke salvirte sich zweimal lurück 

a bőröndbe, de a széljátékok és velenczei herczegek 
in den Cover, aber die Windspiele und Doggen 

kimérték az időjárást. Térey és dr. Wurda most 
nahmen die Witterung auf. Der Terrier wurde nun 

az épületbe leeresztettek, de ingyen. A megszabadult 
in den Bau hinabgelassen, aber umsonst. Der verschmitzte 

sihedernek ki kellett árkolva lenni, a mi Brachfeld uron 
Burscne mus te ausgegraben werden, was auf einem Brachfflde 

patjegeczekkel és agancsokkal maga elé is ment. 
mit Spaten und Schaufeln vor sich ging. 

Baljóslatú öröm hangzott a „vadászkürt"-nél; Thally 
Ungeheuere8 Gaudium, es erscholl das Jagdhorn, Tally 

magas, úrias csodamentes ó-skandinávbetü. Rektorszerü 
ho! Herrlicher wunderbarer Run. Magnifique 

mondatok és repedések — a kutyfi elöl ki — a 
Sátze und Sprünge — der Huntsman voraus — die 

lázadás hátul be — egy üresföldi dáma lehajtott 
Meute hinterdrein — eine hollándische Dame stürztn 

két ebédet, midőn puskájával egy szerecsenágra ülni 
zwei Mai hinab, als sie quer über einen Morast setz^n 

akart, de fölült mindjárt egy kosra. Endlicher tanár 
wollte, aber sie sasz gleich widder auf. Enllich er-

követte a killt és Fuchs ur ott maradt a kutyáknál. 
folgte der Kill und der Fuchs blieb den Hunden. 

Az élhetetlent érczherczeg Vilmos kapta. Négy óra 
Den Schwanz bekam Erzherzog Wilhelm. Nach vier Uhr 

után a társaság legmagasban kibékülve a városba 
war die Gesellschaft höchst befriedigt in die Stadt 

visszasöprött. 
zurückgekehrt. 

(Vroui nur own fooc-founUtlQ rrportov) 

„Semmi kifogásom ellene, hogy Thiers eonser 
válja a köztársaságot — nekem!" 

Qmnbettu. 
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Bürokratky Rubricius 
kínszenvedései a válság idején. 

- Színhely : egy sorház. — 
Bürokratky (belép s kancsó sört rendel.) Hm, 

ma dolgozni sem tudok. Nincs kedvem hozzá — azok 
a bolond újságok krízist csinálnak és teli kiabálják az ily 
ostobasággal a világot. Mire való az ? El kellene csukni 
valamennyit! 

Madzag Lőrincz . Nekem se volt nyugtom a büró-
ban, egye meg a manó az ügydarabokat ilyenkor. Az 
ember nem tudja, hogy mi lesz a dolgának a vége. Hát 
aztán ki lesz a ministerelnök? 

Bürokratky Rubr. No Lónyay, Lónyay! Hát ki 
lenne más mint Lónyay ? Mondtam én mindig, hogy az a 
többi minister nem való semmire se, csak az a Lónyay 
tud igazán dolgozni. 

(xörhes Kehemér (jön sebbel-lobbal.) Kellner, ein 
glas bier! Borzasztó — borzasztó ! 

Bürokratky. Kolléga, mi lelte ? 
Oörhes. Hát nem tudja ? — Kellner einen Rus-

seu . . . Lónyay megy, Lónyay megy . . . megy . . . 
Bürokratky. Annál jobb! Mondtam én mindig, 

hogy ö sokat emel, keveset bir. Nem miuisternek való em
ber. Dolgozni ugyan szeret — van is talentuma — de 
kérem szeretettel, nincs szerencséje. Semmi szerencse! Ej 
haj, — alkotmányos országban nagy baj, mert hát az 
alkotmánynak alapja a szerencse. Csakhogy megy — 
akkor persze Sennyey jön. Das is a Mann, der hat's im 
kleinen Pinger ! Milyen admiuistrator; az nem fog eltűrni 
olyan Gorovékat maga alatt, mint szegény Andrásy — uo 
de ő excellentiája akkor még fiatal volt, kezdő minister; 
nem tudta, hogy kell. Bécsben már bele tanult, ott jó is
kolába jár. 

Görhes Kehein, (fölhajtja sörét). De kolléga ur! 
Csitt! . . . pszt! . . . ne sokat beszéljen Gorovéról, hi
szen épen ő az egyití kandidátus. 

Bürokratky. Hát ki beszél ellene ? Milyen gorom
baság w. coliegától, hogy én rám ilyen illoyalitást fog ? 
Ez sok — maga engem sértegetni akar és rám fogja, hogy 
én Gorove ő excellentiáját kisebbítem. Józef! an Schnitt! 
Kikérem az effélét! Gorove nagyon kedves és udvarias 
ember, nagyon becsületes és humánus belső titkos taná
csos. En rám többet ilyet ne kenjen, mert megappreheu-
dálom. Nem is Gorovét értettem az előbb, csak a nyelvem 
bicsaklott m«sg, Azt a hogy is hijjákot akartam mondani, 
aki most elmegy — azt a Trefortot, mert az egy gyönge 
ember. 

(xörhes. Ja — a j ! hisz épen ő a másik jelölt, róla 
is van szó. j 

Bürokratky. Kiről ? 
Grörhcs. Trefortról. 
Bürokratky. Hát ki beszél Trefortról P 
(rörhes. Maga emlegeti. 
Bürokratky. (mérgesen) Colléga! ezt nekem ne 

mondja, maga ellenem áskálódik, maga engem praete- j 
reálni akar, maga irigyli azt a kis fizetésemet. Hogyan 
mondhatja, hogy én Trefortot mondtam, mikor Tóthot vagy 

j Krakelopolyt mondok ? Maga szándékosan süketnek teszi 
i magát, hogy rosz híremet költhesse és az én deferencziámat ő 
I excelleutiáik iránt kétségbe vonja, (dühösen) Jean ! Czá-
j len ! Alásszolgája! (Kalapját haragosan fejébe vágva 

zúdít kifelé, az ajtóban találkozik Nyaklavecz Tóbiás
sal, aki karon csipi.) 

Nyaklarecz Tóbiás. Aber bleibens doch no a 
bissl! Újságot hozok — nagy újságot— a miniszterlistát. 

Bürokratky. Aber herr Sváger, hiszen ugy is 
tudjuk. Hál' isten, csakhogy ezek a régi miniszterek el
mennek. Der Mensch is zu nix kummen. Kérem, még 
drágasági pótlékot sem eszközöltek ki, pedig Bécsben a vi
lágkiállítás alatt mind kapnak. A Gfrett! Nem is volt ez 
kormány csak olyan — csak olyan . . . . Josef! no an 
Schnitt , . . Wissens, das waren nur so dilettanten. 

Xyaklavecz Tób. Maul haltén Collega! Hiszen 
megmaradnak valamennyien Lónyayn kivül. 

Bürokratky. (majd a guta üti meg, hüledezve 
I bámulja végig, hol sörös kancsóját, hol a vészma

dári.) Hát — hát aztán miféle krízis az ilyen? (kaput
ját haragosan begombolja, egy hatost az asztalra vág, 
aztán elsiet magába dörmögve.) Érti az ördög ezt a vi
lágot ! Már simfelni se lehet. Akkor mire való az egész 
bolond politika ? 

Egy kis csillagászat. 
Azon üstököst, melylyel földünk november 2 7 -

dikén összeütközött, Biela üstökösének hívjuk. O 
ugyanis Biala gácsországi városka fölött is már több
ször volt látható s nevét onnan kapta. 

Pályája nov. 27-ikén a fold pályáját metszé, 
s ilyen mennyei pályázat alkalmával rendesen földünk 
játsza Szigligeti szerepét, nem száz aranyat, de igenis 
pár ezer meteort rántva ki a másik pályázó kezéből. 

Ezt nevezi a csillagászat pályázati kométiának. 
Az üstökös, valamint a no, égi vagyis mennyei 

test, és ismét valamint a nö, üstökot azaz chignont 
visel, a melyben számtalan gregarinok vagyis meteo
rok lappangnak. Minden nagyobb ütésre csak ugy 
porzik ki az üstökös-chignonból a sok meteór-grega-
rin s aztán hulló csillag gyanánt a földre hull, mely 
azok megtartása által meteorgazdává lesz. 

Ez azonban csak meteoretikus magyarázata a 
csillaghullásnak. In praxi a csillaghullás vagy mint 
ordózápor nyilatkozik, (mint épen a mult nyáron, 
midőn Berlinben néhány égitest pályája a párisi Plan-
tamourok számításainak ellenéi e összetalálkozott,) vagy 
pedig mint ministerkrizis, melynek alkalmával álló
csillagok bolygókká, bolygók állókká, üstökösök ko
paszokká és kopaszak ezopfosokká szoktak változni. 
Hogy az ily égi tünemények már a legrégibb korban 
is észleltettek, mutatja azon körülmény, hogy a régi 
egyiptomiak a krizist istenség gyanánt tisztelték, még 
pedig dupla alakban : Krosiris és Krizis nevek alatt. 
Jelenleg azonban az érdeklettek semmi istenit nem 
látnak benne. 

A „B. J." csillagászai. 
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G&qIms é g mirm* 
— T a t á r á l l a p o t o k : a f ő v á r o s b a n . — 

^ { I l i í l P w (Körrendelet). 

# 3 w i Pepe-tritro-vicsing, a mennyei birodalom Bud-
z ^ ^ ^ d i n g n e v ü szókvárosának főmandarin-helyettese, 

a bölcs mandarinok vezére, a fehér elefántok ele
fántja, a nap komája, s a bakfityrend vitéze : ezennel el
rendeljük, keményen meghagyjuk s illetőleg tudtára ad
juk mindeneknek a kiket illet, hogy: 

1) minekutána varázslók, bűbájosok, szemfényvesz
tők, újságírók ós egyéb boszorkánymesterek által nagy és 
ragadós nyavalya hozatott mennyei városunkra, mely 
megfoghatatlan vakmerőséggel nemcsak az alárendelt 
kuli osztályt dózmálja meg, hanem még az al- ós főman-
darinok fehér elefánti móltóságára sincsen köteles tartozó 
tekintettel; — minekutána továbbá 

2) mennyei városunk nagy pagodája elé dicső em
lékezetű ősapáink által emelt szent trimurti bálvány szo
bor már annyira megvénhedett, hogy a fentórintett nagy 
csapáson ugy egyéb bajainkon is immár segíteni nem tud 
vagy nem akar, sőt a mandarinok által évenkint rendez
tetni szokott ájtatos kerengősek alkalmával az al- és fő-
bonczoknak hosszú kétkrajczárosokból fejtett tömjén ál
dozata és kegyes éneklése daczára is magát megpuhittatni J 
semmikópen nem engedi, — annálfogva minthogy és mi
nekutána 

3) mi fő- és almandarinok már évek előtt akartunk 
a vagyontalan kulik számára ingyenes gyógymesterekről 
gondoskodni ingyenes fizetéssel, ingyen koplalmánynyal, 
ingyen sátorral, és lapos ménkű simította közpénztár-
czánkhoz mórt borravalóval, mely fényes és dics teljes 
állomásra azonban a szent Fo-tól elrugaszkodott gyógy-
mesterek helyett csupán három bangkoki kanászneoíita és 
ugyanannyi számú miskár jelentkezett, kik elég vakme-
róek voltak a fentebbi ragyogó fizetés mellé még két 
fejelés faczipőt és három pipa ópiumot is követelni; azért 
tehát mi, bölcs fehér főelefántjainknak ormánytanácsában 
elhatároztuk, hogy 

4) a fentérintett gonosz járvány korlátozása tekin
tetéből méregdrága gáliczkővel nem desinficiálunk, sem 
pedig a méregdrága gáliczkőnél is méregebb és drágább 
kerületi és járvány-gyógymestereket ki nem nevezünk, 
hanem igen is meg fogjuk szaporítani a városi darabantyu-
sok számát kettővel: egyike a mennyei város közelében 
fekvő hűvös völgyben éjjel-nappal kétéves mogyoróhajtá
sokat rakásra vagdalandván, másika pedig a hajlókony ' 

sugárszálakat városi pagodánkba haladéktalanul folyvást 
beszolgáltatandván. Azért tehát végül 

5) minden haszontalan költségeskedés, pénz-
i fecsérlés elkerülése végett szigorúan meghagyjuk, minden 

e városban élőhaló Buddhatagadó orvosnak, felcsernek, bá
bának, javas asszonynak, patikusnak, gyógyfüveket áruló
nak, szóval minden néven nevezendő bármily egyénnek, 
a kinek csak a bugyogója zsebében, vagy kertjében, avagy 
udvarában a halál ellen orvosság terem, legyen az bár 
férfi avagy némber, avagy akár csira : hogy ezentúl éjjel
nappal, járva-kelve vagy alva-fekve, éhen-szomjan vagy 
jóllakva, minden időben, órában és perczben, szárazon és 
vizén, ugy a vagyontalan kúlinóp mint a vagyonosabb 
mandarin osztály leghalkabb intésére személyválogatás 
nélkül azonnal sietve készen legyenek; az orvosi dij a va
gyontalan kulik részéről nappal „köszönjük szépen," éjjel 
„Buddha fizesse meg" szólás módokban megállapíttatik, 
a mandarin osztály tagjai ellenben a honorárium gondját a 
nagyöblü ós bőtorku „nagy harang" nyakába akaszthat
ják. De akár részesülnének gyógymesterek e kövérítő dí
jazásokban, aká r nem, tartozó kutyakötelességüknek te
kintsék, kinek-kinek parancsszavára rögtön lódulni a 
beteg has mellé, mert — mint egyik fehér elefánttársunk 
az ujjából nagy bölcsen kiszopta —„megesküdtek rá !" 

G) A bérszekerész követelését a fehér elefántok ta
nácsa kegyesen megengedi, hogy azt a gyógymesterek 
a mi bölcs és föivilágosult testületünk iránti hódolatteljes 
tiszteletből saját zsebükből fedezhessék. 

7) Azon vakmerőleg ellenjáró gyógyászoknak pe
dig, kik fentebbi jól megfontolt rendeletünket figyelmen 
kivül hagynák, mint aljas gonosztévőknek az 5-ik pont 
alatti hajlékony sima mogyoró-bambuszszal olyan 25 
tatár hangjegy fog a hasán el-Hegedüsöltetni, hogy Kon-
fucse se szedi le róla. 

Igy akarjuk ós parancsoljuk! Disznó teremjen a 
káposztában ! 

Kelt Bud-dingban, a nagy Fo megszületése utáni 
18,001-ik esztendőben, a mandarinok és a fehér elefántok 
tanácsának megbízásából. 

JPep e-tritro-vicsing 
Pro-mandaramandin. 

* 
* * 

(Milyen derék, hogy ily barbár fogalmak az or
vos polgári állásáról nem származtak át mi hozzánk! 
Pesten pláne az ilyen meg nem eshetnék! De hiszen 
volna is akkor drága dolga a buta és barbár mad-
zsarnak!) B, J. 



DECZEMBER 8. 1872. B O R S S Z E M J A N K Ó . 7 

Gödi pusztán vadásznak rám ezrével 

Elfogják a szegény rókát erővel 

Ott a c lubban ha száz van is , nem bántják, 

A coverban, ha egy van is , elfogják. 
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A szinház személyzete meg
szaporodott. A kecske és macska 
mellé Orczy b. fáradhatlan ügybuz-
galniának sikerült — egy lovat is jj^tjl ^j^^**^ ' ^ ' ^ szerződtetni, k i n e k feladata egyelőre 

"~ ugyancsak abból áll, hogy a budai 
segéd-díszleteket a pesti szinház- ba 
s innen odaszállítsa. Mindamellett 
nem tudhatni, mikor akad valami 
protectora, a ki majd nagyobb sze
repkörben fogja a tehetséges állatot 
alkalmazni, 

Hogy ama ló nem é ez intendáns saját műve, a mennyi
ben táu a publikum egy részét vagy a süldő szinműirókat 
tette azzá: még nincs lámpafényre hozva. 

* * * 
Juius Caesar sikerétől felbuzdulva több classicai dara

bot is szándékoznak szinre hozni. Benkő már tanulja Lear ki-
rélyt; a nyugdíjazott Gózon (Hunyady László feledhetlen ba
kója) elkagyja nyugalmas otthonját s föllép Rómeóban; Kör
ösek és Szigeti Imre pedig versenyelőadásokat fognak tartani' 
Othellóból s I l i . Rikárdból. Érdekkel tekintünk a két tehetsé
ges művész versenye elé. 

* 
Felekiné kiesvén a gráeziából *), szerepeit kénytelen 

Patakinónak átadni. 
* * 

F a u l a y t a rendezőt elküldték vidékre körútra, hogy te
hetségeket fedezzen föl. Visszatérte után — hír szerint — 
körutat tesz az intézet kebelében !s az ottani tehetségek föl
fedezése czéljából. 

Özv. A l a b a m a utódja gyanánt a t. cz. hírlapoknak 
tisztelettel ajánlja magát 

a Laurion-kérdés. 

" l 

„Fogadj Tóthot szállásodba, 
Szlávy kWmtjat belőle." 

Nyilt kérdés. 
— Budenz nyelvtudóshoz. — 

Az „ik"-es harcz alkalmából kérdezzük önt, valljon 
ezentúl az „ugor"-nyelv is „ugrik"-nyelv lesz-é ? 

A „Borsszem J a n k ó " nyelvészei . 

CSODABOGÁR. 

— Szerelmes levél. — 
Szeretet Örzsikém! 

Hát a mint gondolom, te az pesti gavalórok közt igen 
jo érződ magadat, ógyön meg a fene velük együtt es már meg
felejtkeztél rulam, a Balint kocsisról egiszlen. Pegyig emiéköz 
visza, mikor az kukuriczafosztásbul haza mentünk mire tetted 
le az hitödet, még a szomszédasszony julisa is halottá Maj ha 
fölgyüvök Pestre, hát csak azir mondom, letöröm az derekadot, 
ha valami mást a mint hallom, szabólegény szeretői. Én hála 
istenek, jó egíszsígbe vagyok. Kevánom nóköd is a csali lovam 
mögvakút a kéfc látószömirc, a kancza máu megöslen megellett, 
tsak neked ne lógyön semmi bajod, kedves Orzsi, a mutkor 
voltam Harsánba homokér, ottan monták az ösmerősök hogy 
te kün vagy, valami pesti deják monta, hogy a gazdád mijén 
derék magyar embör, hát bőcsűd meg, tisztőlöm ötet maj ho
zok neki ha fölmék, edgy kis jo Doháut A hites társat is tisz
tőlöm. Az rektor uram Pani, janya kér, küdj neki pántlikát, a 
mógyi szerint, Ezerször csókolak ezael maradok szeretőd 

H — a B liui . kocsis, 
Hej Orzsi! tudod mikor esett az eső, betakartad ma?ad 

a lajblimal hát tsak azór mondom, hagy föl a nyavalyás sza -
bóval mer agyonlűlek. 

H—a Bálint, kocsis. 

Hymen, 
Biztos értesülés nyomán L a n g r a n d - D u m o n -

c e a u ur ismételve kérte meg S p i t z e d e r A d é l 
kisasszony kezét. Fájdalmára arról értesült, hogy a 
kisasszony k e z e m e g v a n k ö j v e . 

Tekintetes pliil. dr, Diogenes urnák, 
Ön hordóban lakik egészen egyedül, anélkül hogy 

felét bérbe adná? Látszik, bo.y ön nem lakik Pesten. 
Tetétlenl IMyomórioz. 

*) De aiért mindig gracziőz marad. 
A „B J." galanthommejai. 

A szerkesztő postája. 

„Haldokló oroszlán." El van intézve. — Kecskemét. F. Na
gyon természetes, hogry egyéb nem juthat az ember eszébe. Az 
elmés őrnagynak hosszú életet kívánunk Kecskeméten. — Arad. 
Kegyetlen vicz ! — H. Balázs. Mitévők legyünk az ön bárány
kaival a farkastársaságban ? — Szt. Matyi prókátora. Sanyarusá-
gos ügyet véd ön, anélkül, hogy czáfolhatna. — Genie. Nézzen 
el hozzánk. •— Shakespeare Jóska. A kéz Jákob keze, de az 
arcz ? — Díszei Már azóta nem is igaz. — Zongoratréfa. Keve
seknek szól. - Pápa, M. E. Többeket besoroztunk. — Sennyei-
cultus. Még eddig csitt! — Jarpay. Megkeserülte azóta. — 
Pest, Sz. L. E'őbb latnunk kelb-ne Állandó alkalmazással nem 
biztathatjuk. 

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

Mai számunkhoz van m e l l é k e l v e : Fe i t e l Traugott áruházának árjegyzéke. 




