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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
az

„ÉSZAKI FÉNY"
HUMOR1STIKUS HETILAi*

első évfolyamának második negyedére.

mulattatásául szolgáló czikkeket közlünk. — Ha 
előfizetőink száma gyarapodni fog, lapunkhoz 
egy negyed rész iv mellékletet nyomatunk, me
lyen közleni fogjuk a magán és hivatalos hir
detéseket, piarczi árjegyzéket, börze folyamot stb.

Végül figyelmeztetésül megemlítjük, hogy 
a lapnak elfogadása elismerő nyilatkozatul te
kintetik. A s z e r k e s z t ő s é g -

T. előfizetőink és pártolóink!
A már nem soká lefolyó első évnegyedben,

— daczára annak, hogy magunk erejére let
tünk hagyva és daczára annak, hogy egyedül 
a helyi viszonyokra kellett szorítkoznunk, — 
megfeszített erőnk és akaratunk mellett sikerült
— a sok oldalról felni d ű lt  támadások ellené
ben is, — lapunkat fenntartani és a t. közön
ség becses pártfogását megnyerni!

Most, midőn már a kezdet nehézségén túl 
vagyunk s könnyebben fogjuk fel álláspontun
kat és midőn továbbra is fenntartani szándé
kozunk: ismételten kérjük a t. közönség becses 
pártfogását és támogatását!

Valamint eddig, úgy ezután is minden erőn- 
kat megfeszítjük és igyekezni fogunk, hogy la
punk a közönség várakozásainak minél inkább 
megfeleljen.

Lapunkban rövidebb és egyedül előfizetőink

Töredék Yetter naplójából.
r h .:

Ma nagy öröm ünnepély Amerikában. Cho- 
lorádó utczáin pimasz tolongás, kutyák és szoba
lányok nyomatnak agyon, ^rinolin aczélok rop
pannak össze. Öröm, sírás, jajgatás és fogak csi- 
korgatásának zagyvaléka hangzik mindenütt, a 
Yüfkhe téren iszonyatos nagy ágyú tátja szá
ját az egek felé. Ezek a kóczos eszű anglusok 
akarnak a hódba lüvődözni.Soha ily förtelmes nagy 
ágyút! Feltekinték reá b a távolság miatt csak 
harrikd napra látbatám meg tetejét, területe 
nyolez világrészt foglal e l; golyóbisa pedig majd 
akkora, mint a fejem.

Szépen el van látva belül déványnyal, falai 
pedig ablakokkal. Már kezdettem csodálkozá
somban vizilóvá változni, midőn láttam, hogy 
egy macska záratik a golyóbisba. Ugyan mi 
fekit akarnak vele?? hát hogy fellüvetvén a 
hódba, csináljon az egerek közt expeditiót s meg 
Írván úti jegyzeteit ugorjon le a holdból a föld 
golyóbisára, Nem szép dolog ily fontos kikül
detést eszetlen állatra bízni. — Gondolatimban 
igen mélyre elsülyedtem.



(Jbochándi dohányom vígan pörsögött pel- 
pámban, lefossé puskám biztosan horgonyozott 
vállamon, Borzám pedig epedve tekintett reám. 
Én megértéin öt s már a kővetkező perczben 
kiugrasztottam a macskát odújából s beültem 
Borzámmal a golyóbisba. Fátyolozodott nők kö
zeledtek térden csúszva felém, kezükbe koszo
rút és sülttyukot emelgetve. — Mintha muzul
mánokat látnék tisztelettel csoportosulni egy Mek
kában járt Dervizs körül. A legszebbek csókok
kal hinték el arczom virágait és egy bordáimat 
megropogtató öleléssel tejezték ki szerencse ki- 
vánataikut utazásomra. — Fikom lelkit, de sze
rettem volna csak kettőt is elemelni közülök! a 
virág piramisból, mely fejem fölött emelkedett 
Borzám húzott ki fülemnél íogvást.

Végre ütött a válasz savanyu percze. — 
Isten veled Magyarország! Isten veled Sárám!

Azután egy republicánusnak honszerelem
től lángoló szivét bedobták a pirammidlibe. mely
től a negyven mázsa puskapor rögtön lángot
vetett.

Uram pillants! majd kórságossá lettem a 
durranásra. ** kéjutazás rögtön megkezdetett s 
mire már a golyóbis ablakán kinéztem, akkorra 
már láttam, hogy nem látok semmit. De fél óra 
IÜ"!V* c!}' Lozei iauam magam a hold golyó
bisához, hogy azon meszelövel, — melylyel 
az eget meszelik, — talán még el is érhettem 

volna.
Hanem hát még a hold golyóbisának part

ján kikötők, addig legyen hangos csöndesség.

Kiíeslott a rózsa . . .
Kifeslett a rózsa 
Piros a virágja,
Messze levegőben !
Terjed illat árja. j

Az én galambom is 
Feslő rózsa bimbó,
Hetedhét országban 
Nincs hozzá hasonló.

Rózsa bokor mellé 
Ha úgy oda állna 
Különbséget köztük 
Senki nem találna.

Pedig hát külömbség 
Közöttük még is van, 
Nem lehet, hogy épen 
Egyenlők illatban.

Tesvéreim!!! ... Már a múlt században meg
mondta kaposvári Tiszahermes karthigam czimű 
kisasszonyában, hogy gnosczébeauton! a mi ma
gyarul annyit tesz, hogy ismerjetek meg engem, 
mielőtt követet választanátok. És éppen ez a 
fontos ok, mely serkentett arra, hogy nyelve
met odújában pihenni ne hagyjam.

Tizenkét hónap múltán egy esztendőre újra 
próbaköre tesz benneteket a hony! ismét lesz 
követ rostatió! én eddig még senki által nem 
ismert szerénységemné fogvást ki nem kijátom, 
hogy én is fő szeretnék kapaszkodni a Cimbo- 
rassó mélységes magaslatára. Én ezt nem mqn-



Bátran járja Tatár Páter a képzelet 
Szárnyán a felemelt bérozeket; utain 
Vigasztalja Apolló:
Senkit sem hagy el istene,

#
Ah! ily boldog akar lenni, dicső Pegas 
Társad: N y e g l e ,  ki már abrakot i» rakott 
Jászolodba. Kemény lem:
Almodról felemelkedő].

r
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M AGÁN TÁVIRATAI.

London. Jövő évi „ebkiállitásra" minden 
előkészület megtéve. Nagyszerű ebviadal is ter
veztetik. — Heczcz maiszterül egy elismert te
kintély Sir Dudwasiczky megnyerve; sőt ő maga 
is ténylegesen szerepelni fog s fogait össze mé- 
rendi a legmérgesebb szelindekkel. — Diadala 
kétségtelen.

H -
New-York. Miután a kövérek congressusa ! 

oly szépen sikerült) jövő évre egy kóczos sza- j 
kállak mettingrie terveztetik. — Elnök a Ieírbo- l
- --- - i * ’r  — i]
kát kelle elviselnem ha *— a levesbe való répa 
bepalásáért — megkanálnyelezett! és mindezt 
hazámé, — ezred éves magyar hazámé szen
vedtem.

És midőn füleim terjedelméhez elérkezett a 
hir, hogy K....th és Debzonszki kiirhálták irhá
sokat és magára hagyták elmaradott árva ha
zánkat, már akkor az én szenvedésem bögréje is 
tele szíttá magát keserű nedűvel, akkor én ismene
kültem, igenis kimenekültem a klastromból! és az 
erdők vadonyában bujdoklottam a toportyán fér
gekkel és vadállatokkal. Hogy ez igaz, láthatjá
tok állatias természetemen is. Vad ómáva éltem 
és azúta viselek olyan savanyu képet. így buj
doklottam én hazámé. De nem hányom fel neki 
mer ű agya a kenyeret.

És mindezen érdemeimet csak azé hallgat
tam e, hogy véletlenül a padalá ne ejtsetek. — 
mert én még most is az vagyok, a ki vótam.
A minap csak azér vágtam a födhön egy tál 
„ b ö f ö g ö t ö k ö t / £ mer nem vöt mellette piros 
káposzta, fehér torma és ződ uborka saláta! — 
Hát kételkedtek-e még tovább hazafiságomban ? . 
nem vót-e már e több az elégné ? j

Apróságok.
X. királyi városba Laos először tévén be 

lábát, annak rendi és módi szerint először is 
Bachus templomait látogatá meg. Felöutvén a 
garadra, kezdett botorkálni az utczákon.

Egy csintalan garabonczás diák megakar
ván őt tréfálni, ezen szavakat intézte hozzá:

.Ugyan kérem, nem mondhatná meg nekem, 
hogy a nap, vagy a hold ragyog-e most az 
égen?“

.Sajnálom öcsém, hogy ezt önnek meg nem 
mondhatom, — mert én ezen városban idegen 
vagyok !“

Nagy hévvel magyarázza đr. F ....... egye
temi tanár az izom rendszert, s egész váratlanul 
e szavakkal fordul egyik hallgatójához:

.Mondja meg uraságod, hogy ha jól oldalba 
lököm, melyik izma jő először mozgásba?*

— „A jobb tenyerem, mert úgy törülöm 
képen a tekintetes urat, hogy még a 99-ik 
unokája is megemiegeti !“ — felelt az elmés 
hallgató.

Szemlélsz nyúlni kicsinyded 
Lantomhoz? mi bajod ? nyeríts.

#
Őrölsz rám ? szabadon nyögd ki hibáimat;
A szecskát, ha talán meg nem elégeled 
S szárát a kukurueznak 
Jó duplán kikapod ma azt.

*
Múlván a sivatag tél, puha szárnyakon,
A forró sugarak érlelik ám megiut 
Szivednek örömére 
A testet nevelő zabot.

Hanczuznak mekegés közt a vidám juhok 
Torkán vigdalokat billeget a kos is;
Mert köztök legel észget 
Borzas főnökük a csacsi.

A csordán mihelyest kél az aranyhaja 
Hajnal — a tehenek bőgedelemjei 
Töltik a levegőt be 
Mert köztök vagyon a bika.



dóm senkinek, én ezt magamba zárom. De azér 
kimondhatom bízvást, hogy én is szittya ma
gyar vagyok, ázsiai szittya magyar! igenis ázsiai, 
mert ditső őselejim a molukki szigetekről ván
doroltak be Gácsországba, innét pedig Pannó
niába néhány pipaszárral. Az a hires anglus 
Derviny nem vezette hűbben az majmok törzs
fáját, mint az én E l éj im.  Én magyar nemes 
vagyok, fővezetem származásomat egész Svato- 
plukig! Nekem gyerek koromba se vót liátu- 
gombolos nadrágom, szívtelenül össze téptem 
volna azt! mert az zsidó gyereket illet nem ma
gyar fiut!

Ám de még ez mind nem érdem. Tudno
tok kell még azt is, hogy én a legtisztább igaz
ságnak is kitekerem a nyakát és hogy tréfából 
se szoktam igazat szólani! Tudnotok kell még 
azt is, hogy midőn a ribilióban megzuhant a 
lárma dob, midőn sikra szálltak a dicső hony- 
videk megöklelni a niraet svalizsérokat, akkó 
én se töltöttem pipázással a napot, hanem iszo
nyú kénokat szenvedtem hazámé! Iszonyúkat 
igen is! Sebesült lettem. Kezeim feltörtek a 
klastrom csengettyűinek durva kötelei! koplal
tam, azonfölül éheztem is mint a marha! 8 a 
__—a :---------

zontosabb és mosdatlanabb szakallu hós. A 
közvélemény Dudwai Jolsiphson mellett nyilat
kozik, b egylet is alakult, melynek tagjai egy 
évig nem fognak mozsdani, hogy elnökükhöz — 
habár csak némileg is — hasonlók lehessenek.

+
A természet tudósok figyelmébe. Kö

zelebb egy remek példány Chaméleon fedezte
tett fel a szentesi határban, mely szinét meglepő 
gyorsasággal változtatja s a körülményekhez ké
pest különbféle alakban tűnik fel, tehát afrikai 
czimboráját messze túlhaladja. Neve: CMAMÉ- 
LEON BUTHAICUS. Ajánljuk a múzeumnak 
megszerzés végett.

Városi hiresztelési könyvtől.
Csúcs Ferenz fertőn Nagya vajekivő, vagy 

ríszer vagy riszebe.

Most mán tehát nagyságos figyelmetekbe 
ajánlom Perszónám, mer itt lesz a válságos pil
lanat, melyben vagy Caesar-t, vagy csizmadia 
inast kellend fognom! Két kandidátus közül akár 
én rám voksoltok, akár pedig másra nem, az 
mindegy! Ne féljetek, hogy nem felelek meg 
kötelességemnek. Ha hallgatni kell, ott leszek én; 
ha ordítani kell, úgy oda is elviszem hónom alatt 
Sasvári Jancsit, van annak tödig érő szája. — 
Mos t  p e d i g  k é v á n o m ,  h o g y  s o k á i g  é l 
j e n e k  m i n d  a z o n  h a z a f i a k ,  k i k  mar -  
t y r o m s á g o t  s z é n  v é d t é k  m a g y a r  
h a z á n k é ! ! !

( V i r á g  B. után.)
Bimánkodja Sánta Pegazusához

N Y E G L E F H I .
Mit gyötrőd szivemet óh Pegas! 
Durczáskodva miért hemneredel le mikor

...... ...........  nrtunnot atMC.tr"««*
„Mi lóg a te szemeden Jancsi ?■ szólítja meg 

kocsisát a házi ur.
— „Hát kérem alásan, a reczeft a mit a 

doctor ur i r t ; egy kis támadás van a szememen, 
hát csak azt akarnám vele eloszlatni^

Mit bámulja maga mindig az én leányomat ? 
tudja meg, hogy az társaságba nem illik! kiké
rem máskor magamnak!

— Kérem én csak a frisuráját néztem oly 
figyelemmel, igen csinosan fésülködik.

— Igen? óh! úgy boldoggá teendem önt, 
— szólt a mama — most hozattunk Pestről 
újat, a régit önnek fogja leányom ajándékozni 
szépen megfésülve. Majd gyönyörködhetik^benne 
a mennyit tetszik.

Laptulajdonos és kiadó: Szakái Mihály. 

Felelős szerkesztő: Kováos Károly.
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