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Kacsát, kappant vágnak gazdám asztalára. 
Bárányt, ártányt. hánynak táiha garmadára.

Derék ebédem lesz. nyelem e pecsenyét . . 
Veres lével seprein le gégémnek szenyjét.

Illik is inni itt, díszük imitt kis pint — 
Imigy kiki hízik, s igy szivinn irt is hint.

Gondolom, jól kortyolsz jo boromból sógor 1 
Torkolj sok gombócot, ott hol forog sodor.

ökröt, tököt főzök, köztök könyökölök . . 
Ösztönöző szőlő csöppökön dőzsölök.

Rut bntul búcsúzzunk, litten agy uiiiljnnk, 
Úgy hnzznuk tust, kurucul úgy tujjuuk.

Üriit süt füt tűzünk, hült sült, íirlia üljünk, 
Kürtüljünk, fütyüljünk, gyűrűt sűrűn tűzzünk.

Bakouyi levelek.
i.

J e l i g e :  A bakonyban sok a la 
Lesz abból akasztófa,
Azért zö’dülnek a Iák:
A legényt ráaggatják.

Tisztelt szerkesztő ur!
az az hogy hé Matyi! azt a fűzfán fütyülő jégen kopogó 

mamelukfaló Pontius Pilátusodat
Mérges vagyok, dühösen mérges, azért hát ne téré- 

fáij velem sokat, hanem add ki az újságodban ezt az én 
porogrammomat, hogy hadd ismerje meg a világ, a 
Lónyai piculáknak egy szerencsétleu áldozatát.

Hej a k i  áldója van, ha azok a Lónyai piculák nem 
lettek volna oly forgandók és kapósak a mostani lélek- 
vásárlások alkalmával, ott ülnék én is a honatyai széken 
Majoros Pista mellett.

De hát ennek már vége.
Pedig hát nagyon illettünk volna egymáshoz, mert ő 

a vászon cselédségnek épen olyan nagy pártfogója, mint 
úri magam lai Pista komám minden asszony személyt 
emancipálni akar a férfiak alól, evvel lett híressé a 
dámák előtt. Ha én honatya lettem volna, én is tettem 
volna olyan indítványt, a mitől a falnak ment volna Páter 
Tritytroty!

Hogy tehát az én általam jó előre megfábrikált mun-

Mellékelve van о számhoz a „Ludas Matyi** és „Képszava“ előfizetési felhívása.



kám — a papok és ezek vagyonait érdeklő córvényjavas- ’ 
latom — mint a cigány lova — kárba ne menjen, bekül
dőm neked, hogy add át Majorosnak, hadd nyújtsa be ezt 
is az országgyűlésnek, hadd lássa a világ, hogy minő 
kapacitást temetett el a Lányai picula! Tehát:

Törvényjavaslat a papi vagyonról.
i. §.

A papi jószágok káptalan, püspökség és érseki 
javadalmak — miut a melyek szent Están király által a 
papok hizlalására lettek adományozva — ezek hasonló 
célra továbbra is épségben fenntartandók.

И. §.
A papoknak többé nem szabad maguknak fogadni 

I a gazdaaszonyokat, hanem Pesten egy joghallgatók és 
I orvos növendékekből álló 12 tagú bizottmány neveztetik 
j ki, a mely bizottmánynak kötelessége lemül a papokat, az 

általuk jól ismert nőszemélyek közül gazdaasszonyokkal 
ellátni.

III. §.
A barát és szerzetes zárdák női. nem különben az 

apácák férfi cselédségéről, ugyan ezen bizottmány tartozik 
gondoskodni.

ív. §.
A *2. és 3. §. szerint rendelt gazdaszonyok és cselé

dek működési ideje 3 évre terjed; ezen határidő letelte 
után újakkal pótoltatnak.

V. §.
A netalántáu felmerülendő kisdedekről és lelencek

ről a káptalan gondoskodik.

VI. §.
E törvény végrehajtásával a cultuszminiszter biza- 

tik meg. i

Ügyi Matyi, már ezen törvényjavaslatból is észlel
hető, hogy minő kapacitás veszett el bennem és minő 
károkat okozott a Lónyai picula az országnak, —  hát 
még a papoknak? í

Lesz még ezenkívül egy pár indítványom is, melyei
ket szinte neked küldök fel becses engedelmeddel, ha 
már magam itthon maradtam, hát szellemi termékeim 
hadd bámulják ott fenn Pesten. Most pedig rágyújtok a 
nótámra:

A Bakonyban sok a fa 
Lesz abból akasztófa,
Azért zöldiiluek a fák 
A legényt rá aggatják.

S о b r i Jóska.

Egy dühös eiclops.
Van abban az épületben, a hol a Ludas Matyi 

lakik, egy lakatos is. Lakatos Pesten a városháztéren!! 
Piripótyon a közság háza mellett meg nem engednék

. a kovács műhelyt . . Pesten nem igy van, itten szabad 
! az ipái-, kibérel az iparos egy pincze helyiséget, s üz- 
[ letét vagy műhelyét felállitja benne s ur a maga odú

jában. . • ,
Afrika vadonjaiban nincs az a leopárd, mely ennél 

a szilaj lakatosnál dühösebb természetű volna.
A mesternek van valami hét darab inasa, vulgo 

dárdása, de legénye egy sincs. .
A spanyol inquisitió alkalmával nem voltak nagyobb 

kínban az-áldozatok, mint am i lakatosunknál ez a 
szerencsétlen hét darab fiók ciclops.

Már kora reggel a krisztusokkal trak tálja őket 
sipitó hangú gazdájuk.

Erre persze felhangzik a műhelyben a kalapács- 
coucert, előbb csak úgy piano.

— Ütitek jobban azt a vasat ti betyárok! hogy ' 
a menydergős ménykő csapjon a fületek töve mellé — :

I formed rájuk a rettegett mester.
A ' szegény dárdások aztán ütik a .vasat, mint 

regementstambur a kétfenckü dobot.
Most meg már a tüzes munka niucs ínyére - a 

máiszter urnák.
— Ni az akasztófára való bunyikok! most meg 

már olyan laposra verik azt a vasat, mint a palacsinta. 
Lassabban ti naplopók! az apátoknak azt a krumpli- 
stercen hízott mivoltját, mert mindjárt kifordítom a 
veséteket' ezzel a harapófogóval.

A dárdások erre egy kissé fontolgatva kezdik . 
pörölyt forgatni.

— Mit pislogattok oly laposakat ti bicskások!'— 
epéskedik tovább a ciclops.

' A- szegény dárdások aztán nem pi ink, hanem
[ behunyják a szemüket, s úgy koezogtatjá.. <z üllőt..
1 • Erre aztán a maiszterban, mint a vulkán gyom -: |
! rábau veszettül liánykódik i tüzes méreg, elteremt-.ttézi j 
I magát ismét- vagy húszszor s aztán rájuk rival!:

— Nyitjátok ki a szemeteket ti kötni való akasz-
; tófa virágok! mert majd felnyitom én mindjárt ezzel I 
: a tüzesitett ösztökével, erre arra a k i ............. ,

A szegény dárdasok aztán kinyitják a szemeiketj 
s kalapálnak tüzesen, melynek iszonyatos lármájábanJ 
aztán elvesz a máiszter dörmögő hangja. j

Ekkor meg ezért vész beléjük. :
— Hát siketté akartok tenni, azt a jégen kopogó* 

vak apátokat, most meg már úgy agyonverik azt a! 
vasat, hogy putkószeguek sem lesz jó.

Az i pe kezd a mest ; • ■ \ * _ ,;] nje
— Kutyák! dühöng tovább a m ■ :U r, nem kam

tok ebédre egyebet köumnyímgos levernél.
Ett >1 a f< nyeg tértől azi in megij< li ek a dárdá

sok és elkezdenek szolidan ráspolyozni.
— \árjatok betyárok! hangzik erre ismét, majd 

abraké]lak en titeket inaskor túrós csuszával me-r vese
pecsenyével — fenét nektek, meg krumpli levest.

Szegény dárdásoknak erre a biztatásra kezd a



j fülök kissé lejebb konyulni. „Jaj akkor minéküok sze- 
! gény názáretbeli népnek“ —  nem mondják, de gon

dolják magukban; s mindegyiket előveszi a csuklás. 
A maiszterban mindegyre jobban jobban gyűlik az 
<-pe s két szeme úgy csillog már a tüztől, mint a 
Szumrák cseh kárbunkulusa a kigyó utcai kirakatban.

—  A jó  kobztot csak szeretnétek ügyi betyároki 
hanem a jó munka nem fér össze a kutyatermészete
tekkel ügyi ?

A dárdások hallgatnak mint a sült hal, nem mer
nek védelmükre szólni egy szót sem, eleresztik fülök 
mellett, bár mit csapkod fejükhöz busult gerjedezésé- 
ben a máiszterük. Hisz ilyenkor, ha valamelyik egy 
szót kottyantana, tüzes vassal piszkálná ki annak a 
jobb szemét.

Tehát a dárdások megadják magukat sorsuknak 
s egykedvűen íolytatják munkájukat. Természetesen 
soha sem tudják a mester kedvére tenni.

— No ti bitangok! mordul rájuk ismét, csak meg 
is kell az embernek miattatok veszni idő nap előtt; 
ni az a csámpás Jóska milyen kelletlenül forgatja a 
kalapács nyelét.

—  Ej azt a bivalypofáju teremtését az apádfiá-
nak te Miska! de váglak pofon csak olyan lomhán 
járjon a kezed. A máiszter a mint inegigéri, meg is 
teszi azonnal, s úgy üti képen a fiút, hogy Miskának 
zápfoga ijedtében az üllőre u g r ik .............

Gyurka te! ne ásits, haaem fordits azon a kari
kán egyet, mert majd ha én fordítok rajtad egyet, 
megemlegeted halálod óráján is.

Szegény dárdásoknak kedvük kezd elmenni a vi
lágtól.

— Bizony megölnek ezek a kutyák — kezdé rá 
ismét a máiszter.

—  Az embernek csak egy csendes órája nem 
lehet miattok !

— Komisz, kötni való bitangok! itt eteti velük 
az ember a sok jó  drága ételt, veszem nekik a drága 
írissitő italokat (t. i. a jó kutvizet, — ) gondolák ma
gukban a szegény dárdások, de világért ki nem mer
ték volna mondani.

—  De ezeknek mind hiába! ha a csillagos eget 
rájuk rakom is!

— Megálljatok barmok! majd főzetek én nektek 
karácsonyra töltött káposztát, hanem nem dagad meg 
tőle a vékonyatok.

— Malacot is akartam számukra venni, de ér
demlik is ezek a bitangok!

—  Kalácsot is akartam nekik süttetni, mindegyik
nek egy-egy mákos patkót, hanem majd adok én nek
tek mákos patkót, de a falnak mentek tőle.

—  Uram! könyörülj —  sóhajták a szegény dár
dások.

— Bort is vettem volna nekik — mormogá to
vább a máiszter —  még pedig két akó villányit, hanem

majd adok én nekik olyan villányit, hogy földagad tőle 
a pofájuk . . .

Megöl velük a méreg! Nem nyomná úgy a gyom
romat, ha mindennap inkább arzenikumot enném, s 
kindruszt innám rá, minthogy ezekkel vesződöm.

— Már a fejem akkora mintegy szapulló. Meg
növeszti a sok gond ezek miatt a lókötők miatt.

— Mit röhögsz te bunyik? rivalt rá e közben az 
egyik kölyökre, ki már nem állhatta meg, hogy erre 
a sok idétlen morgásra félre ne huzza egy kicsit a 
száját. Majd beléd fujtom én azt a röhögést úgy, hogy 
tudom nem egyhamar jön kedved a világhoz!

— Kegyelmezz uram ! — gondolá a szegény 
dárdás.

— A máiszter nyögött kínjában.
—  Inkább bivalyokkal vesződöm, mint ilyen be

tyárokkal ! Hisz ezek miatt élve elkárhozik az ember I
— Fújtasd jobban azt a tüzet te pimasz!
—  Hej azt a szunyákoló teremtését a pisla sze

meidnek, de huzom végig rajtad ezt a tüzes vasat, 
csak úgy hányd el vesd el módra tedd nekem a 
munkát.

— Gyurka! már te kis hanyatlasz . . .
— No! csapjon belétek a karikás menykő, mikor 

legjobban lesz dolgotok. Ejnye de meg is vert a te
remtő ezekkel a zsivány okkal.

—  Már ezt ki nem állhatom! A vérem mint az 
Aetna ég ettől a sok mérgelődéstől, — hütenem kell 
magamat, s inkább a Dunának megyek, mint-sem hogy 
tovább is ezzel az akasztani való bitang haddal ve
sződjem.

És ez a morgás dulás fulás igy megy reggeltől 
délig — igy a délutáni óráktól éjfélig, hétköznap úgy 
mint vasárnap, — csinálva úgy a szegény dárdásoknak, 
valamint „Ludas Matyinak szörnyűséges alkalmatlan
ságot.

f t

Élt P . n egy M. . . . nevű orvos, ki rettenetes 
pánszláv magyarsággal irt egy orvosi könyvet. A könyv 
árát következő hexameter versben határozta meg:

„ P e n g ő  t i z  h a t o s é r t  e l a d a n d ó  f é n y  de  
f o r i n t o s . “

Másnap aztán a háza falára valamely korhely 
diák ezt irá:

„ É d e s i  M á l e f i d e s z  k e s e  t ó t  sak,  n e m te 
m a g y a r  v a g y . “

A .  Pajtás micsoda oldal vagy, jobboldal vagy bal
oldal?

13. Én vendég-oldal vagyok, oda szavazok, a ki 
jobb vendégséget ad.
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Illustrátiója

A jobboldal ős balközőp közti fúziónak
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A  berlini látogatáshoz.

Л 3iik egymást úgy szeretik, . . majd megeszik.



Az első pétervásári vásár.
Humorietikó heroikus költemény 7. euekbeu.

Irta Joskó Zazravecz szénégető.
H etedik Ének.

Nisi Dominus custodivérit eivitatem, 
Frustra vigilat qui custodit earn,

„A hold rég feljött, kedves czéhbéli barátim !
Szólt Szkvarek, — és hogy a reggeli nap feljönne ko

rán van;
mégis az hegy tetején, mint nap jöttére verő tény 
lángban úszó boltját látom kiterülni világnak, 
tűz e az ott, vagy csak földnek játéka barátim?
A másként is igen keveset szólló Tari erre. .
„Tűz -  felele röviden — és épen a mi tanyánkon“ 
„Nem“ szólt ellene a nagyeszű Ledniczkiaek apja ; 
és mivel az jó  vásár, s bortól kedve derült volt — 
Kárvallott Iványits kedvét felakarva derítői — 
igy folytatta tovább —  „nem tűz czéhbéli barátim!
Ott egy eltemetetlen holt test lelke világit.
Sokba fogadnék, hogy kedves czéhbéli barátunk 
Prellnek gyónás és penitentia nélküli lelke. . . 
jött, hogy az ártatlan vérért itt állana bosszút.
Ezt követé vidám kaczagás, mely harsoga égig.

„Itt vagytok? susogá fentebb az lombok alatt egy 
fojtott hang —  helyesen, rég vár a faggyaszedett

Prell“
s les helyiből, mint nyúl ha vadász közelít, ki csu-

szamlott, —
futva szaladva rohant a kút melletti tanyához.
Ott hűs vízbe dugott fűszer fazekát kérésé fel, 
s a gyökerek maradékit két kézzel ki halászá, 
nedvét mint erejétől telt, ki csavarta belölle, 
és az főszerezett vizet az forrásba vegyítvén . . 
még néhány száraz darabot máglyára dobott*, igy 
kész lévén puskát markolt és lesre odább ált.

„Mégis furcsa dolog szeretett czéhbéli barátim 1 
—  jegyzé meg Szkvarek, az hegynek tetejére felérvén — 
Itt, — noha emberi lény nincs, sőt útunkba se lát

tunk,
a tűz ég, s a mi több frissen rá hányt darabokkal.
Itt bennünket akár ki, de meg tréfálni törekszik,
Sőt trétájának komoly és rósz szándoka látszik“
„Jókor jön, feleié Iványits, nagy somfa dorongját- 
forgatván, — jó kedvbe talál, de ha élete kedves, 
és ha halandótól született, el, messze kerüljön, 
mert, ha törékeny csontból van feje, szerte törendem ; 
és ha ezer lélek van benne ki űzöm — igyunk rá.w 
A forrásra hasalva ivott, mint egy Szaharában 
nyolc napokig vándorló vén teve, mely ez időn át 
forrást nem látott, s az szomj epedőleg emészti.
Példáját Szkvarek és nagyeszű Lednickinek apja, 
ennek utáuna pedig Tari, Árvái szinte követték.

Szomjukat oltván mind leülének a tűz közelében — 
kézről kézre került kolbász és az maradék sült,
— mit Laci konyháról hoztak jó utravalóként — .
Erre kulacs sorban, de kulacsnak utánna ürült k i . .  . 
m r csak is a nagyeszűt nemző Lednicky edénye 
volt tele, és Tarié. Most már arról jőve kérdés: 
melyik ürüljön előbb? — az eszes Lednickinek apja 
csak Tariét vélé, mert kisebb volt az övénél, 
míg Tari az nagy edény megkezdésére utallott.
„Hát te szavazni akarsz kedves céhbeli barátom ?1 
szólt Iványits, mint e karavánnak az elnöke korra.
Jól van. igen helyesen, nézzétek drága barátim! 
majd szavazok hát én. — S gyorsan felugorva helyéről, 
felvett egy kulacsot. — „De ni ez meg a vén lobogóját 
épen üres, kedves nagyeszű céhbéli barátom!

J az kulacsot szírihez vágá, mi ezerre azonnal 
szerte szakadt, mint gyengén gyúrt példánya üvegnek. 
Hadd csókollak meg, kedves céhbéli barátim! 
és táncolt, a miként táncol szarvas, ha riad kürt.
Ekkoron Árvái is szintén fölkéle helyéről, 
ölbe kapa szeretett kedves céhbéli barátját, 
és csókot váltott; — hangzott az, mint mikoron két 
biblia tábláját csapná egymásra az ember.
Hadd csókollak meg kedves céhbéli barátom!
hogy bivalyok nyaka közt koszoruzzák fel nagyanyádot.

Csakhogy még Tari sem kelt ám az gólya tojásból. 
Dolmányát leveté, és földhöz vágta kalapját...
„Hát én drága barátim! — tán biz gólya fiú vagy 
kölykedző macskák madranca gyanánt hasalék itt.
Azt nem igen hinném el, hát te bolond Szkvarek itt ülsz ? 
És oldalba üté Szkvareket. De hiszen Szkvarek is tán 
nem volt gólya fiú, — sebesen fel szökve helyéről, 
egy közelébe hevert tuskót felkapva kiáltott“
„melyik az én nótám bajtárs! azt kéne dalolnunk: 
„Melyik? hát bátyám! szeretett céhbéli barátom! 
vága szavába az ősz Iványits — mert tudni szeretném11 
„Hát fiaim ti vitéz nevetek, -  nem is az, no de várjunk, 
mert csizmám kicsi kezd már lenni a lábhoz aránylag . “ 
Tán elfáradtál kedves céhbéli barátom? !
Csizmádat majd én, de nem is más fogja lehúzni, 
s az levetett csizmát magasan fel az égbe hajintá . .
És valamennyi —  de mind —  táncolt, mint fürge fiók őz, 
táncolt mint seregély, dallolt mint árva pacsirták, 
vagy ha netán jobban tetszik, mint éjjeli baglyok.

<
Mint az a szép és szent Genovéva a szikla üregből — 
akként búja elő — mintegy húsz ölre alább —  egy 
emberi szennyes alak, nem más, mint faggyaszedett Prell. 
Ólálkodva miként vén róka ha éhezik, és tyúk 
avvagy lúd közelébe kerül, csúszott vala fellebb. 
„Nadragulyám — susogá — operált, mind tóbolyodott

már.
j Csak fél óra kerül bele m5g, és földre terül mind; 

akkor az cn órám szintén elütötte magiét, 
mert szentül fogadám, hogy boszszúm rettenetes lesz, 
mint az eget s földet rázó kelet égi viharláng.



És csak is úgy történt, mert egy fél óra alatt az 
rettenetes táncban kimerült céhbéli barátok 
mind, — de utolsó foszlányig szét szórva — mi rajtok 
volt ruha féle, — ledült, lebotolt, egymásra keresztül. . 
Most már, nem mint szent Genovéva a szikla üregbiil, 
és ne mis úgy, mint vénült róka, ha éhezik, és tyúk 
avvagy lúd közelébe kerül, csúszott vala feljebb, 
bátran mint diadalt nyert hős, jött fagyaszedett Prell. 
„Azt szentül fogadóm, hogy boszszumretteuet.es lesz.- — 
— Szóllott, — és a mivolt még ott fa, a tűzre veté mind; 
és mint egy kutató patkány, mind sorba szedé, az 
szerte leszórt öltöny darabok minden kicsi részét.
Hogy ha talált készpénzt, rögtön táskába dugó, — és 
nyakravalót. kalapot, dolmányt vagy zsebbeli kendőt, 
nadrágot, csizmát, mellényt, és véle tarisznyát, 
mindent tűzre dobott. — „Mondtam, hogy rettenetes lesz 
boszum, mint az eget rázó kelet égi vihar láng.“ — 
Puskáját ragadó sebesen, vállára veté fel, 
és isten hozzád nélkül, oda hagyta barátit.

Másnap reggeli tiz, tizenegy órára lel ébredt 
nadragulyától bódult öt czélibéli barátunk.
És Ivanits kezdett ordítani: — „Százszorosánjaj.

i rágódik ez Aphidina a magyar szőllőtőkén (latinul: 
j Pata iest ván).

Nem lesz talán érdektelen a Jankó-tetü életének 
! főbb vonásaival is megismerkedni, mert már az egész 
j „ M a g y a r o r s z á g  és a n a g y v i l á g “ meg van e 

„ki s  1 ap “ os féreggel fertőzve. A Jankó-kukac a négy 
: negyedévi (praenumeratio idején) évszakot soha sem 
, mint pete. hanem mint csúszó mászó állat tölti, mert 
: ilyenkor kapja rendesen a subventiót *). A legkisebb 
i politikai légváltozáskor megvedlik. Kiirtására sok fene 

irtószert találtak már fel, azonban egyik sem vezetett 
kellő sikerhez. Akin, a hires konstantinápolyi tudós a 
Dimaviz-kurát is ajánlotta már, ez bár nagy figyelmet 
keltett, mégis hatásnéiküiinek bizonyult, mert a Jankó- 
tetű úgy lerázza magáról a vizet, mint a pudli kutya. 

Csak egy szer van niég bátra, mivel e férget ki 
! lehet irtani: (Mercurium Sal bum). E haszár-kenőcscsel 

szokták a Jankó-tetűhöz hasonló férgeket pusztítani; e 
szer úgy hiszem Jankónál >em tévesztené hatását, ha 
következőleg alkalmaznák:

H a s z n á l a t i  u t a s í t  a s- 

Jaukót deresre fektetni, s beretválatlan arcára- a

Fontos találmány!4/
(fontosabb mint a kör négyszegesitése s ugyanazért a
magyar tudós társaság figyelmébe ajánlja a felfedező.)

■

„Phylloxera vustatrix“-nak nevezik a természet tu
dósok azon parányi uövénvférget. mely a hazai borásza
tot végpusztulással fenyegeti.

A küszöbön álló szüreti saison legalkalmasabb idő
pont e tárgygyal komolyan loglalkozni; felhívjuk tehát 
a t. c. szőliőgazdák figyelmét e cikkre, ha más dolguk 
nincsen: tessék ezt elolvasni.

E levélszáritó nyavalya Franciaországban keletke- [ 
zett. A francia földmivelési és kereskedelmi minisztérium j 
20.000 frank dijat tűzött ki oly szer feltalálására, mely e | 
káros s z ő l l ő  ven у i g e g y ö k é  г к о 1 e r a e 1 ő i d é z ő j é t j 
megkínálja. Miután e felhívás minden tudóshoz van j 
intézve: indíttatva érzettem magam a biológiával addig j 
foglalkozni, mig végre sikerült e férgek pusztítására egy 
hathatós óvszert feltalálui, meg levon győződre találmá
nyom biztos sikerében, hiszem, hogy a francia kormány 
részemre a 20,000 frankot utalványozni íogja.

*
E növényféreg mely a szőll tőkén rágódik Bo r s -  

s z em nagу bágú < mziiyelven J ап к o-tetűnek e is ne
veztetik. A féreg ; Pbiiloxera és Aphidimi nemhez 
tartozik, Biographiája következő:

Franciaországban Paul de Kock levele között 
tett nagymérvű rongálást e Jankó- tetü,  máskép 
Apbidina (levéltetű), ugyszinte a „Petit Journal“ „Jour
nal amüsant“ és ,.Galois“ -ban is. Hazánkban először 
lSG8-ban mutatkozott és azóta poloska szemtelenséggel

huszárkenőcsből 25 porciót rákenni; s akkor e féreg 
elzeughetné:

Probatum est, vagy magyarán: „Próbáltam ezt1'*.

Ez mindenesetre biztos sikerhez vezetne; ennek 
folytán felkérem a francia földmivelési és kereskedelmi 
minister urat, tessék számomra a 20,000 frankot posta 
fordulattal elküldeni.

D o n n e r w e t t e r  Ha l i f a x .

Zsiga posta.
Aszódinak. Az ado

mák közül a két első a 
Ludas Matyiban még 
67-ben megjelent, egyik 
plane illusztrálva, a har
madik pedig selejtes.

TA paradicsombane cimü víg 
játék nem adható, mert a szereplők 
nagyon is meztelen gálába vaunak 

öltöztetve.

így hát csak azt mondom Többsincs 
Istók urnák:

Mást tálaljon fel a tisztelt publikum
nak.

") Ilyenkor a tőke ágain élődik, vagy ha jobban tetszik 
„ágai“ átokén.



Szótalányok:
Az első szótagom szabadon nem járhat . 
De már a végtagom szép és nemes állat, 
Kimondva egészen, a jó embereknek 
Nevem rokonszenves sóba sem lehetett.

Egytagú szó vagyok s olyan éles fegyver, 
A mely a hegyével gyakran vérbe kever, 
Feje nélkül testem éjente nem kever, 
Nagyokat kiabál, hogy ha az óra ver.

Aláírás „Ludas Matyi“ részvényeire.

Titkot tud „Ludas Matyi“ nagyszerű titkot, hanem hát nem evett bolond gombát, hogy 
ezt az oldalfüró skandalumot felfedezze ingyen, pláne ily előfizetési korszakban. Л titkot majd csak 
október hó elején árulja el, midőn már a t. c. publikum befizette a jövő fertályra járó önkéntes 
részlet-fizetést, az 1 irt 50 kft.

Tehát ha a t. c. publikumot bántja Éva anyánk kíváncsisága, prenumerálion azonnal, mig 
el nem késik — mert a titok mellett még rettentően pompás élvezet is vár ám a „Ludas Matyi 
előfizetőire. Ugyanis október elején kezdődik meg:

„a kölyök mamelukok országos  k iá l l í tása"
A legelső rendű fényképészek S i m о n у i. B o r s o s  és S c k r e c k e r  nyakrafőre fotografi- 

rozzák már ezen kölyök mamelukok fizimiskájukat „Ludas Matyi“ számára. Biográfiáik pedig 
nyugtalanul várják az Íróasztal fiókjában, hogy a világ elé drukkoltassanak.

Eddig van a tréfa, hanem a többi már komolyan van mondva r
A „Ludas Matyi“ a magyar nép legkedvencebb mulatcató képes újsága, megjelenik 

minden vasárnapra, ha törik ha szakad.
A lap kiváltása — illetőleg egy részvény — évnegyedre I frt 50 ki*., félévre 3 írt, 

egész évre 6 frt.
Az előfizetés legcélszerűbben eszközölhető postai utalványon, melynek bérmentesítése 

10 frt összegig csak öt krajcárba kerül.
Tapasztalván, hogy igen sokan, kik a „LudasMatyi“-nak és a „Népszaváénak is előfizetői, 

megrendeléseiket két külön utalványon teszik, figyelmeztetem a nagyérdemű közönséget, miszerint 
mindkét lapra egy utalványon tehetik a megrendelést, miután egy kiadóhivatala van e két 
lapnak, s ezáltal is öt krajcár felesleges kiadást gazdálkodnak meg. A mai világban pedig minden 
krajcárt a fogához kell kopogtatni az embernek, mielőtt kiadná.

Gyűjtőknek minden öt előfizetőgyüjtés után tiszteletpéldányt biztositok.
Az előfizetések bérmentvé a kiadó-hivatalba Pest Városháztér 0. SZ- alá küldendő :.

________________________________ Ludas Matyi.
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