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Tóth Vilmos. 

Addig ministrál az ember, mig minister nem 
lesz belőle. 

Irigylik tőle a gyors emelkedést, és valami 
nagy rókának tartják; pedig más közönséges ró
kától csak annyiban különbözik, hogy rá nézve 
nincs — savanyú szőlő. 

Nem gondolnám, hogy ő maga már néhány 
évvel ezelőtt is ne látta volna magában a lehető 
ministert; de azért tanácsosnak tartotta, tanácsos
nak állni be. 

Az emelkedik, a ki kapaszkodik. 
Azzal gúnyolják, hogy azért lett minister, 

mert d a n o l n i tud. 
Pedig bizony még* jobb, mintha azért lenne 

valaki minister, mert k i a b á l n i tud. 
Hisz maid beválik különben, programmjának 

milyen a t e n o r j a . 
Aztán áldom én a zongorázó virtuozitását an

nak, a ki játszani vállalkozik a mi megyei köz
igazgatásunk rozzant klaviatúráján. 

Kineveztetésére különben valóságos szükség 
volt két előítélet megszüntetésére. 

Az első az, mintha a belügyi tárczára ok
vetlenül csak agglegény lehetne hivatva. Wenckheim 
és Rajiier nőtelensége már is praecedenst kezdett 
alkotni, s a belügyministeri titkárok panaszkodtak, 
hogy nem tudnak illő parthiet csinálni, mert nem 
teszik fel róluk, hogy ministerségig vigyék. (Tudni 
való, hogy a ministeri titkárok mai napság mind 
leendő miuisterségükhöz mérik házassági igényeiket.) 

A második előítélet az, mintha ebbe a tár-
czába okvetlenül bele kellene betegedni. Tóth Vil
mos, hála isten, bir oly alkattal, hogy semmiféle 
galant —, azaz, hogy kaland —, akarom mondani 
galand-betegségtől nem kell tartania. 

Képünk egy családi jelenet titkaiba avatja az 
olvasót. 

Egy titkos viszony édes szülöttei, kiket csak 
az anonymitás félhomályában ölelhetett eddig a sze
rető apa, most karjaiba sietnek. Nagy ur létére 
már most adoptálhatja őket. Csak nevelje is föl 
szerencsésen, erőre és épségre. 

Jó idő jár a Vilmosokra. Ha Shakespeare ma 
élne, Vilmos nevére talán megtennék nálunk inten
dánsnak, noha nem báró. 

13. J. 

A KÉT KLINGSBERG. 

Hirvágy, pénz és irigykedés 
Sok embert elbódít; 
A papayáig füles baglyot 
Büszke sasra lódit. 

Nem nyíltan, mint Bonaparte 
Ostromolta Lodit ; 
Titkon ármányos tervéhez 
Czinkosokat hódit. 

De biz' senki se követte 
Ezt a komisz módit; 
8 igy — nem hogy leverték volna — 
Csuk emelték Bódít. 

Pestváros tanácsának intézkedései 
az árviz-veszély ellen. 

1 A lánczhid légbe röpittetik, hogy oszlopai a jég
torlaszok lefolyásának akadályul ne szolgáljanak. 

2 . A Duna-sor házai leromboltatnak, mert, ha ez 
rendszeresen történik, a háztulajdonosok kissebb kárt szen
vednek, mintha az árvíz folytán a házak össze-vissza dől
nének. 

3 . Gróf Széchényi Ödön urnák azon ajánlata, mely 
szerint az árvizet tűzzel hajlandó leföcskendezni, köszönet
tel fogadtatik, 

4. Felkéretik a csolnakázó egylet, hogy egy perma
nens regatta-bált arrangirozzon, mert akkor az egylet tag
jai minden éjjel ébren tartatván, szükség esetén minden 
perczben a segítségre készen lesznek. 

5. Nehogy az áradás még előmozdittassék, a sár és 
szemét nem vitetik a Dunába, hanem ugy mint eddig, az 
utczákon meghagyatik. 

rnterx^ellfitio 

a közlekedési miniszterhez. 

Miután a földabroszokból ki nem vehetni, váj
jon a Duna Bécsből ide, vagy megfordítva foly-e? és 
saját észleletembe nem bizhatván, minthogy Fichte 
bölcsész szerint minden csak képzelődés: kérdem a 
miniszter urat: 

1. Van-e hivatalos tudomása arról: hogy a Duna 
lefelé, vagy felfelé foly-e ? 

2 . Ha igen, szándékozik-e a közös külügymi
niszter utján oda hatni, hogy esetleg a Pontus-con-
ferenczián az árvíz kérdése is kedvező megoldást 
nyerjen ? 

Beadja 
Schvartcz Gyula. 



Szerkesztőségi i r oda ; 
S í a b a d a d é g - u t c z a 5. szám. 

Nemfelelős szerkesztő kiadó, szedő
kihordó, stb.: 

Laka Puskalovics, doctor furis. 

CER1TAG0EA. 
Első montenegrói hírlap. 

(Alapittatott 1871.) 

Csettinje, lophó 1-én. Mutatványszám. 

Olvasóinkhoz! 

Midőn dicső hazánk ezen első 
hírlapját ezennel meginditjuk, szán-
dokunk az, hogy őreivé legyünk mind 
annak, a mi szép, nagy és szent, s 
minek mostani nagyságunkat köszön
hetjük. 

Loptunk, raboltunk, öltünk és 
gyilkoltunk. 

Lopunk, rablunk, ölünk és gyil
kolunk. 

Lopandunk, rablandunk, ölen-
dünk és gyilkolandunk. 

Ez multunk, jelenünk, jövőnk. 
Jövőnk kedvéért legyen jelenünk 

olyan, minő multunk volt. 
Ezen uton fogjuk lobogtatni az 

írott szó gyújtogató szövétnekét. 
Ez az egyetlen csinált ut a Cser-

nagorában, könnyű lesz tehát utánam 
jönnötök. 

Pénzt nem kérek tőletek. Pénzt 
kapok én eleget a fehér czártól, ellen
ben figyelmeztetlek benneteket, hogy 
csak lopott jószágot fogadok el elő
fizetés gyanánt. 

Dobre nocz! 
A szerkesztőség. 

Cettinje, lop-hó I. 

—vics. A csernagorcz nemzet dicső
sége igen dicső. Európa nemzetei retteg
nek tőlünk és befogják zsebeiket, ha 
nevünket emiitik. 

Az imént lezugott franczia-porosz 
háborúban mi voltunk feje azon neutra-
litási ligának, melyben Anglia, Austria, 
Oroszország, Olaszország stb. voltak 
uszályhordozóink. 

Előfizetési dij. 

Egész évre: egy lopott bárány. 
Félévre : „ „ borjú. 
Egész évre : „ „ tehén, mely 

lóban vagy Ökörben is fizettethetik. 

Első évfolyam, 1871. 

De e viszony meg fog változni. 
Természetes határainkat akarjuk vissza
szerezni. 

A csernagorcz nép tengeri nép, 
mert gyermekeink és disznaink egyaránt 
tengerivel élnek. 

„Tengerre, csernagorcz!" Igy szólt 
egykor Luka Kossuthovics és igy szól 
most Luka Puskalovics. 

És mit tesz e szó: „Csernagora" ? 
Annyit, mint: fekete erdő. Világos te
hát, hogy a németországi Schwarzwald 
is csernagorcz tartomány. 

És van-e természetesebb dolog e 
föld kerekén, mint az, hogy a fekete 
hegyeknek a fekete tengerben kell für-
deniök. 

E három érv által meg van hatá
rozva egész politikánk. 

A montenegrói császárságnak ki 
kell terjednie: nyugaton az adriai ten
gerig, északon a fekete erdőig, keleten 

TÁRCZA.. 

Könyvismertetés. 

( „ E n y é m ós t i e d . " Regény a hazai nép
életből, 3 kötetben, irta R i n k o R i n-

kovics . ) 

— vics. Kepeső örömmel üdvözöl
jük hírneves írónkat a regény mezején. 
Üdvözöljük pedig annál inkább, miután 
tárgya tisztán nemzeti és saját földün
kön termett. 

E regény azon öröktől fogva fönn
álló hatalmas kérdést tárgyalja, mely 
népéletünk főtartalma és, mióta léte
zünk, bennünket folyvást izgalomban 
tart, t. i. az „enyém ós tied" kér
dése. 

A hősben, ki e kérdés elé van ál
lítva, önmagunkra ismerünk s a szemé
lyek, kikkel a könyvben találkozunk, 
Cettinje utczáin járkálnak elevenen, 

Ha a költő a hőst végre is elhagyja 
veszni, mert azon ominosus balhitben 
él, hogy az enyém ugyan az enyém, de 
a tied a tied, holott nemzeti ethikánk 
rendithetlen alapelve szerint: az enyém 
ugyan az enyém, de a tied is az enyém,— 
ugy ez költői igazság a legmagasztosb 
értelemben s a hős csak méltón lakol 
szörnyű bűnéért. 

Ennélfogva a regény nemcsak nem
zeti, hanem morális is, mire nem cse
kély súlyt fektetünk mainap, midőn az 
immorálitás a külföld regényirodalmá
ban annyira lábra kapott. 

Különben a naiv és izgalomra áhí
tozó közönség is meglesz e könyvvel 
elégedve, mely csak ugy hemzseg a sen-
sationalis fejezetektől. A ki gyujtoga-
tást, fosztogatást, háborús kegyetlenke
dést, orgyilkolást, csempészséget, bar
bár kínzásokat, szóval a legmagasabb 
poézist kedveli: az mindezeket e könyv
ben bőven meg fogja találni, mert azt 
oly ember irta, kiről minden sor bi
zonyítja, mily mélyen és alaposan ismeri 
az élet minden oldalát. 

Valóban, a legjobb lelkiismerettel 
üdvözölhetjük e jeles müvet mint 
irodalmunknak számos évek óta legna
gyobb és legérdekesebb nyereségét. 



Csettinje, lophó 1-én. CERNAGORA. Első évfolyam, 1871. 

a fekete tengerig, délen pedig . . . a fe
kete szerecsenekig. 

Pan-csernagorczizmus! B szó fe
jezi ki politikai hitvallásunk összegét. 

Nagy szó ez, és sokat kellend még 
rabolnunk, lopnunk, ölnünk és gyilkol
nunk, mig ez ige testté vált; de a cser-
nagorcz nemzet meg fogja mutatni, hogy 
erénye fölér föladatai nagyságával, és 
tovább is fog rabolni, lopni, ölni és 
gyilkolni . . . a hazáért! 

Kereskedelmünk érdekében. 

Valóban igen nagy kár, hogy sze
retett hazánknak eddigelé kereskedelme 
nincsen. Londou, Paris, Bécs nagy ban
kárjai makacsul megtagadják tőlünk a 
hitelt, noha erre semmi okunk sincs. Pe
dig, ha alaposan ki akarjuk zsebelni a 
világot, szükséges, hogy hitelre dolgoz
zunk. Mint hiteles forrásból értesülünk, 
fejedelmünk legközelebb lépéseket fog 
tenni a sz. pétervám udvarnál a végett, 
hogy az ottani bankárok nyissák meg 
számunkra a világ piaczát. Óhajtjuk, 
hogy e lépéseknek meglegyen a maguk 
sikere, mert csak solid kereskedés által 
t. i., ha adósságainkat becsületesen ki 
nem fizetjük és váltóinkat lelkiismerete
sen be nem váltjuk, lehet népünk igazán 
gazdaggá és hatalmassá. 

Levelezések. 

patot, mely Ilayraddint könnyű sze
rével agyonüthetné és kirabolhatná. 
Külpolitikátok egy idő óta úgyis igen 
lanyha és jó lesz azt kissé erélyeseb
ben késelni. 

Cat ta ro , csen-hó 29. 

A bocchézek közt mindinkább mu
tatkozik azon régi hajlam, hogy Ausz
triától elpártolván, hozzátok akarnak 
szitani. Söt biztosan tudom, hogy egész 
Dalmáczia, Horvátországgal és Szla
vóniával együtt csak alkalomra vár, 
hogy Montenegróhoz csatlakozzék. Bécs 
kapui ngitvák és nem értem, mért 
nem rukkol be oda Luka Vukalovics 
egy ezug csernagorczczal, mely min
denesetre elégséges volna, a császárság 
szétrombolására. 

Konstantinápoly, csen-hó 27. 

Diplomatiai körökben a facchi-
nok komolyan arról beszélnek, hogy 
a szultán már jövő héten alá fogja 
magát vetni a csernagorcz fejedelemnek, 
azon kéréssel, hogy engedtessék meg neki, 
a fejedelemhez ugyanoly souzerain 
viszonyba lépni, a milyenben ö hozzá 
a románok és szerbek állanak. 

Napi ujdenságok. 

Hanya-Luka, csen-hó 30. 

Tegnap reggel indidt el innen 
Hayraddin török kereskedő, ki Bos
nyákországon keresztül déli Herczegovi-
nába utazik marhavásárra. Hayrad
din mintegy 20,000 piasztert vitt ma
gával és igy zsiros falat volna számotok
ra. Igen csodálnám,ha hadügyminiszter-
tek azonnal nem mozgósitana egy csa-

Cettinjei börzetudósítás, lop-hó 1. 

(Tol)vaj: igen keresett. — 
Nyers termények : (rab) ló igen sok hozta 

bőrét a vásárra, de mind el fogja ismét vi
hetni. — (Gyil)kosok és (czin)kostársaik 
után semmi kereset. — Albániai fülek (levá
gottak) 1 3 \ a ; orrok (detto) 17 3 / 4 ; raffiniro-
zottak 21, illetőleg 24 ; aszaltak 9, illetőleg 
12. A bevitel igen nagy. Árak Csökkennek. 

(HANGVERSENY.) Ma este érdekes hang
versenyt rendez világhirü hazánkfia: Rabló 
Eablovics, a „török fülhez„ czimzett korcsmá
ban. Rablovics ur egy levágott orron fújdo
gálja a legszebb fuvoladarabokat. Ajánljuk a 
t. cz. műértő közönség becses figyelmébe. 

(PULSZKY ÁGOSTOT,) mint Fülek képvi
selőjét. Cettinje város közönsége díszpolgárrá 
választotta. A csernagorczi disz diplomát is 
meg fogják neki küldeni, mihelyt Cettinjc-
ben valaki akad, a ki irni tud. 

(JURKO JURKOVICS) világhír ü hazánkfia, 
fejedelmünk udvari borbélya, e napokban 
igen veszedelmes, ámbár nálunk nem épen 
ritka operácziót vitt véghez egy keresztül
utazó idegen touristán : az úgynevezett pu-
gillariotomiát vagyis zsebmetszést. A meg
operált egyén teljesen megkönnyebbülve 
hagyta el városunkat. 

(HÁROMLÁBÚ BÁRÁNYT) ellett a minap 
egy a határon tul lakó török paraszt kecs
kéje. Egy városunkbeli természetbúvár, Ni
kotin Nikotinovics, ezt megtudván, a ritka 
állatot ellopta egy valaha fölállítandó cser
nagorcz nemzeti múzeum számára. Addig is 
eltette spintusba, a spiritust megiván s a 
bárányt utána megevén. Éljen a buzgó fér
fiú nagylelkű ajándokáért! 

(A FEJEDELMI PALOTA) ablakait, mint hi
teles forrásból értesülünk, újév után Catta-
róból hozott ujságpapirossal ki fogják fol
tozni. 

(LÓVONATU VAsrÁLYÁT) száudékozik né
hány idevaló kapitalista Cettinjében létre
hozni. A lovakat már el is rabolták a szom
széd török falvakból, a vasat hasonlóképen 
a szomszéd dalmát helységekből, csak a 
pályát kell még valahonnan ellopni. Remél
hető, hogy a vállalkozók ismeretes ügyes
ségének sikerülend ennek is végére járni. 

Idegenek névsora. 

Kocsma „az arany rézkopekhez \f Jankó 
Ruinelovics,lókötő ur Belgrádból; Diniitri Akar-
naki, polg. gyilkosmester Marathonból. 

Lebuj a „kedélyes késelőhez :" Mirko 
Mirkovics, haramia ur Kragujeváczból. 



Magyar-német színjáték. 

2-te Aufczug. 
, , .Tnl i£v" szerepében. 

tu Julis. 0 Romejó, Romejó! Varum piszt 
Romejó ? 

Ferlajgne dajne fatter, dajne nárae; 

Odor vilszt tú tasz nikt, száj májn in libe, 
Sanajdálom, sanájlom! 

Tu piszt, tu szelpszt, kájn Montág; denn vasz 
íz Montág? Ez iszt nikt haut, nok fúsz, 
Nikt arm, nok ántlicz, nok ájn andri thájl 
Fon ájno monn. (), endre tajne náme, 

S hej ihajla, motolla! 

(Müncheni: NeAn, ist clas Ungarische 
melodiös!) 

2-dlg jelűnek. 

Julchen. Ach, Romeo, merd faty te Romeo? 
Dagadd mek agyadat es lógd el nevidet. 
Te dzsag, te fagy, ha Montague nem fagy is. 
Mi Montague ? Sonntag ? Se g-ar, se láp, 

Tullia, tulliő! 
Féty mázs nevit fel. Herr von Tóth Vili 
Az uj minister mek fok matyaridni 
Jóban mint matyaritott Herr von Szász. 
Féty mázs nevit fel! Ácli, de mi a néf? 

Heididldum, liopszasza! 

(Dehreczeni: Hiúba, mégis csal- szép szó 
ez a nímet szó!) 

EXORDIA, 

A nagy hatást, melyet az ellenzék tisztelt szónokai 
eléidézni szoktak, nagyrészt beszédeik hatalmas bevezeté
sének köszönhetik. Tme néhány mutatvány. 

Tisza Kálmán. Megvallom, nem volt szándékom e 
tárgyban felszóllalni. . . . (ergo ex abrnpto beszél, — 
bámulatos!) 

Ghyczy Kálmán. Debreczeu városa érdemes képvise
lője s igen tisztelt barátom annyira kimerítette már a tár
gyat, hogy csak kevés az, amit még megjegyezui szüksé
gesnek tartok. . . . (Beszél hosszan és alaposan.) 

Schwartcz Gyula. Minden müveit ember tudja, hogy 
a Brhaminoktól származik minden tudomány, melyek közt 
a brahma putra tana ez országban is népszerűvé tette az 
i n d i á n o k a t . 

Dobsa Lajos. Ugy van! Indianer mit Krautsalat! 
lndianer Krapfen ! (Nyelvével esetlent,) 

Schwartcz Gy. Azt is tudjuk, hogy a Brhama egy 
rultus, és minden Brhaminból lehetett volna cultusminis-
ter, amint hogy az is volt: minister Brhamae, scilicetDei. 
A lhhaminok budgetjében csak egy rovat volt, a „bevé
tel". A mi uj cultusministerüuk nem Brhamin, tehát más-
féle budgetjénék kell lenni ós annyiban nincs kifogásom az 
ellen, hogy budgetjéuek még egy másik rovata is legyen, 
a „kiadás" . . . 

Várady Gábor. M á r a Marosnak je len leg daga
dozó hullámaiként özönlő ékes szavai az igazságügyminis-
ternek majd-majd ragyogásukkal kápráztatták szemeim 
csillogó fényét, de nem ragadtatom azért magamat el, mert 

sokszor láttam gyémántként szikrázó sójegeczeket, melyek 
a szemet elbájolták; de ha az ember azokat megízlelte, 
akkor tapasztalta, hogy izök nem édes, hanem sós . . . 

Nyáry Pál. Midőn Albion nagy fia a híres Washing
ton, a franczia köztársaság segítségére küldte vitéz tábor
nokát Lafayette-et, ez jól esett Francziaországnak. De most 
ezen szegény ország egészen elhagyottan vérzett el, lebu
kott magasságából és nem akarnám, hogy valamely háború 
bekövetkeztével Magyarország is hasonlóan elszigetelve 
állván, a népek között bukle—akarom mondani lebukhas
sak, a mi annál inkább vészthozó volna, mert bennsőleg 
ez ország meg vau törve, mióta az alkotmány egyetlen 
védbástyái ádáz kezekkel leromboltattak . . . 

Horn Ede. Tisztelt polotát. . . tisztelt kabinet . , . 
akarrom kellenem mondani kamarra ház ! Orraim ! ha nem 
todom engemet kellüleg kisajtolni, vadis . . . befejezni, 
kerrem ed kis töredelméségit . . . 

Br. Simonyi Lajos. A híres görög mondat, melyet 
Cicero oly szépen fordított le latinra: dulce et decorum 
est pro patria mori, minden nemeslelkü ember szivében 
élénk viszhangra talál . . . 

Irányi Dániel. Egy nagy halottat gyászolunk. De a 
f e g y i n t é z e t e k r ö l i tárgyalásokat nem hallgathatom 
el anélkül, hogy egy más nagy emberről is ne emlékezném 
meg — (Csernátoni felugrik) Böszörményiről. (Cscrná-
toni leid.) 

Nagy. Ugyan, hogy kapták Tóth és Pauler minis
tereket? 

Hiss. Kettévágták Paulini Tóth Vilmost. 
..Árva Miska." 



A VE CAESAR, I M P E R Á T O R ! — M O R I T U R I T E S A L U T A N T . 



ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁS. 
— From our own — 

— A miniszterek közöl hiányzik P a u 1 e r, ki még le nem szok
hatván az akadémikus óranegyedről, késik a megjelenéssel. — 

Tárgy: kultus-költségvetés. 

Táncsics Mihály. T. ház! Mindenek előtt legyen sza-
| bad nekem egy javaslatomat felolvasni, mely az egész tan

ügy megújítását czélozza. 
Indítvány a tanügy reformjáról: 
1.) A műveltség honában Oroszországban a deák-

egyenruha — az u. n. kancsuha — oly hasznosnak bizo
nyult, hogy, amióta ott uniformist viselnek, mindnyájan 
nagyon okosakká lettek. Ennélfogva indítványozom, hogy 
nálunk a deákság a következő egyenruhát kapja. Csalma, 
jobbra balra egy-egy lúdtollal. Kard helyett az oldalon 

j egy vonalzó, köpönyegnek irkából varrt plaid. Ismertető 
jelek gyanánt: tintával becsöppentett orrczirapa, detto uj
jak. Egyéb semmi, hogy az egyszerűséget megszokják. 

2.) A közerkölcsiség előmozdítására minden gyanús 
ház kapujára tilalom szögeztetik, melynek értelmében oda 
csak a tudományban egészen járatlan emberek bocsátan-
dók be. 

3.) A tanárok tartoznak boldog családi életet élni. 
Ki arra nem képes, az első boldogtalansági eset alkalmá
ból megintetik, másodszor katonai végrehajtással kénysze
ríttetik rá s egy hadnagy két katonával addig ül házában, 
mig az illető boldogságának érzetében hiteles bizonyít
ványt ki nem állit. Harmadszor elcsapatik. 

4.) Minden deák esti 9 órakor az igazgatónál sze
mélyesen tartozik bejelenteni, hogy félóra előtt lefeküdt s 
azóta alszik. 

5.) A sziv ártatlanságának növelésére a természet
rajzban a hím s nőstény közti különbség nem taníttatik s 
az orvosi szakban a gyermekszülés különös tekintettel a 
gólyára adatik elé. (Általános helyeslés.) 

Elnök. Kivánja a t. ház, hogy a képviselő ur indítvá
nya kinyomassék ? (Kívánjuk!) A Naplóban? (̂ 4. Bors
szem Jankóban !) Táncsics ur indítványa tehát a Borsszem 
Jankóban ki fog nyomatni s tárgyalásra a legközelebbi bo
londok estélyen kitüzetik. (Tetszés) 

Bobory. T. ház! Én az országos vakok intézetéről 
akarok szólani, melyet a kultusminiszterium mégsem vett 
át, noha elég vaksággal vert egyéniség várja országos fel
ügyelet alá helyeztetését. (Cicero pro domo!) 

Tanárky G. A t. képviselő ur felszólalása folytán 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a kormány a nevezett 
szerencsétleneket két osztályra osztja : vakokra és vaksikra. 
Vaksi sokkal több létezik hazánkban, semhogy róluk az 
ország gondoskodhassék. Ál-vak is, kik látni nem a k a r 
n a k — oly feles számmal fordulnak elé, hogy tárczánk 
kimerülne, ha őket gondjaink alá vennők. Az igazi vakok— 
azon szerencsétlen társaink t. i., kik nem t u d n a k látni,— 
méltán igényelhetik, hogy az ország őket el ne hagyja 
s én készséggel ajánlkozom, őket — mihelyt képviselői 

megbízatásukról lemondanak — egyelőre a lipótmezei 
orsz. intézetben ellátni. (Tetszés.) 

Irányi D. T. ház ! A közművelődés történetében szá
zadokon át fontos szerepet játszott egy tényező, mely a 
tudományosság szükséges voltát fájdalmasan magyaráz-
gatá. A sötét középkor e hagyományát az újkor emberba
ráti szelleme eltörte-törölte. A tudomány istennője le
tette kezéből. Értem azon nevelészeti tényezőt, mely vir
gács és skutika név alatt az alfélt meggyőzni igyekszik 
arról, hogy többet bir meg a fejnél. Uraim! Mindenki tudja, 
mily érzékenyen veszi a test e hátmögi részére suhogó gon
doskodást. Mégis történtek esetek, hogy egyes közép
korú — az az, hogy középkori tanítók megfeledkezvén a 
skutika embertelenségéről, a tanoncz lohadó buzgalmát e 
vérfrissítő eszközzel igyekeztek föléleszteni. Meddig tűri 
ezt a kormány ? Az ország nemtője elfödi arczát, mig e ha
tárokon belül egy eczetbe mártott virgács áll a sarokban. 
A botot eltöröltük, törüljük el a virgácsot is. 

Eléadó (olvas:) 2500 ft. elszegényedett irók szá
mára. 

Schwartcz Gyula. Mindenek előtt kérem meghatároz-
tatni, ki az iró ? Mert vannak okos és ostoba, tudós és tu
datlan irók. (Helyes.) Ha e helyeslés i r ó n i a volt, mint 
i r ó nem fogadhatom el. Én a journalisták ellen akarok 
szólni, kik bár irnak, nem irók. Az iró — mint azt Móricz 
Pál barátom egy vita alkalmából megjegyzé — nála a 
képviselőnél kezdődik. Nálam kezdődik Szent-Katolnánál. 
(Ki az?) Ismerek jeles hazai írót, kinekmüveit ajoumalis-
tikanem méltányolta, kinek muukáijazonban mindamellett a 
legnagyobb elterjedésnek örvendenek, mert nincs divat-bolt, 
fűszer-kereskedés vagy raktár, hol e termékeket nem be
csülnék. Azért t. ház, kérem, hogy journaliszta ebből a 
2,500 ftból semmitsem kapjon. 

Berzenczey. 2,500 ft. szép summa. Majdnem annyi 
mint 4000 ft. Azért pedig az ember sokra képes. (Még 
házasságra is !) De már arra nem. bn szeretném tudni, 
hova teszik azt a roppant összeget. Melyek azok a skrible-
rek, akik az ország zsírjából élősködnek? Neveket kérek t. 
államtitkár ur. Hadd lássa az ország azok neveit, kiket 
kitart. Aztán számoltassa meg őket, hogy mire fordítják a 
segélyt, mert meglehet, hogy hiába költekeznek és hogy 
luxust űznek. Neveket hát t. kormány, hadd látom azokat 
a skriblereket. (A vita tovább folyik s hogy a neve
lésből jó példát mutassanak, egyik ur a másikat 
azon kellemes föltevéssel lepi meg, hogy értesülése 
szerint: gsdftél, mint a zsidó. A másik a zsidó czi-
met az egyenjogositás mellett sem akarván elfogadni, 
valakinek a „hunczut" ezimet díjmentesen adomá
nyozza. Elnök szavaztat a czimkér dés fölött. Zaj 
s általános tombola. Jegyző felirja a „clamantcs"-
eket. Elnök fenyegetőzik, hogy becsukja az iskolát, ha 
cl nem hallgatnák. A kellemes vérüdito vita másfél 
órai kölcsönös bókolás után — a népnevelési budget 
tárgyalása alkalmával megszűnik. Borsszem Jankó in-
ditványozza e tétel fölemelését, különös tekintettel a 
honatyai szakneveldék szaporítására.) 



Tavaszi divatkép. 



TbMtMlift* 
Árviz Miska, téged 

megloptak! 
Megloptak néhány régi 

élczben'"miket belőled, Ávicz 
Miska, az uj darabjába csem
pészett bele Tóth ur. 

A „Spitzig naptá
rában11 benne voltak már 
ezelőtt három évvel. 
f J Ü L ' - v Arviczig Spitzig Mis
ka! — a te szerkesztőd uj spe
ciest inangurált az irodalmi bo
tanikában. 

Lopótök a neve. 
Vagy, hogy Ízlésedben járjak, Lopótökszem. 
De azért a darabodon épültem. 
Irodalmi pályád tökrét látom benne. 
Pályád l-Ő fölvonása 1861—65, tetszett. 
Darabod l-Ő szakasza szintén. 
Pályád 2-ik fölvonása 1865—68, hanyatlott. 
Darabod 2-ik szakasza szintén. 
Pályád 3-ik és utolsó fölvonása 1868—71, tele 

van együgyűséggel. 
Darabod 3-ik szakasza detto. 
Minden jó költemény, alkalmi költemény. 

CSODABOG ARAK. 

Ezt tartják Göthe és 
I*. J. 

Ifjú Amadeus hispániai király levele 
papájához Victor Emánuel itáliai királyhoz. 

Edes papa! Már két hónapja vagyok itt király. 
Jól megy dolgom s nem foghatom meg hogy Iza néni 
hogy nem tudott megférni a spanyolokkal. Pompás 
havannai, valóságos r e g a l i á k a t szivok. Mihelyt ki
enged az idő, lesz bikaviadal. Mennyire sajnálhatja 
Iza néni, hogy neki nem jut belőle. Mit csinál Klo
tild ? Búsul, ugy-e ? Mindig is mondtam, hogy azzal 
a svindler-familiával össze ne sógdrosodjál. Az én mi
nisterem — hamarjában nem jut eszembe a neve — 
ugy vélekedik, hogy ha Francziaországban megint 
monarchia lesz, az nekünk nagyon jó volna. Hát ott
hon még mindig excommunikálva vagytok ? A kis fe
leségemet küldd utánam, mert ezek a senorák nagvon 
maradhatatlankodnak. Már a negyedik polgári házas
ság Rómában ? Papa, te igazán apja vagy alattva
lóidnak. 

Szerető fiad 
Amadeo. 

A „ N é p z á s z l ó " f. ó. 6-ik számában, a 48-ik la
pon, Tógyitityitátyi a következő nemes szavakban emléke
zik meg Eötvös haláláról: 

„Nem árulunk zsákban macskát." Ezeket mondja valami 
bölcs. Nem akarunk meggyőződésünk ellen irni, noha tudnánk. 
Mi már csak megmaradunk azon uton, melyre a természet mos
toha keze dobott: az őszinteség utján. Nem tagadhatjuk tehát, 
hogy, midőn meghalottuk, hogy Eötvös meghalt, n e m é r e z 
t ü n k s e m m i f á j d a l m a t . Feleljen érte a világ előtt e sziv, 
de hogy nem fájt, annyi igaz. Sikra szállunk az ö s s z e s ma
gyar napi és hetisajtó magatartásával szemben. Nem sirunk 
sem Simonyival, sem Helfyvel; ők érzékenyszivü en,berek, ha
nem a mi szivünk kővé vált azok iránt, kik a n é p k ö n n y e i r e 
méltó érdemet elvesztették. Tessék megítélni bennünket ezen 
szavakért, i t t állunk szemben, ha tetszik százezrekkel, ha tet
szik milliókkal!" 

ó, te első nemzeti magyar kőzúzó ! 

A cselei határban ez intés olvasható 

Az, a ki azt, a ki az ezen tó partjára 
kitett azon tilalomtáblát, mely szerint az ezen 
tó partján találtató tárgyak közül semmit a vizbe 
dobni nem szabad, magát ezen táblát a vizbe 
dobta, föladja, 5 frt jutalomban részeltetik. 

A Tanácstól. 

A szerkesztő postája. 

D. Szekcső P. Gy. Mit dolgozzék ki az ember elmésen, ha 
a pointen fordul meg az egész s ha az él — tompa ? A másik 
antiquált. — B. Jenő. A stupendiosus munkálatok hol késnek ?— 
Fekete Jónás. Valami együgyű! Képzeljük, hogyan sanyargott 
ön, mig kiszorította ! — Pest, B—m —a. Csakugyan a kosárba 
került, még pedig a legfenekére. — Pimpinella. Erőltetett. Aztán 
mit ér az üveg, ha üres? — Miskolcz. A. L. Hogy Dobsa meg
fordítva Asbod ? Hát aztán? De még ha Asbóth is ? Akhor sem 
sok. Csak maradjon meg ő Dobsának. Az marad ő, ha a feje 
búbjára áll is, sőt csakis ilyenkor. A többi még gyarlóbb. — 
„Este van, este van." Nincs éle. — Eperjes, B. Gy. Már negyed
éve benne voltak a „ S p i t z i g I c z i g n a p t á r á b a n." Még 
egyet tudunk : „piros csizma van a lábán, nem süt a nap a sze
mébe." Szíveskedjék alkalmilag nekünk beküldeni. — B. Szt-Mi-
hály. Csak természethű másolatban tenne hatást; e fáradságra 
azonban nem érdemes. — Öreglak, S. D. Ha minden választó
kerületben lehetne „B. J."! Különben eleget tettünk a speciá
lis kívánságoknak. Ha minden küldemény meg nem jelenhetett: 
ennek vagy az volt oka, hogy nem értettük, vagy hogy érdek
telen volt a nagy publikumra nézve. Csak folytassa azért, s kü
lönösen fotográfiákkal értékesítse küldeményeit. Az adoirán kü
lönben nem nevettünk. — Hanzi. Nagyon is localis színezetűek. 
Alig értettünk belőlök valamit. Ott helyben, nem kételkedünk 
rajta, nagy hatással lehettek s kár is volt abban hagyni. — 
Kr. Miska. Igaznak igaz lehet, hogy Matyi Matyinéstul szeretik 
az i tal t ; de ehez, mig magándolog, semmi közünk. Ha nyilvá
nos, akkor meg a drabantra tartozik. 




