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IX. szám.
Aug. 24-én 1861.

Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokfele képpel ellátva.
Előfizetési ar : Évharmadra, azaz máj.—aug. hóra 2 ft. 10 kr. vagy máj.—dec. 8 hó 
4 ft. HO kr. vagy jul.— dec. 3  ft. 15 kr. uj pénzben. — Előfizethetni minden postahivatalnál és 

könyvárusnál. — Kiadó- hivatal : Pest egyetem-utcza 4-dik szám.
IX. kötet.

A P O S T O L O K  O S Z L Á S Á N A K  N A P J Á N !

Hazaküldtek, eloszlatták őket;
Nincs már többé szükség beszédükre. 
Pedig minden szó, a mit beszéltek 
Volt a nemzet érzésének tükre.

A kik vártok hazatérő honfit,
Ne kérdjétek mit hozott magával? 
A hol ő járt, ott nem osztogattak : 
Kincs, dicsőség maradt tőle távol!

Egész világ dicsőité őket,
Csak ők ott fenn tárták gúnynevekkel. 
Egész világ áment monda rájuk,
Csak ők ott fenn mondák rá, hogy „nem kell.

De megőrzé, a mi rá volt bízva, 
Mi a honnak szentje, ereklyéje. 
A mily tisztán kezére adtátok 
Olyan tisztán került vissza véle.

Könnyes szemmel térnek falvaikba,
Ott is őket könnyes szem fogadja.
És e könnynek cseppje drága : — egykor 
Megvenné még, ki meg nem válthatja !

Igaz szónak, honszerető szívnek, 
Nincsen ára nagyok udvarában, 
Hízelgés az édes gyermek ottan, 
Iiraz szó a mostoha és árva.

Visszahozta nemzet becsületét; 
Jogaiból semmit el nem árult; 
Nem kell neki poraiban félni 
Egykor átkozódó unokáiul.

A nemzetnek mind beszámol véle : 
Czimeréből s e m m it  el nem vesztett. 
Semmi foltot, szennyet nem hozott rá. 
Őrizd most már egész magyar nemzet!

J. M.

859 . évből 8 a jan u ár— aprili fo lyam ból 1861. teljes számú példányokkal fo lyvást  s z o l lá
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U T O L S Ó  Á L M O K  A  R Á J X R Á T B  0  L.

(Vége.)

VII. Alom. M ik é p e n  h o z a t t a k  ü d v ö s  t ö r v é n y  c s i k k e t  y e k  u R d j x - 
f á i b a n  n a g y  g y o r s a s á g g a l  é s  v i t é z s é g g e l .

Hanem aztán a mint a minisztériumnak egy
szer sikerült összetoborzani a majoritást, jaj lett 
nekünk!

Azontúl nem volt kivihetetlen semmi indít
vány többé. Mühlfeld és Kuranda, Giskra és 
Brinza urak minden nap egy tuczat új törvény- 
ezikket hoztak a kalapjukban s azokat mi mind 
elfogadtuk. Egy pár megmaradt az emlékeze
temben, a hogy felébredtem. Ilyenek :

XIX. T. czikk A magyar ruha-viselés sza
bályozásáról. Attilát viselni szabad, de zsinór 
nélkül, lapos fekete gombokkal, elöl kivágva, 
úgv hogv hátul farka legyen, gallérja lehajtva 
legyen; magyar nadrágot is szabad viselni, de 
a csizmán kivül húzva és sujtás nélkül; kucsmát 
is szabad viselni, de kürtő alakban és kai imával; 
tollat is szabad viselni, de csak a fül mellé dugva; 
sarkantyút is szabad használni czifra laska me- 
téléskor. Ez ellen vétők az alkotmányos haditör- 
vénvszék elé állíttatnak s ízlésük szerint 1 — 5 
évig terjedő börtönre vagy 100 — 1000 ftig menő 
önkén' rés kölcsönre bűntetteinek.

XXXIII. T. czikk. Az útlevelek szabályozá
sáról. Útlevél nélkül a szántóföldre menni sem 
szabad, útlevelet pedig csak az kap, a ki az adó
ját lefizette. Ez ellen vétők tarisznyájuk elvéte
lére büntettetnek.

XLÜ. T. czikk. A bélyegdíjak kijátszása ellen. 
Tapasztaltatván, hogy sokan alattomban fizeté
seket teljesítenek, a miknél hogy a bélyegdíjt 
elharácsolják . inkább nem is vesznek nyugtat- 
vánvt róluk, törvénybe iktattatik tehát, hogy 
mikor a pinezérek a vendégeknek az ebédet, va
csorát beszámítják, erről nyomtatott nyugtat- 
vánvt adjanak, illető bélyeggel ellátva; megle
petés esetében mind a pinczér, mind a vendég 
háromszoros ebéd árában elmarasztaltatik.

LXVI T. czikk. A színházak szabályozásáról. 
Minden olyan darab elöadatása tilalmaztatik, 
melynek szelleme a f  bruar 26-ki pátenssel ineg 
nem egyez : tehát mind azok. mikben magyar 
király. magyar vezér, magyar hadsereg fordul 
elő; a mikben alispánok, nádorispánok, és szol
gai irák szerepelnek; históriai darabok csak úgy 
engedtetnek ineg, ha becsületes fekete frakkban

adatnak elő. Ha valamelyik színész a képét fe- I 
hérre és pirosra festi s hozzá zöldeket beszél, 
minthogy azzal a nemzeti színeket akarja össze- 
állitani, becsukatik, vagy egy havi fizetése ön- 
kénytes kölcsönbe megy.

XCIV. T. czikk. A magyar országgyűlési 
képviselők capacitatiójáról. Minthogy szükséges, 
miszerint a 61-diki diaeta tagjai határozataikat 
visszavonják, azokra, kik ezt tenni vonakodnának, 
rájuk záratik az ajtó. Minthogy azonban a köve- 1 
tek személye sérthetetlen, nehogy a külföld 
lármát csapjon az alkotmány megszegése ellen, 
az határoztatik, hogy a vonakodók országgyűlési 

1 beszéde palacsinta-tésztának kisüttetik, lekvár
ral megkenetik, tejfellel leöntetik s elmondóik- 
nak mind addig étel nem nyújtatik, míg eként 
bepalacsintázott beszédeikre rá nem fanyalod
nak s azokat — visszanyelik.

CXXVI. T. czikk. A sajtószabadságról. Ne 
hogy azt mondhassa valaki a külföldön, hogy 
a szabadelvű centralisált összállamban censura 
létezik, az határoztatik : hogy a pesti magyar 
lapok megvizsgálás végett ezentúl ne a policziá- 
nak, hanem mindig annak a szerkesztőnek adas
sanak be, a kinek legrosszabul megy a kseftje. 
Ez aztán majd iparkodik mind azt kitörölni a 
többi lapokbúl, a mi azoknak előfizetőt hoz s 
mi dicsekedve mondhatjuk el, hogy a sajtó-sza
badság a szerkesztők kölcsönös kontrolja alatt 
nagyon jól érzi magát.

CLIV. T. czikk. Az adó- ellenszegülőkről. Mi
után elhatároztatott, hogy akik az adót nem 
fizetik, hadi törvényszék elé állíttassanak ;e rend
szabály azokra is kiterjesztendő, a kik nem do
hányoznak : nőnemen levő alattvalók legalább a 
tubákolást kötelesek kimutatni.

CXLIX. T. czikk. A bot viselésről. Miután al
kotmányos polgároknak a botot nem viselni, 
hanem csak elviselni szükséges; határoztatik : 
hogy a ki pálczával jár az utczán, legyen készen 
rá, hogy az a hátán összetöretik s így minden 
alkotmányos ]»olgárnak saját érdekében áll. hogy 
csákánynyal, ólomgoinbbal s egyéb ily decora- ; 
fiókkal a pálezáját ne ékesítse fel.

C C I I .  T. czikk. Az iskolákról Nehogy azt 
mondhassa a külföld, hogy a szabadelvű osztrák 

* kormány u nemzetiségeket elnyomja, inegpuran-
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osoltatik : hogy az iskolákban minden tanoncz 
a sa já t n y e lv é t használhassa — az eleseppentett 
tinta felnyalására, — és arra, hogy németül be
széljen vele. A kik a német nyelvben rosszul 
haladnak elő, azoknak szülőik önkénytes köl
csönben marasztaltalak e l, vagy ha árvák vol
nának, veniam annornm-ot kapnak s nagyko
rúaknak nyilváníttatván, örökségük bánja.

DCXII. T. czikk. A politikai jelvények vise
léséről. Minthogy lehetnének roszakaratú kül
földi levelezők, a kik némelyek külső viseletéből 
azt Ítélnék, mintha a magyarok nem volnának 
tulboldogok az osztrák alkotmány által, ezennel

A. 4-emlékezetbe hozatik a kormányzóság 1693. sz. a.
rendelvénye, mely szerint a kalapok mellett 
lévő szalagnak a csatton kívül épen csak ' 2 hü
vely knyire szabad kinyúlni, a karimán túl lengő 
szalag vég annak bizonyságául fog vétetni, hogy 
a magyar embernek fölöslege van, s a kinek 
fölöslege van, az még fizethet. Hasonlóul tiltatik 
zsebórák viselése, mert ez azt jelenti a felfor
gató pártnál, hogy „ eljö a z  óra ."  Hasonlóul 
tilalmaztatik a csizmákon ta lp a t viselni, mert ez 
a roszérzelmüeknél ezen jelszót költi fel, hogy 
„ ta lp r a  m a g y a r  \u

MCCX. T. czikk. Az éneklések szabályozá
sáról. Énekelni 1-ször csak templomban szabad; 
2. csak szent énekeket szabad; 3. szent énekek 
csak azok, melyeket szent Dávid írt. 4. De még 
az is sok policzáj ellenes dolgot írt, a mik nem 
éneklendők; ilyenek : „Öröködbe uram, pogányok 
jöttek 1“ — »Hogy a babyloni vizeknél ültünk.“ 
(Világos, hogy mit értenek Babylon alatt). „Oh 
mely sokan vannak, a kik háborgatnak!“ „Perelj 
uram perlőimmel!“ és a többi. Ezek nem ének
lendők.

MDCC T. czikk. A clima szabályozásáról. 
Minthogy daczára minden mortificatiónak, az a 
Magyarország még is csak szép ország marad, s 
a míg az marad, lehetetlen kívánni a magyartól, 
hogy ne szeresse hazáját, ezennel törvénybe ik- 
tattik: hogy Magyarországban, mint meghódított 
tartományban se melegebb nyár, se rövidebb tél ■

ne legyen, mint az örökös tartományokban; a 
szőlőnek nem szabad megérni; búzának, repczé- 
nek el kell fagyni; a természetnek át kell látni, 
hogy egy erélyes kormány dualismust meg nem j 
tűrhet. Krumplit kell természteni az egész biro
dalomban; ezt kívánja a nagyhatalmi állás, a i 
centralisatio elvei, az egységes á lla m  eszméje, s 
a magyarok separatisticus Gelüstjei. így végre 
még is csak elhiszik, hogy Magyarország Austria.

Ezt mind megszavaztuk. Háromszor „hoch!“ ! 
a szép alkotmánynak!

Vil i .  I lolsO alom. M i k t p j u t o t t u n k  k i  a  R á j x r á l b ó l .

Miután mindent megszavaztunk, a mit csak 
Mühlfeld, Kuranda, Giskra és Brinza urak indít
ványozni bírtak; egy reggel ismét felfiákkerez- 
tünk a Schmerling-theátrum elé.

A kapuban megállítottak s azt kérdezték : 
„melyik helyre tetszik?“

— Hát, mint rendesen; földszint.
— Ein Gulden fu fcz ig  kreuzer.O f
— Micsoda egy forint ötven krajczár? En 

szoktam kapni tíz forintot, a mért itt ülök.
— Wie so?
— Hát ez nem a Rájxrát?
— Wajsz nid. Nekem tegnap óta ki van adva 

nyári színháznak. Ma lép fel először Frau Pro- 
keseh-Osten-Goszman avec Gemahl in dér Grille.

— Ahá! értem, ön mókázik : Fadette anyó, 
a boszorkány ugye bár, doctor Mühlfeld, a súgó 
pedig a csengetyüvel, doctor Heyn.

— KeineWieze mac-hen, sonst ruf i Policzey!
Odább sompolyogtam; találkoztam egy pár

collegával, kérdeztem, hogy mi dolog ez? Mind , 
eltagadta, hogy valaha Rájxrát lett volna.

Mentem a kávéházba; néztem a hírlapokban 
a hivatalos részt. Láttam abban doctor ez és j 
doctor amazt, a híres szabadelvű baloldal vezéreit 
kit Policzey cheffé, kit Financzdirektorrá kine- j 
veztetve; de a Rájxrátról egy szót sem.

Még csak hírlap utján sem tartották érde
mesnek tudatni a világgal, hogy a Rájxrátnak

FINIS, KONYECZ, ENDE, VÉGEI

_  Az uj megyeügyész sorba kérdezgeti a börtön 
foglyokat : mióta? miért vagy fogva? Az egyiktől i 
kérdi : mióta raboskodol?

— Hárem éve.
— Hogy kerültél be.'
— Tanúnak hittak be: azóta itt felejtettek!

I =  Epén a héten egy zsákokkal megterhelt kocsit 
akart 4 munkás az udvarba a széniről betolni, egy ott 
elmenő fináncz mint ismerőseknek azt monda :

— Ugy-é nem akar indulni?
— Nem ám. mondá egy közülök, ló kellene. Jajon j 

az nr segitsen.

*
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Átkozott rósz ez az olasz fal, ha csak nagyon nem támogatják, ha pedig nagyon támogatják, még
keresztül lyukad.

=  Fogarason történt azon szörnyű esemény, hogy 
egy magyar embert, mert egy oláhot oláhnak mondott, 
három napra bezárták az oláhok. Az pedig Pesten tör
tént, hogy egy leány, kit, otthon, falun, mig leeresztett 
hajjal s mezítláb járt, örzsinek hittak, Pestre jővén 
szolgálatba, itt föltüzi haját, s vasárnap délután mikor 
asszonyától a város-ligetbe kikéredzik, még krinolint 
is visel, 8 Lizinek hivatja magát, régi szeretőjének fel
mondott, mivelhogy régi bizalmas nevén ismét Örzsinek 
vakmerősködött nevezni.

=  A kinek reménysége forgács volt, ne csudálja, 
ha gyorsan hamuvá lett.

=  1839-ben az országgyűlés megnyitása előtt 
Ferdinánd király lejött Komáromba a várat, és Bábol
nára a ménest megtekinteni. A vasdinnyei puszta cse
lédsége, örege apraja, mind bekészült Komáromba ki
rály-nézőbe. A gazdatiszt a béreseknek tizenkét bot 
büntetés alatt megtiltotta a szorgos dolog-időben ott 
hagyni a munkát. Az egyik béresen győzött a király- 
látvágy; bemegy Komáromba : várva várja a bekövet-

kezendőket. Egyszer, jön a király! jön a király! hal
latszik a kiabálás. Csakugyan legeiül jönnek megye
huszárok, délczegen paripázva, bevezetők a hintók sorát. 
Béresünk, csupa szem, fül, jobbra balra taszigál, kérdi, 
hogy a huszárok közöl melyik a király? Azután jö tt a 
sok czifra hintó, a sok czifra hintóbán a sok aranyos 
czifra ur. Béresünk mindannyi urban egy-egy királyt 
lá to tt; de nyugtalan volt még is megtudni s látni, me
lyik hát valóban a király ? Egyszer a kocsik sora meg
állapodik, az urak kiszállnak. Béresünk ott terem, me
gint lökdösi szomszédait : melyik a király a sok ara
nyos ur között? Nem tudják neki megmutatni. — Egy
szer nyílnak a sorok, a tömegek két oldalra sorakoz
nak, s közepén helyet adnak a királynak és kíséretének. 
— No hiszen volt dolga most megint a béres könyöké
nek, meg a szomszédok oldalának : melyik a király? 
Mutatják neki. Melyik? mutatják neki egyszerre öten. 
A béres látva, hogy a király maga legegyszerűbben 
van öltözve valamennyi úr közt, elszomorodva sóhajt 
fel. Hát ezért kapok én most tizenkettőt ?
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E z  i s  p e r s p e c t i v a .

Hogy tetszik önnek ez a perspectiva? — Still-lebennek megjárja, de architecturdban alig.

\  k  é a  ¡r e  sí k é r d é s .

— Papa : hogy lesz a kakasból kappan? — Hát, kis fiam, úgy, hogy azt is revisió  aláveszik.
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A nyugodtan alvók m edvebőre.

=  Hajdani Ez 1806 táján történt, hogy Debre- 
czenben, szabadság alkalmával, egy viaszbábokat mu
togató német egyéb figurák közt Drouet-nek a varen- 
nesi postamesternek a képét ilyen formán magyarázta 
a bámuló tömegnek : ez az, ki a királyát elárulta. Hallja 
ezt egy gulyás s nemes haragjában rákiált a viaszbáb
ra : „ejnye millióm adta, hát te árultad el a királyt? 
s azzal olyat üt a vasasbottal a fejére, hogy mind cse
réppé lett az.“ Hej be régen volt az.

=  A nagyon is pontos számvevő. Egy nyugdíjas 
tiszt, julius, augusztus és september hónapokra szóló — 
a lelkész által csak az utolsó hónapon láttamozott nyug
táit, a pénztárnál leendő utalványozás végett a szám
vevőnek bemu atván, ez magasba ránc*olt homlokkal 
igy utasítja vissza : önnek még azt is be kell bizony>t- 
nia, hogy julius és augustusban is valósággal életben 
volt légyen.

=  Egy agg színész naplójából.Veszprémben restel- 
laczio volt ezelőtt 25 évvel. Nagy és szép számú úri s 
mindenféle nép gyülekezett ö sze ez alkalommal. A szí
nészek, mint hajdan a troubadourok a lovagjátékoknál, 
természetesen ily pénzfogó alkalmat nem szalaszthattak 
cl. A minthogy nyomtatott lapok csakugyan jele »ték : 
„Korona és vérpad“ adatását. A lapon a pesti színház

tól ott figuráltak a legjelesb színészek : Egressy, Fán- 
csy, Lendvay stb. — Begyülünk a rögtönzött szín
házba. melynek, daczára hogy zöld gályákkal beakgat- 
tatott, már a bűze éreztette, hogy miféle állatok voltak 
imént benne, — de azért vártunk — annak reményi
ben, hogy a szem és fül műélvezete, ennyi jeles művészt 
látván és hallván kárpótolja sértett szagérzékünket. A 
függöny fölgördiil. A színigazgató előáll, bocsánatot 
kér, hogy az ígérkezett művészek mindeddig meg nem 
érkeztek : most tehát kénytelen ő maga, neje és kis fia, 
hárman, két darabot N.N. cziműt, a nagyon tisztelt kö
zönség mély hódolattal kikért elnézésével eljátszani. 
Ám legyen! jól van! kiált a szép számmal egybegyült 
közönség. Másnap, a szinlap Angelo Padua zsarnokát 
hozza, megint a tegnapi jeles színész nevekkel. A hi- 
szelékeny közönséget megint jó számmal becsalták a 
nevek. A színigazgató megint kiáll, megint bocsána
tért esedezik, hogy megint csalatkozott reményében, s a 
kik (sohasem is) Ígérkeztek, mára sem érkeztek el; 
hogy majd most N. N. darabokat fogja adni megint 
harmad magával. — És úgy lön. A fölültetett közön
ségnek nemcsak szag-, de minden érzéke föl volt bor
sóivá. — A színigazgató pedig, a seregtelen vezér, be
sepervén a más neve alatt begyült szép summácskát, 
mosolyogva'odább állt.
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T A L L É H O S S  V Z E B U I. () N 
O B S1T JA .

(Melyet kivánt magának kiadatni, nehogy valahol csavargónak vagy rósz járatbeli embernek tekintessék.)

Jelen Igazság-levél előmutatója Tallérossy Zebu- 
lon, kiszolgált képviselő.

Állására nézve közlegény : semmi scharzsira nem 
vitte.

csudálni, miután a Regement fele Strafcom paniából 
volt válogatva.

Különös ismertető jele az, hogy mindig annak ád 
igazat, a kivel legutoljára beszél.

Szolgált négy hónapig és 22 napig, még tovább 
is szolgált volna, ha nagyot hallása és még nagyobbat 
szólása m iatt, mint gänzlicher Realunioninvetlidot, 
mind Regementestül, el nem bocsátottak volna.

Szolgálati ideje alatt dicséretesen viselte magát, 
a manoeuverekben helyén maradt, s kész volt a rábízott 
terhek viselésére; kár hogy már a Patront nem bírja 
elharapni.

Strófot soha sem kapott, kivéve két megintést, a 
mit a Regementje szolgált meg; azt pedig nem lehet

Melyért is hivatalosan hat hónapi szabadságra, 
voltaképen pedig a görög kalendárium azon szent nap
jáig, a melyen a birodalom kül- és belügyei teljesen 
rendezve lesznek, s az országgyűlés ismét összehivatni 
fog, szabadsággal elbocsáttatik; meg is szabad neki 
házasodni.

Kéretnek az illető hatóságok, hogy e levél elő- 
mutatóját bocsássák szabadon s Pestre többet vissza 
ne küldjék.

Kelet, aláirás és hivatalos pecséthely.

Ij

T a lléro ssy  Zebulon végbeszéde a képviselöházban .
melyet idő rövidsége miatt nem mondhatván el élőszóval, bevett szokás szerint nyomtatásban vélt

szükségesnek kiadni.
N agyon tisztidt k ip v ise lt ház!

Finis coronat opus : azt most így fordítják : az 
„opus“ miatt lett a „coronat“-nak „finis.“

Elhíttak bennünket nadorc megválogatni, azután 
koronaznyi; most pedig azt mondják, hogy „nye tak!“ 
kezdjünk újra.

íme legmagasabban haza bocsátkoznak bennünket 
és mi legalazatosabban üljük az omnibuszra, s nem 
marad itt közülünk senki a múzeumban, csupán csak a 
kitömött madarak.

Engedje meg a nagyon tisztult kipviselőház, hogy 
ez alkalommal búcsút vegyem a nálától.

Búcsút veszem először is az égisz irdemes palo- 
tá tu l, a hol egész nyáron által nekem ingyen gőzfürdő 
szolgáltatódott.

Búcsúzom az irdemes zöld pallóktól, a hol soha 
sem nyújthattam ki az labamat.

Búcsúzom nagyon irdemes szomszéd uraimtól, kik 
nekem annyiszor tyúkszememet hágtak.

Búcsúzom nagyságos elnök uramtól s engedelmct 
kirek, ha valamikor a nyugtatvány átvételével egy 
napot elkístem volna.

Búcsúzom tekintetes kukta uraktol, a kiket saj
nálok nagyon, hogy a jövedelmes jegyzői hivatalt el
hagyni kénytelenittettetödnek.

Búcsúzom irdemes követtársaimtól, a kik beszédet 
csináltak, de el nem monták.

Búcsúzom szíp asszonyságokul karzaton, a kik 
oly buzgón majszolták a pogácsát, míg mi idelenn 
deklamáltuk.

Búcsúzom újsagiró karzattól, a kinek olyan jó volt 
ötödfél hónapig velünk megtöltögetni hasábját.

Búcsúzom szíp czukrászkisasszonytól, a kinek 
annyi boldog szíverösítő poharkát köszönhetem.

Én már megyek, utazom, szaladok, visznek!
Zsebemben Laufpass; otthon vár executio.
De íl bennem a kiolthatathatlan reminség, hogy 

nincs olyan vasarnap, a mely után hétfő ne követ- 
keznik.

A asarnap hadd mulassanak Bícsben; blauer Mon- 
tag majd mienk lesz.

Isten hozzátok! Látjátok, tudjátok : kipviselők 
nem kaptak semmit, nem visznek haza semmit, csupán 
csak legalázatosabb rheumatimust ,.magasabb helyek
ről“ szármázott szelek miatt.

Azokat is köszöntetem.

T a l l é r o s s y  Z e b u l o n ,
óisponibilis képviselt.
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A m a b izonyos csizm adia rs fele
sége  kérdései és feleletei. ¿ f

------ Kik bizonyíthatják be leginkább, hogy az
István király napi pesti vásár rósz volt az idén? (A 
képviselők, mert ők elmondhatják, hogy nem árultak  
semmit, nem adtak el semmit.)

------ Mit neveznekBécsben felelős miniszternek?
A Rájxrátban a hadügyminisztert interpellálták a vé
gett, hogy a jelen békés időszakban miért nem bocsá
tanak el a seregtől szabadságotokat ? mire ő excellen- 
tiája három napi gondolkozás után azt felelte, hogy 
azért nem bocsátanak el, mert nem lehet. ( Ilyen fele
lős minisztériumot bizony nekünk is adhattak volna.)

------ Roebukk azt mondá, hogy gratulál Ausztriá
nak az új alkotmányhoz, mely tökéletesen hasonlít An
gliáéhoz. (Bizonyosan abban hasonlítanak egymáshoz, 
hogy az angol matrózok cod.exe is a kilenczfarku macs
ka, mint más országok hajósaié.)

------ Pesten jelenleg, ha két ember egymással
összejön, azzal szokott köszönteni : „van-e már kato
nád?“ így vívtuk ki, hogy a „külön had- és pénzügy“ 
nemcsak Magyarországnak, de minden magyar ember 
házához extra megadatott. (Kivánunk az angol status- 
férfiaknak ehhez hasonló konstitucziót!)

— — Egy békülni óhajtó képviselő féltréfásan 
monda egy határozati kollegájának Deák utolsó felirata 
elfogadtatása alkalmával : „no tehát ti is csak felállta
tok.“ — Visszafelel amaz rögtön : „mi felálltunk, de ti 
felültetek!“

------ Mi különbség Apponyi az országbíró, és
Kuranda között? (Ezer millióm különbség közöl legin
kább az, hogy Apponyi „judex“ amaz pedig „exjud“*) 

1 Hát a londoni Apponyi és Kuranda között? (Azt nem 
tudom.) Én sem.

— — Egy amerikai lap különös természetcsudái- 
ról értesít bennünket; azt írja, hogy Orinocoban van 
egy fa, mely szedret, narancsot és szent-jános kenyeret 
terem. (Mért ne teremhetne, nálunk is ójtottak bécsi 
szedret ákáczfába.) Azután meg azt is írja, hogy Mas- 
sachussettsben egy tehén megfiadzott s lett tőle egy 
tigris, egy patkány, meg egy csizmahúzó. (Azt is elhi
szem ; — ha bika volna, akkor egy kicsit kételkedném 
benne.) Azután megint azt írja, hogy egy philadelphiai 
asszony egy fehér, és egy fekete gyermeket szült. (Az 
is meglehet. A szomszédnak is az egyik fia molnár, a 
másik kéményseprő.) Azután még azt is irja, hogy a 
mig Apponyi az országbíró a nemzet tiltakozását a 
Schraerling-alkotmány ellen Bécsben átadta; addig Ap- 
ponyi, az osztrák követ Londonban a Schmerling-alkot- 
mány dicsőítésére poharat emelt. (De hallja kend ezt 
már nehéz elhinni!) Pedig úgy van.

------ A keleti kérdés megint mozog már;összeült
a szkupstina. (Itt a Horvát-házban?) Nem Kraguje- 
váczban. (Pedig de könnyű volna azt a keleti kérdést 
megoldani, ha én török miniszter volnék, bevárnám, 
mikor lesz a török naptárban február26-ka akkor meg- 
hínám Sztambulba a bosnyák, szerb, román, görög, al
bán, stb. urakat a Rájx-divánba, s megszavaztatnám 
velük, hogy megvannak elégedve a basáimmal, semmi 
panaszuk sincs, adnak háromannyi adót önkényt, mint 
eddig kénytelenségből; ha nem jőnének, kontumáczi- 
áznám őket; a szűk divánt szélesebbnek nyilvánítanám; 
s a jelenlevő mamelukokkal határoztatnám el,hogyBos- 
nia és Bulgária boldog. Riza pasát elküldeném Lon
donba, megengedném neki, hogy az Alkorán ellenére 
annyi bort igyék, a mennyi kell annak a toasztnak a 
leöblité.-ére, hogy most már a muzulmán alkotmány tö
kéletesen hasonlít az angolhoz. A lordok vivátoznának, 
a bankárok talyigával hoznák a pénzt, s a keleti kérdés 
örök időkre meg volna oldva.) Halt! megállj! Ez olyan 
tárgy, hogy erről külön vezérczikket kell irni : „Mti- 
zulmánia, mint alkotmányos ország!“ Ezt hagyjuk a 
jövő számra.

------ Mikor báró Vay, volt kanczellár, a képvise
lőházba belépett aug. 21-kén valaki azt mondá neki : 
„akkor érkezel uram közénk,mikor szétvernek bennün
ket \u mire ő ezt viszonzá : rjobb ha azok között va
gyok, a kiket szétvernek, mintha azok között volnék, a 
kik szétvernek.“ Az emlékezetes óvástételnél, mit Deák 
indítványozott, ö is felállt. Nevezetes idők!

------ A mely napon Vay a képviselőház tagjává
lett, az nap a képviselőház pedig cserében maga is 
v a j-já  lett.

-------Schmerling miniszter úr aug. 21-kén báró
Bach testvégének házasságán volt jelen, mint násznagy, 
ominosus násznagyság, ugyanaz nap, melyben a minisz
ter úr válópert indit a magyar nemzet országgyűlése 
ellen.

Melléklet Előfizetési felhit ás az „ÜSTÖKÖS“ utolsó (sept.—«léc.) harmadévi folyaméra.
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