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X. kötet.

PORÖL. l  M A G A D  M A G A D N A K !

Volt egyszer egy jámbor örmény, 
Hosszutürő, kegyes ember :
A  neve nem jut eszembe,
Fejemet bát miként törném.
Ennek volt egy perpatvarral 
Ijesztő oldalbordája,
A  kinek egy zivatarral 
Felért pergő nyelve szája.
Porolt reggel, pörült délbe,
Éjszaka se hagyta félbe,

Gergucz csak hallgatott, mondván : 
„Porolj magad magadnak.“

Akárhogy szedtevedtézett,
A madám, rá sem konyitott. 
Ráhagyta, hogy az vitézebb.
S zsebrerakott minden szitkot.
.Íz emlegette bűneit 
Olyat is, mit nem tett senki.
Ez ugv tartá a füleit :
Egyiken be, másikon ki.

S ha már nagyon nagy volt a zaj. 
Szendén tromfolt vissza azzal : 
„Porolj magad magadnak." I

S ini egyszer haragos Jutka,
A  port abba hagyta végre 
Meghalt. Halálának titka :
— Megette a saját mérge.
Hogy ellent nem mondtak neki. 
Mindig sárgább-sárgább leve, 
Majd a napos láz törte ki 
S elönté vérét az epe.
Ha valaki csak egy napig 
Veszekedett volna vele,
Tán még újra lábra kapik (?!) 
Es még talán most is élne.

De mert ellene nem szóltak, 
Megnémulván, beállt holtnak. 
„Porolj magad magadnak."

Tanúság az adomából 
Volna számunkra is elég.
A czivódó társ nihcs távol, 
Bárha nem épen feleség.
Átok, szitok, fenekedés 
Torkát, nyelvét kifárasztja 
A mig végre bereked — és 
Akkor nyomtatásban osztja.

I 1 8 5 9 . évből s a 1801. jan. — apr. folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.
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Yezérczikk, — vidéki levél — 
Napihirek. — és beküldött.
Az folyton-folyt minket kefél. 
Még csillagokban (*) is üldöz.

Mi pedig hallgatunk, várva :
Hogy megy ennyi szép szó kárba?
„ l ’ör lj magad magadnak.“

A'—* M —n.

TALLÉROSSY ÍZEBULON LEVE

Tekintedezs barátom uram.
Vigem van; . . . aus ist; . . . murrexi!
Senki sem vagyok töbé. Meg vagyok szün

tetve ; mythologiai személyek közi vagyok re- 
legalva.

Milyen sok voltam esztendő elejín! milyen 
kevíly voltam, milyen semise letem!

Voltam orszaggyülisi oblegatus, voltam var
megye comissio, voltam honorarius főjegyző, 
voltam nagvkörösi dalardanak. aradi tűzoltónak, 
szerdahelyi olvasókörnek, debreczeni szinhaz 
ípitetönek tiszteletbeli tagja; mind elmúltának; 
mind kimaratam belőlük, valamint rozmaring- 
szal kimarad hóbul, mikor elolvad a jíg.

Csupán csak egy alapotrul voltam biztos; 
ha mindent elvehettik is tülem, van egy hiva
talos minímüsígem, „quod nec Jovis ira!“  —  
ezen minímüsígem az. hogy magyar iro vagyok ?

Mar csak voltam.
Most olvasok magyar iroi segílv-egylet alap

szabályokban, hogy nem vitetnek iro szamba 
mindazok, kik keresztíny religió elen írtak.

Vae inihi! Akor mind in . mind valamenyi 
újságíró, kivive tálán Janus Pannoniust de Sző
kehalma, fuimus Troes!

LE MINDEN VÁRÓ IDÁMHOZ.

Avagy ki nem emlíkeznik, hogy ekor, meg 
ekor, it meg it, ezt meg ezt irta, kiadta papa 
világi hatalma, concordatum. etcaetera latina 
elen? Először anathema!

Azután — tesík csak visszagondolnyi, ki nem 
fogta zsidó nemzetnek partyat, s beszilt az eman- 
cipatiorul? Másodszor is anathema!

Tertio, quod summum, tesik csak elökutat- 
nyi ujsaglapokat de dato : S z é c h é n y i r e q u ie m e ,  
nem valamennyi újságíró megtamadta-e ..Hcli- 
giot "  Religiöt, a nagyon keresztint /  Sőt nem
csak keresztiny Religiöt, de megunnak szerkesz 
töjit is. Háromszoros anathema.

S minthogy hasonló bűnben en is lilegzem, ; 
innetitül lathatja kedves barátom uram, hogy 
most mar en is úgy tekinthetem magamat, mint 
a kit utolso qualitasombol, az irosagbul is ex- 
eommunkáltának vala.

Vigasztalasomra szolgai csupán azon egy 
juridica exceptio, hogy múzsák görög ö k  lívín, ők 
bizonyosan o rth o d o x  vallást követik, s így tálán 
nem fogjak nagyon imputalnyi, orientalis dogmák 
szempontjabul, ha verseimben oecidentalis dog
mák ellen santikalo jambusok megtalaltatnak.

TaUérnssy Zehulon.

\ a g y  h a ja s  ad om ái.
L

Az l«52-ik évben debreczeni diák Koromban egy 
szép júniusi napon, bizonyos kin szünidő alkalmával, 
harmad ír agammal kimentünk Székelyhidra, ottan la
kott ref. lelkész rokonunknak meglátogatására, más 
részről pedig a cseresznye-érés idejenek a helvszinéni 
rövid felhasználása végett. — s midón onnan haza 
vagyis Debreczen felé jöttünkben a legelső csárdába 
betértünk, az öreg Boka bácsit égé z társasagával ott 
• aláltuk , kivel beszélgetést eredvén, felhozta, hogy 
midőn 1‘̂ 49-ben a muszkák Debieczenbe bementek, az 
nap este . a polgár-, vagy a városnagy egy embert 
hozzá azon ]>arane»c*al külde el. h gy bandajat szedje 
össze, s az nap este a város házánál jelenjen meg hogy 

nnan Pask cvica muszka fővezérhez induljanak, annak 
cji zenét adandók; — e mennék, visszaizenni az öreg.

de nincsen csizmám, mert annak a nagy urnák a legé
nyei lehúzták a lábamról, a mezetlen láboni járáshoz 
meg nem vagyok szokva. A cseléd eltávozott, s kevés 
idő múlva jön vissza, egy csizmadia férfiúval, hoz
ván magukkal csizmákat, nemcsak az ő, hanem az 
egész társasága számára elegendőt. Társasága ezt 
megsejtvén, azonnal mind el mezetlábolta magát, * 
igv kiki kötelességszerüen magának csizmát válasz
tott. — az est elérkezvén, a karvezér tá r s a s á g á v a l 
a városháznál megjelent, honnan az átelleni házban 
szállásoló ellenséges fővezér ablaka alá mentek, hogy 
ott a parancs szerint néhány szép, de semmi esetre 
nem forradalmi darabot eljátszanak; sírtam uraim, 
— uiond az öreg Boka — csörgött a köny a két 
szememb d. de gondoltam, ha én sirok. sírjatok ti 
is, rákezdtera hogy : mtgvirrad még valaha Megijed
nek az urak, és ki a hajam, ki a ruhámat meg- 
rmtják. és suttogják, hogy hagyjam el art, mert azért
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felakasztanak, de én annak oda se néztem, hanem még 
keservesebben húztam, s végig jásztam az egész dara
bot, és utána még vagy kettőt a legszomorubból. 
Ily éjizenét adott adott ez alkalomra a már sírban 
nyugvó derek zenész, mely hogy a tábornoknak is meg
tetszett , tanúsítja , miszerint a társaságot 100 plttal 
ajándékozta meg.

én már igen kitanultam a fortélyát, nevezetesen — a 
hozzájuk nem messze fekvő kunyhóra mutatva — ha a 
azon viskó jobb szögletét meg akarom lőni, a balt 
veszem czélba, vagy ha a kertbe bejön valami tolvaj, s 
azt meg akarom lőni, kinézek ottan körül egy jó  em
bert, s azt veszem czélba, úgy találom a'tán el a 
tolvajt. “

A forradalom alatt a Miklós-huszároknál egy őr
mester. midőn ordináre kenyér s pálinkából álló szo
kott reggelijét élvezte, bejön hozzá egy tizedes, kit ő 
reggelijében résztvenni szivesen megkínálván, ez azt 
felelte, hogy köszöni szépen, nem fogadhatja el. mert 
tejet reggelizett, a mi neki legkedvesebb étele , — 
el-ühmgette magát, s fejét duplán megcsóválta a vén 
huszár, mit a tizedes nem vévén tréfára, hanem azt 
vélvén, hogy az őrmester azért neheztelt meg, mint- 
hogv kínálását el nem fogadta, hogy hibáját helyre 
hozza, igy szólott : „Engedelméből megiszom hát
mégis egy pohár pálinkát, hiszen katonának talán a 
meg nem árt.“  „Nem iszik biz ebből“ , mond az őrmes
terig kezét a palaczk tetejére rátette, mi a tizedesnek 
nehezen esvén, távozni akart, de az őrmester vissza- 
marasztá, mondván : „Várjon tizedes uram, mert min- 
járt raportra megyünk4* ezzel bekapván utolso falatját, 
miután a másik perczben kardját felövezte, indította a 
tizedest maga előtt a százados szállásához, hol a szá
zados előtt "beszédét az őrmester ekképen kezdette : 
„Jelentem alssan százados ur. hogy ezen tizedest ra
portra hoztam, azért, mert saját vallomása szerint tejet 
frÖ8tökölt, s úgy nyilvánította, hogy neki ezen ital 
volna legkedvesebb reggelije. Tehát tessék felgondolni, 
ho»y hogvan vezesse tűzbe szakaszát az olyan ember, 
a ki ilyen" itallal táplálkozik.*4 — „Igazságod van fiam** 
mond 'a százados gondolkozó komoly képpel, s azzal a 
vádlott felé fordulván, kérdi. hogy elismeri-e a vád 
igaz voltát? — „Igen is — mond a tizedes — de már be
láttam magam is, hogy mily ferde irányt vettem ma
gamnak a katonai pályán. 8 Ígérem, hogy még csak 
tejes ételt sem fogok enni.** — „Na fiam — mond a sza
k jo g  _megérdemlenéd, hogy ezen hibádért degre-
dáljalak. de most az egyszer tekintetbe véve a te 
ujonczi mivoltodat s tudatlanságodat, továbbá, hogy e 
dologra nem szól a hadi articulus. most egyszer nem 
kapsz büntetést, de ha többször ilv hibádnak jövök 
nvomára, a regementből mindjárt kikergetlek.** — De 
a tizedes megtartotta szavát, ez időtől fogva sarkany- 
tej s ordináre kenyér lón szokott reggelije, s vált belőle 
vitéz katona, mint huszárnak lenni dukál.

ni.
g ,  város határában fekvő szőlőskertek

rikében volt egy pásztor kinek fegyvere, egy rósz 
•abin igen félrehordott. Egy un ember a vele való 
zélgeteskor. puskája csövéről felösmerte a fentebb 
litett tulajdont, igy szólott a pásztorhoz : A mint
„m. a csőíe kopásáról ez a fegyver igen felrehord. 
n hiszem, hogv vele biztos lövést lehetne tenm.*‘ -  
izonv nem igen ezzel uram. válaszol a csősz, hanem

Ritka, csodás, rrmletes esjborzasztó 
esetek rakhelye.

A mit mondandók vagyunk, nem az ily cziinü 
harmincz év előtt világot látott rémségekkel teljes 
könyvből, hanem egy debreczeni szóhagyományból 
vettük. — Debreczenben az 1831-diki nagy cholera 
előtt, mely 3800 embert ragadt el, utolsó nagy pestis 
volt 1749-ben. Sok ember meghalt. Az élők alig győz
ték temetni a halottakat, sok házból egészen kihaltak 
az emberek. Egy czívis valahogy megtudta, melyik dy 
lakosoktól kihalt üres házban gyűlnek össze az Urnák 
öldöklő angyalai tanácsot tariandók : egymásután kik 
legyenek ez árnyék világból a másik világosság vilá
gába viendök. Elhatározta magában, hogy kilesi a 
szellemek gyülekezését. Dictum factum. Élbuvik az 
ágy alá, még napnyugtakor. Várván vár, és várakozik 
Éjfélt kong az óra a toronyban. És ime az ajtó bár nem 
nyilik, a lelkek egymásután jönnek a szobába, s az 
asztalt körülülik. Az elnök megkezdi. Kiket közelebbi 
tanácsülésünkben kijelöltünk, mind kivégeztük: vág
junk le még néhány embert, s azzal azt tartom az öl
döklés munkáját jelen korszakra bevégeztük. Most 
szavazzunk, kik legyenekmeghalandók : l-ső  lélek. Én 
elviszem tiszteletes N. N. uramat; 2-ik. Én szenátor 
ez s ez uramat; 3-dik. Én Rodó Pál hentest; 4-dik. Én 
Nagy Péter csizmadiát; 5-ik. Én Daru Bálint varga 
mesterembert. És én, utoljára egészíti ki az elnök, azt, 
ki most az ágy alatt hallgatódzik. A szellemek eltűn
tek. A czivis reggelre magához tér ájulásából, elbe
széli a látottakat és hallottakat : tiszteletes N. N. 
uram, meg szénátor uram, azonképen Rodó, Nagy, 
Daru uraimék csakugyan mind meghaltak, s a czivis 
is meghalt, s vele kihalt a pestis. (A  ki hiszi, az bánja.)

=  Egy nő hirtelen betoppanván a mellékszobába, 
hol férje, ki mindig panaszkodott, hogy haja szüntelen 
ritkul, épen a tükör előtt kopaszsága befödésével vala <1 
elfoglalva, tréfásan jegyzé meg :

— Lásd hiába panaszkodol. hogy hajad ritkul, az 
csak optikai csalódás, ime az újság bebizonyítja, itt 
áll : „Nincs több ; kopaszfej!“

Nemsokára a nejét iszonyú fogfájás lepte meg. s 
férje azzal adta vissza a kölcsönt, hogy jajgató nejének 
szobájába lépvén, azt mondá :

— Ne hidd kedvesem, hogy a fogad fáj. az csak 
optikai csalódás, itt áll ni : „Nincs többé fogfájás!-*



Jól jártak azok, a kik a kapuzárás előtt k

• llorkorc*>oly ak.

== Miska fiam, imádkoztál-e ma reggel? kérdé 
apa ki* fiit.

\?en •'* '^ ^ o z ta m , — felel a kis fiú.
Melyik imádságot mondtad cl ?
Azt. a mit a papa a vasas németekre mondott 

az istállóban!

=  Jakab gazda ellen valami községi számadás 
alkalmával erősen kikelt egy különben nem nagyon 
erényes ember, azzal fejezvén be panaszát : hogy ez a

hattak. de „bezzeg sajt“  annak, a ki bennszorult

Jakab felemésztené még az ember zsirját is! — Az ott 
jelenlevő Jakab pedig laeoniee felele :

— Nem vagyok én heptiku*, hogv a kend zsírjára 
szoruljak!

=  Magyar M iika. Te Német Miska.
Kémet Miika. No, mi bajod van?
M- M . Tudod-e mi történt, mióta a nap oly rövid? 
K . M . Hét mi?
M. M. Roppant hosszú lett az — éjszaka! 
y .  M . Unsinn!

---------------  \ >
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Ksy köpés órával házalónak kellemetlen kis kalandja.

Nosza legények, muzsikust fogtam! majd mindjárt jobban mén a mulatság.

Húzd mc- öcsém azt a kis madzagot ember módjára, mert ha én megránt-m. tudom hogy el- 

cz'.uczog reggelig-

I
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1. kocsis. Hát má megintelen igás lett?
2. kocsis. Hát!
1. k. Hát akkor minek rajta a nyereg?
2. k. Hát — csak úgy propter uniformitcUem — a mint az uram szokta mondani.
1. k. Hát a kantáron minek az ellenző? hisz nem szokott ijedezni soha; jobb lett volna biz azt pari

pának hagyni.

(Ad nótám : Rég veri már a magyart a teremtő.)
Rég veri már Drukker ur a pixissét — 
Gondolkodik, milyen világ lesz ismét? — — 
Azt sem tudja, lesz-e újra jó  shnupíja — 
Szippantson-e, trüsszentsen-e, nem tudja.

Ha a rájkszrát adott constitucziót.
Mért nem adják önkényt be a porcziót?
Hol terem oly sok financz, mint itt termett? — 
Még sem félnek. — Potz tausend szapperment!

-\ a p o I y b ó I.
Inat (az utczán kiabálva). Bárcsak már Nápoly 

alatt volna a briganték egész serege.
Qaribaldista. Megállj kölyök, majd megrázom a 

füled! — (megragadja az inast).
Inat. Hisz úgy értem, hogy lábaink alatt (a város

ban) — eltemetve!

Megrajkszrátozott rakéták.
(Eregeti Mérgeskövy Puff Jeremiás.) 

(Folytatás.)

ív.
Szép a virág bokrétában,
A bakancsos a glédában,
János bácsi czilinderben :
Legszebb a rend, de mindenben.

V.
Mégis csak jó  ez az 
Alkotmányos élet!
Az ember a hon bajáról 
Szabadon beszélhet. —

Beszélhet is róla.
Meg is sirathatja,
(De a következő két sort 
A  szerk. nem adhatja.

Szerk.)
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KAKAS  MÁ R T O N  E ML ÉKL APJ AI BÓL .

Magyar Miska Mindenváró Áriamhoz.
Tekintetes barátom uram.

Sietek felelni levelére, melyben arról méltóztatott 
tudósitni, hogy a jövő tavaszra csakugyan kitör a — 
béke. Szép dolog! — Lássa, ha ön most arról nem 
tudósit, soha nem tudtam volna mit jelent, ha tavasz
kor csak úgy deus ex machina az általános birodalom 
talpra áll; a kereskedelem egész rohammal neki indul 
a virágzásnak, az embert reterve pénz átengedése vé
gett „spott“  0 0-ekre — hogy megszabaduljanak a fö
löslegestől valahogy — csak úgy ostromolják, hogy az 
ember körülsánczolván magát százasokkal, ezresekkel 
stb. alig lesz képes kitüntetni, hogy nincsen rá szűk 
sége. Felette nagy köszönettel vagyok ön iránt ezen j 
nagy horderejű tudósításáért, mert ha az embert ily j 
catastrophák előkeszületlenül lepik meg, veszedelme
sek is lehetnek következései; — azt gondolja talán, 
hogv tréfálok, ugy-e? Nem én! mert lássa, az emberi \ 
természet oly finyás dolog, hogy két ellenkező jellemű | 
Fámának rögtöni megtámadásai ellen kell magát pán
céloznia, s következőleg dupla fegyveres békét táp- | 
lálni a kebelben. Hja! látom, hogy ismét az újsá
gok olvasgatásához kell fognom, mert, köztünk legyen 
mondva, egy idő óta elhanyagoltan, mivel s minit fel 
nem lelheték bennök. Nagyon emlékeztet ez az időszak 
1852-re, midőn főnökömmel kirándultam D . . . .  be, 
hol a nagy esőzés következtében megázott kapezája 
helyett főnököm a Presse-t lábára tekergető, s azon 
sopánkodván, hogy most a csizma fésűsén kikukkan 
az újság, azt találtam mondani : „Semmi az. hisz az 
újságból úgy se kukucskál ki semmi, legalább kukucs
káljon ki az újság maga!*4 — Hát most is úgy. vala
mint akkorában, csupa békét lehelnek a hírlapok, pe- 
dicr jobb volna, ha akkorra spórolnák a lehelést, mikor 
a béke megszületik: most koptatják tüdeiket, s mikor 
kell, akkor majd nem bírnak lehelni, s a béke a jászol
ban megfagy! Ha nem volnék meggyőződve arról, 
hogv tisztelt barátom olv tudományos s művelt hazafi, 
nem adnék sokat állítására, nem örvendenék önnel, 
mert épen most, csak pár napja még. — talán tetszett 
is olvasni az újságokból — egv spanyol a mint fürdött 
volna a tengerben, áldozatja lön egy czápának Lássa 
tekintetes urambátyám, ennek nem más az oka. mint a 
tartós béke, mert a czápa azért lett oly merész, mivel 
az emberek semmi életjelt nem adnak magukról. Én 
azt állítom, hogy legalább minden öt évben kell hábo
rúnak lenni, hogy a hadigőzöröknek a tenger vize fel- 
zavartatása. ágyuk dörgése, várak bombáztatasa stb. 
által ama merész bestiák elrezzentessenek. s respeetus- 
ban tartassanak, mert hiába, fürdeni kell. különben, 
h..gv volna az ember képes annyi szappant fogyasz
tani*— t i anélkül, hogy a német statistikusokat meg
csalja az ember, s a szappant csak úgy mosdás nélkül

vesse a vízbe — hogy kimutassa, miszerint czivilizált! 
Hát kérem , szíveskedjék tudósitni minélelébb arról, 
van-e józan oka aggodalmaimnak a jövő békére nézve 
vagy nincs. Végre még bátor vagyok önt figyelmez
tetni, hogy ne tessék a nyilvánosság elé oly nehezen 
vagy épen nem érthető jelszavakat, mint p. kigombolt, 
begombolt barát stb. mert abból baj is származhatik, ha 
arra a gondolatra jönnek, hogy azalatt valami titok 
rejlik; — jó lesz értelmét megmagyarázni a jövő szám
ban ! — Óvatosság! Tekintetes barátom uramnak

alázatos szolgája 
Magyar Miska.

Égy mandarin utczai szónoklata.
Kedves gyülekezet!

Tudjátok-e, micsoda nap van ma?
Ugy-e ti nem tudjátok, micsoda nap van ma?
Én mingyárt gondoltam, hogy ti nem fogjátok 

tudni, micsoda nap van ma :
Majd megmondom tehát ti nektek, micsoda nap 

van ma.
Ma van Confutzeus-nek születése napja.
Tudjátok-e ki volt az a Confutzeus?
Ugy-e nem tudjátok, ki volt az a C.
Én mindjárt gondoltam, hogy ti nem fogjátok 

tudni, hogy ki volt az a C.
Majd én megmondom tehát tinektek, hogy ki volt 

az a C.
Az a C. a világnak legnagyobb bölcse volt, majd 

olyan bölcs mint én.
(A  beszéd folytatása — mely négy óráig tartott 

— kivonatban) :
Felfedezője az igazságnak, a ezopfnak, a hosszú 

körömnek, a ti agyvelőtökben rejlő ostobaságának, 
melynek felvilágosítására ezen jelen szónoklatot tartom. 
Gyújtsátok tehát meg kis kézi lámpáitokat, s helyez
zétek őket ostoba fejeteknek tetejére, hogy felvilá
gosult fővel térhessetek haza.

=  Ama külföldi kereskedő, mely a héten dohányt 
vásárolt össze az alföldön, alkalmasint a XX-etjáratja,
hogy oly szörnyű rettegést tanúsított magaviseletében a
magyaroktól. Úgy kell nekik, hadd töije ki őket a fé- i 
leimi láz. mért nem járatják az Üstököst. Figyelmeztetjük | 
a t. ez. külföldi urakat, hogyha lapunkra legalább há
rom évre előfizetnek , bátran utazhatnak keresztül 
kasul egész Magyarországon, anélkül, hogy ellenséges 
megtámadástól kellene rettegniük; ha baj akad. csak 
Tallérossy Zebulon levelét kell előmutatní. s a vesze
delem elenyészik.
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Ama bizonyos csizmadia és fele
seire kérdései és feleletei.
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-------Egy érzéken}- szerelmi történetről értesíte
nek a bécsi lapok, mely annyival érdekesebb még ma
gánál a párizsi lapokban oly nagy zajjal hirdetett ní
lusi hyppopotamusok szerelmi viszonyánál is, hogy e 
regény szereplő személyei még azoknál is exoticusabb 
földlakók. Régóta epedett egymásért és syinpathiázott 
egy boldogtalan pár : az ifjú neve „Dér Fortschritt," 
a leánykáé „ Die Donauzeitung.“  Keresetükre nézve 
egy anyagból dolgozván, a majszter műhelyében min
dennap találkozónak : innen az ismeretség. Szemföde
leket szoktak varrni olyan kundsehaftok számára, a 
kik még nem haltak meg, sőt igen sokáig akarnak élni. 
Ebből látható, hogy nagyon szegény keresetük lehetett; 
csak a májszter kegyelméből éltek. Végre a rokon
szenvező pár összebeszélt, hogy a mint a farsang jön, 
összefognak kelni, s azontúl egy gazdaságot folytat
nak. De boldog szerelmi álmuk nem tarthatott soká; 
a májszter megtudta a szándékot, s a leányt zárdába 
küldé „Wiener Zeitung" fejedelem asszony keze alá. 
(És kik ezek?) Hírlap mind a három; miniszteriális. 
(Ki hinné, hogy még ezek között is van szerelem és 
házasság?) Már most a Doni a TFVainek lesz a holdja, 
ő este világit, amaz nappal. (Hát a Fortival mi törté
nik?) Minthogy nem sikerült neki a a Donau-Zeitung- 
ba ölni magát, alkalmasint sorvadásba esik.

— — (Miért mentek be az osztrákok a Hercze- 
govinába?) Azt tartották, bogv „ne sut ovi na ultin cre- 
pidam.u A  erepiáa alkalmasint az olasz csizmjt jelenti.

-------A magyarfaló Románul brassói lapnak na
gyon megártott az emberhús-evés. (Talán elveszett

bele?) Nem egészen, a nevének a három utolsó betűje, 
a „nul“  megmaradt neki.

-------Milyen nagy becsületben részesült a frakk!
(Hogyhogy!) Tehát az olasz brigantik között egy 
belga marquist is elfogtak, a kin nem volt egyenruha, 
mint a töbi brigantikon, hanem csak frakk. (Hát aztán 
mit csináltak vele?) Úgy tisztelték, mintha ő is egyen
ruhában lett volna, főbelőtték. Nagy tiszteség az egy 
frakknak!

-------Bécsben egy szörnyen eléktelenitett hullát
fogtak ki a Dunából. (Meglássa kend, az augsburgi 
Allgemeine azt fogja erről az esetről írni, hogy a hullát 
Pestről vitte oda a viz.) Kitelik tőle.

-  -  (Mi az a Trente atfaire, a miről a lapok 
olyan sokat lármáznak?) Hát az, hogy egy angol fel
vett két angolt egy hajóra, s azokat onnan egy negye
dik angol elvitte, most ezért húsz millió angol másik 
húsz millió angolnak el akarja vágni a nyakát. (Üm : 
ezek még nem jutottak el a „nemzetiségi kérdésig.'*)

-------Pedig nem csakhogy mind a két fél angol,
liánéin még a világtenger is közöttük van. Oroszország 
ajánlkozott, hogy majd kibékíti őket. Az igaz, hogy 
épen egyik könyökével az egyik, másikkal a másik 
oldalbordáit éri.

------- Az Augsburger Allgemeine nagy haraggal
czáfolja meg azon hirt, mintha ezentúl ő mindenestül 
Becsbe jönne. Meg van forditva ; „Becs megy ő bele!"

=  Egy uj találmányról beszélnek megint, melynek 
segítségével a csatározó franczia katonák szomjúságát 
jövőre igen sajátságos mód szerint csillapitandják. Fel- 
állittatnak t. i. Párisban marmalade-ütegek, s melléjük 
„artilleur coi\fiiurier“ -ek (ezukrász-tüzérek). Ha aztán 
a parancsnok észreveszi, hogy a katonák szomjúznak, 
rögtön telegraphol Párisba, hogy hol áll a sereg, s a 
Notre-Dame toronyból távcső által képesek megmon
dani a tüzéreknek, Íróvá irányozzák marmaládé- vagy 
limonádéval töltött vontcsövű ágyúikat. Mire ez meg
történik, a katonákat frontba állítják, a parancsnok 
elkiáltja magát: Vigyázz! — ouvrez la bouche! (tátsd 
ki a szád! A mit örömest teljesítenek.) — Párisban 
els Inek az ágyuk, valamennyinek szája nyomban 
megtelik jóízű adag fagylalt marmaiadé- vagy limona- 
dé-vel, avagy keverve, ha úgy óhajtá a katona.

=  Valaki egy társaságban bizonyos hírnek való
ságát azzal akarta megerősíteni, hogy hozzá teve : 
Hisz Reuter távirodája közli! Egy másik megjegyzé : 
„Ér is az a Reiter (lovag) valamit; soha se bir a ló úgy 
futni, ha megveszekszik is, mint a telegrnf!“

Melléklet IHöfizetesi felhívás a ..Xövilag” ezimii legolcsóbb szépirodalmi 
es hölgy-divatlap lst»2-ik évi folyamára.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
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Nyomatott Landerer és Heckenar'.nál Pesten 1861.
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