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Ismerlek szép maszk; csak ne is tedd magad! 
Lattalak már többszöri ugyan ne tagadd.

Az a domino van rajtad, mely tavaly; 
Hangod most is olyan puha, mint a vaj.

Maszkod ifjú rózsaszínű lyányt hazud, 
Ajkadon csillámlik kármin és lazúr.

Kebleden s fogad közt gyöngy, de mind hamis, 
Hajfürtöd paróka, bárha barna is.

Ismerlek, ne pípegj, vén duegna jól, 
Ludlábad kilátszik burnuszod alól.

Nem vagy te uj év, te csak a régi vagy, 
Újnak csak gúnyolnak, minthogy igy divat.

Hagyj békét, ne pislogj, ismerlek nagyon : 
Eltakart szépséged 'másoknak hagyom.^

Tavaly azt hazudtad : — álorczád alatt 
Szép húgod; a bájos Negyvennyolcz halad.

S mi lett? harapássá vált az égi csók. 
Eredj no odább! uj öltöny : régi csont . ,

K —s M—n.

1859. évből, és a január—áprilisi folyamból 1861. teljes számú példányokkal még folyvást
szolgálhatunk.

Pest egyetem-uteza 4-dik szám.

K E N Y T E L EN K E LLE TLE N  Ú J É V I K Ö SZÖ N T Ő .



T A L L É R O S S Y  ZE B U L O N  IN D ÍT V Á N Y A  A  T IS Z T E L T  P U B L IK U M H O Z
a szerkesztők biztosítása tekintetében.

Tekintedezs publikum. Figyelembe vítetvín 
azon gyászos körülminy, miszerint hirlapszer- 
keztetök ez évben nagy veszedelemben meg
fordulnak, bátor vagyok egy alazatos indítván
nyal előterjeszteni, a minek eszközlise áltál 
minden szerkesztőt meglehetne együtt es egy
szerre mentenyi limbus veszedelmitöl. Ez abol 
all. Ne praenumeraljunkidín : majd
igy szerkesztők lapokat megszüntetnyi kiny
ieknek, s megmenekülik magukat minden baj
tól. Ezen módón eklatanter megmentettük a

ránk nezve oly becses egyinisígeket a haza, a 
társadalom, a családi elet es a jövendő szá
mara.

Remilem, hogy alazatos indítványom álta
lános partoltatasnak örvendezend.

Kíretnek töbi lapok tisztelt szerkesztői is 
e javukra szolgáló indítványom átvitelere.

(Mar sokakat sikerült edigele is velem egy 
nizeten levőknek megtalalnyi lapok tavalyi 
előfizetői közül.)

T A L L É R O S S Y  ZE B U L O N  L E V E L E  M IN D E N  V Á R Ó  Á D Á M H O Z .

Tekintetes barátom uram.
It levín uj esztendő, idejiben latom, hogy 

megcsinálják en is büdzséiét a felül, az elmu
lasztott esztendőben mit „én“ bevettem or
szágiul, s mit „énu kiadtam országra viszont?

Tehat bevetem országiul 710 ft kipviselö 
napidijt, detto 200 forintot kipviselö szallas- 
dijt, ez cselekszik együtt 910 ftot piruló ban
kóban.

Mar most következnek kiadások.
1. Választók szomjusagara kiadatot 120 ft.
2. Csizmára kortesvezireknek . . .  66 ft.
3. Sparmaczet flastrum választáskor

megkapott ütlegekre.................... 74 ft.
4. Behajigáit a b l a k o k .................... 18 ft.
5. Hat hónapra egy pinczelyükért 

Pesten, a kiben laktam . . . .  240 ft.
6. Contributio Tigris barlangban . 30 ft.
7. Fátyol a kalapomra három ízben . 33 ft.
8. Fátyol a múltakra két ízben, süni 44 ft.

. 9. Fürdís a nagy melegsigben . . 52 ft.
10. Ugyanazon kiilviszonyoknal fogva,

fagylalt mindennap háromszor . . 90 ft.
11. Tekintíly fentartasa vigett, sar

kantyú csizmámra..........................13 ft.
12. Tojásos punch, mikor dictiora kí-

szültem, hogy hangomnál megle
gyek .............................................. 5 ft.

13. Bánát elcsillapitasara, hogy dictiót

nem mondhatam el : spirituo- 
s u m o k ............................................. 12 ft.

14. Belügyekre; úgymint, ebíd, va
csora, fr i is tü k ............................... 340 ft.

15. Doctor eret vagasirt, ijedsigre, fel
oszlatáskor ........................................ 10 ft.

16. Jotikony koldusok, nem különben 
nemeskeblü contributiok kieligi-
t i s i r e ...................................................77 ft

17. Photographiak arczkipembül is
meretlen jo barataim szamára . . 80 ft.

18. És vigtire „lucruin cessans,“ a mit 
megkaphattam volna, ha 170 na
pon keresztül tollat fosztok per 20 
k ra jcza r ja v a l...............................34 ft.
Summa summarum : bevitel 910 ft.
Ebből levonva kiadásokat 1338 ft.

marad ott 428 ft. 
Hogy „holu marad? azt en kegyes engedel- 
memmel nem tudom, de hogy valahol marad, 
az bizonyos.

Marad tehat nekem „deficit“ büdzséiben 
428 ft. mit országra kiadtam.

Hogy ez honnan lesz fedezve? azt en nem 
tudom. Tálán majd Rajxrát megmongya. Min
denesetre elvárok Ausschusz vileminyit bud- 
get tárgyában : a mit az fogja tanácsolni defi
citek fedezisire, in is azt fogom cselekednyi.
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Postscriptum.
Ihol van n i! most kapok meg uj esztendei 

meglepetísül Contot typographiabul, melyben 
felszamitatik, hogy követvalasztaskor válasz
tok kalapjai mellí dugott czidulak „Éljen 
Tallerossy Zebulon“ felirassal kóstálnák 73 ft 
75 krt. Ebül hazafiui irzelmeimírt leengedte
tik 13 ft 75 kr. (Ez az első megvesztegetís, a 
mit hazafiusagomert megkapok) marad a fen
tebbiekhez még 60 ft előre nem látott hadi- 
potlik. Quid dicit ehez ? Jövőre, ha Isten meg-

A régi rendszer idejéből.
Az 1848-dik időszakban, egy sz-r-i puskamü- 

vesnek értékesebb műszereit N. N. polgártársa elra
bolván, — későbbre, midőn a tulajdonos azok hol
létét megtudva, visszakövetelné, semmiként nem 
akará visszaadni.

Az 1850-ben felállított albiztosi hivatalhoz folya
modik a káros , s kérelmében felhozván, hogy az 
előbbi szerencsétlen esztendőben házától menekülni 
kelletvén, lakházát kirabolták, az elrablóit műszerek 
közül azonban némely darabokat N. N. polgártársá
nál megismervén, visszaadatásuk iránt felkérte, de 
az azokat nem akarja visszaadni. Alázatosan kéri 
tehát azoknak, ha szükség, erőhatalommali vissza- 
adatását megrendelni.

Válasz. Miután nevezett lST. N. becsületes pol
gár nem rabolhatott, kérelmes kívánságának elég nem 
tétettethetik.

Más kérelemmel járul pár nap múlva a károsult 
ugyanazon albiztossághoz, melytől előbbi elutasitta- 
tását nyerte vala. IJjabb kérelmében csinosan elő
adja, hogy az 1848-ik évben házától megmenekülni 
kelletvén N. N. polgártársa értékesebb műszereit 
a rablástól megmentendő, magához vitte. Kész is 
lenne talán azoknak visszaadására; de ő a későbbi 
zavart kikerülendő, csakis a mélt. albiztosság közbe
szólása mellett óhajtaná azokat visszavenni.

Válasz. Bebizonyítván kérelmes, hogy emlitett 
műszerei valósággal sajátjai voltak, bejelentett N. N. 
becsületes polgár köteleztetik azoknak visszaadására; 
ellen esetben hivatalos eljárás utján fognak tőle el
vetetni.

Ismét 1854. junius havába az e—szt—gy—i 
járásbírósághoz bekisérnek két gyanús egyént, az
zal vádolván őket, hogy ketten egy élésházat fel
verve onnan sok élelmi szereket loptak el.

A  járásbiró V —a — mindkét vádlottat külön- 
külön kikérdezvén, azok közül egyik K. L. meg
váltja, hogy a vád igaz, mivel befogott társával ket-

iltet, s ha megint orszaggyülís lesz, s megint 
megakarnak valasztanyi, előre kihirdetem vá
lasztóknak, hogy „vivatokat“ ne adjanak ne
kem nyomtatásba, hanem csak adják elő úgy 
élő szóval.

Egyébiránt nem merek boldog uj evet ki- 
vanyi, mert ha olyat kivannik, a milyet tek. 
barátom uram akarja, majd adnanak nekem 
írté! olyan pedig, amilyet szabad kivannyi, 
nekem magamnak se kell.

Tallerossy Zebulon.

ten verték fel az élésházat; de onnan csak egy va
csorára valót vittek el. A  másik N—F. pedig sem
mit sem akart róla tudni, sőt a szembesítés alatt is 
átalkodva tagadta bűnét — akkor sem szűnvén 
meg tagadni, midőn a lopáshelyen elejtett pipáját 
neki felmutatták.

Határozat: K. L. legelső vallatásra mindjárt be
váltván bűnét, ezzel jobbulásának bizonyos jeleit 
adta.|Hat órai bézáratása büntetésül feltudatván, sza
badon bócsáttatik.

N. F. pedig hosszas vallatás után is makacsul 
tagadván részességét — szemmel látott tanuk pedig 
nem létezvén, szabad lábra állittatik.

Hát instálom alázatosan, a káraimat ki fogja 
megtéríteni? kérdé a káros gazda. — Erre egész 
simasággal igy szól a biró : Hiszem szegényekről 
nem lehet két bort huzni le.

A szószék.
Fiatal lelkész jött Z . . . faluba, s ki egyszer

smind nagyon hanyag is volt és csak igen ritkán 
praedikált a falusiaknak. Ezek csak vártak . . . vár
tak, hogy talán majd szorgalmatosabb lesz uj pap- 
jok, de biz az még mindig hanyagabb s hanyagabb 
Ion, úgy hogy már el is felejtek mikor is volt az 
utósó beszéd. Végre egy vasárnap reggel felkel a 
pap, megy a templomba s mindenütt óriási hirdetése
ket vesz észre, neki is feltűnt s elment megnézni, de 
mint csodálkozott, midőn a hirdetésekben ez elméncz- 
séget találá :

Közhirré tétetik s tudtára adatik a szomszéd 
falvak s városoknak, hahogy valahol egy szép ara
nyos praedikáló székre volna szükség, az itt Z.-ben 
olcsó áron megkapható.

Ez időtől fogva nem hanyagolá el a tisztelendő 
egyházi X . lelkész kötelességeit.
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Hogyan képzelirmagának Kakas Márton a Pesti Hírnöknek azon indítványát, hogy a szava- 
zatokat nem számlálni, de mázsáim kell?
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— Ezt a köpönyeget ki kellene tatarozni.
— Juj, be nagy hiány mutatkozik rajta.

Nem baj az, a túlsó féléből ki lehet vágni, s azzal be lehet foldani ezt a lyukat.
akkor meg a túlsó fele lesz lyukas. Legjobb volna, ha megfordítanék a posztót; lehetne 

belőle az urfinak csinálni egy búdat, meg a nagyságos urnák egy frakkot.
— Nem, nem. Ennek köpönyegnek^kell maradnia, mely mindkettőnket betakar.
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K A K A S  M Á R T O N  E M L É K L A P J A I B Ó L .

Haladunk!
Félre közügy, politika!
Egészen más most a tér.
Mikor hallgat a juss, akkor 
Egy kis pletyka sokat ér.

Nem az most a napikérdés 
Az alkotmány hova lett ?
Hanem az, hogy váljon lesz-e 
A  színháznál új balett?

Mit kapunk Olaszországból?
(Oh a csuklást el ne kezd!)
Stégert-e, vagy Csillag Rózát?
Vagy miféle énekest?

Heves vérű fiatalok 
Most is fáklyászenéznek 
Nem Deáknak, hanem egypár 
Szép nőnemű színésznek.

A  journalok hadserege 
Erős csatára készül :
Nem Schmerling, — csak a budai 
Direktorra , vitézül.

K —s M —n.

Magyar Miska levele az atlanti ten
gerről Tallérossy Zebulonhoz.
Egy az atlanti tenger hullámain tánezoló spa

nyol hrigg fedezetéről megpillantának egy bukdá
csoló tokaji boros palaczkot, s azonnal kihalászták, 
felette örvendvén, hogy valamely hajótörést szenve
dett Robinson uj világrész felfedezésének leírását 
tartalmazza, melyet majd a királynő nevében birto
kukba veendenek; de a kapitány, a kormányos, s több 
tengerész s a passagier-ek nagyobb része még mély 
álomba valának merülve; hanem competensek az 
üveget feltörni, vagy se? az volt a nagy kérdés! Ösz- 
szeültek tehát egy kis titkos conferentiára, melynek 
eredménye az lön, hogyha sikerülne még egy a hajó 
fenekén rum-mámorában hortyogó matrózt felidézni 
azonnal competensnek nyilvánítanák magukat. Sike
rült is őt egy hordócska rummal megvesztegetni, s 
most a palaczk eltöréséhez láttak. Egyike a matró
zoknak megragadta nyakánál fogva s egész ünnepé
lyességgel úgy vágta az árboczhoz, hogy azonnal szét 
pattant, mintha soha nem ivott volna belőle Magyar 
M. s a cserepekkel együtt aláhullt egy papírtekercs. 
A  matróz felveszi, kibontja s tudós pofát vágván, 
kezdi vizsgálni az írást, de akárhogy mereszti sze
meit, s igazítja szemüvegét, mind hasztalan. A  ki, ki

nem birt okoskodni belőle az a mi matrózunk vala, s 
igy kézrül kézre járt a levél, anélkül, hogy valame
lyikük csak egyetlen egy szót tudott volna kisila- 
bizálni belőle, pedig találkozott köztük angol, fran- 
czia, dán, hollandi, stb., s felette csodálkozának, hogy 
ezeken kívül is van még művelt nemzet, a ki ezen 
vonásokkal él. Ez nem lehetett más állításuk szerint 
mint amaz újonnan felfedezendő; — mily előny, mű
velt nemzetet felfedezni, nem is kell majd czivilizá- 
lásukra költeni, mint valaha a mexikóiakra Cortez 
alatt. Miután ezzel tisztában valának, feltették ma
gukban, hogyha partra szállnak, azonnal a postára 
adják, a mi meg is történt. A  postamester azonban 
tüstént észrevette, hogy Európába szól, nem bírván 
elolvasni az aláírást, — mert akkor már nagyon 
hánykolódott Magyar Miska hajója — kimetszé azt, 
s a borítékra ragasztá, mely körülbelül hasonló vala 
ehhez :

Tallérossy Zebulonnak
Európa.

s ki gondolta volna, ezen hiányos czím daczára, 
mégis már tegnapelőtt hozták a levelet az Üstökös 
szerkesztőségébe. (Az eddigi sorokban ama posta
mester ide mellékelt levelének Kivonatát adjuk.)

A  levél :
Tisztelt ur!
Ámbár egy álló esztendeig ringattam magamat 

szép reményekben, de ily ringatásra még sem valék 
elkészülve; ez olyan, hogyha az ember elalszik bele, 
soha többé föl nem ébred. Tehát kiürítem ezennel 
fenékig az utolsó tokaji boros palaczkomat, s meg
töltöm a jelen szomorú helyzetemrőli tudósitásommal. 
A  hogy addkötőbejérkezém, azonnal körülvettek az 
ácsorgók — mert zsinóros ruhám elárulta nemze
tiségemet — s kezdtek nagyba gratulálni, s egy
szersmind csodálkozásukat kinyilatkoztatni azon, 
hogy most hagyom el hazámat, midőn mindent visz- 
szanyertünk. Jaj, uraim,j mondám, ép azért, mert a 
példabeszéd azt mondja : „W ie gewonnen, so zer- 
ronnen!“ Hanem most nem érek rá politizálni, mert 
a hajó minden perezben elmerüléseel fenyeget, már 
most is oly jóizűket kortyant a sós vízből, hogy az 
ember azt vélné, hajó és tenger egymást akarja el
nyelni ; de a hajó a rövidebbiket fogja huzni, s ha én 
is kénytelen leszek sorsát’osztani; jó  éjszakát mon
dok európai barátimnak — ha pedig elég szerencsés 
volnék a haboktól megvettetni, s valamely még fel 
nem fedezett szigetre kilöketni, azonnal birtokba 
veendem Tallérossy Zebulon ur nevében, elkereszte
lem Uj-Magyarországnak, s a bennszülötteknek kettő 
közül hagyok választani : vagy egy év lefolyta alatt 
tökéletesen megmagyarosodni, vagy „per Putz und



Stingel“  kiirtatni! Magamat ajánlva maradok a túl
világon is Tallérossy Zebulon ur

alázatos szolgája 
Magyar Miska.

A  lim itből.
Megkérdeztem 59-ben száz egyént, miért hord 

cilindert? mire következőleg feleltek :
34 azt mondta, hogy hivatalánál fogva.
21 mert a tekintély fentartására okvetetlen 

szükséges.
15 mert divat.
3 mert különben szeretője betyárnak tartaná.
5 iránta való háladatosságból, mert szerenádé 

alkalmával valamit a fejére dobtak s a kemény cilin
dernek köszönheti életét.

6 mert nagyobbnak látszik benne.
12 csak úgy, szokásbúi.
4 mert frakkhoz nem illik más.
1 csupa hazafiuságból.
Nem restelvén a kérdezősködést 60-ban sem, 

hogy miért nem hord cilindert? a száz egyén imigy 
felelt :

4 mert letettek hivatalomból.
6 mert nem divat.
11 iránta való gyűlöletből.
3 mert szeretője — nem mondom minek — tar

taná.
2 mert czélszerűtlen.
3 mert a minap antreibolták.
5 mert nyúlszőrből készül, tehát nem bátornak

való.
10 mert nem akar nagynak csupán tűnni hanem 

valóságban nagy lenni.
40 mert Árpád sem viselt.
16 mert soha nem hordtam.

Borkorcsolyák.
== X . urnák számos és kedves vendégei Toltak. 

Az ősz gazda vendégeinek illő ellátása iránti buzga
lomból asztalhoz sem ült, hanem folyvást cselédjeire 
ügyelve forgolódott, mit vendégei egyike észrevé- 
vén, felhívta őt, üljön asztalhoz, és ne fáraszsza ma
gát oly mértéktelenül, mire egész ártatlansággal 
válaszolt :

— Akarom, hogy kedves vendégeim tőlem tel- 
hetőleg és pontosan elláttassanak, azért mindennek 
utána akarok nézni, mert közmondás szerint: Oculus 
domini saginat boves.

=  Eg y göcsei ficzkó két csacsiját zablyán fogva 
vezetvén, a rendkívüli rósz utón keservesen vontatta 
túlterhelt kétkerekű talyigáját, a túlsó oldalon pedig

egy fiatal csacsi anyjához kötve szomorúan ballagott 
a nagy sárban. — X . ur az egész utat elfogó ezen 
széles vonattal találkozván, a midőn azt elkerülve, 
vele egy vonalban volt, kötekedék a ficzkóval :

— Ejnye öcsém: négyen vagytok?
Mire az válaszol :
— De ha az urnák öcscse vagyok, úgy öten 

vagyunk.
=  A czigány dáde Somogyból Zalába utazván’ 

a keszthelyi állomásnál a vasúton hajtott keresztül 
rozzant szekerével, melyen boglyas neje és rajkói 
hevertek. Alig értek le a sínről, megállt és nejéhez 
fordulva kevélyen mondá :

— Xo bibaszt, nem is tudod, milyen nagy ur 
voltam most?

— Hogy hogy? kérdé felesége.
— Hát egész familiárummal vasúton jártam.
=  Rajta csípték a finánczok Moyselét dohány

csempészésen, s megbüntették urimodón 250 ftig, de 
midőn exequálni akarták, kisült, hogy nem 250 ft. 
o. é. de 250 pénz árut sem hajthatnak be az érdemes 
és nagy reményű delinquensen. Sebaj! kiadták neki 
a paragrafus értelmében az elmarasztalási okmányt 
és Zahlungsauftragot, — szivére kötvén az állam 
mielébbi kártalanítását. Perse Moysele szivére is 
vette az intést, mert midőn később a diurnistből 
avanczirozott főszolgabíró nehány évi adóhátrányban 
tőle vagy 13 ftot követelt, azonnal tárczájába nyúlt, 
s kivéve abból a finánczok Zahlungsauftragját, ke
délyesen válaszolt :

lvhérem, thessék ezt is ide a thübbihez Írni.
=  Rectorné. Látod, milyen lusta ez a leány! 

azért fogadtam, hogy sürögjön forogjon körülöttem, 
oszt úgy jár mint a csiga; ekkép panaszkodék egy 
roppant vastag rectorné ura előtt.

Rector. Mert ő azt gondolja, hogy te jobban fo
roghatnál körülötte, mivel ő sovány s három lépéssel 
körüljárnád, mig neki tizet kell lépni, mig téged meg
kerül.

=  Adó-executió jött a 1 . . .  . faluba, s a sze
gény nép, hogy a vendégektől megszabaduljon, ha 
kölcsön vette is föl, sietett hátralevő adóját meg
fizetni.

K. János is a falu háza felé tart, adókönyvvel 
kezében, mikor rég nem látott bátyja urával talál
kozik.

— Ejnye — mond János — be meghízott Ist
ván bátyám, mióta nem láttam.

— Xem is csuda az János öcsém, mindennap 
megeszem megiszom én a magam portióját.

— Ejnye, bárcsak az én portioniat is megenné 
kend István bátyám!
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Ama bizonyos csizmadia és fele- 
sprc kérdései és feleletei.

Mit kivan uj évre a politikus csizmadia „az il- 
leteknek44 tetétiil talpig.

„ Fejére tudósnak borostyán koszorút, 
Katonának csákót, ha már arra szorult. 
Kopasz honfiaknak parókát meleget;
Mi ellenséginknek nagy — öszvér füleket.
Nyakára mágnásnak aranygyapjas lánczot. 
Ruthén rájxrátoknak résztvevő finánezot;
Juris doctoroknak keményitett gallért;
Eladó lyányoknak elvevő gavallért.

Vállára vitéznek arany csüngős rózsát.
A  hadba menőnek jó puskát patrontást, 
Nyulat a vadásznak, tarisznyát kalmárnak. 
Abban pedig arany, ezüst legyen, már nagy!
Lábára mind annak, a ki már mehetnék, 
Széles uti-laput; ne legyen már vendég. 
Bilincset senkinek, akár milyenfélét.
Gyors talpat, ki fizet előre — per fél-év!

------ A Donau-Zeitung azt indítványozza, hogy
j Magyarországgal meg kell fizettetni az 1848 előtt 

„nem fizetett44 adókat is. A  fogyasztási, etcaetera 
j adónemeket már bajos volna eruálni, hanem a stem- 
i plit még ki lehetne vetni olyan formán, ha a kápta- 
| lanok és megyék levéltáraiban lerakott perek okira- 
j tait elővennék, s az akkor perviselt feleket mind 
I elmarasztalnák a hármas bélyegmulasztási büntetés

ben. így aligha ki nem lehetne keveredni minden 
financziális zavarból.

------- Napóleon azt mondta új évi köszöntőjé
ben, hogy az elmúlt év sok nagy államot ingadozóvá

Felelős szerkesztő s kiadó-tulaj (Ionos : Jókai Mór. 
Lakása: országút, 18. sz. 2-dik emelet.

tett. Milyen mulatság lesz most elnézni, hogy mind
egyik nagy állam a másikra fog mutatni : „tégedet 
értett alatta !“

G a ii (1 i a ni.
Arra a hírre, hogy a budai vizgyógyintézet tUváltozand 

borgyógyintézetté.
De már jobbra fordul sorsunk 

Borrá változik a viz!
Nem hiába danolt róla

Csokonai és Hajiz.

Nem itatnak, nem úsztatnak 
Vizekkel szemlátomást.

Zuhany helyett *a torkunkba 
Kapuik eztán áldomást.

Mit a vizek elrontottak,
Helyrehozzák a borok.

Fordulni kell a világnak 
Mikor minden fej forog.

A  ki eddig ellenünk volt,
Változik barátunkká,

Még a Donau-Zeitung is 
Toka verwein-Zeitunggá!

K —s M —n.

Nevezetes feladat!
Azt mondják, hogy a világon semmi sem vész 

el. A  mit egy ember elveszit, megtalálja a másik. Az 
elmúlt év minden országban csupa deficittel végző
dött; Francziaország négyszáz millióval, Anglia 
százötvennel, Olaszország százhuszszal, Austria száz 
tízzel; Amerika háromszázzal áll a sorban, s Török
ország meg sem meri mondani, mije nincsen? mig 
Oroszország is nagy hiányát látja annak, a minek 
kellene lenni. Kérdés tehát; ha minden ország any- 
nyi száz milliót veszített, ugyan ki nyerte hát el? ki
től kellene visszakérni?

Nem mondtam én, hogy te.
Sz. . . hivatali igazgató egy rumen szolgát vett 

irodájába, ki nem tudván jól a magyar nyelvet, egy 
fiatal Írnokot mindig „te“ -nek szólíta; ez igen res- 
telte a dolgot s elment az igazgatóhoz s bepanaszlá 
előtte a szolgát, az azonnal előhivattatott s mint be
lépett, az igazgató komolyan rá néz s kérdi :

— Hogy meri kend János ezen derék úri fiatal 
embert mindig tenek szólítani?

— Kírem alássan — felelt a szolga s tekintetét 
az ifjúra szegzé — mondtam in neked valaha, hogy 
„te44; én bizony Isten nem mondtam neked suse te.

Nyomatott Landerer cs Ileckenastnál Pesten, 1862.
(Egyetcm-utcza 4-dik szám.)


