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K iad ó  hivatal : Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.
XI. kötet.

(Felsóhajtás a princzipalishoz!)

Tavaly ilyenkor héj!
Akkor ittunk ám nagyokat;
Nem csak nagyokat, de sokat.
Ha az a sok bor megvolna!
De jó volna, ha úgy volna!

Tavaly ilyenkor héj!
Akkor mondtunk ám nagyokat. 
Nem kiméltük a torkokat.
Héj ha arra a sok szóra
Csak egy szem mag jutott volna!

Tavaly ilyenkor héj!
De sok zászlót összevarrtak,
Majd elrepült minden ablak.
Héj ha aztán meglett volna 
Mi írva volt a zászlóra!

Tavaly ilyenkor héj!
Három sereg választónk volt
— Tudtam, hogy sok a jóból.
Héj ha az most mind megvolna
— És mind praenumerans volna.

K —s. —n.

1859.1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.



82

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

Tekintedezs barátom uram.
Kezd idő bemelegednyi!
Ide s tovanak nem all hidegsig elent, hogy 

Múzeumban isinít megjelenhessünk. Mar is la
tok gyanús abrazatokat mindenünnen elötü- 
nedeznyi; s ha jól megemlíkezek magamat, a 
tegnap míg az orszaggyülísi kapunalloval is 
találkoztam utczaban. Ram ismert, pedig nem 
is tartozom neki sémivel. Ez jelent valamit.

Itt lesz ideje revisio ala venyi-------tavalyi
választóimhoz intízet beszídemet.

Ipen tavai ilyenkor cselekedtem. Ilendö 
lesz kicsit modificalnyi.

„Polgártársaim, hazamfiai!"
Mit polgár? mit hazam? semmi purger> 

semmi hazam; hanem
„Tekintetes urak, közbirodalom fiai!"
Gyiin exordium :
„Első kötelessíge minden hazafinak" (Hoza 

teendő : „hatulrul számítvaelső.)
Azután :
„Kívánom, pro primo, h og y ......... “ (Ide

teendő; „de ha meg nem adatik, sem harag- 
szók.")

Tovabat
„Kívánom másodszor is, h ogy ......... “ (No

iteneg megnotabenezendö, — „de nem most 
mingyarast.")

Osztang:
„Követelem pedig mindenekfelet, hogy. . . “ 

(ez a kit szó „hadügy, pínzügy" mezza voce 
declamalando)

porro. „rendületlen hazafiasaggal" (Minek 
ide az a hosszú szó ? élig lesz : rendültem ha- 
zafisaggal)

azutan „jólétünk föltítelei" (ez roszul van 
elválasztva; „jól ettünk főtt ételei44)

tovab „egy] hajszálnyit sem!" (tavaly ír
tetünk hajszalot szilessígben, mostanag lioszu- 
sagban; no ebül lehet engednyi)

hat ez? „ha mingyart ég ránk szakad is!" 
(no ez maradhat, hiszen úgy se szakad ránk) 

itt van ez : „inkább szaszor meghalunk" 
(no idén élig lesz „99-szer meghalunk")

aztan : „es ezírt utolso csep vírünket is ki- 
szek vagyunk föláldozni" (ide teendő asteris- 
cusba : föltíve, hogy az első csep vírünket nem 
kírik soha)

„de j‘usunkat nem engedünk!!!“ (Qui bene 
distinguit, bene docet : írtetik „jusculuinun- 
kat.“)

így aztan idill is jo lesz tavali beszídem. 
ín mar indulhatok, tesík velem disponalnyi.

Zebulon.
r. a. 1. kípviselö.

Tekintedezs barátom uram.

Nem is olvasón újság? nem is tud mi tiir- 
tínte! — pedig nagy dolog türtínte! Franczia- 
orszagban senatusba Napóleon herczeg ret- 
tentii beszíd tartotta! Szürnyüsíg? mit meg- 
ílnek rendezett statusban ! — Császárság
mondanak van Francziaorszagban! Szíp csá
szárság hol rebellist ünnepílyesen magasztal
nak, s ki magasztal? herczeg magasztal császár 
unoka öcsit magasztal! — Soha se halottunk 
olyan dolog!

Magasztaljon császári szabadság, egyenlö- 
síg, testvírisíg, rend, bátorság, vitízsíg, hata- 
tnlom, politika! de hogy magasztalhatja for
radalom!? A ki forradalom magasztalja azt

magasztalja, hogy ma császárság van holnap 
nincsen ! — Mar, hogy lehet valakinek maga 
magadat veszedelminek magasztalni.

Fölfordul világ. Emberek elvesztenek azt a 
kis eszit is a mit inig meg van.

Herczeg Napóleon császári unoka öcs ma
gasztal forradalom , Laroche-jakién ur dühös- 
ködik haragudik is mirgelödik, pedig hat ö 
nem pártol napoleonismus, ö pártol legitimis- 
mus, — hat világos, hogy neki kellene ürülni 
mikor az ötét ellensíge maga magadat bajba 
hoz, mikor magad maga ala vagja fát. — Mar 
hiaba latom felfordul égisz világ, mar semmit 
se úgy megy, a hogy kellene menni, azutan 
logika se nem sincsen az esemínyeknek, a mit 
várnánk Garibalditól azt cselekszik Napóleon
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a mit nem csudalnank Napóleontól azt cselek
szik garibaldianusok.

Bízom kedves uram bátyám, ne foglalkozik 
az ember politikával ha akarja hosszú ílet el- 
nyi, mert bizony ha soka Iliink mar orientálni

se tudjunk magunkat. ín mar ottang vagyok, 
hogy nem tudok sémit, nem írtek politikát 
mostanit, is nem foghatok meg logikát a dolog
nak ! — per amorem dei! mikor császári her- 
czeg magasztal forradalom.

Tallerossy

J *  A  G Y U R I J Ó S Z Á G -Ö S S Z E ÍR Á S A .
(Folytatás.)

A vén ember elveszi a pénztőkét fele hajtja 
szépén, azután rá veti a bogrács alatt izzó pa- 
razsra, mely perez alatt lángot vetett, „se én 
nem tartozom neked, se te nekem ebanyájuja, 
ebnek kell a pénzed44 . . .

Az ágens iszony un le volt főzve, látta, hogy 
az öreggel mire se boldogul, mérgesen magára 
hagyja, s indul a halász embert, és csolnakot 
fölkeresni.

Az alatt a vén kondás gazda a gunyhó 
egyedüli bútorzatát a tölt bográcsot kezébe 
fögva, bundáját vállára kanyaritván fiát kereste 
föl, s értesítvén azt a történtekről eleségüket 
elfogyasztva a sziget túlsó oldalán levő csol- 
nakukba ültek, s útnak indultak a nagy Ti
szán, hagyván a sertés nyájat a német kondás 
őrizete alatt, egyenesen a szomszéd tanyán 
tevő kedves komj ükhöz a méhes gazdához 
eveztek. — A vidám halász compánia épen 
akkor telepedett a világhírű halászléhez, s ret
teneteseket kaczagott az ágens urat elszállító s 
utasítása .szerint megszökött halász ember 
élénk előadásán, midőn a vén számadó kondás 
fiával nagy alázatosan közöttük terem.

"  „Hát kenteket mi a patvar hordja itt! kiált 
rajok Gyuri bácsi, nagyot bámulva az érkező- 
hűn, „felszámolták-e a nyájat? . . .

„Már édes nagyságos uram, felelt az öreg 
szomorún, ha velünk nem volt megelégedve, ha 
niseges szolgálatomért vénségemre ezzel fizet, 

es.egy sváb kondást tett oda számadó gazdának, 
csmálja magának az áldott, a hogy tudja, én 
cngedelmet kérek ha megsértettem a nagyságos 
Ur becses úri személyét, vagy jószágát, de aka- 
i atommal bizony nem tettem sohase.44 . . .

Borzasztó volt a kaczaj, mi a meghatott 
öreg számadó előadását követte, Gy. bácsi a 
mint felugrott, féllábával feldönté a párolgó 
bográcsot, a mennyi vendég volt annyi felé 
dőlt nevettében, kalapjaikat dobálták felfelé, s 
vagdalták földhöz, ugráltak, vivátoztak, a vén 
kondás azt hívé, hogy egész úri frequenczia 
megbolondult . . .

„Vivát öreg atyus44 kiálta Gy. bácsi, ez 
dicső dolog, s öreg kondása nyakába borulva 
sirt a nagy kaczagás miatt, s azon módon ki
fordított bundástól csárdást kezdett járni vele, 
a czigányok pedig veszettül húzták a Gy. 
bácsi nótáját.

A kondás meg elképedt a nagy bámulás
nak miatta, még sohase látta urát ily álla
potban.

„Atyus, öreg atyus kiált rá Gy. bácsi rö
vid szünet után, de hogy csapom el, dehogy 
csapom, szegődésin felül ez esztendőben min
den 10-dik malaczot ráadásul adom, de hol
nap reggelig itt marad, s felé se megyen ta
nyájának, üljön le közénk, addig a mi vendé
günk lesz, aztán elbeszélteték vele a történteket, 
s az öreg egyszerű de hű előadása oly magasra 
fokozta az érdemes társaság kedvét, minőre 
még magok se emlékeztek.

A lucullusi lakoma után azon törték fejő
ket, miként lehetnének az ágens ur martyrom- 
ságának szemmel látó tanúi, s elhatárzák, hogy 
a gyönyörű holdvilágos estén észrevétlenül a 
tanyára lopóznak, s másnap megmentik a ser
tés nyáj közé szorult Robinzont kényelmetlen 
helyzetéből.

(Vége következik.)
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1 8 6 1 - b e n .

Szerkesztő. Igen meg vagyok elégedve fiatal barátom azzal az első vezérczikkel, a mit ön a „ német 
kérdés a végmegoldás stádiumában,“  czim alatt irt : a közönségnek is nagyon tetszett, most ez a napkérdése, 
csak folytassa ön, míg e tárgy be lesz fejezve

—  Volt egy idő, mikor Erdély csak Csúcsából 
állott (kivéve Háromszéket.) Ez egy kis oláh falu 
Biharmegye szélin. Ha megmondom, hogy ezen idő 
1848. volt, mindjárt elhiszi nekem akárki, hogy eb
ben az Erdélyországban több volt a katona, mint a 
polgár; több a fogyasztó min^ a termelő. — Lakott 
ekkor Csúcsán egy becsületes öreg örmény fogadós, 
a kit, mivel ő maga nem mondta soha máskint a 
cs—t, mint ez : úgy hitt minden ember , hogy Lu- 
kácz báczi! — Lukácz báczit a katonaság 24 óra 
alatt úgy ki ette itta mindenéből, hogy a kamara s 
pinczekulcsot akár a Körösbe dobhatta volna. Lu

kácz báczit azonban nem boszantotta ez az eset* 
mert semmit sem erőszakkal vittek el, hanem mind 
ő adogatta ki ezen kérésekre : adjon czak Lukácz 
báczi egy sütet szalonnát; adjon czak Lukácz báczi 
egy iteze bort; adjon czak egy darab kenyeret! ad
jon, — adjon — adjon. — Végül aztán ez a szó úgy 
a fülébe csengett, hogy mikor másnap reggel B. L. 
százados arra ment s köszöntötte neki a reggelt, igy
szólván „a d jon -------Lukácz báczi nem várta be az
„adjon“  után következő „Isten jó  reggelt,“  hanem 
közbe kiáltott : ninczen; Iszten ucczigen szemmim 
szinczen, mindenem megették, itták.“



85

Harmincz esztendő nialva.

Munkatárs, íme tisztelt szerkesztő ur, itt hozom a 12652-ik czikket „a  német kérdés a végmegoldás 
Rádiumában** cyclushoz. Kívánom, hogy az Isten éltessen mindkettőnket odáig a mig az „utolsó“ czikket is
bemutathatom

Szerkesztő. Csak nem akar ön tán örökké élni!?

Borkorcsolyák.
~  Nemzetes Varjubély uram bátyám festett 

8zobái rengeteg sundán néztek ki, pedig egy hóval 
zelőtt pingáltatott rájok, szive gyönyörűségére, csi- 

1 1 0 8  fül nem látott, szem nem hallott tengeri és egyéb 
jüasféle csudákat, a minőket csak Kajafás ókumlálha- 
°tt valamikor a vízözön előtt.

Nagy keserűségében előhivatván az érdemes 
pemzli máiszter urat:

Hát a ki kifordított pántoflija van! — azért 
adtam án minden szobáért külön 3  plébánus bankót,

I hogy egy hónap alatt valamennyi olyan moslék fakó 
legyen — hain ? — Sz’mind meghagyta ez a színét.

— De hát cshak nem tharthatja shemmi sem 
ürükhé; — sz’ a thensor is meghagyta a szhinit : 
eddig vürüs vut mus má szhürkhe.

De aztán ugrott is kifelé az érdemes pictor.

=  A  minap egy genfi lapban valamely magas 
rangú úr megczáfolá azon hirt, mely szerint atyja a 
nejét, illetőleg az ő édes anyját, megpáholta volna.
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Misi bácsi.
Regényes korrajz a XlX-dik századból.

Ott . . • valahol. . . jPeking . . .  és Lisabon kö
zött, apáitól öröklött nemesi curiájában lakozik az 
én Misi bátyám.

Kemény vitéz volt hajdanában, csak úgy szórta 
a tallérokat — bankókat szemet számra; meg is sü- 
vegelte az én Misi bátyámat az egész nemes várme
gye; — de hajh — az idők megváltoztak : egy repo- 
sitionalis pernek a lett a vége, hogy Misi bátyámat 
kihányták a birtokból, s neki a succesionalis domin- 
niumból nem maradt egyéb hátra, mint egy kibe
csült háztelek a falu végén, a hol hajdanában a czi- 
gány contrás lakott; s akkor az a fatum esett az én 
Misi bátyámon, hogy egy lélek se nézett feléje az 
előbbi nemes compániából, se nem látogatták, se nem 
süvegelték, ez pedig ménkő módra boszantotta Misi 
bácsit.

Hozzájárult ezen fatalitásokhoz még az is, hogy 
a nemes familia szaporodása minden miseria daczára 
évről évre mutatkozni kezdett. — Misi bácsi szitko
zódott lármázott, de mind híjába; Amália asszony 
vén korában újra virágozni kezdett.

Az évi bilanz se hogy se jól ütött ki, a doctor, 
instructor szakácsné, az asszony, dajka — és a pin- 
cze localitások rémitő positiókat foglaltak az évi 
budgetben.

Ez igy tartott már a legutolsó restauratio óta 
vagy 1 2  éven át — midőn egyszer Misi bácsi feltii- 
nőleg dühös kezdett lenni.

Sétált, szétnézett a nemes curián, de bizony ott 
nem látott egyebet — pazdorjánál, apró gyereknél; 
alig tett két lépést már is a más sessiójába lépett, 
félt még a pipáját is kiverni, nehogy a szomszéd op
ponáljon, hogy más curiáján szemetel.

Misi bácsi egy fához vágta botját pipáját — elő 
parancsolta Jancsit, befogatott : ő itt nem marad: 
neki fontos végzendői vannak!!

S az én Misi bátyám büszkén körülnéz, fity
málva tekint egy szemközt emelkedő condignatiós 
kastélyra : ő is nemsokára ilyen palotában fog lakni.

A  condignatiós kastély az én Misi bátyám só
goráé, az építtetett neki szemközt egy ilyen palotát 
csupa vexálásból, a két sógor dühös egymásra, még 
a barátságos osztálynál összevesztek egymással (a 
mint a sógorral történni szokott rendesen), de Misi 
bácsinak igy tetszik, mintha még akkor is boszan- 
kodott volna reá, midőn famíliájának hírét se hal
lotta.

Jancsi befogott — a kocsi elő állt, Misi bátyám 
neki készül — nagy hetykén kezébe ragadja a gyep
lőt, s elrobog az udvarról.

Csak az tűnt fel neki, hogy az asszony — dajka 
Instructor ilyen szivetek lettek egyszerre — mi
dőn ő távozni készült, egyik se kérdezte hová indul, 
merre indul, sietett mindenki botját kalapját elő
hozni, s midőn Misi bácsi hosszas távozásról beszélt

egyszerre az egész familia arcza kigömbölyödött az 
örömtől.

Hajh — biz úgy van az, Misi bácsi csak dúl fül 
zsémbelődik — pofozkodik, ma az instructor, hónap 
a fattyú lakói i ki, az egész áldott napra veszekedik:, 
és nem lehet csudálni, hogy az egész curia ujongott 
az örömtől midőn Misi bácsi egyszer valahára mégis 
távozik hazulról.

Misi bácsi csak robog előre kocsijával — csat
tog, pattog ostorával, egyszer csak azt veszi észre, 
hogy czélnál van.

Egy kis város terült el előtte apró házaival — 
újonnan épült hivatalos localitásokkal — a hol egy- 
egy zsinóros egyéniség kandikált elő.

Máskor oly hosszúnak tetszett az ut Misi bácsi
nak, meddig odaért minden körmét leharapdálta, s 
most még csak a pipáját se szíttá ki egészen.

Az ut azon hivatalos localitásokkal szemközt 
vezet, szép egyenesen hajol arra felé, tisztán látni a 
kis város utczáján járókelő úri urakat.

Misi bácsi csak látja, hogy azon bizonyos épü
let előtt néha-néha egy ismerős figura sétál fel — s 
alá, körül néz — pislog erre is amarra is — s ha 
üres az utcza besompolyog a zsinoros egyéniség háta 
megett a kapun.

Misi bácsi csak néz . . . csak néz mind untalan 
csak egy ilyen körülnéző egyéniség — egyszerre 
csak egy ismerős alakban saját sógorát pillantja
meg-

A sógor nem épen gavallérosan néz ki, gyorsan 
szalad a kövezeten, nagy kevélyen körülnéz, egy 
szemközt jövővel zavartan kezet szőrit, összevissza 
hadonáz kezével, s a mint az idegen hátat fordít, 
leszorítja a kalapot, s besétál a zsinoros háta megett 
a kapun.

Misi bácsi gondolkozni kezdett, sokáig gondol
kozik egyszerre csak hirtelen felvidul arcza, kezébe 
kapja a gyeplőt — s villám gyorsan robog vissza 
. . . . vissza az ősi curiára Amália asszony karjai 
közé.

Misi bácsi azóta nem vágyakozik azon loca- 
litás felé többé!

Katona-gyónás.
,Hat kend hol maradt el a tegnapi gyónásról ?‘ 

kérdi a kapitány egyik különben szeretett közle
gényét.

„A zt gondoltam vitéz kapitány uram, hogy ne
kem nem sok szükségem van arra; mert hát nem 
tagadom, hogy én is káromkodtam csilientettem is 
néha néha, hanem hát iszen engem is káromoltak, 
engem is megloptak — s e  szerint quitt vagyok a 
tisztelendő urral!“

=  Egy bécsi lapban e magyar szó „alsóházi 
mint „Unter-salz-haus“  találtatott fordítva.
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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 .

Az ellentétek kibéküléséi.
Frakk és magyarnadrág — az obsitos fikán. 
Ivanászkalap és paraplé; krinolin és szűr a 

magyar hölgyeken.
Stempli és Yerbőczy törvényczikkei — a 

Mostani per iratokban.
, Nemzeti szinház és német nyelv — az ope

rákban.
Mexicó és bécsi kormányzat - - Amerikában. 

, Olasz papság és protestáns eszmék — a 
Papa körül.

~~~ Megyei jegyző — közgyűlés nélkül.
Pandúr és fináncz — a székhelyeken. 

-“ Bizottmány — megbízók nélkül.
—• Vizár — a jeges januárban.
*■“  Kávé és paprikás szalonna — reggelire. 

Újság minden újdonság nélkül.
Szent szövetség és a porosz szükebb bund 

nagy Németországon.
Mazzini mint monarchikus polgár Pie-

m°ntban.
*7* Európai béke és a franczia kikötők erődítése 

a földközi tengeren.
, Farsang táncz nélkül — nagy Magyaror

szágon.

^  szamár megérzi a szelet és viszont.
Úgy faluzva mulatni járó uracs panaszolkodván 

j^gybátyjának, hogy ha soha szél nem fuj is, de ak- 
iő ria m*re ° k°csira ül, megjő még pedig szemközt 
ez T  ez utóbbi azon felvilágositást adá neki : hogy 

^en természetes dolog — úgymond — mert 
uicsak a szamár érzi m e g  a szelet, hanem a szél is 

megérzi a szamarat.

Kérdés és felelet.
n i Uéter : ,Ha a pápa eltalál jőni Rómából elmen- 

' jakkor is oda a harangok nagyhéten ?‘ 
p' Fal : „El hát : azok se károbbak, mint sok sze- 

'ny ember, a ki Rómában volt és pápát nem látott.

A  hús csonttal jár.
5 bá ^asra terjedelmes úri embert gunyorosan 
utói1? Uikficz“ -nek hittak vidék szerte, annyira, hogy 
; 8  3 szemébe is bárónak nevezgették, mire ő nem
dőn'1 ^ 0 1 1 3 nĉ gllalúdva egykedvűen mosolygott. Mi- 
gun razon^an% egyik csipősebb malleusa az egész 

y 11 evet kimondva báró Bikficznek szólította :

szivesen megboszankodott. Mit egyik jelenlevő ész- 
revevén íigyelmezteté, hogy ha gúnynevének fele 
része miatt nem haragszik : az egészet se vegye zo
kon : mert a hús csonttal jár.

Tisztelendő uram : ez a kese!
Ha Berlinben malozsa-szőlő és krumpli-szesz

ből tokajit gyártanak, addig kölcsönben másutt a 
magyar borból is csinálnak Rajna-mellékit.

Egy tehetős bortermelő a Balaton vidékéről bo
raiból jó nagy mennyiséget egy bécsi kereskedő 
háznak eladván, kissé utóbb — curiosumként — pin- 
ezéjébe valamelyik jó Rajna-mellékit akarván sze
rezni, a szóba levő kereskedőházhoz fordult, mely a 
kívánt mennyiséget meg is küldé jó borsos áron.

A magyar borász kóstolja, kóstoltatja a Rajna 
melléki sziklák levét — csudálja dicséri kiki amint 
dukál; csak a finom izletü pinczemester vág gyana
kodó képet s 2—3 kóstolás után elkiáltja magát 
mondván, „gazd uram, ez a saját minap eladott bo
runk !“ A gazda utána járt — s a pinczemesternek 
igaza lett.

Önkénytelen eszébe jut itt az embernek az eset, 
midőn a gy . . . plébános, kese lovát, mivel a hidra 
szembe-kötés nélkül felmenni nem akart — eladván, 
egy hó múlva pedig a győri vásáron megmaradt lo
vának párját keresvén : egy épen hozá  valót jó drá
gán megvásárolt. Haza menet azonban a hídnál ez 
is megkötvén magát, a kocsis gyanakodva leszáll, 
előkerül a lónak, megdörzsöli ködmen ujjával annak 
homlokát s ime a fösték le ment, a hóka csillag pe
dig ott volt miként az eladott lovon volt. A  kocsis 
még egyszer megnézte dolmánya ujját, hogy nem 
az volt-e meszes — de meggyőződvén az ellenke
zőről : szemrehányolag fordul urához mondván : 
„tisztelendő uram, hiszen ez a kese!“

Ügyvédek sorsa.
Péter is ügyvédre bízta pőrét, Pál is. Hazame

net beszélgetének. Péter sopánkodott, hogy ügyvéde, 
nála létékor örökké mosolygott, sokat beszélt és so
kat vett rajta stempli-előleg fejében — ő alig ha jóra 
talált.

,Micsoda ? — No kend érti, hogy mit kell ki
nézni az emberekből. Bár az enyim is olyan volna, 
de ez keveset beszélt, azt is komolyan és keveset — 
alig, hogy valami segélypénzt kért, én nem sokat 
látok ki belőle, aligha magának is megélni való 
ember a!“



Ama bizonyos csizmadia és fele- áS 
sége kérdései és feleletei. ^

------- Az öesterr. Zeitung írván a magyaror
szági katonaságról, igen szépen kiszámítja, hogy 
magyar gyalogezred csupán csak négy van; huszár
ezred pedig csak kettő. (Hát a többi tiz huszárez
red micsoda?) Hát négy huszárezred ez érdemes uj- 
ságiró szerint tót, kettő román, kettő szerb, egy 
horvát és egy huszárezred német! (No már ezt a 
német huszárezredet magam is szeretném látni.)

------- A  francziaországi törvényhozók házában
200 maire ül. (Mér híják azt úgy, hogy „m ér"?) 
Nem azért, mintha ő volna a „tenger" — mer, nem is 
azért, mintha ő volna a haza „anyja" — mére; ha
nem azért, mert a maire a miniszter ellen beszélni 
nem mér; hanem mikor pénz kell neki, akkor igen 
bőven mér (Hm. Ilyen országgyűlést másutt is sze
retnének látni.)

------- Afranczia követi kamrában azt mondták,
hogy Ausztriában nagyobb a sajtó-szabadság, mint 
Francziaországban, mert a bécsi lapokban szabad 
megtámadni a franczia kormányt, párisiakban pedig 
nem. (Párisban meg azt szabad szidni, a mit Bécs- 
ben nem.)

------- Felkérettünk t. barátunk Tallérossy Zebu-
lon által következő sorok közlésére, a fehérvár-eszéki 
vasút érdekében :

„Míltosagos vasút megcsináló excellentiád!"
Ne tesík hallgatnyi lármázó újságokra, hanem 

tesík íszrevítelemet figyelembevenyi. Míltosagod jó 
szága mellett, a min vasútnak keresztül kel menyi 
van ín nekem is hat vikas földem, a ki csupa homok, 
nem veszek neki hasznomat. Míltoztasik excellentiád 
úgy kanyaritanyi vasút folyását, hogy utbaejtse ín 
hat vikas dominiumomat izs; hiszen kizs diversio 
nem art. Aztán míltoztadik a homokot az ín domini-

Felelósszerkesztö s kiadó-tulajdono3 : Jókai Mór.
Lakása : Al-országut, 18. gz. Ungar ház, 2-ik emelet.

umrol vásáltatnyi. Szilesíge uradalomnak csekíly 
ugyan, de lefelí egész Amerikáig terjed, sok kitelik 
belüle. Akkor ín is pártolója leszek fehírváreszeki 
vasútnak. Excellentiadnak alazatos szomszídja

Tallérossy Zebulon."
------- (Megint hamis bankócsinálókat fogtak

el?) Micsoda incorrect kifejezés ez! ők igazi bankót 
csináltak, csakhogy nem volt rá engedelmük.

-------(Váljon honnan vette az a szebeni doktor
Schmidt, a mit áldomásában mondott, hogy Ausztria 
az „édes méz ?“ ) Bizonyosan a sok mézes madzagról.

------- A  „Pesti Hírnökben" egy nagy orthogra-
phiai hibát találtam, melyet philologi kötelességem
nél fogva ki kell igazítanom. Azt irja : „Bécsben 
egy Kutyalap fog megjellenni." A magyarban az 
„ egy“ articulusocska fölösleges.

------- Ugyan jó a nagy uraknak! (Mért jó?)
Hát ők akárhova utazhatnak, azt mondhatják; nén- 
jüket, bátyjukat mentek látogatni; egészségük kí
vánta, jószágaikra siettek; semmi politikai okuk sem 
volt a járáskelésre; — ha pedig szegény ember uta
zik valahová, attól még azt is megkérdik, hogy hol 
vette az úti költséget hozzá ?

------- Omér basa ismét megindult Zubci nevű
faluba. (Nem úgy mondják ki annak a falunak 
a nevét.) Hát hogy? Omér basának már egyszer 
megtanitották, hogy Zubci úgy olvastatik, hogy 
„zsuppsz ki!"

------- A  bajor hírlapok azt írják, hogy uj táma
dást nem fognak intézni Nauplia ellen addig, a mig 
stb. — Ezek is úgy kezdik a beszédet, mint az egy
szeri kortes : hogy — „másodszor pedig . .

------- Egy jámbor vidéki levelező azt irja : „X .
X . urak sok éhezőnek törlötték le könyeit." Ezzel 
„ marha ugyan jóllakhattak!

-------Londonban magyar ló nyert a lincolni
lóversenyen. Ez jó auspicium nekünk. Az év tehát 
szerencsével" kezdődik a magyarra!

------- Most látom az akadémiai tagok megje
lent névsorozatából, hogy ama nagy zajt gerjesztett 
párisi tanár llenan tagja a magyar tudós társaság
nak; váljon nem találkozik-e oly buzgó tudósunk, 
ki indítványozza, hogy kitörültessék ?

Német Miska és Magyar Miska.
N. M. Te Miska, nevetsz te már ?
M. M. Még nem.
N. M. Úgy hát sírsz?
M. M. Már nem.
N. M. Hát melyikhez vagy közelebb ?
M. M. A  nevetéshez.
N. M. Ja j! ezt, futok, s meg mondom . . .

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862.
(Egyetem-utcza 4-ikszám.*


