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XI. kötet

M I  H Á T  A Z  I G A Z  H A Z A F I S Á G ?

E*Jnye urambátyám, millióm lánczhordta!
^ agyar nadrágot maga is eldobta?

^VSyan hagyjon békét már tisztelt uraság, 
•̂ eni a viseletben van a hazafiság.*6

intézetink , az akadémia 
8zinház, ezekre szebb lesz áldoznia.

”Ejh, mit, lirum lárum, de minek is mondja? 
% az hazafinak másra van a gondja ?“

komolyabb eszmék, vasút, hitelbankok, 
azdaság; most ezek adják a fő hangot?
’y  annak is eszembe! Az ilyen eszmébűl 
Vagy semmi se lesz, vagy magában elkészül.66

Tehát hírlapokban küzdünk, igyekezve 
Megmutatni, hogy még nincs minden elveszve? 

„D e iszen hirlapnak nincsen nálam neszi : 
Igaz honfi azt most kezébe sem veszi.66

Vagy hát élőszóval a nép között járván 
Buzdítjuk hitében, és nem hagyjuk árván?

„Oh a magyar népnél fölösleges volna,
Igaz honfi roszat fel se tehet róla.“

Tehát a szerb, román, ruthén, szlovén népnek 
Hirdetjük a közös összetartást szépnek?

„Oh ezekkel ugyan ki állna vitába?
Igaz honfi erre nem is reflektál ma.“

De hát urambátyám, mondja meg, az égre! 
Miben áll az igaz hazafiság végre?

„Miben? — Imádkozni mindennap éhomra : 
„Szentsége* sült galamb jöjj a tányéromra!“

K - s .  M—n.

1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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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  I D Á M H O Z .
Tekintedezs barátom uram.

Most olvasok röpülő iratot, mely megje
lente magat Lipcsében : a hol mar egyszer 
inegvertík Napóleont. Ez most másodszor meg
veri Napóleont. Sémi se tetzette nekem benne 
olyan nagyon, mint mikor azt bebizonyítja em
beri fajtalanságból kiindulva, hogy magyar 
fírfinak olasz fírfit szeretni menyire nem jo, 
sőt veszedelmes. ín is aba nízetbe megvagyok, 
hogy ha mar csak ugyan szeretni kel, (hanem

ezt mar diákul megmondom, utpote domina 
uxor non intelligat) hat csak potius díligamus 
dominas italianas. Eben is egyetírtek brochu- 
recsinalo ural. El szörny üködve is olvastam 
azonkívül, hogy francziaknal olyan aszonsagok 
is vanak, a kiknek soha se volt urasagok, míg 
sem kisaszonysagok; no hala Istenek, ilyenek 
mi nálunk nem találtatnak, is hogy francziák 
a más felesígít megszeretik. No ezt mi nem 
teszünk. Tallerossy Zebulon.

TÖ R E D É K  E G Y  H IV A T A L N O K  É LE TÉ B Ő L.
A színhely egy ii’oda, hol a vizkárosultak 

számára gyűjtik az adakozásokat.
Hivatalnok. No, szépecskén gyűl biz ez! — 

van itt papír, réz, ezüst, arany------- (ir)
„Mai napig összegyűlt a vizkárosultak 

számára : 10,000 papír forint, egy negyedrész 
papír forint, 3 lotyhadt, és egy kemény hátú 
papír tizes, egy 9 magyar ezüst hatosból ké
szült karperecz, 4 ostya vékonyságú ezüst ötös, 
2 csorba szegélyű ezüst garas, egy „Grün- 
span“-ette ezüst huszas és egy lukas ezüst ti
zes, továbbá 4 kemény jó  krajczár 1816-ból 
egy négyszegletű jápáni érme . . . (kopogás)

Szabad!!!!
Egy agg asszony. Jó napot!
Hivat. Hozta Isten! mi jót hoz ?
Asszony. Hát főtt biz ebbe sok jó egész éle

temben, hanem most üresen hozom; mert én is 
akarnék valamit adakozni a vizkárosultaknak,
hát azért elhoztam ezt a -------vasfazékat. Nem
használhatom többé mert már likacsosmint a szi
ta, de azért csak réz marad az! ugy-e elfogadják?

Hivat (némi zavarban). Mh, mh! — Jól 
van no, csak oda le! köszönjük a jó akaratját.

Asszony. A nevem Csorobis Kacsa ha kitet
szik írni az újságba; meg is sikáltam derekasan 
azt a vasfazekat kivöl belől, hogy az újság kor
mos ne legyen tőle. Hát most megyek, Isten áldja 
meg! el ne felejtse a nevemetCsorobisKacsaü!

Hivat. Isten vele! (az összeírást folytatván) 
,egy likacsos ripacsos réz vasfazék“ . . . 

(kopogás)
Szabad!!!
Pornó kis fiával. Dicsértessék! . . . hoztam

volna valamit a vizkárosultak számára, de 
nem tóm elfogadják-e vagy se?

Hivat. Mit hozott no! jó asszony.
Pornó. Hoztam római pénzt-------
Hivat. Római pénzt ?
Pornó. Igen; tulajdonkép a fiamban rejlik, 

csakhogy én nem tudom kivenni belőle de az 
urak talán jobban értik ezt kiizélni.

Hivat. Nem értem mit beszél.
Pornó. Hát a minap nálunk volt egy ur s 

azt állította, hogy a fiamnak nagy talentuma 
van, pedig a tisztelendő urunk azt mondta a 
prédikáczióba, hogy a talentum római pénz, 
hát most nem tudom-------

Hivat. Jaj vagy úgy! az már más; ahhoz 
mi sem értünk — (kopogás)

Tessék! Szabad!!!!
Egy Angol. Good morning, Sir! (magában,) 

hogy a pokolba tudja ez mindjárt, hogy én 
szabad vagyok?

Hivat (magában). No most mindjárt más 
tónusból fog az egész história menni; ez masz- 
szában hozza a pénzt! (az angolhoz.) Jó napot! 
mivel szolgálhatok ?

Angol Hozandó vagyok egy igen-igen — 
igen becses tárgy, dolog, — just wait a mo- 
m ent------- nem találok a zsebemnekben (ke
resgél zsebeiben) — áll ez mindenféle metál 
— érez — fémből — csak várj —

Hivat (magában). No már félek, hogy me
gint olyas valami lesz, hogy a kinyomtatása 
többe kerül mint a tárgy maga.

Angol. No! meg van, tessék! egy darab 
azon híres transatlantic telegraph ból! —
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hat hüvelyek hosszú igen fontos és remarkable 
dolog!!!

Hivat. Nagyon örvendek-------
Angol. Hanem, most fontosabb dologok van 

ttekem! én elmenni kell; good morning Sir! 
Hivat. Alázatos szolgája!
No de most bezárom az ajtót, mert a

10,000 forint toldaléka mentül czifrább lenne 
ha még folytatnám.

—Jó kemény darab biz ez, mint az angol maga!
A toldalékot képző érmek és más tárgyak pa- j 

pir pénzbe való áttevése s az eladási költségek le- ! 
számítása után, az összegyűlt összeg kerekszám
ban megint csak mint eleinte, 10,000 ftot tön.

Madarászat.
Fel rajta most!
 ̂ itéz madárfogó sereg!

A zöld tavasz kinyílva már; 
Lsoportosúl a gaz madár 
® egymás között sokat cseveg; 
koszul telelt vetéseink 
Még kárt találnak vallani . . . 
l̂ e? itt vagyunk — öli hála! — mi 
Csapóba fogni rendre mind!
gyorsan, gyorsan,
^zépen sorban,
Ni — a határszélre!
Zajtalan beszélve,
Ne hogy észre vegyenek 
A fülelő verebek . . .
Minden kézben 
Legyen készen : 
kukacz, hurok, csapó,
Valamelyik csak jó . . .
Ah, s a biztos lépesfa 
Virággal van takarva!
~ a csaló madár 
kaliczkába’ vár 
^záz aranyat meg ér, 
kabnak született vér! . . .
^szt! . . . dologra mindenki!
Most legszebb dalát zengi :

„Hiába lett tavasz,
Sehol se nyit virág.
Talán nem is igaz!
Oly tüske minden ág . . .
Csak itt, e körtvefán 
Hová én feljut ék :
Itt leng örökre — tán 
Tavasz virányu ék! . . .
Hogyan? s ti társaim,
Hát ninos-e szemetek?
A tölgy bús ágain 
Aliért vesztegletek? ?
Az északot s a délt 
Hiába kémlitek :
Hevétől ez áléit,
Amaz meg jéghideg . . .
$ ki tudja, nyilik-e 
Ilyenkor a nyűgöt?

S keletről is, ide
Már sok rósz hir jutott . . .
Ne búslakodjatok 
Hát, tölgyfa törzsökén,
Helyet mindnyájatok 
Számára tartok én !
Es ah, minő hely ez!
A  sors szeszélyesen 
A  kit ide helyez :
Nincs többé vágya sem . . .
Igen, a véghatár 
A melyre vágyhatik 
Akármely jó madár,
E körtvefán lakik!
S minő a társaság,
A mely gyülekszik itt :
A legszebb tarkaság,
Szivet, szemet vakít! . . .
S a rest gondviselés 
Itt jobb kezekbe van :
Tálalva étel és 
Ital — minduntalan!
A  készet enni kell 
S fütyölni érte csak :
A mit a verklivel 
Előre mondanak . . .
A szép madárfajok 
Közt itt különbség nincs,
Es párosodni fog 
Kanárival a pinty . . .
Egy szóval, éltetek 
Dicső lehet — dicső!
S ha meg kell tán a sok 
Evéstől halnotok :
Kitömve testetek 
A múzeumba j ő ! “  . . .

Platts! . . .
Hű, sapperlott,
Becsapódott!
Lássuk melyik, lássuk mennyi ?
. . . A  csapóba nincsen semmi! . . .
Mi a tűzláng?
Ni ni, talán . . .
Amott egy bérezi sas hasit,
S az átkozott tán épen itt 
Ejtett le valamit . . .

Sz IC
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Hogyan töltik meg a korsót?

Nemet Miska. Csak te húzd. 
Magyar Miska. (Húzza.)

=  Vezérelte a labanczok ellen hős századát a 
kurucz k apitány s midőn rohamra került a sor, imi
gyen lelkesítette embereit. No fiuk marokra, minden 
legényre egy labancz esik, szemelje ki mindenki a 
magáét, azzal aztán el kell hamarosan bánni!

Jelenthem alázathosan vithéz kapithány lírain 
t hessék nékem az én ellenségemet kimutatni szólott 
Izraelnek egyik besorozott fia.

— Mire baka? kérdé a kapitány?
— Hát csak annak jelentem alássán, mert hogy 

én azonnal ki fogok vele bikhülni, csak a thlibbi a 
magáéval végezzen.

=  Nem rég [történt a népszámlálás alkalmával 
| — midőn oly egyéniség irkálta egy magyar faluban

Német Miska. Megállj majd én tartom. 
Magyar Miska. (Húzza.)

a lakosság neveit, kinek a magyar nyelv nem volt 
anya nyelve.

A kérdezett tisztességesen elmondá nevét, h o g y  
ő Szarka Pál.

— Character? kérdi a conscriptor.
— Már mondtam, kérem az urat, hogy Szarka

Pál!
Ekkor neki fordul, pápaszemét feltolja orra dere

kára s egész Hiedelemmel módja emberünknek! — 
Oh én irok kukoricza kapál jó lesz?

— Jó van uram, szoktam kukoriczát is kapáin1 
feleié a conscriptus, nem tudván elképzelni az okát 
eme gyöngédségnek!
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Hogyan töltik meg a korsót ?

■̂ emet Miska. Ne húzd már. 
-Magyar Miska. (Nem húzza.)

Magyar. Miska. No már most húzd te !

^  Magas állásában pofteszkedő hivatalnok dor- 
a âtta valóját, midőn ez a hivatalos alázat- 

. nem teljes mértékével merészele visszafelelni 
nclenható jfölebbvalója megtámadásaira, mire ez 

efeképen fakad ki!
]e8 , "7" hogy mer az ur nekem felelgetni, velem fe- 
tu ú ni* — tán nem tudja az ur, hogy kivel beszél? — 
 ̂ meg, hogy ha velem beszélni akar, akkor hall- 
m* S0? ’ lnerl ha azt hiszi, hogy maga is csak olyan 

lnt en vagyok, akkor maga szamár?
£jj. 7Y ^öleitáltatott szegény Iezig ütvenben katomi 

1 askor, hogy hát Jakab urfi beállítandó lesz a so- 
r°zat alá.

fű Hoty lehet azt khérem alázatosan thekintetes 
8zolgabiró ur, hogy nékhem egyetlen fiamat fül-

khivánnak a khatuna sorba ? — Mind csak nem le
hetünk khatunák! — Kezdi aztán számlálni ujjain 
mondván, — egyik fiam vult ünkhinetes, másik hun- 
videtes, harmadik vult guerillás, negyedik vult sza
bad csapathukos, ütüdik nemzetes üres, magam vul- 
tam nipfülkhelés — és most mégis el akarnak vinni 
a Jákobot kathunának?

— , Ugyan édes recturam! nem tud valamit a 
szárazbetegség ellen?Szegény leányom úgy oda van, 
hogy csak a csontja s a bőre.

Vagy tudok biz’ én édes komámasszony — fe
lelt a tréfás rector— mondja meg a leányának; hogy 
bizzék az urban. mert megvan írva a „Példabeszédes 
könyvbe,“  „Valaki pedig bízik az urban, megkö- 
véredik.“
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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 én princzipálisoin.
(Vége.)

— No ütik-e már egymást? ha igen, úgy egész 
türelemmel végig hallgatá, különben egy árva betűt 
sem lehetett előtte olvasni, s ilyenkor meglepő poli
tikai jártasságot s jóslatteljes jövendöléseket hal
latott.

Az Isten választott népével különös szenvedély- 
I lyel szeretett gscháftelni s ilyenkor mindig ez utób

biak húzták a rövidebbet, jót nevetett rajta midőn 
mondták, hogy a zsidók csalnak, „hogy lehet az? — 
kérdé — ő rá meg mind azért panaszkodik, hogy ő 
húzta be.44

Még az öreg B. Pálné éltében, egyik liferáns 
zsidójok az öreg ,,Liikhi Skálámon44 egy szép bor- 
nyut ígért a nagyságos asszonynak prezentbe, mégis 
érkezett a Salamon gazda utalványa, hogy a sörék 
alól egy leghitványabb borjú hajtassák a nagyságos 
asszony udvarába.

— Hát az a legszhöbbik bhurju hűl van? — 
kérdi az öreg Salamon pár nap múlva sörését.

— A mint parancsolva volt nagyságos B.-nének 
elhajtották — feleli a sörés.

— Ivhi adott rula nyugthatványt?
— Itt van a levél, hogy a legszebbiket kell el

hajtani.
Az öreg Salamon tulajdon kézaláirása másola

tára ráismervén rögtön meg volt fejtve előtte a 
dolog.

— Nagyon köszönöm a szép prezentet Sala
mon ! — bókol az öreg B.-né — már az igaz, s nem 
tudom mi az oka, de ily nagy lelkű ily bőkezűnek 
soha sem tapasztaltam, hogy sőréjéből a legszebbik 
állatot választatá ki részemre, na, igyekszem meg
hálálni.

— Mán hüszen jhul van ha van, dhe cshak azt 
mhundhúm, én a nagyshágus asszunynák khezét 
cshukolom, hogy, hogy aza khasznár nhagyun, nha- 
gyun sukat thanult már.

— Hogy hogy Salamon ?
— Hát cshak úgy insthállum hugv eddhíg ma

gyarul sbem thudott Írni, mhust meg már zsidóul is 
thud. Persze a nagyságos asszony jót nevetett rajta 
midőn megtudá hogy a kasznár a legszebbik borjú 
utalványoztatásáról szóló czédula alá miként másolta 
le ablakon keresztül a Salamon héber betűkkel Írott 
névaláírását.

Az a jó  szokása volt az öregnek, hogy kivált 
csúnya fergeteges éjelenkint ötször, hatszor felkelt 
sötét éjszaka s az istállókat csűröket körüljárva 
mindent a maga szemével szeretet megnézni, hogy 
rendben van-e minden? egyik zivataros sötét éjjel 
épen egy ily kőrútjában, midőn Bernáth Gáspárkint

(B. Gazsi beillik már Gáspárnak is) oly hideg volt, 
hogy az emberek Szibériába kívánkoztak melegedni 
menni, — mondom — a csipos hasitó süvöltő szél ál
tal el-el kapott „tolvaj, tolvaj44 kiáltás üté megfüleit 
öregünknek; rögtön megáll s a pokoli sötétben egy
szer csak egy futó emberi alak úgy iitüdik hozzá, 
hogy az hanyatt s az öreg rá rogyott, a második 
perczben már torkon ragadá az alatta levőt s vele a 
szobáig meg sem állott.

— Itt vagy kedves? — no lásd, milyen jó hogy 
találkoztunk, hideg van, ne itt a pálinka igyál, no 
még egyet, ehetnél ugy-e? itt a kenyér, szalona 
egyél, húzd meg még azt az itczést,no jól laktál? — 
Zsúzsi! — kiált egyik szolgálóra — eredj le a pin- 
czébe, hozz egy butella egrit ennek a jó embernek.

A  tolvaj (mert most azt fogott) ki legalább is 
tubusba zárást (ide szokta az öreg az ily madarakat 
ideiglenesen kaliczkázni (vagy jól elpáholást várt, 
csak elálmélkodék a szives fogadtatáson. Midőn 
már jól el volt készülve az éjszakai vendég kérdi 
tőle a kasznár.

— No fiam hát hol jársz?
— Hát egy malaczunk elszabadult az este azt 

kerestem.
— No jól van, értem, feküdj le ! — a betyár lát

ván az öreg villámló szemeiből, hogy ez nem tréfál, 
szépen engedelmeskedék s elnyúlt a pádon.

— János — szólít föl egy izmos béresgazdát — 
elkezdve a lábon, végig-végig, hagyja kend helybe 
ez embert.

— Jaj jaj tekintetes uram! meghalok, semmit 
sem tudok — ordít az a parancs végrehajtását telje
sítő béres egy kicsit kemény simogatásaira. A mű
tétel még vagy kétszer repetáltaték.

— Elég : int a kasznár — kelj felsülj le fiam oda 
a kemencze mellé, itt a bor idd meg még ezt; kend 
meg János fütsön be jó l; a parancs mindenütt telje
sítve lön. Egyszer csak elkezdi a ficzkó olyan álla
potban érezni magát mintha a szoba bútorai vele 
együtt tótágast állanának s ördög motollán tánczol- 
nának. Ekkor rá néz a kasznár szelidebben s a ficzkó 
megszólal :

— Hejh tekintetes uram! van én nállam nagyobb 
tolvaj is.

— Csak ki vele bátran — bátorítja a kasznár — 
ki lenne az?

— Hát a Hlirubi Jóska, meg a Haluska Peti, 
ők vitték el a nagy kacsát is, meg a másikat is, itt 
van, ez is az ő sipkája . . .  én is jól laktam a lopott 
disznóból. Nem kellett több a kasznárnak : a ficzkót, 
hogy egy kicsit megtisztuljon a mámortól a tubusba 
quártélyoztatá, s reggel vele együtt czinkostársait 
is ügyesen befogató, kikkel aztán minden a tanyán 
levő károkat megfizettetett; — soha sem bízta ő az
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1 \^~,fZer*nte csekély — dolgot csendőr vagy szol
g á r a  8 ugy féltek tőle e jó  szegény fiuk,
heljf k^°k^ Sem merte^ menní az urodalmi

^  vadászást szigorúan megtiltotta az ő — ille- 
° a § ré f — pusztáin, ugy hogy keményen meg

parancsolta a kerülőknek, hogy akárkit meglátnak, 
s^ ° t t  az ő jelenléte vagy engedelme nélkül vadá- 
zi j legyen bár maga a viczispán, erőszakkal is hajt- 

re n  ° kozza‘ Meg is fogadták a kerülők a kemény 
lueleíet; s tán m(5g egy kicsit szigorúan is hajtot- 

iau vegre.
rül '^g‘Y Ĉ ^ en — ugyanis ~  4 lovas kerülő, kö- 
1 Ieve. l10z egy tisztességes csinos vadászöltönyben 

Ula embert hátra kötött kezekkel, haj dón fővel s 
gy pányvára kötve, melynek végeit a négy kerülő 

J° marokra tekergeté.
ur * szabadkozék ez, hogy hisz neki a kasznár

J ^ t j a ,  ne vigyék be, minek bántják, ha bevi- 
í i 18 azt nyerik vele, hogy őket a kasznár urok jól 

ordja, őtet pedig megvendégli. 
ü gyis lett.

be Cv az ördögöt cselekedtek ti gazem-
-áldozzátok ki hirtelen ezt a tekintetes fiskális 

tok ez szomszédunk s birtokos, minek bánta-
vele igy semmire valók! tessék besétálni tek. ur, 

vo eieZ SZ(̂ hoz sem bírva jöni s szégyenletében be- 
8ál~) ^ aZt mon(lom többet ilyet ne tegyetek — las-
lÖn h ,?° nesztek egy-egy forint — fent - -  rog- 

°i’djátok el magatokat s vigyázzatok.
^  Ejh ejh! Tekintetes ur be sajnálom a dolgot, 

no egy kis sziverősítőt, erre a nagy ijedtségre. 
d*^^2 .a basznunk van belőle, hogy legalább vendé- 
§et hajtottak kerülőim.

íme van szerencsém Hermin leányomat be- 
atm, épen a napokban jött haza a neveidéből. — 

n' nózte ügyvéd uram a leányt s ugy megtalálta 
Szít'’ koSy nem is bánta meg, hogy behajtották, sőt 
Zotta£ meg azon boszankodott, hogy azok az átko- 
mi , kerülők miért nem hajtják őt be legalább is 
véd 6n naP akar tizenhat pányván?no de eljárt ügy
ig a ar,am ezután> ha nem hajtották is be, minek utóbb 
ttieo- - * a Vt%e> bogy a szép Hermin kisasszonyt
csif ° ’ n?m uSyan ugy m n̂t a kerülők őt — hanem 
mo négyes fogaton — haza hajtotta. Sokszor el- 
leg2 ta azután, hogy ő nem tehet semmiről s nem 
a2 k a femtainek ha baj talál történni, az atyus 
bér i-i mhidennek, minek hajtatta őt be pányván a 

°kkel, s hogy őt a kasznár fogatta be vejének.

Való városligeti tó-haszonbérlők azon évből
82Ük*n ’ m^ n ép ugy mint jelenleg felette
pKv ,°iködtek vízben és felette bővelkedtek iszapban, 
ekkeP hangzott :

t. c. urak, a kik ladikázni akarnak, kéretnek

magokkal egy korsó vizet is hozni azon esetre, hogy 
ha a tóba találnak esni és annak vizéből akaratjuk 
ellen is a szomjúságon felül inni és ruháikat belucs- 
kositani, a viz drága lévén, se én ne károsuljak sem 
pedig a tetemes viz-hiányt okozás által a többi urak 
a tó apadása miatt mulatságokkal felhagyni ne kény- 
telenittessenek.“

Levél eziniek eredeti másolata!
1) Ollmicsba Magyarhonba Heves Megye utolsó 

Posta Egerbű
Pixis Andrásnak ajánlom katonának az első 

patalijomná az 4-dik Kompányi jáná.
2) Heves megye Eger, Becse Mártony kűdi a 

fiának Jozef Becse — Becse Józsefnek az első pata- 
liomba második századba prinz prajz Váza Olmicsba, 
Ezel maradok kelt Egerbe Április 13-harmadikán 
Becse Mártonytúl 60-ik első fertátú ház sám 60.

3) Ezen levelet ajánlom Greiner országba tréts 
Wárosába printz Wáza regementéhez az 3-ik pata- 
lijomhoz az 18 Kompány iához Wintse Mihálynak, 
utolsó posta tréts. (Értsd Trieszt.)

4) Szegedrül ajánlom levelemet Gergucz Fer- 
kőnak 5 tanuló oskolas nagygymnaczizomba Csicse- 
rekhe Retur receficzén Egerbe — Babtiszta Mihály.

5) Szolnokban Ezen levelem felbontását ajánlom 
otlakos Kovács János földmíves embernek és a levél 
megkapását az Város házára ajaljuk Egerbűl.

6) Legméjebb Tisztelettel ajállom Mike — Ig- 
nácznénak czifra Parton lakik az ura Kananoknál 
Kocsis Pestről heves vármegyébe Egerbe utolsó 
posta.

7) Pest és Eger várossába 
Gróf pejácsovics udvarába 
A Julcsa szakácsnénak 
a Konyhába.

8) Ajánlom levelet heves varmedíbe Solnok 
Majster Jánosra Geczi András.

9) Levelem ajánlom Olmicz várossábúl — Morva 
országból heves megyébe szólát hejségébe az én 
kedves Gallambomnak Galyats Panninak forro sze
retettel.

Hég bírja Debreczen.
A  helvét hitvallásuak tiszántúli superintenden- 

tiája Debreczenben april 8-án kezdé közgyűlését, 
melyen közel százan jelentek meg, kik között egyet
len egy viselt pantalont.* A  vasúton csodálkoztak, 
hogy papok alig hullároznak; — és a gyűlés jobb 
oldalán győződtünk meg, hogy vannak itt papok, 
de a bajusz miatt nehéz a distinctió.
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Ama bizonyos csizmadia és fele
sésre kérdései és feleletei. — £

’C  G-►J
G  n 
> , *£JD
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— — Nápolyban megint fogtak el valami bri- 
gantit, a ki Viktor Emmáiméi re akarta a lkalmazni í 
azt a költői phrásist; „Nápolyi látni s aztán meg- í 
halni.1“

— — (Mik azok a fertály mágnások, hogyany- 
nyit Írnak róluk?) Hát azok a holdban lakó mágná
sok, kik holdfertály alatt, hogy elférjenek, magok is ! 
kénytelenek egy fertályra redukáltatódni.

— — Sok igazhivőnek kell lenni Németország- ; 
bán. Most egy német lap azt Írja, hogy a mühlhau- 
seni polgármester, ki a szabadelvűek kiraboltatását 
eszközölte, azért akasztotta fel később magát, hogy j 
nyugdíjaztatása ne essék a városnak terhére. (Ez 
igen egyszerű módja az embernek öregsége napjai- j 
ról gondoskodni.)

------- (Mit hall már kend, lesz-e az idén ország
gyűlés?) Már én úgy tudom, hogy ha lesz, akkor bi
zonyosan lesz; de ha nem lesz, akkor semmi esetre 
sem lesz : — ha a régit híják össze, akkor az lesz az 
újság; ha pedig újat hínak össze, az már régi dolog. 
Egyébiránt legbizouyosabban meg tudja az ember, 
hogy mi fog történni holnap? ha addig elvár. A  mit 
pedig imitt amott beszélnek, annak az egyik fele ha
zugság, a másik fele meg nem igaz. Ha azonban va
laki valami bozonyost akar tőlem megtudni, csak i 
olyankor hallgasson rám, mikor nem beszélek. Ezzel 
a tudománynyal én már igen sok „schöne Gegend"- 
cn keresztül utaztam szerencsésen.

------- (Magyarázza meg már kend nekem, hogy
mi az a miniszteri felelősség?annyit Írnak róla?) Hát 
azt én megmagyarázhatom. Ha én vagyok a parla
ment, s te vagy a miniszter; én azt kérdezem tőled : 
mi van abban a palaczkban? te azt feleled „bor."

Minek az a bor? te felelsz; „én meg akarom inni;u 
én — parlament — tiltakozom : „nem szabad, mert 
azt én akarom meginni." Ha pedig te vagy a par
lament s én vagyok a miniszter, te kérdezed : „mi 
van abban a csuporban?" én felveszem a csuprot, 
felhajtom, leöntvén torkomba a tartalmát, s letevén 
az üres csuprot, felelek „ebben volt bor." Már most 
aztán kérdezz tovább . . .

Egy tüdövészben sinlüdö levele Omér 
basához.

Tábornok ur!
Tegnap egy april 26-ikáról szóló távirati sür

göny azon hirt hozá , hogy tábornok nr tüdővészben 
sinlődik s úgy oda van, hogy felgyógyulására többé 
kilátás nincs és, 0 I1 csudák csudája! másnap meg ezt 
olvasám, hogy egészsége tökéletesen helyre van ál
lítva. Tlv rögtöni és gyökeres gyógyítása a tüdővész
nek valóban meglepő és korszakot képzeiul a gyó
gyászatban! Ne sajnálja tehát ama kitűnő reczeptjét 
nekem, a ki már tiz év óta sinlődÖm e betegségben, 
megküldeni; örök hálával fogok érte a Tábornok 
iránt viseltetni. Kochincsi Anna.

Az alagiít-társaság válasza a 
Sürgönynek/*

Azt tetszik javasolni t. lapjában, hogy az alag
utat a nagy zaj végett rakassuk ki tőkepadolattal 
és a gyalogútakat lássuk el korlátokkal de mivel je
lenleg úgy is keveset hallani, egy kis zaj nem árt és 
a mi a másikat illeti, untig el vagyunk látva vele s 
indítványát kivinni fölösnek tartjuk.

Egy jeles példája a fogalmazásnak.
Az, aki azt, a ki e tó partján álló tilalmitáblát, 

hogy akár mit a tóba vetni tilos, a táblát magát 
vetette bele, az itteni hivatalnál föladja, öt forin
tot kap.

Hogy egyesül Olaszország?
Miután Viktor Emmáiméi a Lombard király

ságért Nizza és Savoyát oda adta, meg a szardíniái 
szigetet Kómáért, Nápolyt Szicziliáért, Szárdiniát 
Velenczéért, Szicziliát Olasz Tirolért.

Es a mi az igy egyesült Olaszországból még 
fennmaradt azt átengedni III. Napóleonnak a miért 
országának nyugodt birtokába helyezését kieszközlé 
franczia csapatok által.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Al-országut, 18. sz. Unger ház, 2-ik emelet.

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


