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MUTATVÁN! KAKAS MÁRTON NAPTÁRÁBÓL 1863-RA.

Ooncurrentia az Elysiumban.
Horatius Flaccus.

^ ram Zeüsz, panasszal én jövök 
^ agas szemöldököd elé. Tudod,
Y°gy én poéta voltam hajdanán 
~~ ki megírtam őszintén magamról 
'^^gyűjteményem végin, (lásd alul) 
»>Felépitém emlékemet, kinek

tűz, sem Zeüsz haragja meg nem árt.‘ 
ám a tűz, nem is Zeüsz boszúja.

P® lásd, én itt már meg nem élhetek.
adnak egy ódáért? öt forintot.

?°k a poéta, mint az ürgefi
^an a ki ingyen ír, csak nyomva lássa.
^  konkurrentzja itten szörnyeteg.
^zért uram, vagy adj konczessziót 
H y  hölgy divatlap szerkesztésire;
Avagy szerezz be szerkesztősegédül, 
•Korrektorul, vagy ujdonságirónak; 
Akármelyik solid lap csarnokába.
-lert úgy segéljen, éhen elveszek. 8

C i c e r o .
Uram Zeüsz; tudod, hogy én vagyok 
A  híres juris utriusque doktor.
A  ki levertem egykor Catilinát.
Ne hidd pedig, hogy ez tán két személy volt 
Kiket Kati s Linának tiszteiének,
Mert ezt legyőzni nem kell nagy vitézség. 
Ezért is páter pátriáénak hittak.
Quid juvat ámde minden ékesszólás?
Mai világban ez foglalkozást 
Csupán nyelvünknek, nem fogunknak ád. 
Azért uram, a Styx vizére kérlek 
Engedd, hogy censurát tegyek le mingyárt 
A  váltójogból s nyissak irodát.
Konyhára ez hoz, a mi sütni kell.
S ha csődperek kerülnek asztalodra,
Jó zsírosak, nevezz ki akkor engem 
Perügyelőnek; mert igy elveszek.

l859. 1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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A p e 11 e s.

Kegyelmes jó uram! emlékezel 
Reám? Hogy a mennykőbe ne, hiszen 
Ültél is, a mikor festettelek,
Én voltam házi pictorod, Apelles,
Az a híres, tudod! no rég vala 
Biz ez; most persze megkopám :
Mert munka nincs; kabátom a zsidónál: 
Könyörgöm jó uram, csináld ki azt,
Hogy itt a jó  pokolban nékem is 
Szabad lehessen fölállítanom 
Egy kis atelier photographot.
A  jámbor művész most csak ebbül él, 
Megkérem majd Nagy Sándort, Hannibált, 
Ovidiust, Nérót s más fő urat,
Hogy üljenek vizitkártyák szerint,
Azt kapva kapja majd a publikum.
S ha még megnyerhetem Aspasiát 
És Laist, Phrynét, Lollia Paulinával.
Vagy még talán Didót és Messalinát,
Hogy engedjék maguk lefényképezni 
Mindenféle poses acadeiniquesben 
Etudes stereoscopiquesok gyanánt 
Annak nagyon nagy kelete leend,
Azt még te is megnézed, jó  uram.
Hát kérek egy photograph csarnokot.

II i p p o c r a t e s.

Uram, Zeüsz; Hippocrates vagyok :
A  híres orvos : az csak voltam egykor.
Nincs mód megélni ebben a pokolban 
Mióta annyi charlatán került be.
Minden hírlapnak háta tömve van 
A  hirdetményeikkel; kezdi egyik 
Legfennt a hajnál : ,,nincs többé kopasz fe j!“  
Más szemvizet hoz, arczkenőt komendál 
A  harmadik fogcseppeket; megint más 
Csúzlánczot vállnak; — hasnak speizepulwert; 
Egy légió „titkos bajoku-ba szolgál,
A  miknek én nevét sem ismerem;
Mig végzi az utolsó : tyúkszemen.“
Uram, nekünk itt semmi sem maradt 
Gyógyitni és segiteni valónk,
Azért, immár nekem sincs mit csinálnom.
Mint hogy nehány szeremre adj pátenst;
Van egy saját találta szappanom,
A  melytül ördög mosdhatik fehérre.
Van egy kenőcsöm lelkiismeret 
Marása ellen, ez kapós leend.
Aztán meg arra kérlek, add ki bérbe
A kénkóves fürdőid itt alant
Egész saisonra, én azt mind kivenném.
S gondoskodnám, mint orvos és arrangeur 
Vendégeid pokolkényelmiről.

A c h i l l e s .

Uram Zeüsz! A  méreg elfut egyszer!
Hiszen tudod, hogy én vagyok Achilles.
A ki megöltem Hectort a vitézt,
S kiről Homérus versben eldalolta,
Hogy annyi hősi vadhúst liferáltam 
Pokolnak asztalára hajdanában.
De most uram, ez átkozott dolog 
Az ember élte itt a Styx vizén túl 
Nincs biztosságban; minden léptemen 
Találkozom egy fránya yankeevel;
Ki most került ujontan a pokolba.
A  ficzkó nem kerül ki; meglököm :
Az visszalök : én kardomhoz kapok,
Az meg kiránt egy hatcsövű revolvert 
8 úgy át meg át lyukgat, mint egy szitát. 
Én itten igy meg nem maradhatok :
Hisz minden ficzkó össze-vissza lő;
Azért uram, adj fegyver-engedélyt!
Hogy én is egy revolverért mehessek; 
Különben itt csúffá tesz minden ember.

D i o g e u e s,

Uram; — azaz, hogy a magad ura. 
Diogenes vagyok, ha nem volnék 
Diogenes, szeretnék lenni inkább 
„Bolond Miskáíf-nak, avagy ,,Üstökösének. 
Rég volt az, a mikor helyembe jött 
Nagy Sándor és sok mamlasz úri ember, 
Hogy kérjenek egy kis gorombaságért; 
Mostan helyükbe kell azt küldeni 
Keresztkötés alatt, előfizetve.
Azért instállak, ha nem hánytad el,
Add vissza frissen a lámpásomat,
Hadd menjek el praenumeranst keresni 
Az élczlapomra. — Hol találok embert?

$  a p p h o.

Kegyelmes főuram; nevem Sappho, 
Zeneművésznő voltam hajdanán 
És pengetém a lantot őrülésig.
Kimentem a divatból már uram,
Öt húros kobzom nem hallgatja senki. 
Mióta minden frajla zongorát ver.
Azért alázatos kérésem ez :
Rendelj számomra is egy zongorát:
Ivilencz oktávás légyen, dobverővel.
Kettős mutátziós, piáno, forte.
Es ressonance fenékkel; én azért 
ígérem néked, hogy szorgalmamat 

| Éjen napon át arra fordítom 
| Hogy kárhozottaidnak szenvedésit
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®Sy újabb gyötrelemmel megnöveljem,
^  skálát verve megszlinéstelen.

C r o e s u s.

Uram, remélem ismersz; én vagyok 
 ̂ 1 y^oesus, a hatalmas báró Croesns. 
okáig nem alkalmatlankodom 
udod uram, hogy én gazdag vagyok 

, andzsirozott ur, a hogy mondja más; 
s mégis azt mondom, hogy megbukom, 

^tiota ennyi bankár jut pokolba; 
p on házamnak menten vége van. 

zek couponnal, lotterie papírral,
Oüsols, creditlos, s más papirszelettel 
gy felvirágozák az alvilágot,

pénzem többé senkinek se kell. 
tr!n  ̂ hever ládámban, azt se kérdik, 

anyas procentre szoktam osztogatni.
SY én uram, végkép elpusztulok,

^ngedd, hogy én is hadd vegyek papirt, 
*ass itt hamar börzét nekünk, 

ulönben a sok raffinált üzér, 
jA a földön kijárta iskoláit, 

löket, kik oly régen vagyunk pokolban, 
egC8al, kipusztit, végkép tönkre juttat.

A s p a s i a.

Alfa,J ozatos szolgálód; szép atyám.
^lvantam tisztelegni : csókolom
qj szép kezed, milyen jó szilibe vagy ma.
^ yan jó] nózesz, mint mikor javában 
ĵ eved a szépet mamzell Európának. 
j^egyelmesen kérnélek, nézz csak arra : 

őst jött a földről egy pár asszony ember 
jgcszen uj divattal, minden férfi 

olondul és töri magát utánuk. 
jyj1 S2élesek! van rajtuk mennyi abroncs: 
ij el*ottük én, e szörnyen testhez álló 
ü  Mueben; a chlamysban meg se látszom, 
jííy-e, te szép, te kedves kis Zeüsz, 
^ egtészed azt, lég y jó, a kedvemért, 

oza-tsz számomra is egy krinolint. 
vr eg}Tet, hármat, ölnyi széleset. 
leglátod, az mi jól fog állani?

Hiszen műértő vagy nagyon e szakban. 
Kérlek tehát, szépen, egy krinolint.

Z e ii s z.
Ördög pokol! Hogyan segitsek én 
Ti rajtatok? Van is módomba’ még:
Mikor ez a fene Napóleon 
Minden hatalmat elvett a kezemből.
Ha küldöm Hermest titkos missióval. 
Telegrafon elébb megtudja ő.
Ha én határozok, ez igy legyen :
O mást határoz, és az teljesül.
Én kínzók itt csupán egy Tantalust,
Ö néki van húsz railljó Tantalussa,
Kik a midőn már Róma ajkukig 
Ér, hozzá kapnak, s újra elrepül.
S ha megharagszom; menny kőhöz kapok : 
Eszembe jut, vontcsövű ágyú van 
Az ő kezében; nem jó bántani.
Jánus öcsémnek volt csak két feje.
De néki három : egyik a magáé.
Az a melyik a békét prédikálja.
A másik öcscseé, mely háborút mond.
A harmadik szerelmes asszonyáé,
Mely hirdeti a szent reactiót.
Egyszerre mind a hárommal beszél :
Ilyennel én nem concurrálhatok.
Megtettem én is egykor, hátamon 
Hogy hordozám Európát, ámde ő 
Cselekszi, hogy Európa hordja őt.
Még a sasomtól is megfoszta már 
S saját villámit küldözi velük.
Barátaim és — néim, rajtatok 
Segítenék, de ucscse nem tudok,
Mag amnak is meggyűlt a nagybajom 
Az átkozott nagy concurrentiával.
A mi pediglen végleg illeti 
A rósz poéták, és váltóüzérek.
A charlatánok, zongorát ütők,
A photographok és a satyrák,
A börzék nagyhatalma s még nagyobb 
Hatalma ellen a szörny krinolinnak :
S kiváltképen pedig a yankeek ellen,
Már itten „ő “  még maga sem segithet.
Nem hogy magam. Ketten se összevéve.
Tehát nyugodjatok meg a pokolban.

K —s. M—n.

^   ̂ sak már viz alatt járó járművet találná-

járo r M ^ sz az mar régen fel van találva; viz alatt aaJo.
lioov^  Vai1, de nem úgy értem én, hanem úgy, 

, kér neki menne a Dunának s aztán a viz 
eu óhajtana a másik partra.

— Hanem az még sem oly nagy mesterség, 
mint csónakban a szárazföldön járni.

— Még arról mit sem hallottam.
— Pedig a pesti városligeti tóban láthatók oly 

amphibiumi-csónakok, melyek részint vizben. részint 
— azaz nagyobb részt — iszapban járnak.
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A z  á r v i z e l ő t t .

Magyar Miska. No csak kapaszkodj’ a nyakamba, ha már magad nem tudsz úszni; hanei*1 , 
aztán meg ne buktass, mert ha én elmerülök, te is itt veszekedel.

------------ ---------- -—
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bejö^ hire kezdett járni, hogy a muszkák
dani .le  ̂ Magyarországra, valaki azt találta mon-

e8afê j ó  az ördögöt a falra festeni mert egyszer 
eus ex machina megjelen.

fe -M ik o r  legderekabb ember a cseh? Mikor 
H]ŝ ;jíSz.a â^at úsztat a Dunán lefelé, mert akkor ha 

» 18 mindég ember a talpán.

ValarT̂ l ^ ztos forrásból értesülünk, hogy Bécsben 
adnj  ̂|k publicista egy uj művet szándékozik ki- 

q c^ m alatt :
(len ? dologié oder die Kunst durch Aufschnei- 

eich zu werden.

=  Elég az hozzá, hogy Mojzes gazdának favá
góra lett volna szüksége, de szerencsétlenségére nem 
akadt bolond emberre, ki neki egy römpli pálinkáért, 
egész nap vágná a fát; igy nem tudott mit tenni, 
mint magad uram ha szolgád nincs; hozzáfogott a 
favágáshoz. De miután minden olyas műtét, mihez 
egy kicsivel több erő igényelte tik mint a gyürü-ke- 
reskedéshez, — általa nem igen gyakoroltaték. 
A mi pedig a bátorságot illeti, azt épen nem lehete 
szemére hányni. Tehát attól félvén, hogy lábát elta
lálja vágni, hogy magát vagy illetőleg lábát biztosít
hassa egy mosogató dézsába állva fogott a dologhoz.
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Soh’ se busúlj!
,JÓ lenne t’án hallgatni is,
Elég már asszony a beszéd,
Csak szüntelen a sok panasz,
Az ember elveszti eszét . . /
— De lásd, a termés mily silány,
Kiszáradt árpa, búza, zab! —
,Soh’ se busúlj, kisebb lesz majd 
A  zsemlye, s a pék gazdagabb/

,Ha egy hajnaltól, másikig 
Etéle szóváltást teszünk,
Azért bajunk nem változik,
És boldogabbak sem leszünk . . .
— De lásd, pusztít a marhavész,
Mi nem vallhatjuk a kárát, —
,Soh’ se busúlj, könnyebbülünk,
Felemelik a hús árát/

,És azután ha igy van is,
Kitépjem a szakállamat;
Vagy meglőjjem magam, hiszen 
Fegyvert vehetnem sem szabad;?! . . .
— De lásd, bánat szól ajkamon,
Elverte a jég a dohányt; —
,Soh’ se busúlj; másnak terem,
Minél rosszabb, annál drágább/

,Feljajdulunk fűhez, fához,
Várnánk a más emberségit,
Mástól ne várj jobbat, ha csak 
Rajtunk az Isten nem segit!4
— De lásd, a méreg pénzhiány,
Mellette a nagy portió,
S hát a személyes bátorság?! —
„Itt van az executió/4 F.

Borkorcsolyák.
=  Szives bizodalommal hívta meg a rectort va

csorára egy jó modu falusi gazda ember. A  rectorok 
az ilyen szives bizodalmát nem szokták visszautasí
tani. A  házi asszony magyar szokás szerint a kony
hában sürgött forgott, a gazda pedig a rectorral oda 
benn beszélgetett. A  gazda valami sürgős teendője 
miatt engedelmet kért kevéssé kimehetni. Az alatt 
bejött a gazda hat éves kis fiacskája.

Jaj rect’uram mi van ám a kemencze szájában!? 
mondá.

A  házi gazda épen ekkor lépett be, és igy már 
nem tudakozhatta meg a rector, hogy mi van hát a 
kemencze szájában, hanem képzeletében annál élén
kebben fordultak meg holmi, túrós bélés s túrós lán- 
gosfélék.

Az asztal fel volt terítve, mindnyájan asztalhoz 
ültek. A  házi asszony magyar szívességgel kinálá a

rectort : tessék abból az oldalasból vagy a hurkából 
vagy abból a kolbászból. A  rector íogatkozott s gon- 
dolá magában, hogy nem hagyja magát rá szedetni*

— De tessék rect’uram — mondá a házi a0Z- 
szony — mert nem lesz egyéb.

A  rector megköszöné a kínálást s mosolygott,s 
gondolá magában : hogy akarnának rászedni, mintba 
nem tudnám, hogy még ezután következik a bél©9 
és a rétes.

A  házi asszony asztalt bontott s kedves egész- 
ségökre kiváná a vacsorát.

A rector még mindig a legjobbat remélte, de jl 
bélés mindinkább késett, végre nem állhatta tovább 
s oda sompolygott a gyermekhez s megkérdé :

— Hát mi van a kemencze szájában kis Öcsém*
— Mi bizony ? — mondá a gyermek — hát kis 

czicza.
Tanár. No, domine Sprinceles, mit tesz spe- 

culálni ?
Tanoncz. Sphekhulálni annyit thesz, mint mm1' 

nél thübbet phrofhithérozni!
=  Egy vándorlegény ki lévén fáradva útja* 

vasúton akarta folytatni egy darabig. Belép az indo** 
házba, odo áll az ablak eleibe a hol a jegyeket adjak 
ki s mondja a hivatalnoknak :

— Kérem vasúton szeretnék menni.
— Hová ? mond a pénztárnok.
— Tudom is én.
— Hát ki tudja!?
Ezzel a vándorlegény frakkjának összekoledáft 

rézpénzzel megspékelt hosszú ülety-zsebe uta11 
nyúl, felcsapja az ablak párkányára s ott kiÖnti cg) 
rakásra: Tessék tévé aztán hozzájönnek kell legj0̂ ' 
bán tudnia, meddig beszél ez a pénz!

=  „Hová indult atyafi?44
— A  doktortól jövők, mindig fáj a fejem; ez* a

receftet adta, hogy vigyem a patikába. ,
— Soha se vigye biz azt, hanem adja ide, job 

tanácsot adok én ingyen. — Tud-e a határban °v 
fát, melybe valamikor az Isten haragja bele ütött?

— Igenis tudok?
— No hát egyszer, zivataros reggelen, napkel^ 

előtt menjen ki azon fa alá, ott térdepeljen le s csak 
azt mondja : „Uram Istenem, tégy velem is ug)  ̂
mint e fával;“  ha az Isten meghallgatja kéréséi 
soha se fáj többé a feje.

— — Ugy-e megvénültem mióta nem látott- 
mond egy éltes asszony egy fiatal emberhez.

— Kézelfogható hazugságot mondanék ha 
ellenkezőt állítanám, szóla emez, hanem a nők bec^e 
növekszik korával valamint a képé.

— De csak megvenne ha kép volnék?
— Oh! nincs nekem annyi pénzem.
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M E G IN T  E G Y  A N O N Y M  M A R A D N I K ÍV Á N Ó  J A V A S L A T !

Tekintedezs barátom uram!
Országos scandalum, hogy „Üstökös44 míg 
S nem hozta „kiegyenlitesi projectumot44 

))iiirnök4‘ mindenap hozza egyet; azonkívül is 
a elható utón utfilen, mint júniusban cseres

b e  mag. Tavaly minden ember akarta humo- 
risticus újságot kiadnyi; id ín , ugylatszik, 

. en humoristicus talentum „kiegyenlitísi 
Pjojeetumokra44 ata magat. Miírt nem vág bele 
’> stökös?44 minek engedi maga elöt elfoglal- 
atnyi tírt? Ha megengedtetik, ín is szolgal

atom egyel. "
i , j ' °  Eö dolog, hogy minden embernek, a ki 
1 mülísre hajlandó, hivatala legyen; 

t't i ° 0rszaggyülís öszehivatatik, de oly fel- 
io t r - t ’ h°gy minekeliite öszejöne, szitoszol- 

‘Követek diurnumot csak azon napokra kap- 
a mikor nincsenek it.

4*° >,Katona44 is „pínz44 felül határozón or- 
g> a menyiben az specificus nemzeti dolog, 

I t píldanakokajaírt „Kára is „Szent-
aszlopín2r44

4-o Ministerek azonal kineveztesenek; ha
di v  egy^^e; a kit úgy hinak, hogy „verbi

Vlni minister.44

5- o Reichsrathba menetel nem kivantatik 
nyilvansagosan, hanem csak „incognito44 alor- 
cza alatt mint hajdan velenczei tizeknél.

6- o Ez a szó „adó44 magyar szotarbul kitö- 
rültetik; mint a mely helytelen mondás; 
ugyanis adig, a inig meg nincs űzetve, —  
„adandó ;44 — mikor pedig meg van fizetve, 
akor „adatott.44 így meg tudósok sem szólhat
nak elene.

7- o Szabad választás, a mi hogy annal is 
ftigetleneb legyen analfogva baranyavarme- 
gyeiek tartozanak Zemplínben követet valasz- 
tanyi; a miírt is nem lesz olyan nagy sokaság, 
mert mesze az ut.

Is vígtíre nemzetnek legjobik, legszebik rí- 
sze örök időkre felmentesik katonaskodas alul; 
mar tudniilik aszongi nemzetstg : a mit is na
gyon szivíre kötelez országnak anonymus 
szerző, propter quoniam, otthon levő katonás 
oldalborda miatt.

Egyébre nincs lesz szüksíg
T.

U. i. Szerkesztu ur felhatalmaz tátik áltá
lául kinyilatkoztatnyi, ha nagy sensatiot csinál, 
hogy projectumot nem ín irtain. Z.

^Uérossy Zebulon protestatiója.
küld'^Zt ^ahotam, hogy londoni iparkialitasra meg
nőj ot hazai küveket és földeket akarnak ajandíkoz- 
a0]f. a ana külföldi múzeumoknak. Küveket nem ba- 

a.z°kat hajítsanak oda, tálán majd ük alkalmaz
hat Öllranh : „a ki tigedet küvel, te azt kenyirel;“ 
az nn a ^°ldek oda ajandíkozasa elen protestalok, 
Hyj 01 8zabadja! mert a hazanak füldíbül sem elad- 

’ Sein elajandíkoznyi nem engedtetik.
T. Z.

Ö8sz r  napokban kaptunk egy tudományos nyelv 
adjuk aS°nlÍt- i buvárlatot, azon megbízással, hogy 
elébb a*,az akadémiának, mi azonban jónak látjuk 
Szerz? hatást az „Üstökös** olvasóin megpróbálni, 
törtét azon véleményben van, hogy a hajdankor 

eteben szereplett nemzetek mind magyarok

voltak, a mi legvilágosabban kitűnik az elnevezések 
frappant azonosságából. Nehánypéldát a kitünőbbek 
közül : Kyrosz, =  a ki rósz— Xerxes, =  
c z é s ; — Ártaxerxes, =  ártó — Salma-
nassar, == Szalmán a s z á r ; Semiramis =
mes (tudjuk, hogy nagyon az volt!) Kleopátra, =  
Kell ó párta (ez is találó!) Euphrates, =  ej furcsán 
tesz; — Borysthenes =  bor istenes, t. i. a mi annak 
a mellékén terem; — Asveros, =  az vér rósz; — 
Assurhaddan, =  az ur hagyján; — Szenakérib, =  
szénatéri; (hányadik nro alatt lakott ?) Tiglátpilézár 
=  Téglátpazarol (bizonyosan sokat építtetett) Ni- 
nivé, — ni mivé! t. i. a ki meglát, felkiáltott : „ni 
mivé lett!** — Babylon, =  abba bírjon t. i. bemenni 
az ellenség. Sardanapál, =  szaladna Pál (erre job
bat is gondolhatott volna ki.) — Csak az már most 
a kérdés, hogy „immár midőn ezeket tudod, mi hasz
nát veszed ?“
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Ama bizonyos csizmadia és (ele- 
kérdései és feleletei.

QíXS
------- Ugyancsak bámulták ám Kómában a mi

herczeg prímásunk huszárjait. (Váljon mit beszélhet
tek róluk az olaszok?) Hát a mint ezt egy visszaérke
zett huszártól hallám, kérdezősködtek tőlük;, hogy 
„a prímásnak is van-e hadserege?** Hogy ne volna? 
„Talán neki is vannak világi hatalom theoriáját el
lentétesen vitató alattvalói ?** Perse vanak : a gútai 
republicanusok. „M i az a Gúta?“  Az is olyan örök 
város, mint Róma. „S  hatalmas város?** Hatalmas 
bizony, mikor a magyar ember nem bír valakivel, 
mindig a gutára apellál, hogy az üsse meg. „Aztán 
miért lázadoznak ?“  Hát mert a primás nádasait 
akarják anectálni. „S  talán be akarnak ők is menni a 
Vatikánba ?“  A  patikába nem hanem a primás kocs
májába, maguk akarnak mérni bort. „S hát aztán 
ott is van Merocle ?“  — Az nincs, hanem jár oda egy 
ujságiró, a ki elég maródi. — így  beszélte el nekem 
maga a huszár. Fides penes auctorem.

------- Dicsérnek ám bennünket az ánglusok a
világtárlati czikkeinkért. A  gyapjúnkra azt mond
ják : ez türelmes nép, hagyja magát nyírni. A  bú
zánkra azt mondják : „látszik, hogy fogott rajtuk a 
német cultura, mert épen olyan szeme van a búzá
juknak , mint a németekének.** A  borunkra azt 
mondják : oh ez nagyon józan nép, milyen jó bora 
van, s nem issza meg, hanem még ide küldi. Az atti- 
láinkra azt mondják : áhitatos nép! mennyi keresz
tet varrt fel a mellére. A bundáinkra azt mondják : 
no a kinek ilyen van, az nem félhet semmi jóvötül.

------- (Miért nevezik a törökök verekedéseit a
szerbekkel keleti kérdésnek?) Azért, mert mind a

két fél úgy iparkodik leirni a megtörtént csatákat, 
hogy mindig kérdés marad, melyik győzte le a 
másikat.

------- Legközelebb egy Montenegróbúl érkezet
telegramm nagy. sensatiót okozott, melyet On^r 
basa doktora küldött egy itteni kollégájának 
is igy szólt : ,,a Klastrom nem állt ellent Omér ba
sának ; e miatt bevette a legheroicusabb szerbeket. 
Minden ember azt hitte, hogy az osztrogi Klastro- 
mot vette be Omér basa; pedig hát nehány betű hlD̂ 
volt az izenetben; mely tulajdonképen igy hangzód * 
„a 11 ostrom nem állt ellent Omér bajának, e nua 
bevette a legheroicusabb szerQeket.u így  persz:e, 
hogy egészen más.

— — (Látja kend, Eugénia császárnénak 
lesz már lapja.) Csodálom, hogy tudott rá kapnl 
concessiót. (Van is már rá egy millió forint.) Nehe- 
zen juthatott hozza. (A  Laagerbierian viszi benfl̂  
a förovatot) — olvasd Lageronniere. Én is szeretne 
benne valamit vinni. (Ugyan mit?) A  tárczát, mer 
az tudom, hogy mindig tele lesz.

— — (Váljon nem tudja kend, miről tanács
kozhattak a tudóstársaság titkos ülésében a tudó 
követ urak, mikor azt ígérték, hogy indítványt f°S 
nak tenni a török által Budáról elrabolt Mátyás ki 
rályi könyvek megszerzése felől?) Bizony nem tudó 
én, mert nem voltam ott, hanem gondolom, hogy a 
mondhatták, hogy legjobb lesz —  visszalopatm• ,

— — Legújabban a belgrádi porosz konz
szakácsnéját, verekedés miatt a rendőrség e lfo g y j 
ebből nagy notázás lett, s végül kiderült, hogy  ̂
Belgrádban valamely külhatalmasság konzulénak  ̂
csizmadia olyan topányt varr, mely a tyúkszemét 8%° 
ritja, azért a belügyminiszter felelős; ha a konzul e  ̂
felejtett paraplét vinni s megázott, azért a küUt^ 
miniszter felelős; ha a kolumbáczi szúnyog megcsípj 
a konzul orrát, azért a hadügyminiszter felelős;  ̂
kilopták a zsebéből a kendőt a piaczon, azért a l9â  
ságiigyminiszter felelős, ha a kocsija felfordult, ^  
a közlekedési miniszter felelős; s ha Orbán 
elfagyott a dinnyéje, azért a kultusminiszter ^ 
ég ez mind Casus belli; ha pedig a konzul ketreĈ  
bői egy csirke kirepül s azt a szomszédok elő n u 
adják; az internationalis kérdés; ha pedig egy sZ 
azon vakmerőségre találna vetemedni, hogy a *° $t, 
zul szobaleányát megcsókolja, a konzul rögtön a P 
susát fogja kérni s behúzza a zászlóját. ^ e

-------(Miért van az akadémia épületének
az építés alatt palánkkal bekerítve?) Azért, k ^  
lássa mindenki, hogy az épitető bizottmány 1 
tartozik a , szabad kőművesek“  sectájához.

J3KS* Melléklet : Előfizetési fölhívás a „Magyar Sajtó" 1862. második félévi folyaiiiár*1'
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