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K iad ó  h iva ta l Pest, barátok-tere 7-ik szám.

IcLösfo Bolond Miska.
Ez ő ! Bolond Miska Juniornak az dse.
Mert ő alapította meg a Bolond Miskák 

családját; szerkesztve a Bo
lond Miska naptárát, melyet 
még a halhatatlan Széchenyi 
is nagy élvezettel olvasott.

Lévén egykor olyan idd, 
a mikor az embernek „ bo
lond- “nak kellett magát ki
adni, ha valami okosat akart 
kimondani, mind addig, mig 
ezt az időt háttérbe nem szo
rította egy újabb korszak, 
melynek feladata volt, hogy 
okos embernek adja ki ma
gát. a ki valami bolondot 
akar mondani.

O a z : ernyedetlen osto- 
rozója a rántott csirke és 
bajor sör fogyasztóknak, a tinta pazarlóknak, a 
fecskefark viselőknek, a veresplajbász kezelők
nek , a kitömött lábikráknak, a krinolinoknak, 
a vadpoétáknak, a szelid szalonkáknak, a hűt

len aszszonyoknak, a vasárnapi lovagoknak, az 
uzsorásoknak, a nyárs polgároknak, a falusi 

libáknak, a parlagi gavallé
roknak, a fűzfapoétáknak, a 
váltólovagoknak, a hamis 
énekeseknek, az álhazafiak
nak , a szájhősöknek, a 
kuruzsolóknak, a szájkosár 
divatnak, s mindennek, a 
minek arra van teremtve 
a háta, hogy a Bolond Mis
kák az ő fustélyaikkal ütö- 
gessék.

De ha egyébb müvében 
nem maradna is fenn e hall
hatatlan barátunk nagy ne
ve ; megőrizné azt a nemzet 
emlékében az az egy anec- 
dotája, melyben a fagylalt 

evő magyar azt mondja a másiknak :

„De te azért csak fújjad!

f i —* M —n .
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Tallérossv Zebulon levelei Mindenváró Adómhoz.
Tekintedezs barátom uram!
Ucsegilyenre mondok, mar meguntam sok 

újság lamentot bicsi meg pesti újságírókba. Hisz 
igy soha se lesz procesusnak vige. Legjob vol
na, valaszanak ki sorshúzásai bicsi újságírók izs 
harmat, pestiek izs harmat maguk köziile, is azu
tán ujabkori Horatiusok is Curandatiusok me
nyének bírókra; a ki másikát födhöz csapja, azi 
legyen igasag; vagy ha bikis korszakot vereke- 
disel nem akarunk kezdenyi, hat nem bánom : 
futatas legyen belüle : ki hamarab oda iri czilhoz, 
azi legyen igasag. Hanem Botschaftert kirekesz
tetned kirek gyalog loversenybiil, mert ti mar 
meghalta; is mint nimet mongya : die Todten 
reiten schnell!

Egyibiranta nekem rigotatul fogva meg
van program fejemben: csak hogy nem akarok 
elmondanyi, a mig orszaggyülis nem lesz; akor 
fogok vele furoret csinalnyi. Barátom uramnak 
elmondok nigyszem közte. Hat in azt indítványo
zok, hogy tegyünk úgy, mint romai plebs romai 
senatusban. Legyen Reichsrath senatus, mink 
leszünk a plebs. Mi külgyük Reichsrathig kipvi- 
selöket: hanem csak Reichsrathig, csak az ajtó - 
i g : is azt izs csak ketiit: kit tribunus plebist.

Azok aztan ot ülnek Reichsrath ajtóban, mint ; 
romai tribunus plebisek. is halgatnak, mit hatá
roznak odaben ? Ha határoznak nem jó t ; beki
áltanak ajtón: „v eto !“ mint hajdan tribunus 
plebisek; is nem lesz belüle sémi. íg y  minden j 
irdek ki lesz eligitve. Ot izs leszünk a Reichs- 
rathban, mig sem ot leszünk: be izs folyunk ta
nácskozásba, mig se befolyunk; „ et capram, et | 
caules,“ vagy izs magyarul: „káposztával izs 
jól lakunk, meg kecskivel izs.“ Hat nem arany
ba foglaltatnyi való ember van-i Zebulon ?

N o , hanem nem spekulálok soha töbet! 
Jaj az a losonczi vasutriszviny! Most ászt mon
danak, hogy ha igy marad; hat akor ir kevese- 
bet 13 forintal, mint a sémi; hanem hamegakarunk 
mentenyi társulatot, is rafizetyük mig 116 forin
tokat riszvinyre, akor 63 forintal fog keveseket 
valealnyi, mint sémi. Mit csinyalyak, hogy meg 
ne tugyanak, hogy nekem izs van egy ? Elások 

j  erdőben a földbe; vagy belelopok iitet valami j 
bankirnak a zsebibe: legyen ii az adós —  ma
gának.

Alázatos szolgája

Tallerossy von Zebulon.

Etymologiai kérdés.
—  Mi különbség van a németben a kanezellár és a 

jinanczminister között ?
—  A z , hogy az egyik „Kanzler/* a másik pedig 

„ganz leer.“

Mit tesznek a bécsi hírlapok,
mikor a saját embereik helyett a magyarokat szidják?

Azt, a mit az egyszeri ember tett a gőzfürdőben, 
a kinek a jobb  lábában volt a csúz, aztán a bal lábát 
froiíiroztatta, mert az könnyebben kiállta a dörzsölést.

Emlékmondat.
Egy pályáját befejezett államférfi albumába.

„Háromszor iszik a magyar;
De azután jót is akar.“ . . . .  Népdal.

Még egy ok a magyar parlament mellett?
Milyen nagy lárma volt a miatt, mikor egyszer 

Schmerling úr azt találta kiszalasztani, hogy az értekező 
magyar és német urak közül nem tndja, melyik fog meg
csal a tni. (Weleher wird betrogen werden.) —  Lám, ha 
magyarul szónokolt volna, így mondható: „melyik fog 
m eg csa ló d n i  ? “ s nem lett volna belőle affront.

Oeconomicum.
—  Hát aztán használ a lovaidnak az a Korneu- 

burgi restutionsfluid ?
—  Tudod: immediate nem ; hanem anynyi bizonyos, 

hogy sebesebben járnak tőle.
— Hogyan?
—  Hát ú g y , hogy a Fluidumnak felét rendesen 

m egiszogatja maga a kocsis, s attól aztán úgy hajt, mind 
a veszedelem.
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Ezt az adomát ajánljuk az új magyar kanczellár figyelmébe.
Gróf K.-nak volt eg y  német szakácsa és 

egy magyar kapusa, a kik egész életüket foly
tonos minisztercrisisben töltötték, a nélkül, hogy 
a differentiákat valaha ki birták volna egyenlí
teni egymás között. Különösen a német szakács 
folytonosan áskálódott a kapus ellen, hogy ki
túrja a háztól; néha már azzal is fenyegetölö- 
zött, hogy leteszi a főzó'kanalat, ha a kapust el 
nem bocsátják. A  kapus is számtalanszor beadta 
már a kulcsot, hogy 6' nem állja ki tovább azt 
a herczehurczát; de a kegyes gróf soha sem fo
gadta el lemondásaikat s igy aztán csak meg
maradtak a háznál, egymás politikáját kölcsö
nösen contracarrirozva.

Hanem hát mégis csak az lett a panasznak 
i a vége, hogy a magyar kapusnak tartósabb 
i volt a constitutiója, mint a német szakácsé; ezt 

egyszer előfogta a keh és meghalt, 
j Mikor a testamentomát felbontották, elbá- 
! múltak rajta, hogy ime pedig testamenti execu- 

tornak régi ellenségét, a magyar kapust nevez
te m eg ; arra bízva hagyatékának elrendezését.

Tehát halálos ágyán még is csak kibékült 
keresztényileg.

Dehogy békült, dehogy békiilt! Hiszen az 
volt tőle a legnagyobb malitia.

Nem elég, hogy az atyafiainak, komáinak,
| keresztfiainak három annyi vagyont eltestált, 

mint a mennyit hátrahagyott, hanem azonfe- 
. lyül összekereste, valahány veszekedő zugügy

véd van Budapesten, valahány pörkereső tyuk- 
prókátor van falun, kit kétszáz, kit háromszáz fo
rintig meghagyott: jó eleve tudósítván őket levél 
utján, hogyha ő meghal, csak jöjjenek a legatumo- 

I kát percipiálni: itt találnak mindent a kapusnál. 
Azok aztán az ország minden részéből jöttek a 
kapusra, kérték az örökségüket, az persze össze
veszett velők, bírókra keltek, megverték egy
mást ; reggeltől estig pogány lárma, dulako
dás, káromkodás volt a grófi kastély kapuja alatt, 
úgy hogy utoljára a gróf kénytelen volt a sze
rencsétlen üldözött kapust valamelyik jószágá
ra kitenni kulcsárnak.

És igy a német szakács elérte azt meghal
va, a mit élve ki nem tudott vívni: hogy a ka
pust kitúrhatta a palotából.

K —s 31— n.

Az új czigány vajdaság terve.
Most Írják a lapok, hogy Kaldarás János, szunyogi 

czigány vajda folyamodott, társával, a viczevajdával 
együtt, a magyar kanczelláriához, egy Magyarországon 
felállítandó önálló czigány vajdaság engedélyezése végett.

Hiteles kútforrásból merítő bécsi tudósítónk arról 
értesít bennünket, hogy annak idejében illető helyekről 
Kaldarás János e föllépésre buzdítva v o lt , s az önálló 
czigány okolia, vagyis voyvodinatus következő föltéte
lek alatt volt stipulálva:

1. Minden falu végén egy külön terület kikerekít- 
tetik, s az a czigány vajdaság autonóm területét képe
zendő A mely vándor kakas, vagy bitang malacz e te
rületbe talál tévedni útlevél nélkül, az menten a vajda
ság jurisdiktiója alá esik, mely alól csak extra domínium 
adatik appellata. Ezen területek a mappán mindenütt 
kupikék színnel kifestve megjelöltetnek, mint szabad 
vajdasági sátorok, s saját követet küldendnek az ország- 
gyűlésre, és respective a Reichsrathba.

2. Ezért viszont a patentális czigány kerületek la
kói kötelezik magukat, hogy követválasztások alkalmá
val olyan nótákat huzandnak a tekintetes karok és ren
deknek, a mik azokat a Reichsrath iránt fellelkesítsék.

3. A  mi ha megtörténik, azontúl minden kimustrált 
veres nadrág a vajdaság érdemeket szerzett celebritásai 
között fog kiosztatni.

4. Külön vasutat ugyan minden falu a lá , a hol a 
czigány vajdaság területet képez, Pikkering úr nem vihet, 
hanem a patkószegnek való ócska vas bevásárlásakor 
nekik prioritás engedtetik.

5. A czigányok viszont elhagyandják azon eddigi 
elnevezésüket, melynél fogva „új magyaroknak" czi- 
meztettek, s fölveszik azon sokkal ildomosabbat, hogy : 
„új szászok."

6. A miért is a czigány nyelv a törvénykezésbe 
szinte teljes joggal behelyeztetik, s megengedtetik a ho- 
noratioroknak, kik netaláni tulajdonjogi fogalmak diffe- 
rentiái fölött támadt controversialis eseteknél az illető 
szolgabirák által, stemplis mogyorófapálczával kiszolgál
tatott decretumokban részesíttetnének, hogy saját nyel
vükön jajgathassanak.

7. A vajda személyére nézve, különösen ebédek 
alkalmával, a felső táblánál foglalhat helyet, s toasztok 
alkalmával tust húz ; salvo tamen jure alieno cochleari- 
um argenteorum; quoniam nempe exempla trahunt.

Nagyon valószínű azonban, hogy a rendszer üdvös 
változása folytán ez a tervezet is, a többiekkel együtt a 
schetzbares Matériáié antiquitaeten cabinetjébe vándo
rolt vala.



I

’M . o v n k í I « ü l ó s  k n s K Ö lb ö x i .  ÁJULT
( Varialiák egy ismeretes t/iema fölött.)

I. „Midőn az országgyűlés immár a küszöbön áll 
(Független  ISfJÜ Június.)

A  küszöbön álló : „Váljon hol van itt egy csenge- 
tyiíhúzó ? “

II. „Egyébiránt az országgyűlés is a küszöbön ált.“ 
(V ezér. lSti'4. Oelober)

A küszöbön álló : „D e soká nyitják azt az ajtót 
tán biz alusznak ? “

TIT. ,, Az[országgyülés már már a küszöbön állván..“ 
(Pesti Hírnök. IS 6 3  iVartius.)

A küszöbön álló : „Mikor ebből a csomó kulcsból 
egy se pászol bele.“

IV. „A  küszöbön álló országgyűlés előttjpedig...“ 
(Id ők  tanúja. ÍS 63 . Novem ber.)

A  küszöbön álló : „Igazán mondom már meg is 
éheztem bele.“
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(Variatiók egy ismeretes thema fölött.)

V. „Indem dér országgyűlés steht bereits vor dér 
Sehwelle___ “

( Pesf/ier lA oyd  1864 . Jalias )
A  küszöbűn álló : (ásít.)

VII. „Egyébiránt hiszen különben is a küszöbön
áll már az országgyűlés, hát mire valcTmár az a ? ..........

(B é c s i  H íradó. 186S. M ájas.)
A  küszöbön álló : „P liüh, most meg hogy izzadok 

itt ebben az áldott bundában

VI. „A z országgyűlés úgy is a küszöbön áll már.“

(Sürgöny. 1865 . Január.)

A  küszöbön álló : „Brrr, de hideg van itt áldogálni! 
Jó, hogy elhoztam a bundát.11

VIII. „Végre a küszöbön áll az országgyűlés!! ! !
(Előfizetési felhívásai a P. Naplónak, Hírnöknek, Honnak, 

Polit, Hetilapnak, Idők Tanújának, Sürgönynek, Híradónak, Lloyd- 
nak. Fővárosi Lapoknak, Hazánknak, Bolond Miskának, Üstökösnek 
stb. stb. az 1865-iki II. félévre.)

A  küszöbön álló : Jelentem alásan, log y  má? el- j 
fáradtam állni, hát leültem.
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III. Vén iiju legény
Aioniai, született anno 1301.
Vály—Jokay Esztertől.

(F o ly ta tá s ).

Úgy látszott az agglegény épen olyan jártas volt 
éléstárában, mint a pörlekedés terén. Minden sonkán, 
sajton rajta volt az évszám : mikor került oda, és úgy 
numerus szerint szokta azokat kiadogatni használatra, 
maga az, úr, — ezt szokta mondani ;

„Érett sajt, avas szalonna, penészes kenyér a 
legbiztosabb egészség fenntartók , az ember nem kí
vánja túlterhelni magát velők11 — hozzá tehette volna 
még a dohos lisztből készült csuszát, meg az ártatlan 
árpakávét is , melyhez valót mindjárt adott is egy me- 
szelgnyi árpát egy félig levő zsákból, melyet aztán 
ismét nagy gondosan bekötött.

—  Itt van sógor asszony, tudom, hogy szeret ká- 
vézgatni mint aféle asszony, nekem eddig elég volt 
ennyi egy hétig, pedig tudom, a gazdasszonyom is tor- 
koskodott belőle, de hát én ezután kétszer fogok adni 
hetenkint egy meszely árpát, igyék sógor asszony annyi 
kávét, a mennyi szemének szájának tetszik, fiának is 
adhat, nem árt nek i, ha egy kicsit hizik majd a jó  
koszttól.

Megmutogatta egész bizalommal sógornéjának, 
hogy melyik sódar és melyik ürtiezomb következik hol
nap a megfőzésre, ha ő eltalálna is lenni foglalva egyéb 
dologgal, már a sógor asszonyra csak rábízza majd 
néha néha a kulcsokat, az is egy könnyebbség lesz — 
gondolta magában, hanem aztán majd utánna néz. —

Hogy megmutassa mily bőkezű és gondos, előke
resgélt a csomó kulcsok közül egyet és felnyitott vele 
egy jókora ládát, melyből ismét sajátságos savanyú pe
nészes szag szabadult k i , oda intette Stánczit és egész 
nyájassággal kínálta, vegyen belőle a maga számára és 
adjon Adámnak is egy marékkai abból az aszalványból.

— Tudom szeretik az ilyenféle csemegét —  azzal 
maga is belemarkolt a sok erjedésbe ment aszalt cse
r e s b e , megy (a mi mind rajta volt hagyva csutkáján) 
és hámozatlan alma, körte és szilva közé , és hogy meg
mutassa mirevaló, nagy csámcsogással ette és szopogatta 
magjairól az át meg át rothadt aszalványt.

—  Látja sógor asszony mint kiverte a ezukor az 
í én rég takargatott aszalt gyümölcseimet, nem minden

gazdasszony tud ilyet elömutatni, de én tudok az én 
kamrámból előhozni ót és ú jat! dicsekedett a katuska- 
sághoz szokott vén ifjú legény.

Stánczi rá is hagyta, hogy biz itt van sok minden, 
hanem kezelve nem igen lehetett jó l, mert nagyon rom
lott állapotban van holm i, — bátorkodott szerényen 
megjegyezni.

— M it! sógor asszonynak nem tetszik éléstáram ? 
—  pattant fel megbántodva a sógor ur —  azt el is hi
szem, hogy a maga speijzába bizony nem igen avasodott 
meg a szalonna, sem a sajt nem érett m eg, hanem csak 
úgy gazdasszonykodott : vedd meg, edd meg , nem volt 
egy hétre való elemozsinája, azért fintorgatja most az 
orrát a szokatlan szagtól; hanem könnyű lesz megszokni 
a bőséget, boldogságot az eddigi sanyaruság után —

tette hozzá vigasztalásul, nem épen gyengéd hangon. 
Azután még adott sógornéjának ezerjófüvet egy jó  cso
móval, és biztosította, hogy bár mi baja fog lenni ez
után, az ezerjófü mindenről hathatós és bizonyos gyógy
szer fog lenni, az ö házához nem is szabad mást hozni.

— De ha az orvos mást rendel? — kérdezte 
I Stánczi. —

— Micsoda orvos?! —  kiáltott rémülve a vén 
legény —  csak nem akar megölni sógor asszony ? Ne
kem doktort még csak ne is említsen soha, nem akarok 
én még meghalni, sem pedig életemet patikaszerrel ke
seríteni , azt tudja meg sógor asszony egyszer minden
korra, hogy az én házamba doktornak nem szabad lábat 
betenni, hát ahoz alkalmazza az asszonyos nyögést, 
nyavaly gást. De hisz az ezerjófü használ is mindenről. —

A házirendet Stánczinak kiszabta a sógor ura, 
melynek szintén főpontjai közé tartozott az is , hogy 
ünnep- köznap, későn- korán mindig a háznál kell ma
radnia, nem pedig ide oda flangérozni; —  asszonynak, 
macskának otthon a helye. Szinte a házhoz se járjon 
semmiféle katlantámasztó; mert hisz úri látogató úgy 
sem jön. A gyerek is : (Adám már húsz éven jó l túl 
levő gyerek) csak lásson dolgához, és csak oda menjen 
a hova küldve lesz. —

Es az ilyen rendeleteket szegény Stánczi fiastól 
elfogadta, a mi pedig még bámulatosabb, közel húsz 
esztendeig meg voltak egymással. Az a fukar vén le
gény annyit konéruzta Stánczit, hogy még ha esküdt 
felesége lett volna is , sok lett volna eltűrni, még az is 
méltán odahagyhatta volna azt a zsimbelődő zsarnokot. 
De Stánczi kiállta eltűrte fia jövő jéért, a ki szinte agg 
legénnyé irnokoskodott nagybátyja mellett, patvarista 
maradt negyven éves korán túl is, nem ment sehova, jó l 
is tette, mert csak bolondjoknak tartották, ha néha va
lahova elvetődött, csúfot űztek belőle. Meg volt otthon, 
irta a mit nagybátya elibe adott, azután pedig hallgatta 
édes anyja kisértetes meséit, mint valami kis gyermek 
zsámolykán anyja mellett ülve, de azért felért ám annak 
válláig, úgy hogy mikor egy egy mesének vége lett, 
akkor rendesen meg szokta csókolni fia homlokát a 
szerető anya, de legkevésbé kellett neki lehajolni fiacs
kája —  neki még akkor is kis fiacskája —  homlokához 
— rég akkora volt már a jámbor fiú mint most, és oly j 
aszott ábrázatú. De anyja ezt nem látszott észre venni, 
neki kis fia volt.

A  fukar nagybátyja kiadta ugyan a rég szokott 
csekély évpénzt, hanem Stánczinak ugyan felkellett ám 
csavarni az eszét, hogy abból az egész házi kiadást fe
dezze. Kiadta ugyan rendesen az árpát kávénak pör
kölni, de azért igen élvezetesen szürcsölte a sógor asz- 
szonya által vett és készített Jáva-kávét. Evek múltán 
sikerült Stánczinak az éléstárból is a sok rothadásnak 
indúlt élelmi czikket élvezhetőkkel pótolni, elköl
tötte ugyan a háztartásra minden pénzét, sógora 
vette is észre, hogy izleiesebb ételek kerülnek asztalára, 
de ö azt látlanná tette, csak magában mosolygott, hogy 
most nem kér a gazdasszony fizetést, de még napi költ
séget is csak annyit a d , a mennyit fösvénysége enged, 
azt is nagy por patvarral, nehogy talán, ha szép szóval 
adná, Stánczi még többet merne kérni; de igy hallgatva
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és sóhajtva fogadja a csekély adományt és pótolja a 
mint tudja.

Stánczi tűrte a jelen sanyarúságot, jobb  jövő re
ményében, Adámnak pedig nem volt semmi vágya, olyan 
volt testben lélekben mint valami agg — igazán mint 
egy aszalt körte, de anyja hitte, hogy az ö fia még- lesz 
első gavallér a városban, sőt a vidéken is. És nem csa
lódott, végre csakugyan teljesült reménye és vagya.

A  nagybátya ugyan elélt nyolczvan éven túl, 
de hát a leghosszabb életnek is halál a vége. Doktort 
csakugyan soha nem fárasztott, hanem az egész háznál 
semmiféle edény nem volt oly bőségben, mint herbatés 
ibrik. A kályha válla körül volt rakva a sok bögrével, 
mikbe, ökörfarkkóró virág, pipacs, málnagyökér, a so
kat dicsért ezerjófíi, pipitér, bodzavirág, meg ki tudná 
mi mindenféle a vén ifjú legény által összehordott fii, 
virág- és gyökér forrázat volt, a mikből sorban ivott, és 
sógor asszonyát is megkínálta a vén fukar, ü gy  el tudta 
dicsérni valamennyit; hát még a zsályát, azt úgy szokta 
ajánlani mint halhatatlansági szert : hogy halhat meg a 
kinek kertje zsályát terem ! —

Elég hosszú élete is volt, de hát végre is egy 
délutáni álmából nem ébredt fel többé.

Stánczi késő vénségére lett nemcsak gemachte 
földesasszonyság, hanem pénzes asszonyság is.

A  nagybátya végrendelet nélkül halt meg, az osz
tatlan fekvő birtok, és a sok temérdek kincs, miket 
gyűjtött hosszú uzsorás életén át, a vén zsugori Stánczi 
és fia korlátlan birtokába jutott.

Vettek is azonnal négy lovat, üveges hintót, ko
csiztak napestig a városban feljebb, alább, vagy fél évig, 
azután meg azzal mulatták magukat, l'.ogy a rájok ma
radt elég csinos és jó  karban levő házat földig leron
tanák, és annak helyére építtettek egy csodálatos ron
dellákkal, az utcza felé is nyílt oszlopos folyosóval 
ellátott házat, mit ők aztán elneveztek kastélynak. Még 
leánykorában olvashatott valami regényben Stánczi 
olyan forma épületről bádog szélkakasokkal, a milyenek
kel bőven megrakattak minden kéményt, ház és rondella 
tető csúcsot. Szinte leánykorában olvasott, vagy hallott 
Stánczi olyasmit, hogy valami szép ifjúba beleszeretett 
a legszebb istenasszony, és hogy annak a gyönyörű 
fiatal embernek Adonisz volt a neve. Az anyai szeretet 
elképzeltette Stánczival most, hogy az ö fijába is bele 
fog szeretni minden halandó asszony nép , lám mint 
megbámulják az üveges hintóbán a mint mellette ül, 
hát ha még közéjük megy, pedig most már kell mulat
ságot keresni, min különben elunja magát, nincs a 
nagybátya a ki Írni valóval ellássa, édes anyja meséit is | 
jó  formán tudja és leginkább azon mesék hatásának j 
lehet tulajdonítani, hogy a nagybátya házát földig leron- 
tatták; mert abba hazajárt a lelke.

Az az Adám név igen közönséges név, oly ritka ; 
tulajdonságú ifjú—  negyven éven túl — mint ö, méltán 
igényelheti a regényes hangzású Adonisz nevet. Anyja
alig győzött betelni a zengzetes n évve l-------- kedves
fiam Adonisz gyere szeretett gyermekem, Adonisz nézd, 

drága szülöttem halldl egész nap ismételte az Adonisz 
nevet, a cselédség eleinte kunezogott rajta —  utóbb 
megszokta mindenki, maga Adám is annyira, hogy

meg ha valamit ala kell neki Írni, oda is Adonisznak 
Írja magát.

—  Adonisz —• kezdte újra az elbeszélést egész 
készséggel jó  néném — maga szokta elmondani : mint 
kisértette holt nagybátyja minden é jje l, sőt utóbb már 
alkonyaikor is megjelent, elővette a papirost nyíró ollót, 
és nyírt vele élő szemmel nem látható papiros, azután 
azt is hallotta tisztán, mint perczegett a toll, a mit ismét 
nem lehetett látni, a pecsét viasz is minden reggel más 
helyen volt, mint a hová este tették. A  papirost nyíró 
ollót felakasztotta a falon egy szegre, és az ott a szegen 
lógva is nyírt a falon, azt már tisztán látta Adonisz, meg 
is esküszik rá.

(Folyt, kör.)

Mendemonda.
Egyikéről a lemondott kanczellároknak azt beszé

lik , hogy olyan erős em ber, hogy mikor legsebesebben 
vágtat a kocsi, ö fél kézzel megfogja a kerekét, és meg- 
birja azt állítani. Már az igaz , hogy a státus szekerét 
megtudta állítani.

Az e8ry éjen át liberálissá lett bürokraták
r

Ú gy tetszenek nekem, mint az egyszeri burkus, a 
ki visszájára fordítva húzta fel a harisnyáját, mert a 
másik oldalán lyukas.

Grammaticália.
Milyen a Tisza pártnak a verbum regense ? —  

Activum.
Hát a Deák párté ? —  Passivum.
Hát a Sclnnerling párté ? —  D e p o n e n s .

Nehéz föltétel.
Oláhországban egy delnő szinte hírlap utján keres 

magának férjet; föltételei között az áll legvégül, hogy a 
vállalkozó még eddig minister ne lett légyen. Az pedig 
nehéz föltétel, miután ott minden hónapban más minis- 
téri u m van.

Mindenféle strikek.
Mindenki azzal ijeszgeti a másikat, hogy striket 

fog csinálni.
A  bérkocsisok nem akarnak többet kocsikázni, a 

lámpagyujtók világítani, a vasúti mozdony vezetők fel
nyergelni, a borbélyok borotválni, a molnárok őrölni, 
az ácsok, kőművesek építeni, a takácsok szőni, a szabók, 
csizmadiák kaputot, csizmát varrni.

Hanem megjárhatják vele , mert hát ha sokáig 
tart a srtike, s azalatt a publikum megtanul gyalog járni, 
sötétben járni, szakáidban járni, aztán majd maga 
csinál striket?
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

i

--------A  külföldi fiatalság most nagyszerű öszsze-
esküvéseket tervez. (Ki ellen ?) A férhez menendő leá
nyok ellen; — arra tesznek fogadást, hogy nem fognak 
házasodni addig, a mig a leányok le nem tesznek a túl
ságos fényűzésről. (Hanem a Putzkrédliket azért fogják 
látogatni, s azokra szívesen elköltik a pénzüket, sőt meg 
is kívánják tőlük, hogy czifrák legyenek. De barátom, 
nem a feleség pusztítja el a férfiakat, hanem a szerető; 
kezdjék azok az ifjak azon, hogy házasodjanak meg, 
mingyárt nem lesz fényűzés.)

-------- Hajdan, mikor a török szultánt a főmufti,
trónraléptekor átövezte a próféta kardjával, kezet szorí
tott vele, s azt kérdezé a szultántól: „hol fogunk talál
kozni ismét ? “ — a szultán ezt felelte rá hagyományos 
szokás szerint: „Rómában, a veres kakasnál, “ —  érté 
alatta a pápát. Most azonban csak annyit m ond, hogy 

a veres k a k a s n á ls érti alatta, hogy ott j ó  bort mérnek.
-------- (Hát Napóleon megint csak új hadsereget

küld Mexicóba ?) Igen ám , ö is olyan, mint a rósz kár
tyás ; ha vesztett, azt mondja: „ dupla, vagy semmi !“

—  —  Bécsben most a lapkiadók azzal tréfálják 
meg egymást, hogy mikor egy lapnak nagy közönsége 
van, hasonló czím alatt uj lapot kezdenek meg, csakhogy 
épen eléje teszik azt, hogy „új.“ Neue Presse, Neues 
Fremdenblatt. Hir szerint nálunk is akar létrejönni egy 
nUj Pesti Napló,11 s munkatársai között egy núj deák,u 
(hanem csak kis betűvel.)

—  — Eugénia császárné megirígylette férje ba- 
bérait az irodalom mezején, s ő is neki ült Mária Antoi-
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nette életét megírni. (Ilyenformán a legifjabb Napóleon
nak meg legjobb volna a Reichstadti herezeg történetét 
tanulmányoznia).

--------Az is jelent valamit, hogy még a Suhr cir-
cus is áttette a súlypontját Magyarországra, ott hagyta a 
lovai felét Bécsben a tágabb circusban , s proclamálta a 
dualismust.

-------- Legjobb mai világban a papoknak, mert
azoknak nem szabad adósságot csinálni. (Hát a pápa?) 
Azét meg fizeti az üreg harang.

------— (Kik lehetnek már nagyobbra a mostani
változásokkal : a magyarok vagy a németek?) Persze 
hogy mink, mert a németekből csak inasokat kaptak, 
(minister), de mi közülünk lett a mester (tárnokmester).

Koiiher államminiszier úr elvei.
1864- ben. (Szónoklat a senátusban.) Nagyon saj

nos, de még is helyes, hogy az oroszok a lengyeleket le
győzik ; — Lengyelország aristocrata, Oroszország pedig 
democrata • s nekünk mindig a democratia győzelmén 
kell örülnünk.

1865- ben. (Senatusi beszéd ugyanattól.) Örülünk 
hogy a franczia fegyverek Mexicóban a loyalis aristoc- 
ratiát győzelemre segíthették a féktelen democratia 
felett.

Kecskeméthy Aurél, a Bécsi Hiradó szer
kesztője, úgy is mint universalis halottbemondó, 
megkeseredett szívvel jelenti szeretett testvéré
nek , a „ B otxvhafter1 nek családi bajban, 
rövid indispositio folytán laposguta ütés általi 
csendes kimúlását. Hűlt tetemei f. h. 31-én fog
nak a Donauzeitung mellé eltemettetni, mely 
végtisztességtételre a megboldogultnak minden 
rangú ellenségei szívesen meghivatnak. Legyen 
neki olyan könnyű a föld, mint a milyen nehéz 
volt ő a földnek !

Nyomatott Emich G. magy. akad. nyomd. Testen 1865. 
(Barátok tere 7-ik szám.)
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