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XVI. kötet.

X  a, n t ii s.
Szóltunk az európai és ázsiai magyar tudó

sokról és Írókról, most következik a sor az ame
i rikaiakra./

íme egy tudós barátunk, ki 
kilenczvenkét ezer tengeri mér
földet öszszejárt, hogy tapasz
talataival hazánkat gazdagítsa.
És gazdagította is.

Más irók műveit megeszi a 
moly . elfedi a feledékenység ; 
de Xantus szerzeményei mind 
végig megmaradnak,mert azok 
ki vannak tömve.

Mert d nem úgy tett, mint 
más hazai utazó, a ki iparko
dik a látottakat czifrán leírni s 
az olvasóra bízza. hogy kép
zelje utána. A  mit Xantus le
irt , azt in natura el is hozta 
magával, s kezünkbe adta : ilyen volt n i!

Ez aztán a valódi reáltudomány!

Müveinek költészeti oldalát képezik a ko
librik; mikből egész gyüjteménynyel gazdagí

totta múzeumunkat; ott van 
azokban képviselve a vérszin 
ballada, az égszinii románcz, a 
tarkabarka óda. a csipkedő sa- 
tyra, a parányi epigramm, s a 
füles pasquill, mind apró ma
dárkák alakjában.

Oh mennyivel szebb tudo
mány az énekes és prózás ma
darak, mint az énekes és pró
zás poéták természethistóriájá
val foglalkozni!

Xantus természettudósaink 
között első helyet foglal el.

H ogy valyon a muzeum di- 
rectorsága hányadik hely eb
ben a kategóriában'? azt el

dönteni még a jövendő dolga.

K —* M—n .
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A kunok zászlója.
H ová, hová kunok ilyen nagy csapatban,
Tán már itt a burkus ? vagy másféle had vau ? 
Tépett zászló a nagy szélben csak úgy pattan!

Tépett zászló rongyát hajdan golyó járta, 
Vérben fürdött hegyén ama fényes dárda, 
Mostan pedig hordja a dicső dalárda!

Hajdan ez a zászló követte az ágyút,
Jámbor nép erkölcse de nagyon meglágyult. 
Tűzbe jön csak , mikor a nótára rágyújt.

Hisz a más kedvében soha meg nem botlom.
Hogy ne danoljatok, én biz azt se mondom. 
Hanem azt a zászlót —  tán hagynátok otthon V

K —s ti ti

Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz.
Tekintedezs barátom uram!
Égiszen könyeben irzek magamat, bogy 

nem kel mar töbet örülnyi. Égisz hiten minde- 
nap örültem, egyik örömünepbül elkistem, má
sikba migis jokor irkeztem, egyik örömvendig- 
sigtül fölkeltem, másikba leültem, most mar csak j 
mig valakit tudnám talalnyi. a kitiil megkirdez- j 
hetnik, hogy minek örültem"?

Kaptam in izs decoratio irdemrendjeleket, j 
is alando hivatalt, az egyik ezüst medaiion pak- 
fongbul, a másik ezüst hegedű pántlikává!, a 
hivatal: letem „dalardarius.“

No, csakhogy vige van. Mar most valtoza- 
tosag kedviir majd szomorkogyuk.

In égiszén olyan módón irzek magamat, 
mint niikor nagy urasagnal vagyok vendig szal- 
v a ; aztan regei korán felibredek, akarok felkel- 
n yi; nincsen csizma, hajdú kivite puczolnyi. 
Aztan ot kel fekünöm agyba, alunyi nem tudok 
mar, csizmát meg' nem hoznak.

Vagyok igy ipen. Felibresztetek azal, mi
kor Schmerling ur elutazásakor hajnalban olyan 
nagyon becsaptak ajtót: de nem fel tudok kel- í

nyi. mert nem elhoznak csizmát: újra elalunyi 
nem tudok, csak forgolodok job oldalamrul bal
oldalamra. Hirnöki oldalamrul Honi oldalamra, 
is egyiken sincs nyugodalmam. Csak mar hoz
nának csizmát! ne puczolnanak olyan sokáig !

Vigezetül csak helyeslisemet megtalálta in 
tizkedis pinzügyminiszter úri, miszerint ezentúl 
azok. kiknek rigi status papiros vau kezükbe, 
fizesenek ra azokra papirosokra : mert csak igaz
ság is, hogy ugyanazok, kik atak pinzt rigi mi
nisztériumnak, agyanak újnak Ha anak tutak 
anyi, enek is tugyanak anyi. Azir jól teszi, csak 
tegyen ükét mind convertitciknak.

Olvasót kedvezs barátom uram Oesterrei- 
chische Zeitungba gróf Niculaus von Bethlen 
articulusat. hogy erdilieknek nincs jusa orszag- 
gyülisen uniót csinalnyi, mert aban kirdisben 
csak Reichsrathnak szabad hadaraznyi"? Öli 
Bethlen gráf von Nicolaus! milyen nagyon csípsz 
te minket, mióta Miklosbul Nikolauzzá lettil!

Alázatos szolgája

T t i l l e r o s s y  v o n  Z e b u lo n .

Ama bizonyos csizmadia referádája a szent István 
napi városligeti prodiictióról.

— — No hites társ, azt sem éred meg többé ebben 
az életben, hogy én olyan dalárda futtatásra elmenjek, 
a hol ezer egynéhány száz hazafi fogja fújni a diskan- 
tot, tenort, altot, bassust, fagót, bombardó s más egyébb 
hangokat a haza megmentésére. Nem is tudom , hogyan

tudhattam én, holott nem szokásom a spektákulumok va- 
dászása, olyan helyre tolakodni, ahová csak sűrű ol
daldöfések között szokás eljutni; hanem hát elbolondí- 
totta az ember fejét az a tömérdek híresztelés, hogy 
miképen lesz ott majd tele az ég bőgőkkel; aztán meg 
amint a hajnali ágyuszóra felocsúdtam, s kis idomulva 
kitekintők az ablakon, amerre a szemem látott, mindé-
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nittt olyan szakálas hazafiakon akadt meg tekintetem, 
a kiknek úgy fel volt nemes keblük cziozomázva min
denféle ragyogó díszítményekkel, mint a normális exá- 
menek napjaiban az irás olvasás számvetés tudományá
ban tündöklő legjelesebb kis diákoké szokott lenni. Az 

j a gondolat is villant meg a fejemben, hogy talán bizony 
abból az ezer háromszáz egynéhány darab becsület rend- 

1 jelből, amiket a franczia császár Napóleon napján kiosz
tott, egy párezer Magyarországba is elszármazott; de 
csakhamar megtudám, hogy azok az érdemjelekkel disz- 
lö Tuhutumok édes hazánk dalárdáriusai. További kér- 
dezösködésekkel restellém ebbeli tudatlanságomat el
árulni, hanem úgy a magam fejétől abban a hitben bal
lagtam k i , hogy az olyan hazafi , akinek négy-öt díszjel 

i  ékesiti szive táját, ugyan annyi hangot képes fújni, s 
alig vártam, hogy eljuthassak arra a helyre , ahol 1200 
torok azzal kezdi a productiót, hogy „Isten áldd meg a 
magyart!“ Mekkora áldás lesz az, gondolám magamban, 
ha az egek ura olyan mértékkel fogja mérni, amilyen 
mértékben a szivekig és vesékig ható hangok a hetedik 
égig elhatnak.! Alig vártam, hogy rágyújtsanak. Siettem 
is , hogy valahogy jó  helyre furakodhassam b e , s meg
vallom, egy kis irigység kezdett keblemben támadni azon 
nálamnál sokkal vagyonosabb felebarátaim ellen, kik pá
holyból vagy legalább számozott székről fogják ülve 
végig hallgatni az egész dalárda futtatást.

Épen két fertály volt ötre, midőn elérkeztem ahoz 
a szép filagőriához, amelynek csak az első fala volt a 
levegőbe felépítve, s már be is volt pingálva. Fundámen- 

■ tornául szolgált egy szintazonképen a levegőbe rézsűt 
épített dobogó, melynek a hátulja jó  három öl magasan 
lebegett az üresben, hanem az eleje egy rendes termetű 
ló magasságánál nem igen vala fölebb hangolva. Csak
hamar megtudám, hogy az a meneteles állvány az 1200 
dalárdárius számára építödött; egy a conservatoriumból 
való inas gyerek ugyan azt mondá a pajtásának mellet
tem vigyorogva, h ogy : dósz isz dér líezonancz bódén ! a 
mire a magyar szengereket fogják állítani, de nem ér
tettem, mit akar vele mondani, minthogy a fütyörészésen 
kívül nem értekyihoz a tudományhoz, hanem azt láttam, 
hogy ravaszul mosolygott.

Ettől az állványtól azután egy óriás patkó formá
jában deszka kerítést állítottak, a kerítésen túl egyné
hány sorban gyalulatlan deszkákból üléseket csináltak, 
jó  részét akkor szegezgették le, mikor már tódult a nép 
oda. En azt gondoltam, hogy azt a kerítést az ékes ének
szó visszatartására állították, azonban megtudtam, hogy 
a kerítésen kivid levő padok azok a számozott ülések, 
amiknek' gondolom, két meg egy forint volt az ára. Csak 
azt nem tudtam elgondolni, hogy hát ott a kerítésen be- 

j lül minek verik a földbe azokat a faragatlan fából, kissé

meghegyezett otromba karókat, valami félölnyi távolság
ra a kerítéstől befelé: már azt kezdém képzelni, hogy 
majd a lovas drabantok kötik oda a paripáikat, hanem 
egyszerre csak azt tapasztalom, hogy a hol már be volt 
pőrölyözve a két karó, ott megjelent egy ács legénv egy 
darab léezczel, a térdén hirtelen lefürészelt belőle egy 
porcziót, azt kikapta a kezéből egy másik munkás, s 
oda szegezte nagy sebbel lobbal a deszka kerítéshez, 
meg a levert czölöphöz. Addig tudakozódtam, hogy mire 
való a z , mig végre valaki megmagyarázta, hogy ezek 
azok a nyolez forintos páholyok. Furcsa páholyok vol 
tak azok , de még furcsább volt a z , hogy csak elvétve 
lehetett ülő helyet látni, hanemha a zöld bársonygyepet 
szánták kényelmes foteleknek, azoknak az úri asszony 
Ságoknak a számára, a kiknek a mosolygása legfurcsább 
vo lt, amint ezekbe a páholyokba bekukucsáltak szem 
üvegeikkel.

De még azt kellett csak látni , mikor a számozott 
szék tulajdonosok megérkeztek ünnepiesen öltözött fe
leségeikkel , lyányaikkal, és kiabálónak a férfiak az ö 
numerusaikat keresvén, és sikoltozának a fehér népek, 
a kiknek ünnepi rokolyáit rútul megtépdelék ama gya
lulatlan deszkák szálkái! A jegyszedök pedig szinte el
rekedhettek a sok felvilágositástól. hogy még nincsenek 
a numerusok fölirva, de hol a je g y ?  Itt a je g y ! Ez nem 
az első sorba szól, tessék a harmadik sorba menni. A 
városi poroszlók pedig elég tiiredelmesen abajgatták ki 
a padok közül a számtalan közönséget, mely letelepedék 
a számnélkül való padokra, kérlelhetlenül követelvén 
tőlük a numerusos bilétet. Minden ember boszonkodott, 
de minden ember elfojtotta haragját, az ezer kétszáz 
énekes felséges előadásában remélvén kárpótlást, csak 
egy szenzálféle atyafi tombolt kérlelhetlenül ordítozván, 
hogy : vú isz májn Nümero ? mig végre kivettem a plaj- 
bászomat, odadtam neki, hogy írja fel oda, a hol áll s ül
jön rá. Végre jöttek a szebbnél szebb zászlókkal ékes
kedő dalárdák, felállottak arra a levegőbe épített dobo
góra és felálla közöttük egy ember hosszával magasabb
ra Erkel polgártárs, s ütötte teljes erejéből a taktust, 
s gondolom, hogy nagyon szépen szólt az ének azoknak, 
a kik oda fenn voltak a dobogón, de én meg a szom
szédságom alig hallottunk néha néha egykét árva han
got , a mit a szél felénk kapott, és így az énekproduk- 
czióról jó  lélekkel nem mondhatok ítéletet; azt pedig 

1 soha sem fogom felérni észszel, hogy miért tették ki a 
publikumot a prosceniumon kívül, olyformán , mintha a 
színházból a zártszékeseket meg a galleristákat az ud
varra tennék !

Hanem azokért, a miket láttam, lehetetlen nyilvá
nos köszönetét nem szavaznom az illető rendezőségnek.
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Emlék a zenedejubileum hangversenyből.
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Alkotmányos hintázás.

„Ha nem akarsz, mi várhatunk.“

„Akarsz? Nem akarsz? Most meg mi várhatunk.“
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Szabadalmazott brigantaggio.
(Történik (liinálian.)

Tekintetes uram! kétszáz forintot kérnék ki az
j örökségemből.

—  Mire neked az a kétszáz forint, Panyó Pali?
— Hát holnap rekruta vizsgálás lesz; aztán annyi 

dukál Jólfejö doktornak, hogy azt mondja rám: „un-
| táglik.'1

—  Jól van fiam, majd magam felviszem a kétszáz 
forintot. —  Hát neked Mányok Miska, mi kell ?

—  Én is instálnék az örökségemből, de csak öt
ven forintot. Nekem is arra k ell, a mire a Panyó Pa-

j linak.
—  Hát neked mért kell kevesebb ?
—  Mert én rajtam a szolgabiró segít, aztán az ol

csóbbért ereszti.
—  No az is meglesz Mányok Miska.
Panyó P ali, Mányok Miska, derék szál két béres 

legény, tekintetes Mennykö ur szolgálatában , kiknek 
örökségét a földes ur, mint gondnok kezeli. Jó munkás 
fiúk, a földes úr maga is szeretné őket itthon tarthatni; 
azért az egyiknek odadja az ötven forintját, a másik he
lyett tárczájába tesz kétszáz forintot, s felmegy másnap 
az assentáló bizottmányhoz.

Á mint belép a hivatalszobába, az ujonczozó főtiszt 
rögtön ráismer: régi casinói pajtások voltak ; mingyárt 
öszszeölelkeznek; „hát mi hozott id e?u kérdi a főtiszt.

— Egy kedves cselédem van, a kit szeretnék itt
hon tartani.

—  Jól van; ne szólj többet. Hogyan híják ?
—  Panyó Pali.
— Panyó Pali ? No jó l van. Légy nyugodt. Nekem 

mindegy, akár az egy ik , akár a másik. Hol az a Pa-
j  nyó Pali.

A legény előáll.
—  Tartsd fel a kezedet! Mi a z ? A hüvelykújjad 

meredt. Nem használhatlak. Rekszum ! Mars!
Mennykö ur hálálkodni akar. „Szót sem érdemel,'1 

mond a főtiszt, apró szivességek jó  barátok között.
Azzal kezet szorítanak, s be van fejezve az ügy. 

Panyó Pali számára a kétszáz forintját is viszszahozza 
Mennykö ur.

Igen, de doktor Jólfejö, a megyeorvos annál job
ban szedtevettéz. Az ö kétszáz forintja  volt a z !

Másnap előkerül Mányok Miska is. Szörnyen nagy- 
ravan, hogy ö neki csak ötven forintjába került a sza
badság; derék ember a szolgabiró! Kettős osztályú tás
kát tart, egyikbe rakja azokat a golyókat, a miktől ka
tonává lesz az ember, másikba meg azokat, a miktől ha
zaszabadul. Mikor aztán jön az. a ki letette az 50 forin-

I tót, annak azt a részt nyitja k i , a melyik az utóbbiakat 
rejti, annak pedig, a ki csak a jó  sorsra akarja bízni 
magát, a másikat. Egy megszabadítandó legény majd 
meg is járta ez alkalommal, mert a másik osztály vá- j 
szonfalán keresztül akadt egy golyó a kezébe s azzal 
vesződött, hogy kivegye: „no, húzod e m ár?“ kérdezte 
a szolgabiró: „fogok egyet, szólt a legény, de nem akar 
k i j ö n n i —  „hát, vakapád ! húzz olyat, a melyik kijön.11

Azonban időjártán megint újabb ujonezozás indult 
meg, s ez úttal nem volt Mennykö urnák sem ismerős i 
őrnagya, a ki ingyen , sem Mányok Miskanak joszivü 
szolgabirója, a ki olcsón szabadítsa fel a legénységet, 
ezt elvitték valahová viczispánnak.

Mányok Miska másodszor is kénytelen az ászén 
táló bizottmány elé kerülni, s ezúttal nincs másutt olta
lom és segítség, egyedül doktor Jólfejönél.

„Nincs kegyelem négyszáz forinton alul!" Ez 
doktor Jólfejö ultimátuma.

Mennykö ur kénytelen a legény örökségéből a 
sarezot kifizetni a doktornak.

A doctor aztán ir viszsza neki egy rövid levelet 
eképen:

„ Az- a másik kétszáz forint a múltkori Panyó Pali
ért volt !u

És ilyen szüretelés gyakran tartatik —  Chinában.

Mi az az opportunitás?
— Ha a doctort veszélyes beteghez híják , azon

ban esik az eső, meghííthetné magát, s akkor ö is m eg
halhatna a beteggel együtt, tehát akkor a doktornak 
otthon maradni —  opportunitás; mert így csak a beteg 
pusztúl el.

—  Ha a megriasztott macska neki szalad az ab
laknak, s bizonyos, hogy az ablakot is k itöri, a lábát is 
megvágja, akkor előre kitörni az ablakot —  opportuni
tás ; mert igy csak az ablakban esik kár.

— Ha valakit négyszem közt pofonütnek, azzal 
elhallgatni — opportunitás; mert ha ellhallgatja, akkor 
a pof bevégzett tény; ha kibeszéli, akkor égető kérdés.

— A más feleségét becsületes embernek elcsábítani 
— opportunitás ; mert ez által eleje van annak véve, 
hogy nem valami gazember csábítja c l , miután tény, 
hogy az aszszony elcsábítható volt.

—  Ha van egy rósz lovam, azt a jó  pajtásomra rá- 
j sózni opportunitás; —  mert a ki nem jó pajtásom,
| az úgy se venné meg.

—  Ha a csatából, mikor nagyon lövöldöznek, el
szaladok, — az csak opportunitás ; mert így csak az üt
közet vész e l ; de ha ott maradok , én is elveszek , meg 
az ütközet is.
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llirliedett toasztok gyűjteménye.
Gróf Z. három híres toasztja.

1.
Uraim ! Két dolog van a világon , a minél semmi 

sem könynyebb! Az egyik : egy pohár bort kihörpente- 
n i; a másik : a magyarokat a Reichsratliba behörper.te- 
ni. S minthogy én az elsőt íme azonnal végrehajtom; 
világos, hogy a másodikat is végre fogom hajtani. V ivát!

II.
Uraim! Mikorra kévékbe fogják kötni —  a száraz 

venyigét, akkorra bizonyosan lesz Magyarországon or
szággyűlés. V ivát!

I I I .

Uraim! Kinél van egy ezüst huszas? Senkinél 
sincs ? Nálam sincs. Tehát én fogadok ezennel egy ezüst 
húszasba, hogy mikor a magyar országgyűlés öszszeiil, 
akkor én megint kunczd/Mu leszek. Vivát!

Schm. úr hirhedett toasztja.

Uraim! Ha én még egyszer miniszter lehetnék, 
aztán még másodszor Frankfurtba mehetnék, s önök 
még háromszor úgy fellelkesülnének, mint szoktak; —  
hát akkor én önöknek még négyszer annyit ígérnék, 
mint a mennyit eddig meg nem tartottam. V ivát!

Liszt Ferencz toasztja a zenede díszebédén.

Messieurs ! En mindig büszke voltam arra, hogy 
magyar vagyok és mindig azon törekedtem, hogy a ma
gyar névnek dicsőséget szerezzek, s csupán azért nem 
tanultam meg magyarul soha, hogy azt higyje a világ 
felölünk m agyarokról, miszerint minálunk minden em
ber francziául beszél; hogy pedig most baráttá lettem, 
azt is csak azért tettem, hogy elmondhassák önök ide
haza , miszerint Liszt a magyarok egyedüli barátja Ró
mában.

Terhes élet.
Nekem ugyan a bajokból 
Kijutott a részem,
Nálam minden megfordítva 
Történik egészen.

Mindig olyan lányt szeretek , 
Aki ki nem állhat;
Az m eg , a kit nem szeretek , 
Küldöz rózsaszálat.

Mindig akkor kínál csókkal 
Ez az asszonyfajta,
Mikor fáj a szájam széle, 
Mikor seb van rajta. —

Ma azt m ondják: sovány ködöm 
Holnap: mintha híznám :
Midőn bálba kéne mennem 
Mindig szűk a csizmám.

Az asztalnál a palaczkot 
Rendesen feldöntöm,
S a mi benn van , sohse másra,
Csak magamra ön töm .--------

Csak házam nem égett még le ,
S nem volt jégverésem ,
Tán azért, mert soha sem volt 
Házam és vetésem.

K - l  J  *

Búcsú a világtól.
Asszonyok és kisasszonyok !
Lallalallalárom,
Meguntam a dicsőséget,
Magamat ajánlom.

E sok kotilion jegyet 
Lallalallalárom,
Szebb napok szép emlékeit 
Ablakon kihányom.

A szerelmes levelekből 
Lallalallalárom,
Van egy egész irattárom :
Mind a tűzbe hányom.

r
Es azt a sok emlékhajat 
Lallalallalárom,
Mind od’adom a fodrásznak 
Igen olcsó áron.

És veszek egy nagy lakatot 
Lallalallalárom,
Azzal aztán a szivemet 
Örökre bezárom.

Mindezeknek végeztével 
Lallalallalárom,
Kapuczinusnak beállók 
Még ezen a nyáron.

K — l J - *

___________________________
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

-------- (Miért emlegetik a bécsi újságírók olyan sok
szor a magyar papi jószágokat, mint „bolt kéz" vagyo
nát?) Azért, hogy ha ök rátehetnék a kezüket, majd 
mingyárt argentum vivmn lenne a templomi ezüstünkből.

-------- Furcsa új leleményességet hallottam nem
rég az adóbehajtási tudomány mezején. Egy vidéki 
sammlungscassához, mint a mely egyedül képes abban 
a környékben nagyobb bankót felváltani, ha odaküld 

! valaki egy százast, elébb az adó hátrálékait lehúzzák 
j  belőle, s úgy adják viszsza, a mi megmarad.

--------Egy csallóközi (pardon ! Aranyköz.) hely
séget a szolgabiró feladott az alispánnak, mint a mely
nek lakosai oly rósz érzelmüek, hogy soha sem fordul
nak a mostani hivatalnokokhoz; hanem inkább nem 
kezdenek egymás közt pert, s nem követnek el crimi- 
nalitásokat, csakhogy a mostani szoigabiróval semmi 
találkozásuk ne legyen. Kéretnek oda utasíttatni, hogy 
magukat megjavítsák.

— —  Egy b. vármegyei főhivatalnok nem rég 
öszszehivatá a neki engedelmes falusi nótárusokat, s ta- 

! nácsot tartott velük, hogy kit válaszszanak meg már 
majd képviselőnek jövőre? Annak a kerületnek 61-ben 
egyik szabadelvű capacitás volt a képviselője. „Hát 
majd azon fogunk dolgozni, szólt az egyik nótárus, hogy 
a 61-ki képviselő helyett jövőre Zokogó uramat válasz
tassuk m eg, ki mint tudva van, minden egymás után 
következő kormánynak egymás után következetlen híve 
vala." — „A z  Istenért, azt ne tegyék, kiálta a hivatal- 
fő , hiszen ha olyan emberek jutnak az országgyűlésre,

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:
Jókai Mór*.

(Lakása : Ország-ut 18. sz. 2-ik emelet.)

mint Zokogó uram, akkor nagy hamar el lesz intézve 
minden, s vége a mi uralkodásunknak; de ha a 61-ikiek 
jutnak be, azok majd sokáig opponálni fognak, s addig 
mi mindig megmaradunk.“

-------- Azokat a vidéki dalárdákat, a kik zászlós
menetben felvonulónak a városligeti disziinnepélyie, s 
ott — nem kaptak enni, azzal vigasztalják most, hogy 
elmondhatják odahaza: „bevettük Budapestet —■ éh
séggel^

Isztrikucz és Nasszalmicseszkul.
1. T e ! Hogyan lesz már az az önkormányzat ná

lunk ? Mi lesz ottan ?
N. Hát majd felhivat bennünket a Bezirkscomis- 

sár a zsidóhoz, s megmondja, hogy már most válaszszuk 
meg szolgabirónak. A ki rá á ll, az kap a falu rovására 
egy verdung pálinkát; a ki pedig rá nem á ll, — jó  hu
szonötöt.

Magyar Miska és Német Miska.
N. M. N o, ugyancsak sokat puffogattatok szent 

István napján.
M. M. — Hm: hát nem tudod, hogy puffra játszunk ?

-------------  I

A berlini Kladderadatsch ezt a három pontot állítja fel a 
németek alaptörvényeiül:

1. §. Minden német embernek joga  van magát b e 
záratni. 2. §. Minden németet, a kinek joga van, be kell 
zárni. 3. §. Minden németnek, a kit bezárnak, joga van.

Az öt mogyoró-diurnumos táblabiró legelső ítélete.
A minapi anecdotánk kiegészítéséhez tartozik ez, 

hogy mikor az uriszéken előfordult az a jogkérdés, hogy 
illeti-e a posta mestert a közös legelőhöz való jo g ?  te
hát legelőször is, szokás szerint a legifjabb assessort hív
ták fel véleményadásra.

A fiatal törvénytevő pedig eként felelt meg.
„Semmiképen nem illetheti a postamestert a közös 

legelőhöz való jo g ; mert a postamester lovának az a hi
vatása, hogy koczogva járjon az úton. M árpedig a mely 
ló tűre já r, bizony nem megy az trappban, hanem csak 
lépést.11

Mely bölcs észrevétel nem is téveszté el aztán ki- 
vánt hatását. A postamester nem kapott pascuumot.

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

Rajzolja : Jankó. —  ^Metszi: Polák,


