38. szám.
Septemb. 23-án 1865.

Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képekkel ellátva.
E lőfizetési á r : Egész évre jan.— dec. 6 frt., G hóra 3 frt. és 3 hóra 1 Irt 50
kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. —
K ia d ó h iv a ta l Pest, barátok-tere 7-ik szám.
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XVI. kötet.

M ó i* .

Itt, áll előttünk az a félelmetes férfiú, a kit foglalkozással hódít tisztelt barátunk, s az uniót
az Oesterreichische Zeitung az ő memorandu csak a „Családi K ö r “ szívélyes előfizetőire nézve
mában úgy ír le, mint a ki megjelenésével mind iparkodik érvényesíteni; példát mutatva ebben
is minden loyalis érzelmű és
a 22 szász követet úgy megbékeszerető hazafinak, hogy
rezzenté, hogy az erdélyi uniót
mint kell tisztelnük a mi Isten
rögtön kikiáltott,ik.
kegyelméből adatott uralkodó
Mit nekünk Garibáldi? A n 
inkat, — t. i. a feleségeinket;
nak még is ezer ember kellett
átadván a kormányzás gond
h ozzá, hogy elfoglalja Sziczijait
és jogait nekik . s megelé
liá t, de íSzegfi Mór barátunk
gedve
a szerény , de nagy je 
harmadmagával foglalta viszlentőségű „munkatárs “ -i czímsza a mi siculusainknak orszá
mel.
gát, egész baxonia és a római
S ha hozzáteszszük, hogy
ak ellenében.
az uralkodónő egyike a szép,
Es ez el van ismerve az örök
szellemdús és szívélyes nem
halhatatlanságnak átadott me
zet gazdaszszouyoknak ; úgy el j
morandumban, m elylyel az Oekell ismernünk, hogy Szegfi
Zt,. igazolni szándékozik, hogy
Mór barátunk alkotmányos ál
hát nem igazság az, ha egy
lása a continens minden minisztériumai között a
háznak csak egy fedele van.
Újabb időkben azonban sokkal szelidebb legtiszteletreméltóbb.
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Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Adómhoz.
Tekintedezs barátom uram!

nem lesz nekem se fuvar, se borav a ló ! “ Hat,

N unc est bibendum ! Most kel mar kortes bax-atom fiaker; ha mar ezután mienk lesz égisz
nek inya adni. Orszaggyiilis mar it van. Nem

világ ; gyere le te izs Pestre, is csapj fel ma

küszöbön v a n ; de pitvarban van. Mingyart me

gyarnak.

gyünk kipek viselőit megvalasztanyi. A mind

Nem tudok minek nyomata Hírnök barátom

halok, az idiu nagyon jo világ lesz. Minden vá

olyan öreg betükel azt a pasust, hogy „ válaszatok

lasztó kerületben, hol edig volt csak ketö, ki

békeszeretö firfiakat/1 Hanem nagyon jó l tete.

egymás elen föllipte, most van öt, hat. Először

In izs bikeszeretö firfiu v a g y o k ; m ig a kardo

van egy mágnás, candidatus, ez legjob, mert ad mát izs elatam. pedig ki se lehetet huznyi tokjasampanyit; másodszor van rigi tablabiro candi b u l; is a mi puskaporom volt, mind ellüvöldözdatus, ez izs jo, mert ad idei bort: — azutan van tem verebekre.
egy nemzetisig candidatus ; ez keveset jo , traktalja csak borovicskával; — megintelen van egy

Ipen most kapok

levelet a Csaloközbül;

(ah pardon : Aranyköz. igy elnevezte miltosagos

mostani hivatalnok candidatus; ez traktalja, de gróf ur azt a szigetet), hogy volt nagy kortesmagunk pinzin, is az nem j o ; — vigtire vau de-

kedizs, „bikeszeretö firfiu“ föl lipte candidatus-

mocraía candidatus, is az csak traktalja hazafias

nak, bikeszeretö kortes vezir urakal; is ata jo

biztatásai; a kibiil in nem iszok. Magam izs azal

draga neszmeli borocskát bikeszeretö választó

kcreskedek.

Mozsd halom, hogy van egy ke közönsignek, utolyara bikeszeretö választok tu

rület Árad varmegyiben, hol csak nyolczan lip-

lajdon bikeszeretö vezireiket ú gy megdöngetek,

tek fel kipviselö candidatusok; oda megyek ki-

hogy’ háború szeretők se kivanhatyak jóban,

lenczediknek.

maga jelölt ur izs kinyteleu volt sajat választói

Most gyiit barátom uram Jóakaró Balint

elül bikesigesebb helyiekre magat eltünyi. — Is

Bicsbül. Beszilte, hogy’ bicsi nip nagyon hara-

igy’ megin csak < ’s aloköz let biz az. Csak ember i

gusza magat nekünk. Fiaker azt monta neki

megcsalodja magat bene.

Bicsben: „vige van világnak mi nekünk. “ Lesz
Pesten orszaggyiilis,

koronatzio! udvar mind

m egy Budaba. Nem lesz Bicsben az idin farsang •

A H erin an stiid ter Z eitu n g h a lá lá ra .

Alázatos szolgája

Tallérossy von Zebulon.

Képviselői választási tréfák.

Kiürült a Dispositions fo n d :
Yala pedig a legfontosabb pont;
Fenekéig kiszárada a kút,
A betegség lett ez által acut,
S elfogyván az utolsó csontdarab,
Ingyen a Zeitung senkit se harap,
Mikor ütik, akkor hull a dió,
Hulló szerkesztő is m on d : adió !
Ha egyszer felmondatott a quartier,
0 is elmegy s lesz belőle mártyr.
S minthogy sem enni, sem inni már nincs mit,
Elmegy és meghalja magát hős Schmidt.

G róf X . ki soha sem lakott a hazában benn,
most egyszerre fejébe vette, hogy’ o fellép követj előlinek.
E végett egy falusi ismerősét felszólítja,
hogy auffirolja őt a választó kerület celebritásainál.
Legelőször is meglátogatják Igazmondó j
Sámuel urat, a ki történetesen egy kicsit na
gyot hall.
A jó barátja bemutatja neki a jövevényt,
mondván, hogy ez gróf X .
Igazmondó ur roszszul érti m eg, s a kiné-
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zéséből azt gondolja, hogy valami belga, a ki meg
akarja venni a losonczi vasutat.

Külön válva vagyunk csak a
Döblingbe való elm ékben!

— Hát csak meglátogatják az urak is ezt a
mi kis országunkat, ú gy e?
A bevezető m egm agyarázza, hogy hisz ez
az úr m agyar ember és gróf.
— - A liá n ! No az már más.
G ró f X . aztán elmondja, hogy ő bizony
azért jött be M agyarországra, mert ú g y találja,
hogy az állami átalakulás fontos procedúrája
nála nélkül nem történhetik meg.
Igazmondó úr most megint roszszul érti a
mondást, s azt gondolja, hogy a gróf úr vadász
ni jött erre a tájra, s felel neki eképen:
— H ja bizony, a mi tájunkon annyira el
pusztultak már a rókák, hogy nem sokára úgy
kell őket külföldről importálni.
A bevezető újra elkezdi magyarázni, hogy
a bemutatott képviselőjelöltül akar föllépni e
. vidéken, azért jött.
— A h á n ! No az már más.
X . gróf aztán előadja, hogy ő bizony azért
akar itt föllépni, h ogy neki is van itt egy kis
birtokocskája; igaz. hogy most árendában van
holdankint öt forint évi bér mellett.
Igazmondó úrnak a fülét csak az „öt forint“
I ütötte meg, s felelt aztán rá ilyeténképen.
— Igaz, igaz, hogy az az öt fo r in t diurnum
is jó . A z ember még félre is tehet belőle, ha jól
gazdálkodik.
Nem kapaczitálták aztán többet.

Kisoványult hazánk fölé
Most száll egy kis reményfelhö,
És ezek elharangoznák1'
Ezt is csupa szeretetböl.

Biczeyö Dani.

K ét hirdetés.
Gyászjelentés.
Alóilirott szomorodott szívvel jelenti egyetlen sze
retett fiacskájának „ Verwivktu-nek folyó hó 20-án vé
letlenül kútbaesés következtében történt gyászos halá
lát. A k ik a korán elhunytat ismerték, tudni fogják, m i
lyen eleven volt szegényke, a mig élt, hogy letudta
szedni szomszédfájáról az almákat, s hogy betndta ver
ni más üvegházának az ablakait; méltán osztani fo g já k
a keseredett szivíi apa fájdalmait. — Mire vihette volna
még, ha m egn ő? Fájdalmainkat tetézi azon tudat, hogy
milyen sokba került a neveltetése, s még csak a hátra
hagyott ruháinak sem lehet hasznát venni, mert azok
nak is mind kiment a könyökén. Fájdalom, biztosítva
sem volt.

Schvvergeling,
kártyavár építő mester. 1

Örömhír.
Örömmel tudatjuk minden közel és távol levő ba
rátainkkal és atyánkfiáival, hogy ma éjjel sept. 20-án ^
11 órakor egy kedves kis angyali szépségű leánykánk ;
született, s a keresztségben „S istirt" nevet kapott. Re- !

A „hamis“ quartett.

méljük, hogy atyai örömünkben minden derék ember i
osztozni fog. A szép kis angyalka igen egészséges s re-

Uj préssé és Őst deutsche Post,
Österreichisch’, Hermanstadter,
F újják a követ ellenünk

méljük, hogy az ég hosszú élettel fogja megáldani.

B el Credit,
Restaurateur.

Tüdörontó lélekzettel.
Rágalom és irigységgel
Pikkelyezve kofa nyelvük,
Mit felénk kiöltögetni
Telik nekik minden kedvök.

A román Reicksrath es a román fuvaros.
F oly ó hó 11-én Küküllőmegyében egy volt román !
Reichsrath utazván egy küküllövári oláh fuvarossal, ut- j
jában egy csomag dohányt feldobott a fuvaros a szekér- i
r e ; miután a fő-fő úr megérkezett dicső Szent-Mártonba, í

„ Unio“ e négy betücske,
Igénytelen, ártatlan szó, —
Nagyra termett füleikben
Csiklandozó tüzes tapló.

a vele utazott tisztségi szolgát rögtön egy tinanczwache j
után küldötte, ki is eljővén, annak azt hagyta meg, hogy |
kutassa meg a szekeret, mert ott dohány v a n , vegyen ;
jegyzők ön yvet róla és bánjon el vele az ö szokott eljá- i
rásuk szerint; a financz, természetesen m egkapta, és a

Fáj, hogy Erdély frigye velünk
Szentesítve földön- égben,

tagadó fuvarost 4'/. négy forintig büntette. —
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Harapnak-e ? vagy nem harapnak.

I. Uraim. Nézzétek, ezek a rettenetes veszedelmes fenevadak. Senkinek sem szabad hozzájuk nyúlni, mert
nagyon harapnak. Jó, hogy ez az óriás kigyó most nluszik, mert különben mindnyájunkat megenne.

•Egyébiránt ezeknek is szájkosarat kell tartania szájukon, mert ezek is haraphatnak, kivált ha
megdühödnek.
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Harapnak-e ? vagy nem harapnak.
;

I
III. No, lássák uraim ; — nem tépnek ezek öszsze senkit, csak bánni kell velők tudni.

i

IV . D e még ezek sem harapnak á m !
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Anecdoták a jelen korból.
A z A .. i ref. lelkész a dolgok mostani jobbra for
dultával gyülekezetével együtt imádkozott az uralkodó
ért és minden tanácsosaiért ilyen form án: „Tartsd meg
uram a mi fejedelmünket, és akinek szivét immáron so
kat szenvedett népedhez forditád; tartsd meg mindazon
tanácsosait, kik a mi testünkből való testek, csontunkból
való csontok, és ne engedd, hogy az uralkodónak kegyes
szivét tőlünk valaha elfordítsák. “
Mikor azután ballagtak haza a tem plom ból, talál
kozik egy haza menő egy szemköztivel, s mondja neki:
Hehj ! nem volt kend a templomban, nem hallotta kend
a tiszteletes ur gyönyörű imádságát ? Ugyan mit imád
kozhatott hát már meg olyan szépet? Megvakargatja
erre borzas fejét az atyafi, s nagy fejtöredelemmel csak
ki süti, hogy hát biz azt imádkozta, hogy esztendőre sza
bad lesz dohányt termeszteni !
A káplán ur meg azt prédikálta, hogy régenten az
ünnep szokása szerint a zsidó népnek , mint egy istenes
népcsaládnak Jeruzsálemben a Jehova oltára körül ösz-

„Igen is kapitány uram !“
„Maka egy jo emper.“
„Igen is.“
„Hát tutytya mek maka piro kazta, hogy minten
matyar emper, ety emper.“
„Igen is kapitány u r, még pedig a mi népünk
mind emberséges ember. “
„J o ! Minten német emper ety tiszno, tudtya? “
„Nem a kérem átossággal, az is csak Isten teremtésed
„N o te ha én m ontom ! minten német emper egy
tiszno, csak olyan kicsiny tiszno. M eg kell neki ölni,
aztán port neki! a menyi élik lesz.“
„Nem a kérem átossággal, én azt m eg nem tehe
tem. Baj is érhetné a falunkat azért, meg h ijjá b a ! fegy
veres n é p , nem lehet azzal oiyan könnyen bírni. Meg
nincsen puskaporunk se.“
„N o te én montom mek kell le n n i! mint én rá m !“
A biró csak nem tudta megérteni, a kapitány meg
makacsságnak gondolva, az öreg bírót ki kardlapozta.
A biró azután jó lélekkel azt hivé, hogy a kapitány ur
„elméjét a jó Isten megzavarta." Jelentést tesz nagy

vekellett gyűlni, hol őseinek hagyományait közösen meg

hamar az ezredesnek a szomszéd városban, s elpana

szentelő az egy hit és nemzeti szertartások által; hol

szolja, hogy az Isten hogy meglátogatta azt a becsületes

mindég egy testté olvadott, mely nemzeti öszveforrás

kapitány urat. A katonaságot cl akarja veszély tetni a föld

nem engedte a nagy nemzettesttel szét mállani. Ezért
nem fogott ki rajtuk — évezredeken keresztül a világ
nak lelke, azért nem birta őket megtörni az idő !

népivel. A z ezredes rögtön kocsira ül az orvossal, lóha
lába mennek az inquisitióra, s akkor tűnik ki, h ogy biz
a kapitány urnák semmi egyébb baja n in cs, mint hogy

Ezt meg azután délután a pinczénél így adta elő egy malaczot akar minden legénynek öletni, és bort reá
_________
egy másik atyafi a többinek : „N o ma aztán csak m eg nekik eleget.
mondta az igazat az a káplány u r ! Hát megtanulta-e

A kenesei embernek kedvencz étke a „pókaczombíl

k en d? de meg ám ! Hát mit beszélt? azt mondta, hogy

lévén az pedig semmi más, mint eczetbe eltett hatalmas

régenten is olyan egy nép volt az a zsidó, nem fogott

erejű hüvelyes paprika, mit ök csak úgy hús nélkül

azon ki még az ördög se. —

szoktak kávé helyett reggelenkint bepánisálni, Katonaexecutió volt egy ember n yakán, s hajszolták szegényt

Jön az ember megrakodva csöbrökkel, sajtárokkal.
Honnan jön kend János ?
A szüretről.

eübök tesz egy jó tál pókaczombot. S azok a boldogta

Hát meg volt már ?

hannak, s kezdik vitézül falni. De a másik perczben

Meg hál’ Isten !

már irtozatos ordításban törnek k i , köpködik a drága

Lett-e sok ?

eledelt, s azon mód viszik a corpus delictit a kapitány-

Tavalyi mód szerint.

hoz, egyik jobban mutogat, ordít, mint a másik. A kapi-

Hát tavaly mennyi lett ?
Semmi se. —

tány rögtön kardot köt, s viszik viszsza a tálat sereges

Somogybán szállásolt a katonaság, becsületes ka
pitánya volt, s a legénység megköszöntötte neve napján.
A kapitány megakarta vendégelni a legénységet egy-egy
sült malaczczal fejenként. E végre hivatja a bírót, ki
meg is jelen, s eleibe állít egész pálczás ornátusával. S
köztük ilyenforma párbeszéd fejlik.
„Maka piró ? “

a Früstiick-ért. Kapja az ember — különös kedvezményül
lanok azt vélve, hogy valami k örtvélyféle, —

neki ro

tül oly szent szándékkal, hogy most a másnak készitett
mérget beadják annak a gonosz parasztnak. Körül is vet
ték azután szuronyokkal, s megetették vele e g y falatig.
Mikor

aztán

megtörli száját

az

ember,

a

bámuló

kapitány nem szólt egyebet, mint: „sa pperlót! tiszn o!"
S az ember nagy komolyan azt mondja r á : „Kapitány
uram ! Nem tudtam ám én azt, hogy amitől a magyar em
ber éled, attól a németet a guta kerülgeti !u
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E g y szász polgár levele feleségéhez Szebenbe.
(Közli J ó n á s . )

Kolozsvárt, szept. 6-án 1865.
K e d v e s Háni!
Itt vagyunk hát ebbe a híres városba! B ezzeg nem
az én kedves Szebenem ! Elment minden kedvem , de
azértjó pofát kell hogy vágjak a dolgokhoz. Bzállást csak a

„Olvasta az úr, mit ir a H. Ztg. ? “
„Nem biz én, nem vagyok nagy újság o lv a só/1
szóltam eltakarítva utamból a székeket, hogy ha kell
elég korán visszavonulhassak.
„Itt Bethlen Miklós nyilatkozik 0
„A z lehet, de tessék elhinni nekem, hogy nem te
hetek r ó la !“

magam számára fogadtam, azon jó remény fejében, hogy

„Nem tehet? —•de már engedjen meg az ur, ten

két hónap bőven elég lesz arra, hogy mind futva vissza

nie kell, mert h a jó i szemlélem, az úr is Szebenböl jött.“

küldjenek. Tudod, csak egy kicsit üssön bele az ördög-

Kezdettem hova tovább nagyobb trémába jönni

ezekbe a m agyarokba, rögtön restuiroznak, károm kod

ennek a barbar embernek társaságában.

nak , dühösködnek mindaddig, míg egyszer aztán arra

„D e kérem hisz ahoz nekem semmi közöm. “

fogunk ébredni, hogy Schmerling ö excellentiája ismét
elfoglalta magas h elyét, Reichenstein a mi pártfogónk

„D e tudja-e az ur, hogy ez az urak Bethlen Mik
lóssá. “

Azt írja, hogy nem kiabálta: unió vagy halál ? —
ügyünk élére áll, s a dolgok megint a rendes kerékvá
gásba jutnak.
hahó, ezt én tudom legjobban, mert hirtelenébe nem lé
Em lékezz vissza édes Hanchenem a mostani mon

vén magasabb hely, a nemes g róf épen az én hátomra

dásomra !
mászott fel, s bele markolva üstökömbe, torka szakad
K ét hónap múlva otthon leszünk ismét, das sag i’ ! tából kiabálta az uniót. A kkor bárány szelidséggel tűr
Egyébiránt megszereztünk magunknak itt minden tem a dolgot, azt hittem, nemes teher nyugszik vállailehető kényelmet, öten lakunk egy szobába, s mivel csak
két ágy fér el benne, azt gondoltuk ki, hogy rendre hasz
náljuk. Egyikünk mindig hetes, reggel kávét főz, (a czi-

m o n ; most, — ah uram most. . . . “
„A z istenért türtőztesse felindulását, az az én se
rem volt, a mit ön feldöntött. “

koria méreg drága itt, külgy sietve 5 fontot), szobát pu-

„Ismétlem önnek, hogy ha akkor sejtettem volna,

czol etczetera. D élbe egy porczió ételt hozatunk, (bez

mi fog történni, lehánytam volna nyakamról úgy, hogy
most nem nyilatkozhatnék semmi lapban.“

zeg nem a szebeni felséges koszt. M egölik itt az embert
a töltött káposztájukkal, mintha bizony czivilisált g y o 

Erre az én emberem fogcsikorgatások között tá

mor képes lenne azt megenni.) Mindenikünknek ju t egy -

vozott, de a seremet nem hozatta meg. Boszusággal hagy

egy csésze. Szerencsétlenségemre ma nekem csak az

tam oda a serházat, ezután csak otthon fogok

eczetes ugorka jutott, — (az ötödik csésze mindig ugor

Janival.

ka, annak a eujon vendéglősnek megizentem épen ma,
hogy az ugorka helyett is húst adasson.)

inni

Tisztelem Schmidt urékat, mondd hogy vigaszta
lódjanak. A viszontlátásig!

L égy szives a fekete czilinderemet a közepén vágd

Mathias Schnupfer.

ketté, (fáj a lelk em , ha reá g o n d o lo k !) s a felső részét
húzd az aljára, hogy ne legyen olyan magas, (tudod, itt

Sziporka.

ezek a czilinder falók nem szeretik látni, ha valaki forschriftmassig öltözködik.) A kaputomra várj zsinórt, s

=

— Ugyan édes m ajsztrom , még sem kész az

mind kettőt küld el. Ezután magyarosan k e ll, hogy ö l az én csizmám ? van már négy hete, hogy megrendeltem.
— Hja, biz ahoz idő kell.
tözködjek, hogy ne legyek senki szemébe szálka. A pantalonomat két hónapért sajnálom elrontatni, — azért te
hát úgy gondolkodtam, hogy behúzom szépen a csizma-

— Idő k e ll? D e csak nem négy hét. Hiszen hat
nap alatt az egész világ elkészült.

száromba.
A her fon Nikolaus Bolnaint mint hallom , m eg

— Hanem hiszen csak olyan munka is az aztán !

akarják nálunk Szebenbe díszpolgárnak választani. Je

Egy szerkesztő magángondolatai a

les egy úr, annyit mondhatok n e k e d ! Hald csak mi tör
tént velem a múltkor a nemes g ró f miatt. Bemenek a

legújabb fordulatoknál.

serházba, s leülök egy szegletbe, hogy csendesen elkölt-

„D e hát ha mind ez így van jó l , a hogy most tör

hessek egy fél kvárglit. Egyszer csak oda ül mellém egy

ténik ; akkor miért fizettem én ezer forint büntetést har

dühös kis em berke, rettenetesen lobogtatva kezébe a

madéve azért, hogy épen csak azt írtam, a mit most hi

„H . Z tg .“ egy példányát. A szemei rémesen kezdettek

vatalosan Írnak ? ? ?

forogni, elannyira, hogy trémázni kezdettem.
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Ama bizonyos csizmadia és felesége

ott Brunner ur zászlóraktára van, a kinél jutányos áron
lehet kapni mindennemű zászlókat három és kétszinü-

kérdései és feleletei.

eket Ízlés és m eggyőződés szerint.

Isztrikucz és Nasszalmicseszkul.
I. T e ! Mit tesz az, hogy „sistirt" a Rajxrát ?
N. Ez tudod: német szó, „sitzt h ie r!“ azt teszi,
hogy mindenikünk hazahozhatja karosszékét

s ülhet

benne itthon.

„Kurandus“ úr és „Schm erling“ úr
értekezése a legújabb dolgok után.
Kurandus úr. Most már nekünk kell azt tennünk
o
-<!

a mit a magyarok tettek; nekünk kell a passiv ellenál
láshoz folyamodnunk.
Schmerling úr. Nagyon helyesen ! És hol kezdjük

lálom Budavára egyik érdemes volt képviselőjét, csen

a passiv ellenállást?
Kurandus úr. Ott, a hol a magyarok kezdték : le

des vitában az ott felállított finánczczal. „Mi b ajotok?"

kell mondani minden hivatalról, ott kell hagyni a bu-

— — Nem rég a svábhegyre ballagván ki, ott ta

kérdém tőle. Hát csak az a baj, hogy a hudai földbir reaukat; tömegesen leköszönni a hivatalnoki karnak.
— Schmerling ur. De isz arra nem állok r á ! Ha
tokos saját ökrein akarta Budavárosa határában fekvő
szántóföldéire kihordatni a trágyát, s a financz nem en-

nem kezdjük ott, a hol a magyarok v ég ezték ; ne Írjunk

j gedte az ökröket a szekérrel odább menni ; hordássá lo-

semmi újságba, ne olvassunk semmi újságot, ne praenu-

) von a trágyát a gazda. Az ökör accisa alá esik. (No

meráljunk semmi újságra.

csak már most a lóhúsevést divatba ne hozzák, mert

Kurandus ur. De biz arra meg én nem á llo k !

akkor meg majd lóval sem lesz szabad bejönni a város
ba ; sőt megérhetjük, hogy az emberhúst is megaccisolják, s akkor gyalog sem jöhetnénk be.)
-------- No most jó már, hogy nem viselünk magastetejü kalapokat. (Miért olyan nagyon j ó ? ) Mert ha
most a magyar ember Bécsbe felmenne, riktig bever
nék a kalapját a bécsiek m érgükben; de minthogy alacson tetejű a kalapunk, azt nem lehet nekik beverni.
------- (Meddig maradnak már még ezek a mostani
— izék a helyeiken ?) Nem tudom ; de annyit tudok, hogy
mikor a körtét leszedték a fáról, akkor aztán a levél sem

Számtani feladvány Bolnai Miklósnak.
Ha 1848-ban, mint vitéz honvédkapitány m űköd
tél saját vallomásod szerint, s e bűnödet 1865-ben azzal
kívánod jóv á tenni, hogy Ausztria mellett Ígéred vére
det ontani: már most feltéve, hogy legalább tiz annyi
vért Ígérsz ma vezeklésül, mint a mennyit kiontottál
1848-ban; kérdés: — hány szúnyog kívántatik arra,
hogy ezt az áldozatul felajánlott vérmennyiséget felszíjjá?
________

soká tartja magát rajta.
-------- (Próbaválasztás ? Mi az a próbaválasztás, a

Kérdés, felelet.

mit a pestjózsefvárosi választók rendeznek most vasár

N. Miska. Valid meg igazán, Magyar Miska, ugyan

nap.) Hát tudod mind a három párt összegyűl candidatusaikkal együtt, s kipróbálják, hogy a három párt

miféle subventiot ád a magyar újságíróknak a mostani

közül melyik tud több bort, s a három jelölt közül me

M. Miska. Subventiot ? A z igaz, hogy nagy subventiót ád n e k ik ; nagyobbat mint az egész dispositi-

lyik tud több czukros vizet meginni ? A lesz a győztes.
— — (A koronakávéház fölött már leng a három

kormány azért, hogy ilyen bizodalmas hangon írnak ?

onsfond: — ád nekik s a j t ó s z a b a d s á g o t .

szinü zászló, váljon mit jelent az ?) Azt jelenti, hogy
Laptulajdono3 és felelős szerkesztő:

J ók a i M ór.
(Lakása : Ország-ut 18. sz. 2-ik emelet.)

Nyomatott Emich G. magy. akad. nyomd. Pesten 1865
(Barátok tere 7-ik szám.)
Rajzolja : Jankó. — Metszi: Polák.

