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S zá sz  K ároly .
Ne mondják hát azt az erdélyi szászok, 

hogy mi mindennek ellensége vagyunk, a mi 
szász.

íme itt van egy erdélyi Szász, kitol nem 
tagadhatjuk meg a tisztelet 
adóját.

Az igaz, hogy ez nem olyan 
szász, a ki be akar bennünket 
vinni a Rájxrátba; sőt inkább 
olyan szász, a ki maga is fel
esküdött ,,K un“-nak, hirdet
vén a kunok városaiban az 
igaz hitet és az Isten igéjét.

És nem is azt cselekszi, hogy 
minket akarna germanizálni 
sőt inkább megfordítva, a felől 
hires, hogy a mi jót más nem
zeteknél megkaj), azokat mind 
magyarrá teszi, még pedig oly 
szép szerével, hogy a kény
szerítésnek semmi nyoma sem 
látszik rajtuk.

Most legújabban különös érdemei vannak 
azon nagy angol kölcsön létrehozásában, me- j 
lyet a Kisfal udy-társaság az angolok legelső

szellemi Capitálistájával Shakespearrel kötött.
Hogy az ilyen nagy kölcsönöknél maguk

nak a közbenjáróknak is szokott lenni némi 
hasznuk, azt látjuk idegen példákból. Az em

berre csak ragad abból valami.
Ú gy bizonnyal Szász Károly 

sem menthető fel azon gyanú 
alól, hogy midőn most egy
szerre két drámával áll elő, a 
melyek közül az egyik ötven 
aranyat nyert, a másikat pe
dig csak az imádság tartotta, 
hogy százat nem nyert; e meg
lepő fényűzés alig telhetett ki 
másból, mint Shakespeare 
szellemtőkéjének időközbeni 
használati kamataiból.

E két legújabb művét, a 
Lelenczet és Heródest, nem
csak az írók, de a színészek is 
dicsérik.

Az ég adjon több ily szászokat is ha
zánknak.

K —s f i -n.

£



322

:
Tallerossy Zebulon programmja a választóihoz.

Tisztelt polgártársak! (Subintelliguntur, 
nemes tarsak, is paraszttarsak).

Ismeritek engemet ? Nem. Az jo. Mer ha 
iteneg’ mar ismernitek. mentem volna máshová.

Had majd in elmondok, hogy ki vagyok ? 
Derik ember vagyok. Nagy hazankfiunknakjob 
keze v.agyok. Kormanyfirfiaknak intimus bara- 
tya vagyok, viczekanczelariusal per tu vagyok ; 
viremet ontanyi kisz vagyok bölcs tanácskozás
ban. is szolgálok hazamat csatamezejin izs őszin
te viszavonulasomal. Mig azt izs megmondom, 
hogy zsidó nem vagyok.

Is különösen mig egy nem vagyok. Nem 
vagyok az a Tallerossy Zebulon, ki ez elöte 
nigy, öt esztendővel voltam. Az volt bolond em
ber, in vagyok okos ember.

Azirt ne halgasatok az olyan bolondokra, 
a milyen in voltam . hanem az olyan okosokra, 
milyen in vagyok.

Mer kötelesige minden embernek, igaz ha
zafinak lenyi — titokban; hanem azt cselekede
teivel soha el nem arulnyi, hanem titkot magá
val vinyi — kocsmába , is csak otan kibeszil- 
nyi, mikor iszik.

Tisztelt polgártársuk!
Ti minyajan jól tugyatok. mit kivanya je 

lenleg tülünk égisz Európa? olyan jól tugyatok, 
mint in magam: mert in magam magam izs úgy 
nem tudom rula sémit, mint tik.

No hat ezt a kívánságot, be kel neki teje- 
sitenyi.

Mert ha ezt meg nem tejesitünk, minya- 
junknak meg kel halnyi, vagy elib, vagy utob.

Európai constellatiok akipen eonstatiroztat- 
nak, hogy azoknak exigentiait evidentiaban 
tartva , juthatunk csak azon expediensekhez, a 
miknek opportunitasa égisz positivitassal prae- 
supponalhato, is a miknek peripetiain ha toties 
quoties szerencsisen vígig pertractalhatunk, 
írünk el vigtire az üdvös resultatumhoz. mely 
minden divergentiakat egy közös tendentiaban 
parallelizalnyi fogja.

Ti ezt nem irtetitek ugy-i ?
No hat ipen azirt megvalaszatok engem, a 

ki irtem.
Mar most beszilyünk olyanrul izs, mit ti izs 

irtenyi fogjatok.
Legelőször izs gyün a d ó .  Hja bízom adót 

fizetnyi kel égisz országnak ; hanem in kicsinya
lok orszaggyülisen, hogy választó kerületem ke- 
vesebet fizesen, mint a töbi; vesenek ki azt a 
töbire.

A mi varmegyiket ileti, azok mar edig izs 
megvanak, csak ipen egy betű közbeszurasal,
„varjmeyye.“ Ez tehat megmarad.

A szóló dizsma égisz Thurocz varmegyinek 
elengetetik. Hogy nincs izs égisz Thurocz var- 
megyiben szőlő, az nem tesz sémit; azirt mig izs 
ki fogom neki eztet vivnyi.

Szabad vadászatot fogok kieszközölnyi 
legalab verebekre ürgikre, is cserebogarakra 
nizve.

Kieszközlök magas kormánynál, hogy cső j  

legyen mindig, mikor kel; szomszidoknak pe
dig, kik akarjak valasztanyi hatarozatista kip- 
viselöt, ne legyen sémi.

Törvinyhozatasik az iránt, hogy ne zsidó 
határozón meg, menyit ad zabirt, hanem mi meg 
mongyuk neki: menyiirt adunk neki zabot?

Exequalnyi haromesztendeig senkit ne le- 
hesen.

Hivatalt kapjon minden ember, a ki olvas- 
nyi tud, fizesen ütet magas korm ány; ü lasa, 
mibül ?

Nemzetisig tekintetibeu minden embernek 
megengetetik, hogy tetszise szerint szabadon 
magyar, tót, szerb, horvat, ruthin, szláv, szlo- 
vin, cseh, román stb. nyelven irot ujsagraprae- 
numeralyon; csak nimetre nem; mert ara úgy 
izs elegen praenumeralnak.

Azután azt izs megigirek, hogy ha engem 
meg fogtok valasztanyi, olyan vasutat hozok ha
za nekt ek, mint a szebeni rajxratok vitek haza
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nekik, kin igen jól lehet utaznyi tilcn —  szán
kóval.

Is vig'tire, ha azt égiszén ki nem vivhatyuk 
izs, hogy ezutánd magyar dohányt lehesen pi- 
palnyi, de azt mcgfeszitet eröködisemel igirem 
töb hazafiakal együt valvetve kieszközölhctnyi, 
hogy legalab magyar pipáiul lehesen ezutand 
dohány oznyi.

Mind ezeknek megtartasairt zálogba leteszem 
edigi irdemeimet.

Is minthogy 1848-iki törviny tiltja veszte- 
getist, is a mi nekem törvinyben jo, azt in nekem 
tiszteletben tartom; tehat bort in ti nektek osz- 
tauyi nem fogok; hanem ha tisztelt polgártársak 
ex propriis akartok inya egiszsigemirt, azt új
ságba ki fogok tetetnyi.

Kelt : útban Bics fele.

Xebutim de Tallei'ossij

Képviselő-választási tréfák.
ii.

„Micsoda ? szól Esztergomi János barátunk, 
felförmedve; még engem akarnak megbuk
tatni ? engem ? ! a ki két ezer embernek vagyok  
—  keresitapja!

| IIL
Grófi jelölt (békés indulatu férfi) komor

nyikja kortesvezéri szerepre vállalkozván, az 
uradalmi kertben dolgozó választó polgártársak
nak a kastély pinczéjéből borokat hozat fe l, s 
poharat adván a lelkes választó kezébe, így fog 
hozzá:

—  Igyék kend István, hadd töltöm tele a 
poharát; no hát kinek az egészségére iszik kend?

—  É n ? — Hát csak a magam egészségé
re. Mond István, s azzal felhörpenti a poharat.

No ez nem jól van így István; kendnek 
velem kell koczczantani a mi követjelöltünk, a 
méltóságos gróf úr egészségére. No még egy 
pohárral.

—  Ahoz is értek. Nem vagyok én olyan 
buta paraszt. Hát „a méltóságos gróf urat, aki- 
gyelmetek követjelöltjét az úr Isten sokáig 
éltesse!"

—  Már így jól van.
— No már most meg maga koezczantson 

én velem. Próbáljuk meg egy harmadik po
hárral.

—  Tessék.
— H át! mond István gazda megtörülve 

bajuszát; azt a mi régi követünket 61-ből az 
úr Isten éltesse! — Mert az is derék ember ám. 
Szól a bámuló komornyik vállára veregetve a

i praktikus választó. 1

IV.

Egy 61-iki volt képviselő, ki liberális férfi 
és igen élezés ember, azt a tréfát gondolta k i ; 
hogy egy nagyon liberális czikket küldött be 
egy nagyon conservativ lapnak, gondolva, hogy 
mint megboszantja majd vele a szerkesztőt.

Hanem a szerkesztő még élezesebb ember 
volt, s fogta a veres plajbászát, kitörülgette a 
beküldött ezikkből a liberális frázisokat, irt he
lyükbe ultraloyalis mondásokat s kiadta a kit- 
rucz képviselő neve alatt a czikket saját leg- 
klerikálisabb lapjában.

Most aztán a volt képviselőt mortifikálják 
mindenfelől a corpus delictivel, s nem győzi 
magyarázni fejenkint minden interpellatornak, 
hogy igy volt, nem amúgy.

Azért nem kell az embernek tréfálni azok
kal az emberekkel!

Borkorcsolya.
Egy huszár gyónása. Megakadt egyszer a huszár. 

Gyónnia kellett és nem szeretett volna az ezred leiké- \ 
szének gyónni. „Pajtás," mondja a másikhoz, „nem 
tudsz egy süket papot, gyónni akarnék ? “ De bizony tu
dok, — feleli a másik, ki már vénebb huszár volt, — 
épen amott gyóntat, jámbor, szelíd páter, annak bát
ran elmondhatod minden bűnödet, nem hallja." Megö
rül a huszár s oda megy a süketnek vélt paphoz, kinél 
rákezdi : drá-dra, drá-dra, drá-dri-, — drá-dri-
dra-drá drá-dra stb. mint esti imára szoktak a huszá
roknál trombitálni. A pap csak hallgatja a huszárt, s 
mint az elhallgat, ö is rákezdi: tri-tra-tra-ta, tri-tra-tra- 
ta, mint az imatrombitálást szokták bevégezni, de c köz
ben úgy vágta pofon a huszárt, hogy ennek csak úgy 
szikrázott a szeme, ki nem várva be az absolutio végét, ! 
úgy elinalt, hogy bottal sem érték volna utói. A vén 
huszár kaczagva nézte, hogy absolválja pajtását a sü- I 
két pap.



Ki kapkod a másé után mohon, 
Azt is vesziti, a mit már fogott.

„Saját vissz-árnya képit a vizen 
Meglátva, azt hivé : egy másik állat, 
Ki ott úszik, egy másik húst viszen,

S hogy azt is el-bekapja, felnyitá 
Száját mohón , s kapott utána; de

Azonnal a saját szájába tartott 
Jó konczot is kiejté a fogából. 
Tanulság e meséből az, hogy a



C ?  « *  ■ ■ ■  ■ »  e s a t i  « » .

A  mért kritizáltad a mi kormányunkat, fizess azonnal 1000 forintot.

Már most meg a mért te kritizáltad a mi kormányunkat, fizesd viszsza az ezer forintot.



326

Tragikomikus várparancsnok.
(Egy székely góbé naplójából.)

A brassói fellegvárat 1849 előtt erödi minőségé
nek jellemzéséül fecskefészekhez szokták hasonlítgatni, 
amire pedig nem vala egészen érdemes, mert a fecske- 
fészek oldalai sárból, a brassói fellegvár falai pedig kö
böl vágynak rakva. Azután meg sánezczal is köröskörül 
vala a brassai vár fogva ; hanem az is igaz, hogy ebben 
a sánczban a sánczkáplár tehenecskéje legelésze akkor 
is, amidőn mi bele szondánk. Szondánk pedig a brassói 
fellegvárba 1849-ik év junius 20-án, amidőn Lidércz 
muszka generális harmincz ezer emberrel jőve látoga
tást tenni a székely nemzetnek Oláhország felöl, s miu
tán Felső Tömösnél egyszer, Alsó Tömösnél pedig má
sodízben megverekedének a mieink, — a kiknek száma 
gyalogságot, lovasságot és tüzérséget összevéve nem 
niene többre 1000— 1200 főnél, — a tengernyi muszka

1 hadsereggel; a Brassó városban helyőrségen levő egy 
székely század, nagy hamarjában fölvonula a fellegvárba.

: Kézdi vásárhelyi Tóth Samu brassói térparancsnoksági 
kapitány komandója alatt; mert a térparancsnok őrnagy
nak jó  lovai valának s szerencsésen elmcncküle Három
székre.

A várban találánk hat sugár ágyút, mind hatfon
tosak valának, s az egyik abban vált ki a többi közöl, 
hogy el vala repedve, s ilyen maródi állapotában nem 
tehete szolgálatot. Egy másik pedig azzal jeleskedett, 
hogy hihetetlen messzeségre tudott belőle egy magyar- 
országi honvéd tüzérhadnagy lőn i, a mi a brassói szász 
atyafiaknak majdnem alkalmatlanságot okoza. Történt 
ugyanis, hogy a mint a muszkák bejövének Brassó alá, 
a város tanácsosait maga elé parancsolván Lidércz ge
nerális, kikérdezé, hogy mi minden van a várban, meny
nyi őrség, hány ágyú és milyen félék ? stb. a tanács urak 
pedig híven elmondának mindent, a mit tudtak, neveze
tesen az ágyukról azt vallák, hogy hat darab hat fontos 
vagyon. Ekkor az akasztófa-hegy alatt ütének tábort 
olyan distantiában, ahová a hatfontosok már nem hord
ják cl az ágyumagot. A generális sátorát pedig a tábor
karéival együtt az akasztófa-hegy oldalában magasosan 
iiték fe l; ott valának közelségben Kiss Sándor ezrede
sünk (az Isten nyugosztalja) a brassó vidéki magyar 
parancsnok, akinek a lába volt ellőve, és Cserey őrnagy 
is, akit a városban kentének kézre.

Amint a generális sátorában javában poharazának, 
ugyan abban az időben összedisputála a magyarországi 
tüzérhadnagy valakivel, hogy ö el lő a Lidércz generá
lis sátoráig abból a bizonyos ágyúból, amelynek nagyon 
jó l ismeré a virtusát; s a felcselésbül az lett, hogy a tü
zér tiszt kiszedeté az ágyúból a töltést, maga tölté meg

újra a saját esze szerint, s felemelvén Isten igazában a 
lavétáját, csak czéloz, csak czéloz, -  egyszer bümm ! 
az ágyú clbödül, mi a bástyáról néztük figyelmesen, hol 
üti fel a port a golyo, s azt láttuk, hogy a hegyoldali 
sátrakban nagy lön a mozgás, mert a golyó Lidércz ge 
nerális sátora előtt csapott le, és még túl pattant rajta; 
amiért nagyon megboszankodek nem annyit a a vaibe 
liekre, hanem a nemes szász tanacsra, hogy miéit tar
tottak a rebellisekkel, mert különben nem hazudták 
volna neki, hogy nincsen a várban egyéb, mint hatfon 
tos-féle ágyú. Úgy hallottuk később, hogy csak a meg
sebesült Kiss óbester bizonyítása tudta elhárítani a ta
nács uraktól, hogy kurtán nem bántak velők a muszka 
atyafiak, a vélt rászedésért.

No de tér jünk vissza a fellegvárba.
Az a maroknyi nép a mi benn vala, nem remél 

hété, ha csupa Leonidások lettek volna is a vár meg
tartását, nem is számítánk mi erre, hanem azzal kecseg 
tettük magunkat, hogy majd Kökös felöl a Háromszéken 
összeszedkezett erő, Fcketehalom felől pedig a Bem táti 
által küldött segítség, vagy talán ö maga is talál jönni, s 
ha néhány napig visszatarthatjuk az ellenséget a városba 
bevonulástól, akkor nagyon jó  iziien lehetett volna a 1 
két oldalt megtámadott muszka hadra onnan a magasból 
irányozni azokat a sugár ágyukat.

De nem jőve segítség sehonnan , hanem jövének 
az orosz tüzérek, két felöl vetágyuikkal, s két oldalt 1 
úgy össze lödözék huszonnégy óra alatt azt a fecske
fészket , hogy olylyá lett a hiúja, mint valami ven obsi- i 
tosnak a köpönyege.

Mikor azután nekünk elfogya minden municziónk, 
s reménységünk se vala segítség érkezéshez, feladtuk a 
várat. A  mi úgy történt, hogy a fehér zászló kitűzése 
után, megjelenének a muszka tisztek, bizonyos számú 
legénységgel a fellegvár előtti hcgyoldalas téren, s a mi 
részünktől a tisztek kardosán, a legénység fegyver 
nélkül mene ki. Osszeirának mindnyájunkat, s a tisztek- j 
töl átvevén kardjaikat a honved közlegények künn ma- 
radának, a tisztek pedig , —  már fegyvertelenül 
visszamenőnek a várba a muszkákkal, arravaló biztosság 
okáért, hogy hátha valami alattomos fcllobbantást 
vagy más effélét készítettek volna, hadd legyen nekik 
is részök a mulatságban.

A  mint a vár belső kis terén álldogálónk nagy 
szomorúsággal, egyszer csak valami élénk mozgást s 
muszka kárinkodást vevénk észre, a minek az oka va
lóban szomorúan mulattató és mulatságosan szomorító 
látvány vala.

Volt a brassói fellegvárnak egy körülbelül három 
mázsás vastag sánczkáplárja, —  Fehér vala a becsületes 
neve; — ez a becsületes hazafi, a midőn látá, hogy nem
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lesz a vár megmentéséből semmi, hogy a tiszt urak a 
feladás feltételeiről tanácskoznak , lakszobájába vonult 
vissza, s terjedelmes derekára felkötvén egy pallosszerü 
roppant kardot, az asztalra tett maga elé egy pár töltött 
pisztolyt és egy termetes kancsó bort, 3 addig vigasztalta 
magát a kancsóból, hogy a midőn a vár feladása történt, 
ö keme jóizüen horkolt, s csak a kutató muszka kato
nák verték fel mély álmából, a kik a kardot az oldalán 
hagyva, a két töltött pisztolyt mint corpus delictit előtte 
vivén s a derék öreget előre döfölvén kárinkodva muto
gattak Fehér sánczkáplárra; ki neki vörösödött arczczal 
s még derekasan mámoros fővel, hadonázva mind a két 
kezével, s nagy fenhangon kiáltozá, h og y : „nem adom 
fel a várat! utolsó csepp vérig védelmezem a váramat.11

S valljon mi történt Fehér sánczkáplárral, a ki 
igy ellenszegülő, talán bizony ott helyben főbe lőtték ?

A várat és minket átvevő orosz tiszt, (most is előt
tem áll az alakja, —  egy ölnyi magas termetű, az egyik 
szemén fekete köteget viselt, ezredes volt), kitudakol
ván az egyén kilétét, s a dolog miben létét, részvevő 
mosolylyal szegzé egy szemét a kötelességéhez részeg 
fővel is annyira ragaszkodó, öszbecsavarodott Fehér 
sánczkáplárra, s megparancsoló, hogy minden bántás 
nélkül kisérjék őt a többi hadi fogoly közé. /*. I*.

Mire jó a kopasz Tej!
R ___ y, a felső megyékben átalánosan jó kedélyé

ről ismert ur, egy Ízben utaztában elkésett, és kényte
len volt egy falu rongyos csárdájában meghálni.

— Van-e szoba korcsmáros? kérdi a fogadóstól 
R . . . . y .

—  Dehogy van nagyságos uram! A z egész házban 
csak egy szobácska és egy ivó van , a szobácskát én 
használom számos tagból álló családommal, az ivót pe
dig, a mint nagyságod is látja és hallja, a falu korhely, 
goromba suhanczai úgy ellepték és annyira teli lármáz
zák, hogy nagyságod ott egy perczig sem nyugodhatik.

—  Nem tesz semmit, mondja R . . . .  y, majd elbá
nok én azokkal, csak hozasson be szalmát annyit, hogy 
mind é n , mind testvérem elalhassunk rajta. És ezzel a 
két vándor az ivószobába ment.

A gőz, a pipafüst és a szobában letelepedett ittas 
emberek kiabálása nem valami jó  kilátást nyújtottak 
ugyan az éji nyugalomra, de R . . .  . y hitte, hogy a kel
lemetlen vendégektől mi hamarább megszabadul, és az 
éjét ha nem is kényelemben, de mégis csendességben 
fogja tölthetni.

—  Adjon isten jó  estét! —  üdvözli R . . . .  y a tár
saságot, —  de ez mintha a beszéd nem is hozzájuk lett 
volna intézve, folytatta lármáját még tovább és hango
sabban.

R . . . .  y  mikép fentebb is említve volt, jó kedélyű 
ur lévén, mint ilyes nem egy büvészi játékot tett saját- \ 
já v á , és bizton hitte, hogy ennek segedelmével majd i 
csak megszabadul a kellemetlen zajtól.

E közben a korcsmáros behozatváu a szalmát, szé
pen egy sarokba terítette el.

—  Hát Feri, te hol fogsz aludni? kérdi testvérét 1
K . . . , y .

Itt a sarokban, mondja az.
—  Oh én nem, fűzi odább a szót R . . , .  y, nekem 

az egyik lábom itt a szalmán, a másik pedig, s a fejem 
amott a másik sarokban lesz.

E szokatlan alvási mód hallattára a parasztok ősz 
szenéztek, nagyot nevettek, és tovább folytatták társal
gásukat.

R .. . . y  erre a társalgók közé elegyedik, és apró
lékos bűvészed mutatványait vette elő.

A parasztok aggodalmasan néztek egymásra, és 
suttogó hangon mondák, hogy „garabonczás diákkal11 
van dolguk, — de azért az előadás csak folyt tovább.

Látván most már a parasztok, hogy a dolog min
dig vastagabban jön, a garabonczás mindig megfogha- 
tatlanabb dolgokat mivel, nehány szépen fizetett és csen
desen tovább ballagott.

A  hátramaradottak, a folytatott miveletek után is
mét újabban megrémülve fizettek, és odább állottak any- 
nyira, hogy végre csak egyetlen egy , a falu legbátrabb 
embere maradt hátra azon elhatározott szándékkal, hogy 
bármi történjék, bevárja a dolog végét és személyesen 
meg akar győződni, hogy a garabonczás hatalma med
dig terjed?

R ___ y tehát most már csak egyes garázda elbá
násával lévén elfoglalva, hogy ettől is megmeneküljön, 
mesterségeinek legnehezebb darabjait vette e lő , —  és 
az ember az elhagyottságban, szemben a szörnynyel el
vesztette bátorságát, s izzadni kezdett annyira, hogy a 
verejték csak úgy gyöngyözött kipirult arczán. Midőn e 
kellemetlen helyzetben hol egyik, hol másik kezével tö-
rölgette izzadtságát, szánakozva kérdi R -----y : mi baja
van barátom ? !

—- Nagyon melegem van !
Nekem is az van, viszonozza amaz, —  hanem 

hisz azon könnyen segíthetünk, vegyük le a hajunkat, 
így ni, és parókáját le vévén fejéről, tökéletes tar kopo
nyával állott a paraszt előtt.

De már ekkor nem állhatván az atyafi tovább a 
dicsőséget, a szokatlan hűsítő modor annyira megfélem- 
líté szegényt, hogy rögtön az ajtónak rohanva, szó nél
kül szaladt, a merre látott.

R . . . .  y pedig ez után testvére mellé keveredve, 
csendességben tülté az éjt.
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei

--------Most olvasok egy amerikai városról, a hol
J nincs semmi pénz, hanem egyik ember a másiknak utal

ványoz „munkát munkáért*, ez a bankó. Aztán felesé- 
| get egyik sem vesz, hanem a házasságot szokják tartani 
; titokban. Legfeljebb az asszony személy, a ki épen férj

nél van, egy szál veres czérnát köt a kis ujjára, erről 
megtudják, hogy már nem kisasszony ; s ha aztán lete
szi a veres czérnát, arról megtudják, hogy már most 
megint kisasszony.

-------- Hogy tudnád a legközelebb előadott szín
darabnak, melynek czime „a Tücsök leánya11, egy szó
val elmondani a kritikáját? (No hát hogy?) Hát úgy, 
hogy: „T iics-k i!“

------- (No iszen lesz kendnek, csak Mindenváró
úrral összejöjjön! ugyan lármázott, hogy szűkre csi
nálta kend a csizmáját). Nem félek én Mindenváró 
uramtól, azt fogom neki mondani, hogy Deák Ferencz 
utasítása volt, hogy szűkre csináljam a csizmáját. Elhi
szi az azt, s nem mer többé lármázni.

--------1861-ben az volt a jelszó, hogy „vessünk fn -
! tyolt a múltakra!“ az idén pedig ez a jelszó, h ogy :

„ vessünk fátyolt a jövendőkre !“
-------- A  csehek Prágában fényesen kivilágították

a színházukat arra a hírre, hogy fel van függesztve a 
Kájxrát. (Sajátságos neme a szomorkodásnak!)

-------- A  szigetvári szolgabiró nyilatkozik a Pesti
Naplóban az iránt, hogy nem engedte meg a szózatot 
énekelni. Végül hibáztatja azokat, ak ik  vádolják, hogy 
mért nem kértek tőle lovagias elégtételt. Ez is uj ma- !

gánjog, hogy a törvények végrehajtására hivatott bírói 
személy a panaszttevőt a lovagias elégtételek útjára | 
igazítsa.

_____A N. Fr. Presse szerkesztőjét, a miért a mos
tani kormányt megtámadta, elitélték 8 napi házi fog
ságra. (Ebből is látszik a különbség a mostani és előbbi 
kormány között; — az bezzeg nem is indított pert uj 
sáo-iró ellen, a miből öt, hat hónapi nehéz fogság nem 
került k i ; az volt a nagy lelkiiség.) En is azt mondom, 
hogy az valódi csúfság a journalistikára nézve, 8 napi 
házi árestom! Nem is fogadta el a derék szerkesztő ; 
apellált, azt mondta: neki is mérjenek abból a kelmé
ből a miben a kollégái részesültek.

A ki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.
A régi jó  Bach időkben a sok új növevény között 

virágzott az a faj is, a minek neve iskolatanácsos. Mis
siója pedig az volt a Schulrathnak, hogy két ezer forint 
bagatellért évnegyedenkint egyszer látogassa sorba az 
iskolákat, s szerezzen magának alapos értesülést a fe
löl, hogy az új nemzedék nagyot nőtt-e már abban a tu
dományban , melynek catechismusa szerint az ö minisz
tere parancsolatjára —  fizetni.

Az akkor nagyváradinak nevezett kerületben is 
volt egy ilyen Kchulrath, a mely kerületben nehány tót 
ajkú község is leven, a Herr Schulrathnak pedig épen 
semmi ismeretei sem lévén e grammaticában', aként se- 
gittetett rajta, hogy nehány kérdés formuláztatott szá
mára tót nyelven, a miket az iskolák tanítóihoz kell in
téznie, s a mikre azok aztán felelnek a maguk tehetsége 
szerint, végül pedig az a biztató szó, hogy „no csak tart- 
són meg benneteket továbbra is az Isten ebben a jó  ér
zületben, édes gyermekeim.*

A legutolsó kérdés persze az volt, hogy „milyen 
j érzelmitek a fiúk? hogyan vannak a kormány iránti 
tiszteletben ? “

Természetesen minden rektor szabályszerűen azt 
felelte e kérdésre, hogy praestanter loyalis érzelem ural
kodik az ifjúság között.

Hanem az ---- házi rektor a szabály alól kivételt
talált tenni s azt válaszolta e kérdésre, hogy „ezek bizony 
semmire kellő lázadók mind, az apjaik is azok, nem tisz
telik ezek a minisztériumot az istentelenek.*

A Herr Schulrath mindent végig hallgatva, komoly 
ihletéssel válaszolt rá betanult tót phrasisával:

—  „No, az Isten tartson meg továbbra is bennete
ket ebben a jó  érzületben, édes gyermekeim!“

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 
Jókai Mór.

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

Nyomatott Emich 0 .  magy. akad. nyomd. Pesten 1865. 
(Barátok tere 7 -ik szám.)
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