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M it h oza sz atyácská m  ?
(svéd románcz.)

Mit hozasz, mit hozasz 
Apácskám, apácskám,

Ha felmégy a Pestre 
Nagy házba, Budába 
Kővetnek, nagy úrnak,

Kicsiny kis fiadnak,
Ha megjösz, mit hozasz ? 

„H ozok neked, kicsiny fiam 
Czifra babát aranyfüstöst,
Hinta lovat, és fakardot 
Jó lesz, míg öszsze nem töröd.“

Mit hozasz, mit hozasz 
Kin csecském, férjecském, 

Ha felmégy a Pestre 
Nagy gazdag városba 
Követnek, merésznek,

Hűséges zsenádnák,
Ha megjösz, mit hozasz ? 

„H ozok neked hű zsenácskám 
Regement huszárt, j ó  tánczost, 
Casinói piknikekben 
Lesz ezután kivel járnod.

Mit hozasz, mit hozasz 
Papácskám, papácskám,

Ha felmégy a Pestre,
Szörnyű szép városba 
Követnek, nagy úrnak, 

Szellemdús lyánkádnak 
Ha megjösz mit hozasz? 

„H ozok, szellemdús leánykára 
Neked szomorú nótákat, 
Keserves históriákat,
Azt zongorázd, ezt olvasgasd.“

Mit hozasz, mit hozasz 
Gazdácskám, uracskám,

Ha felmégy a Pestre 
Nagy úrnak, követnek,
Hol minden kocsin jár, 

Kocsisnak Marcsinak 
Ha megjösz mit hozasz? 

„Hozok neked Marczi szolgám 
Czifra új ostort, suhogóst, 
Egészen új módi zablát, 
Tudom, kedved telik benne.“
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Hát nekem mit liozasz 
Átyácskám, atyáeskám, 

Ki téged felküidlek 
A Pestre követnek 
Hogy képem viseld ott. 

Választó népednek,
Ha megjösz mit liozasz?

(Már hiszen akármit liozasz,
De nekem se ezifra babát,
Se pedig szomorú nótát,
Se mulattató katonát,
Se új ostort jó  suhogóst,
Se pedig új módi zablát,
Azt mondom, hogy ne hozz haza!)

f i —s Ifi— n.

Tallőrossy Zekulon levelei Mindenváró Adómhoz.
Tekintedezs barátom uram!
Nem adom száz fovintir, hogy megbuktam.
Hajam minden szalu (pedig paróka, most 

csinálta Deletter) felborzad ég feli, ha elgondo
lok . hogyan betelyesitetem volna in mindazt, 
mit megigirtem választó publikumnak? Szeren- 
csimre elenfelem tuligirte rajtam, is nyakúban 
marata kipviselösig.

Mikor nipszerüsig-liczitation megjelentünk, 
aztan montak : „ki igir töbet iríe?“

Aztán én igirtem: „elhozok ti nektek ki- 
lenez minisztert, felelős magyar kormányt;  akor 
elenfelem felalta, tulkiabalta rajtam: „én hozok 
tizenkilencz minisztert, propelleres magyar kor
mányt. u

Ezt én nem tutam kitalalnyi.
Én azt hitem, sokat mondom, mikor mon

dok: „legyen egyenlösig! grófok csak olyan 
emberek legyenek, mint paraszt ember!" elen
felem nem megeligete vele ; azt monta : „én pe
dig azt akarok, hogy ezután mink legyünk ex- 
celentias urak , grófok legyenek halják kentek!"

Azután montam : „helyre alitom varme- 
g yik et!" elenfelem azt monta : „én csinálom min
den varmegyibül országot, minden varosbul var- 
megyit, minden faluból varost.

Ezt én nem tehetem.
Ha montam: „énipitetek sok vasutat, min- 

deniivi vasutat, szőlő garadok közi izs ipitetem 
vasutat, mind Rotschild költsigin,“ akor elenfe
lem azt monta: „én izs, hanem rézbül.“

Ez megint csak töb volt.
Ha én hezitáltam : „csinyaltatom nektek 

olyan telegrafot, a min lehet utaznyi Chinaba,“

akor elenfelem felyiil került, is azt monta: „én 
meg olyan telescopiumot, a min utaznyi lehet a 
holdba.0

Ha én igirtem: „kicsinyalok, hogy papok- , 
nak nem kel töbetfizetnyi,“ elenfelem mingyart 
auctionalt: „én meg kieszközlök, hogy papok 
taplaljanak ezentúl publikumot ne csak igével, 
hanem testi eledelei izs. ki akar pásztor lenyi, 
gondoskogyik maga nyajanak legelörül izs.“

Ez megint sokai inkab sok, mint a menyire 
sok volt az enyim.

Én kimontam vakmerőén: „meg fogom te- 
nyi, hogy ezentúl dilezeg fiatalság ne viíesik el 
katonának, mert az nekünk ide haza szüksiges!1,4 
is mikor mar publikum tapsolnyi kezte nekem 
irte, akor elenfelem tulkialtota rajtam: „én pe
dig kicsinyalok, hogy ezentúl vin uszonyokat 
besoroljanak katonának, a kik úgy izs szeretnek 
czivakonyi," is azal megint csak neki vivatozta 
publikum eröseben.

Ha én batorkotam proclamalnyi: „zsidókat 
fogok emanczipalnyi!” (Nagy befolyású urak 
kerületben !) akor elenfelem lioza tete: „én izs, 
de olyan föltitel alat, hogy haladatosagbul há
rom esztendeig ingyen tartoznak mirnyi palin
kat^ —  Is az övi amendemant közteczisben 
megriszesült.

Mikor én capaczitaltam választókat, hogy 
ezután minden gyereket profesornak kel megta- 
nitanyi tudományra ingyen; elenfelem ram li- 
czitalta veie, hogy mig pedig a nilkül, hogy gye
reknek tanulnyi kelene, vagy virgácsot kapnyi.

Is mikor én felbiztatam publikumot, „hogy 
ha orszaggyülisre felmegyek, hozok haza olyan
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pinzbankot, a ki minden embernek auyi pinzt 
ad kölcsön, menyit elbírja, “ akor elenfelem lux
iamra kapaszkota, ugy kialtota: ,,én pedig meg 
azonfelyül olyan törvinyt, liogy a ki kölcsön 
kapót pinzt nem szereti viszafizetnyi, azt ne exe- 
qunljanak."

Ha pedig mig jóban tűzbe gyütem, is kial- 
totam: „polgártársak; én leszabtatok adókat!" 
elenfelem kiabalta: „én pedig égiszén elengete- 
tem minden adofizetist! “ én mig jóban lármáz
tam: „én nem csak elengetetemedigifizetist, ha
nem mig azt izs viszatízetetek , a mit mar fizet
tünk," akor elenfelem orditota: „én pedig jutal
mat osztogatok ki azok közöte, a kik restantia- 
ban vanak.“

Utoljára dühbe gyütem , vigsö eszközhöz 
folyamotam, kialtotam: „polgártársak! énkicsi-

Potrohos Uszubu prograinmja.
Kedves polgártársak, tisztelt választók !

Meg ne ijedjenek Önök. En se vagyok pinczér, 
programmom se lesz speis-zedli, tele czifra nevű étkek
kel, melyeknek legalább fele élvezhetlen, mintliogy nem 

! kapható. Rövid leszek mint a telegramul, melynek min
den szava 3 ujkr.-ba kerül.

Közös ügyek a nagy Kiss de Győr szerint nin
csenek, ezekről tehát nulla fiat quaestio.

Annál inkább fogom sürgetni a zsidók emancipá 
tióját, —  hogy jöv ő  követválasztáskor már ők is együtt 
verekedhessenek velünk. —  Egyszersmind addig is, 
mig engem az isten a felsötáblához ültetne , eventuális 
utódomul Meszelyes Salamon urat ajánlom, ki képesebb 
Komárom megye valamennyi molnármesterénél a tisz
telt választók garatára kedvező befolyást gyakorolni.

A  nemzetiségi kérdésben jelszavam: teljes auto
nómia , hazánk politikai integritásának határain belül. 
Csinálja ki minden jelölt a maga választóival: sört, bort 
vagy borovicskát akarnak-c inni, —  de „éljen“ -t min
denki magyarul kiabáljon.

A  legújabb magyar országi kérdésben nagy hon
anyánkkal, Emíliával fogok szavazni. Azon leszek, hogy 
a nő- és férfi nem közti dualismus tökéletes paritás 
alapjára fektetessék, —  úgy, hogy például: egyik héten 
a követ az országházban s neje honn a konyhán legyen 
hetes, —  másik héten megfordítva. E czélból indítvá
nyozni fogom azon codex revisióját melynek 3-ik t. 
czikke igy hangzik : mulier taceat in ecclesia.

nyalok, hogy szabadon lehesen termesztenyi 
dohányt, financz ne vizitalya senkit," akor elen
felem felniaszta fejem tetejire, onan lekiabalta: 
„én pedig kicsinyalom, hogy financz maga tar
tozik dohanyunkat kapalnyi, öntöznyi, megvag- 
nyi, pip iba töltenyi, taplóba belecsiholnyi, pipa 
csutorát ugy szájunkba bele dugnyi! “

No mar enil töbet én nem igirketem.
Is igy megbukotam.
Hanem csak azt szerettük indítványozuyi, 

hogy valamintsigesen minden liczitational szo
kás „banatpinzt11 letenyi; tahin jo volna, ha vá
lasztási liczitatioknal izs legalab a „kikiáltási ar" 
tiz perczentjit teni le minden liczitans fé l, mint 
vadiumot kisz pinzben, vagy statuspapirosokban.

Alázatos szolgája
Tallerossy Zebulon.

Végül a mi személyemet illeti: Bach alatt semmi 
hivatalt sem viseltem, mint azt 1850— 1860 évi oskolai 
bizonyítványaim elegendőképen igazolják.

Szabadjon tehát, tisztelt polgártársak, szabadjon 
magamat mint a népszerűség omnib —  az az, hogy: 
paizsára méltót, pártfogástokba a legmelegebben aján
lanom. Oh vajha koszorús költőnk, Vrabélyi hatalmas 
vénájával bírnék, lelkesíteni benneteket azon magasz
tos elvek iránt, melyek személyemül el azonosak, melyek - 
nek diadalt szerezni rajtatok választóimon á ll!

Rajta! ne hagyjátok félkézzel víni Deákot!
Van már jobbja : Kemény; balkeze hadd legyek c n !

Ki miért örül az országgyűlésnek ?
A szerkesztő urak a praenumeransok szaporodá

sának okáért.
Pesti háztulajdonosok azon domesticáért, melyet a 

honatyákon pótlékostul megvehetnek.
Pesti mesteremberek : azon kontók reményében, 

miket majd a bécsi uraságokkal saldiroztatnak.
Felseioliázy úr : mert már előre is a koronázáson 

képzeli magát, Rascia vagy Cumania zászlajával ke
zében.

Sréter Kálmán : mert a honatyáktól várja, hogy 
az ö gyermekies „Eszméit és érzelmeit" a közönség 
közt elterjesszék, illetőleg azt törvényhozói tekintélyük
nél fogva ingyen példányok elfogadására kényszerítsék.

1861-diki exequens közegek mert a régi arany idő 
visszakerültét reményük.



Az érdemek mérlegelése.

Hazatérése a kortesvezérnek.



Egyszer Jupiter megengedte Minervának, hogy csináljon hát olyan amphibiuinot
a mi vízben is, szárazon is megél.

Minerva próbálta így,

akkor az alak nem tudott járni.] 

Azután próbálta, megint így, £;

akkor az alak nem tudott beszélni. A  mi hal, az legyen hal.

a mi ember, az legyen ember.

Ekkor aztán Jupiter megharagudott s viszsz atette mind 
a két részt a maga helyére
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Nem jú az a háború!
Azt bheszílik mindenfhelé, hogy must megint fhül- 

állíthiákh a nemzethes íírsereget. — Gatt! ha ez igaz, 
akkhur bizunyussan megint hábrrú lesz ; mert thetszik 
rá emlikhezni, hogy máskhur is , mikhnr a nemzethes 
íírsereget fhiilállithották, fhix ünd fherthig mingyá khi- 
szen vút a hábrrú. Ne thessik tehát megengedni, hogy a 
nationalgard hábrrút csinálhasson, mert az nagyim rósz 
dulog, én má phrúbáltham.

Még masth is nagyim emlikliszem rá, hogy alig 
menthek el azuk a holáner és kharazirus urak, a khik 
nagy szakhermenthirozás khiizt mindenemet megetthék
—  khivéve egy ludamat, a mit a fhelesigem akkhor ho
zott a sakthertü és elgyugotth, —  midőn a fhalu másik 
fhelin már a hiizárn urak gyütthek be nagy khurjunga- 
thás ldiüzött —  azt gundótham, az uthósó ithélet van. 
A  lovaik abba a nagy hóba cshak úgy thánczúthak, mint 
a khecskhik a jigen. Egyszherrc cshak egy oífhiezir oda 
ugrathott khit hüzárral az utcza ajthúba, és utth a luva 
khét lábra át, má azt gundótham, ephez a khiminy the- 
tejin akar a házamba bemenni, és azt khirdezthe:

—  Khi itt a gazda? —  mundtham én vagyuk.
—  Hogy hínak? had-e gefhrogt, —  mundtham 

Ábrahámnak hínak.
Hát ez a szhíp menyecskhe khiesuda ? — hob 

aeb gesogt, —  má khét eszthendü útha az é n fhelesigem.
—  Nü hát Abrahám, ha the vagy a gazda, és azu- 

thán ez a szhíp asszuny meg a the fhelesiged, hát ak- 
khur én khvártilyra huzzád fhugok gyíínni. De miuthán 
must fhórphostra megyünk, hát cshak esthére vagy az 
éjjel gyiivök haza, érthed-é ? azirth a szuba júl belegyen 
fhütve. Azzal megfhordult, és a thiibbihö luvagolt.

„G att! micsuda szhíp ember ez az offhiczir ur, 
ltján fhiatal, szhíp szheme és bajusza van, igazán derik 
ember, ephez a gavalir, khiilömbet a phiktor se phin- 
gál, —  mundta az in fhelesigem.

„Akliár szhip, akhár nem szhíp, —  akhár derik 
ember, akhár nem derik ember, —  akhár gavallir, akhár 
nem gavallir, — nekned alihú semmi khiizöd, mundtham 
nekhi, — mer must hábrrú van.

Mingyá gundótham, ezt a zürdhög huztha a há- 
zainbú, ez egyedhül egy maga nagyúbb khonfhusiót csi
nál, minth valamennyi kharazir. De mundhatom fliítem 
is, hogy ha ez esthíre haza thalál gyiinni a fhorphostrú,
—  akkhur azuthán nekhem khell majd fholy vásth fltor- 
phoston lenni.

Várthuk esthe sokháig, de nem gyütth, azuthán 
lefekküdthünk, az az én az ajthúba fhekhíidthem, hogy
ha haza gyiin iszrevehessem, khirdezthe is a fhelesigem : 
„Abraliám minek fheksziil az ajthúba? —  minek fhek-

szem, minek thekszem? —  hát azir fhekszem , hogy 
majd elhajtum a szhúnyogukhat. Szhiphen f  hol virrad 
tinink, khörü nizthem, de bizony cshak khetthen vó - 
thunk. —  Gatt! úgy örüthem, hogy nagyon. Mondtham 
is a fhelesígcmnek, hogy má az offhiczir nem gyün , ha 
eddig nem gyütth, hanem mostli má süsse meg hamar a 
lúdat, mertli nagyim éhen vagyuk. A fhelesigem meg is 
süthötte, és behozta az aszthalra.

—  Nü, —■ csakhogy khathuna nincs a házná, m ert 
ezth a maradék lúdath is megenni, azir gyere lelkhem, 
együk meg. Alig khezthünk enni, már halluttham a lú- 
dobogást, és egyszerre csak az offhiczir úr lúháthon az 
ablakhum eliitth megáth és benízetth :

—  Hát the Abrahám mit cshinálsz ? khirdezthe az 
ablakhon khöröszthü.

—  Lúdhústli eszem herr offhiczir, —  mundtham
nekhi.

—  Azth eszel the a menyderghüs menykhiit, de
hogy eszel the lúdhúst, hiszen tbc a fhelesígedet cshó- 
kholgathod. —

—  Gatt behitth, — lúdhústh eszem, thessik elhin
ni, lúdhúst eszem.

—  Nem hiszem bhiz én , vagy ha lúdhústh eszel, 
akkhur az ablakhod muthat rosszul.

—  Má phedig in jobban thudom, mer én lúdhústh 
eszem.

—  Akhár mit beszélsz, — the a fhelesígedet cso- 
kholod, — ha nem hiszed gyere khi, és nézz the magad 
be az ablakhon, megláthod, hogy én igazath m undok.

Schreklich, gundútham magamba, —  ez szörnyű
ség, iberzeigolni fhogom magamat, és azirth khi is men- 
them. A  minth khimenthem, az offhiczir úr leszállth a 
luváról, is azt mundtha:

—  Ülj fhül a lúra Abrahám, is nízz be az abla
khun, is ha nem mundok igazath, akhár mit thehetsz 
velem.

— De engem le veth az a lú.
— Dehogy veth, ne fhilj sém it, ujan szelíd az, 

minth a bárány —  mundtha.

Akkhur azuthán phaphucsba szhipen fhül üthem, 
ü meg azth mundtha: rNü — masth má én megyek be, 
és eszem lúdhústh, és the nézz be, megláthod, the is azth 
láthod, a mit én, — és azzal be menth, és khevis idüre 
khérdezthe, —  n ü ! mith látsz.

— Varhafthig! ha must thükhilcthessen meg nem 
vúnék gyüzüdve, hogy a herr offhiczir cshakugyan lúd
hústh eszik, — soll mich Gatt strafn megeskhüdnik rá, 
hogy musth a fhelesígemet mcgcsókholtha.

—  Mundtham ugy-e, — phedig én cshak lúdhústh 
eszem.
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—  Mir scheint —  mir scheint éphez, maga míg se 
lúdhústh eszik, — Gatt dér allmachtige, —  leakhartham 
szháni hamar a lúrú, hogy bemenyek, hanem az a hun
ezut dhög elugrott az ablakthú égisz az udvar khöze- 
phire, majd leesthem; meginth le akhartham szháni, de 
ha az egyik fhelin akhartham legyiinni, akkhur ü a má
sik fhelire ugrott, ha a másik fhelin akhartham leszáni, 
akkhur meg az egyik fhelire ugrotth. Azuthán elkhez- 
detth velem thánczúni és ugráni, még pliedig ujan na
gyim , hogy a phaplnicsom is mind leesetth, magam is 
cshak úgy maradtham rajtba, mer a sürinyibe khaphasz- 
khudtham. Khiabáltham hilf! liilf! —  de senkhi se 
gyiitth, mundtham annak a hunezut dhiignek „ha hó, ha 
hó," —  de rá se halgatholt, míg jubban ugráth, tlnilán 
azth gundótha, hogy én ephez magnát vagy englische 
reither vagyok.

—  M áczikhám! Máczikhám lelkhem, gyere khi 
segítheni, —- nízd cshak ephez milyen szhípen ülökh a 
lúvon, — se dach zü, hogy tliudok ephez raitn. —  Még 
se gyiitth khi, —  nem gyiitth khi. Azuthán mundtham 
a phrevadinernek vegyen le, aduk egy thizest, aduk egy 
huszasth, aduk huszonöth garasth, cshak vegyen le, —  
— de az azt mundtha :

—  Lázsd Abrahám the huszoniithöt Ígérsz, ha le- 
veszlekh, a hadnagy uram is annyitli ad, ha lemerlek venni.

Egyszer azuthán cshak khigyütth az offhiczir ur a 
khanyhaajthúba, rám nízetth, a bajusszát phödürthe és 
nevethett, azuthán azth mundtha: „Sárkhány ne,u ak
khur khérem az a hunezut dhiig fhülát kilét lábra, azth 

j gundútham, ephez khumplementhet akliar a gazdájának 
cshinálni, —  hanem cshinát is, mer egyetli ugrotth, azu
thán egy akkhurát rúgotth, de akklnirát, hogy ín egy
szerre a hűha hempheregthem.

Mire fhiil birtham klieni, halluttham thrumbitha 
szót és lármáth, „lóra emberekh, ittli az ellensigh!“ erre 
az oífhiczir ur fhölült, uda menth az ablakhú is beklii- 
álthott: „isthen áldja meg szhíp asszuny!“ is azzal meg- 
sarkliantyúztha a luvát, is a kherithésen úgy át replnilt, 
mint ephez egy lüfthballon; —  hanem in gundótham 
magamba; di khrie soll-e bekhümme —  thürje khi a 
nyakhát!

Azir mundom, nem jú  az a hábrrú, —  a fhelesi- 
gem ugyan nem fhil thülle, mer amáthudjamiahábrrú, 
de a Jakhub fhijamat viszik majd el vagy ünkhinthes- 
nek, vagy hunvádnak, phedig ü nem szereth baibachon 
lenni; azuthán engem majd vagy akharum vagy nem, 
besorúnak a nationalgardhó nemzethes iírseregnekh, —  
hanem a szheginy lányum mit cshinál, —  az míg nem 
thudja mi a hábrrú, —  azir újra mundom, nem jú  az a 
liábrrú ! alázathus szulgája

Abrahám  khucsmárus.

Felirati javaslat.
Az „Üstökösu asztalára leteszi P— s U—u.

„Teins pénzügyminiszter úr, kegyelmes Urunk!
Ne csodálkozzék Kegyelm ed, hogy szorongatott 

állapotunkban kérelemmel fordulunk Kegyelmedhez. — 
Isten látja lelkünket, nem subventiónak okáért tesszük ; 
ilyet, — hála Kegyelmed pénzefogyottságának! —  még 
a legincarnátusabb Scliwarzista sem merne ránk fogni. - 
Sót még a lapstempli ellen sem fogunk ezentúl zúgo
lódni : csak hárítsa el tőlünk Kegyelmed a fenyegető 
veszélyt, melynek nagyságát már csak ebből is meg- 
itélheti. Valóban, a mióta I. Miksa császár ö felsége a 
postát a német monarkhiában létrehozta, egészen Antal 
lovag ő excellentiájáig a ki Kelet népét per post akarta 
a Raixráthba fuvarozni, soha sem volt oly reménytelen 
a magyar újságszerkesztők állapota, mint a milyen mos
tan a mienk, ha alapos azon hír, miszerint a levélbélyeg 
monarkhiaszerte 5 kr-ban volna megállapítva. Lehetet
len eltitkolnunk ez intézkedés következményei miatti 
aggodalmainkat. A  levélbélycg ily mérsékelt volta mel
lett nem valószínű é , hogy nem csak sz. István birodal
mának tagjai, hanem még bukovinai fajrokonaink is 
tollat ragadnak, s elárasztanak kötött és kötetlen alakú 
term ékekkel? Nem leszünk-é csakhamar szerkesztői 
kötelességünk martyrjaivá, ha annyi kötnivaló szerző
nek szüleményeit kell végig olvasnunk !?E z özön meg
gátolására a legelső posta-mester, Merkúr iránti kegye
let nevében kérik Kegyelmedet

a magyar újságszerkesztők

Modem hon leányok.
Betti, Fanni, Laura s többek,
Iía látnátok, mint örülnek!
Tán azért, hogy a hon-atyák 
Deczemberben összeülnek ? —

Dehogy azért! — az igaz, hogy 
Ok is a Deezembert várják:
Remélvén, —  hogy az adót majd 
A katonák exequálják !

S aztán, mint hatvanegyben is,
— Rágondolva szivük reszket, —
A tiszt-urak kedvükért majd —
Milyen nobel hált rendeznek!

Szapulő Matyi.
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

------- - Az a kérdés foglal kod tatja jelenleg az or
szágos köröket, váljon ki lesz az a boldog halandó, a 
ki az nj országházat a legelső dictióval fel fogja szen
telni? ki fogja benne tartani a legelső maidenspechet 
(szüzbeszédet), ki fogja benne kivívni a legelső „él
jent ? “

-------- (Hallja kend! Nagyon sok pecsovics urat
megválasztottak erre a mostani országgyűlésre!) Szük
ségesek azok ottan nagyon. Mert ha pecsovicsok nem 
lennének az országgyűlésen, hát ugyan kiken gyako
rolnák a talentumaikat a liberálisok ?

—  — Mint örvendetes jelenséget tartom feljegy- 
zendönek, hogy a Privorszky „D eákK öru a „H on“ czi- 
rnü hírlapra négy példányban prenumerált.

--------Ad vocem Deák ! Bolond Miska kolléga
egy versében azt énekli, hogy Deák a nap, Kemény 
pedig a hold. Már most még az a kérdés, hogy hát Kli- 

mins Miklós, a ki a hold körül forog, kicsoda?
Eg y Rába melletti választókerületben az a mu

latságos eset történt, hogy az egyik jelöltnek volt 1200 
választója a Rábán innen, a másiknak pedig 800 vá
lasztója a Rábán innen s 800 a Rábán túl. A  választás 
napján X  jelölt 1200 választója szépen beszavazott, Y  
jelölt választói közül pedig csak 800 jelent meg, a töb
bi nagy lassan hullongott ötével hátával, mig a szava
zás befejeződött. —  Hát ennek az volt az oka, hogy 
X  választói éjszaka szétszedték a Rába hidját, s Y  vá
lasztói kénytelenek voltak egy halász lélekvesztön át
szállingózni a vizen s elvégre is túlrekedtek. Az ilyen 
esetekről nem gondoskodott előre a törvényhozás.

-------- Hát az olyan mulatsághoz mit fognak szó
lam, a milyen volt a s. — n —ai; a hol a választási el
nök, meg az egész választmány várnak reggeltől délig 
a kitűzött helyen: —  nem jön semmiféle választó : vár
nak estétől reggelig; de csak nem mutatkozik senki, 
utoljára ők is megéheztek, hazamentek. Hát a tréfának 
a kulcsa az, hogy a t. n. i. választ’ k jelöltje visszalé
pett, ezek aztán, hogy az ellenfélnek se legyen öröme, 
kiálltak a falu végére, s a mint egyenkint érkeztek a 
többi községek választói, azokat külön külön mind 
haza kergették.

--------Tehát a bécsi országgyűlésen az oppositiót
báró Tinti képezi. (Biz a furcsa, egyetlen egy democrata j 
német támad Bécsben és az is egy olasz báró.)

-------- Nem tudom micsoda rósz tréfa akar az len
ni egy helybeli fotograftól, hogy ö az országgyűlés tag
jait, alsó felső házat lcfotografiálni Ígérkezik s a tiszta 
jövedelem egy részét az alapítandó lelenczháznak Ígéri. 
Miféle vonatkozása van az országháznak a lelenczház- 
ra ? (Az a tréfás fotográf bizonyosan arra akart élczet 
csinálni, hogy az az országgyűlés majd a törvénytelen 
eredetű dolgokat fogja szaporítani) No az ugyan rósz 
élez volna tőle.

— —  Radnótfáy a „Párisi szegények“ -et fordí
totta le magyarra, s ezért elismerést szavaznak neki a 
lapok. (No akkor gróf Larischnak még nagyobb elis 
mérést szavazhatnak; mert az meg a „párisi gazda- ; 
goku-at fordította le a mi nyelvünkre, adóztatván ve
lük 90 millió forint kölcsönt.)

---------(A  zágrábi bürocraták ugyancsak sok ga
libát csináltak az országnak is, meg a kormánynak is.) j 
ü gy  tesznek, mint a szerecsen rabszolga, ki a szalma
kalapját eldugta a kabátja alá, mikor a zápor megin 
dúlt, mondván : „a kalap az enyim, a fejem a gazdámé, 
az hadd ázzék.“

-------- (Melyik ez idő szerint a legnépesebb vá
lasztó kerület az országban ?) No hát melyik ? (Emich 
Gusztáv nyomdája, mert az maga hét képviselőt adott az 
országnak, névszerint Kemény, Eötvös, Urházy, Királyi, 
Csengery, Tóth Kálmán és Jókai.)

Magyar Miska és Német Miska.
M. Miska. Te Brúder! Minthogy már összekerül

tünk a kolozsvári országgyűlésen, mondd meg én nekem 
szived szerint, miért haragszol te tulajdonképen én rám ?

N. Miska. Hm. —  Erre kérek meggondolási ha
táridőt . . . .

Laptulajdonos és felelős szerkesztő 
Jókai Mór.

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

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

Rajzolja : Jankó. — Metszi: Polák.

^M elléklet: Előfizetési felhívás a „Magyar Sajtóra" és Heckenast G. „Országos Naptár" hirdetése.
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Tallérossv Zebulon levelei Mindenváró Ádárahoz.
Tekintedezs barátom uram!
Summum tempus, hogy mink izs csinya- 

lyunk klubbot.
Mar centrum csinyalta klubbot, mar oppo- 

sitio csinyalta klubbot, csak míg mink nem csi- 
nyaltuk klubbot job oldalunkon ülő hazafiak.

Azirt izs én indítványozok, hogy legyen 
auak titulusa: _Tallérossy Zebulon klubb.“

Tagja lehet minden ember, a ki ere kirdis- 
re: „akarsz tagja lenyi Zebulonklubbnak ?“ 
igy felel: „akarom “

Masotzor tagja lehet, a ki legalab izs há
romezer forintot elköltöte korteskedisekre; a kik 
tiz ezeren fölyül keltűtek, az lesz Ausschusz.

Ilarmatzor tagja lehet Zebulonklubbnak, 
a kinek választói legalab izs két elensiges vá
lasztót agyonütötik; is választást elensiges tábor 
szilyel verisivel dicsösigesen bevigeztek

Barátom uram nekünk ősze kel tartanunk, 
mert meg lehet, hogy ingyen megvalasztot kip- 
viselök töbsigbe lesznek fölötünk, is akor min 

| két, kikirt anyi bor is anyi vir folyót, kik anyi 
áldozatok is küzdelmek után bejutotunk concert- 
be, mig freybiletesek kiszorityak.

Kortes adomák.
xxn.

Szavaztak erősen odabenn a teremben X . 
és Y . követjelöltek tisztelt választói; odakinn 
pedig con amore verekedtek.

Mind a két jelölt jelen volt maga is a sza
vazásnál, s leste a szavazás eredményét.

Mikor aztán X . jelölt vette észre, hogy Y. 
jelölt szavazatai az övéin fölül szaporodtak, ak
kor fölkiáltott: „protestálok a választás ellen; 
az én embereimet az ellenfél erőszakosan ü ti! “ 

Mikor megint fordult a szerencse, egy kis 
idő múlva viszont Y. jelölt szavazatai maradtak 
hátra, X . került felyül, akkor megint Y . jelölt 
ugrott fe l: „protestálok ! törvénytelen a válasz- 

! tás; odakinn verekedés van.“
Ez aztán így folyt estig. Hol X . kelt fel 

az ablakon át. vizsgálni a verekedőket , hol Y.

Statútumokul egyelőre kortes rendszabá
lyok elfogatatnak.

1 §. A mint egyik part másikát kavihaz- 
bul kiverhetet: gyiilis azonal megalakulnak  
nyilvanitatik.

2 §. Elnök mindig az, a kinek hangja töbi 
közül kihalatszik, mikor mind kiabálunk.

3 §. A melyik part biliárd dákókat kezibe 
kaparinthatya, anak vileminye megy határo
zatba.

4 §. Szavazas golyokal törtinik, tudnihk 
biliárd golyokal, egymás hátához dobva.

5 §. Minoritásnak szabad separatum votu- 
mot ablak beverisel ünepilyesen kinyilatkoz- 
tatnyi.

6 §. Ha elnök jegyzőkönyvet meghamisit, 
azt jusa van minden tagnak viszahamisitanyi.

7 §. Újság hírlapokat, iledelem tekinteti- 
bül, ide behoznyi nem szabad.

Reminylek indítványomnak nagy pártolá
sai megtalalkoznyi.

Alázatos szolgája

Tnlternssij Zebulon.

Mind a kettő leste a protokollumokat, valyon 
protestáljon-e a választás ellen?

Utoljára azt mondja nekik az elnök.
—  Ti most úgy vagytok mind a ketten, 

mint nekem volt egyszer egy vizslám. A z egy 
cserkészet alkalmával felvert a bokorbul egy 
nagy kígyót. Én aztán elnéztem sokáig: hol a 
vizsla állta a kígyót, hol meg a kígyó állta a 
vizslát.

XXIII.

Egyike a megbukott jelölteknek előbb nagy 
lakomát rendezvén, ott 3 híres sánta kortes volt 
jelen, még egy negyedik már a lakoma kezde
tén elázva feküdt az asztal alatt. —  E  pillanat
ban érkezvén oda a főfő kortesvezér, nagy öröm
mel kiált föl „három s á n t a  meg egy d i s z n ó !  
de már így nekünk bizonyosan nyernünk kell.<l
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X X IV .

Az ung megyei föl vidéken Csík Andrást lép
tette föl maga a nép, melynek tetemes többsége 
keleti szertartásul orosz emberekből á ll, s mint 
ilyenek a választási időszak alatt adventi böjtöt 
tartanak vala. Ezen vallási buzgóságot tisztelet
ben tartandók, az ellenpárt kortesvezérei az ital 
mellé egy-két hordó hérifigel szállítottak a ke
rületbe. Az egyszerű választók azonban azzal 
utasították vissza az ajánlatot, hogy ő nekik 
mm kell héring : nekik, csak Csík kell.

X X V .

Az Üstökös nagy mestere azt a íelfödözést 
tette, hogy a jelen választások alkalmával el
vesztegetett embervér és pénz árán vissza lehe
tett volna hódítani Bosniát. - -  E gy ungvári nőt
len úr pedig azon nem kevésbbé fontos meg
jegyzést tette, hogy a léiekvásárlásra elfecser- 
lett pénzen egy országos lelenczházat lehetett vol
na építeni, mi által nem kevesebb lelket megle
hetett volna váltani —  á pokoltól.

Buksi poéta.
Hiába is beszélnek ok !
Érzem, hogy az vagyok, —  költő ! 
Csizmáin beteg, ruhám kopott 
8 aztán nincs több, csak egy ö ltő . . .  
Télen, nyáron ilyen durva 
Fakó kabátot viselek.
No de jó  e z ! — eltakarja 
A  mit kaptam, —  a sok sebet! —  
Am ezeknél nagyobb baj, —  hogy 
Mást nem ihatom, mint vizet :
Mert a magyar szerkesztő mind —  
Csak goromba viczczel fizet!

A múltkor is —  már jó  minap — 
Egy kis ó-bort szomjúhozám,
—  A vágyat ismét felköltém,
Bánom is, hogy elöhozám —
Mert hiába! jó  közönség,
A  vers bor mellett terem m eg! 
Boros-kancsók mellett ülvén :
A  legszebb eszmék teremnek!
De hiába! —  pénzem nincsen! 
Innom kell a hideg vizet :
Mert a magyar szerkesztő mind, 
Csak goromba viczczel tízet!

Két hete múlt, egy újságnak —
Küldtem hat gyönyörű verset,
S kérem szépen! —- a szerkesztő 
Azt izente, —  hogy még nyersek!
Dühös lettem szörnyű nagyon !
Tudom megsütötte, ha nyers?
. . .  No hisz lesheti is most már,
Míg én tőlem megy oda vers!
S egy ilyen bosszúságra hát 
Mit kell innom ? —  hideg vizet :
Mert a magyar szerkesztő mind,
Csak goromba viczczel tízet!

Arany, Tompa, Tolnai, Szász,
S a jó  Isten tudja még kik :
Ezeket magasztalja mind —
Egész a hetedik ég ig ! — —
Engemet meg visszavernek 
Ha mászom a Parnassusra :
Hát csak ök a választottak ?
Másnak nincsen ottan jussa?
A h ! mindjárt megöl a m éreg!
Hamar a bort! — nincs? —- hát vizet;
Mert a magyar szerkesztő mind, —
Csak goromba viczczel tízet.

Most jut eszembe ! mily kár, hogy 
Vahotnak nincsen egy lapja,
Hisz ő volt, „Imre bácsi'1 volt 
A fiatal költők apja! . . . .
Nézzétek a „Napkelet“ -e t ,
Mily szép versek vannak benne!
Sárga Péter, Fűzfa Jónás —
A borostyánt ottan nyerte;
O h ! miért is halt mrg c lap ? . . .
Hol az a bor? —  nincs? —  hát vizet :
Mert a magyar szerkesztő mind —
Csak goromba viczczel tízet.

De tűrök mindent! a fáj csak,
Mennyit veszt bennem a haza!
Meglássátok szerkesztők, —• hogy 
Megbánjátok ezt valaha !
Még nem késő ! — hagyjatok a 
Parnassus hegyére mászni;
Mert különben nem sokára 
Elmegyek majd krumplit ásni. —
Ott legalább bizton tudom —
Hogy bort iszom, nem csak v izet;
Mert a gazda minden napra:
Harmincz osztrák krajezárt tízet.

Szajtuló Matyi.
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Anno einsban.

Jelenet az elmúlt évtizedből.
Falusi jegyző. (Felolvas egy legújabb ministeri 

rendeletet a felparancsolt községi elöljárók előtt.) No 
hát értette-e Kegyelmed biró uram ?

Bíró uram. Igen is értettem, nőtáras uram ?
Jegyző. De jó l megértette-e Kegyelmed , biró 

uram ?
Biró uram. Igen is, jó l megértettem notárus uram, 

/
Kis biró. Értette kegyelmed a ménkűt, biró uram, 

hiszen németül volt.
Biró uram. Hát németül volt? —  Nojsz hát azért 

nem is értettem én belőle egy szót sem.

Dobos (Biczegö) Dani emlékezete.

Dobos Dani koporsója 
Most száll le a sírba,
Fölötte áll szegény öreg 
Édes annya sírva.

Roskatag törzs ifjú ága 
Lehullott a porba,
Magas remény, —  boldog jö v ő  
így hanyatlott romba. —

Nemes lélek, magasztos szív,
1 Ifjú, roncsolt testbe,
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No hát most.

Mint az égen bűbájos nap 
Nyugovóban estve. —

Ha dobogna szived, — talán 
Azt se értené m eg! —

Vihar tépett ifjú törszön 
Mohos, zöld penészek,
S o fájdalom tövise közt 
V íg csalogány fészek. —

Kín és mosoly, —  költői láng 
S hervadásnak férge, —
É gi nektár jobb  kezedben, 
Balban halál m érge! —

Sírod felett megzendült a 
Bús halotti ének,

Jó barátid arczán a bú 
S szivünknek borúja 
Messze szálna, —  elűzné azt 
Vidám lantod húrja. —

. . . Sír dombodon, — ha a tavasz 
Virágot hint rája, —
Mi fog nyílni ? . .  sárga bokor ? .  .
Vagy öröm rózsája? . . .

K. T.
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Különbség és hasonlat.
I. Szent Endre választó kerületben. Minthogy mind 

a két jelölt kitűnő hazafi, az erőfeszítés a pártok részé
ről mind két félen igen nagy volt. A  majdnem négy ezer
nyi választók ötvenkét óráig álltak étien szomjan kinn a 
szabadban és folytatták a szavazást. Még a betegek Í3 
felvitették magukat nyoszolyástul, hogy szavazhassanak, 
még a vakok, de még a némák is votizáltak, mely utób
biaknak a törvény kivételképen erre az egy esetre szó
adási tehetséget rendel. így  történt meg a választás leír
hatatlan lelkesedés mellett.

II. Felső Iszkáz. A  választást némi kis intermezzo 
zavarta meg, mely azonban már nálunk egészen meg
szokott dolog. Két falu népe hevesebb véleménycserébe 
keveredvén , a hirtelen kézbe kapott háztető cserepek
kel és lőcsökkel egy kis harezot rögtönzének, melynek 
eredménye három halott, és hetven súlyosan megsebesült. 
Kár, hogy ezek már most nem vótizálhatnak. Különben 
minden a legszebb rendben folyt le.

I. Styriában. Miután az eddigi országgyűlési kép
viselő nem érvén rá a sörfözéstill az ország dolgaira, ál
lomásárul lemondott: új választás hirdettetett ki. A  vá
lasztás színhelyén azonban nem jelenvén meg senki, a 
városi tanács kénytelen volt maga nevezni ki egy depu- 
tatiót, a ki keressen a választó kerület számára képvise
lőt. Eddigelé három jóra való férfiút szólítottak fe l, de 
egyik sem akarta elvállalni; a legutolsó helyen még go- 
rombáskodtak is a küldöttséggel. Elvégre is kénytelen lesz 
a választó kerület csődöt hirdetni a képviselői állomásra.

II. Bokharai királyság. A dicső Baba Sing mai 
nap ismét nagyszerű diadalt nyert a kurdokon. Mind 
két részről negyvenezer lovas harczolt reggeltől estig ; 
harminczkét ágyúval. A csata egyike volt a legfénye
sebbeknek, a miket a keleten mostanában víttak. H á
rom halott és hetven súlyosan sebesült maradt a 
csatatéren. Ez is bizonyítja a harezolók elkesere
dését.

A megvesztegethetetlen bíró.
(A h o g y  a z t  Á b r a  h á m s z o m s z é d  e l ő a d j a . )

Nu azt már meg khell vallani, hogy az én fhiiszol- 
gabirám khriminalis dherik egy embr, igazán megvesz- 
thegethetetlen embr, wie hob ich gsogt? megveszhette- 
gethetelhetetlen embr. (San dós lángé wörter ebbe a 
szíp magyar nyelvbe!)

Miklnir ezt oda beresthaurálta a thekintetes pro- 
visorium, hát én nekheru mingyár akadt egy kis phro- 
eessusom, de nem nagy : csak iphen annyi, hogy a szoin- 
szid khuiyája khiharaptha a khaputombul akhora dara
bot, mint egy forint árát wiener wáhrüng, aztán pharaszt 
még azt mundta, mikkor lármáztham, hogy nem bánja, 
harapjak én is khi a szelindek khaputjábul egy forint 
árát oesterreichische wahrüng. Hát azért mentem el a 
fhü biró úrhoz, hogy thanitson meg pharasztot ara az 
embersigre, hogy én nem vagyok neki phaj tásod.

A  felesigem azt mondta, hogy nem jó  üres khéz- 
zel menni olyan urasághoz; hát én is fogtam a k höpö- 
nyeg alá egy pár szip újdonatúj khappanyt, olyan szip 
khik, züld, phiros thallú volt mind a háruin, mint a csüp- 
peníett rúzsa.

Hát a mint bemegyünk együtt mind a hárman a 
thekintetes fhüszolgabiró úrhoz, is én elkhezdtem b e - ' 
szilni, a három khappan is elkhezdett beszilni; a thekin
tetes úr egyikünket se hagyott khibeszilni; hanem azt 
mondta, hogy: nix had er gsagt; hanem megfogta a 
ghalléromat, s úgy kiexphediált bennünket az ajthún, a

hogy még soha khanezellariabul vig ithilet khiexphedi- 
álva nem volt. Is akkor khiállt ti nagysága az ajthúba, 
is a mint én vajgeschriren a khélfejü khappanyal ott fhe- 
khüdtem a théglán; a thübbi phanaszos embr meg csak 
úgy nizte; had er gsogt: „Marsch hinaus! ha míg egy
szer megpróbálod engeinet megveszthegetni, adok én ne- 
khed huszonnégy órára khurtha vasat, cs huszonöt kliur- 
tha botot egy órára!“

En azthán hátra se níztem thübbct, hanem szalad
tam haza; úgy gondolom, a két khappany segítette is 
egy kicsit repülnöm. Otthon aztán, mikhor a fhelesigem 
lcphorultha a khabáthomat, és khérdezte, w ash astte?  
elmontam neki: „nü Rachelleben, das is e gewaltiger 
mann, ez az új fhüszolgabiró; azt nem lehet ám semmi
vel megveszteni, még khét khappanynyal sem.“

Hát azuthán nem sokhára jött a tekhintetes vár- 
megve lemitatio. Kihirdettek a khankürszöt, hogy ki el
vállalja olcsóbbért tekhintetes hajdú uraknak mundért, 
cshizmát, és a tekhintetes rab uraknak khosztot megli- 
thcrálni ? Én is khonkürraltam, beadtam offertet tekhin
tetes fhüszolgabiró urnák minden khappany mellikhelet 
nélkhül.

Egy hét múlva megláthogat a shógorom, a Sala
mon ; igen derék bhecsíiletes em br; az apját is jó l is- 
merthem; az is olyan nagy imphostor volt, mint a fia. 
E gy fakhó lovon gyütt, meg egy phej szekhéren.

—  Nü, hát te hol jársz itt? khérdezem tiile. —  Nü 
hát te nálad; feleli ü.
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—  Az nem igaz, the nem én nálam jársz ! —  Ara 
ü megvallotta magát, liogy a tekliintetes fhüszolgabiró 
úrhoz hozott offertet a mondur, meg pherflex liferálás 
végett.

—  Hadd látlak azt a the offertedet ? montam én 
neki. —  Nézd meg hát, monta ü.

Belenézthem. Hát csak thizenöt pherczentel khirte 
többet mindenért, mint én.

Én nem montam meg nckhi, hogy én is bekhon- 
khürráltham; azt montham nckhi, csak te menj oda.

Akkhur azt khérdi tlnílem a Salamon. —  Hallja 
kliend. Van-e khendnél szeJchérkhenyu ?

En mingyárt elérthettem a mondást. —  T h e ! 
Smííle ! Ne bolondozz the azal a szekhérkhenyíívcl, mert 
ha te megphróbálod a tekhintetes fhüszolgabiró ur sze- 
kberét khenni, majd megkheneti az a the sharaglyádat 
úgy mogyoróhájjal, hogy nem adod száz forintér.

— Csak the bizd azt rám : montlia a Salamon, és 
azzal felült a pej szekhérre, ráüthütt a fakhó lovára. 
Elüször megindult a szekhér, azuthán a lú is khintelen 
volt előtte odább menni, hogy a szekhér a lábára nelíp- 
jen, és csak valahogy elmentek.

Valami kilét óra múlva gyün viszsza a Salamon. 
Hallottham már meszsziríil a nagy phufogásrul, a mint 
üthötte a fhakót. Khimentem eleibe; hát, Gottes wun- 
der! úgy hozta a szekhér után khötve egy irthóztató 

I nagy országos hintát, mint mikor hangya húzza maga 
után sárga khüküricza magot, a ki thizszerthe nagyobb, 
mint maga a hangya.

—  Hát te Smüle ! hol vetted azt a nagy bárkhát, 
minek nekhed ez a nigy kberekü sertíshizlaló ? akarsz-e 
te phanorámát csinálni belőle, vagy ephez a menageriát, 
a hol égisz khutyakhomédiát akarsz eljátszani hochver- 
elirte phüblikümnek, á ki beleniz a te omnibuszodba sa- 
lugátheren kliereszthiil.

—  Lasz mi aus! felelte rá a Salamon. Mit adsz 
nekem ezért a határért ?

—  W ie hajszt? E gy bathár. Warurn nid gar egy 
phaéton? Egy mobil khüküricza góré, willst te sagn. 
Mit csinálnék én vele ? Le khellene bontani a khapumat, 
hogy be férjen rajta. Ha megthudná a fhinancz, még 
bhemeszszolna érthe; mint új módi khantignacziós phá- 
linkhafözö masináért.

De a Salamon csak nem hagyott bhíkit, és addig- 
addig alkhudozott velem, míg utholjára megalkhudtunk, 
hogy ö ád nekliem liarmincz krajezárt baar, meg egy 
kilét khapitulatiót kliiszolgált pharuplit, én meg elfoga
dom érte a hintát.

Hát mikhor ez megvolt, akkhur elővettem a Sala
mont, hogy „no te Smüle, már most valld meg ighazán, 
hol lopott el thigedet ez a hintó ? “

Hát ü aztán el is mundott mindent szipen.
„Hát mikor bementhem a fhüszolgabiró úrhoz, a 

schéner mann, soll er láng leben mingyárt rám khiál- 
totta: „No tu verfluchter kéri! Mi khell nekhed már 
megint? Hoztál offertet a lifheráláshoz ? Nix nutz. Már 
elkhéstél vele.“ —  „Gott soll mich liüten! montam én, 
monta a Smüle, nem azér gyütthem én a nagyságos te- 
khintetes úrhoz, hanem hogy nem thetszenék-e eladni 
azt a szép hintát ott a fészerben, most épben egy lieb- j 
haber volna rá, egy anglus Hollandiabul, az égiszén be- j 
lebolondult abiba a hinthóba; akharja benne cshinálni, j 
wie sogt mán, khörutat a föld kbörül, meg a hold khü- 
rül, iplien jól megadná az árát, so war ijach lé b !“ —  
„Nő, az már más, monta a tekhintetes fhüszolgabiró ur, 
hát menyit akarna adni a the anglusod azért a hinthó J 
ért.£i —  „Ú gy ghondolom, hogy megadná írthe a hat
száz forintot, de megadná thalán a hétszázat is , de bi
zony megadná a nyolez százat is ; már a hogy megthud- 
nánk alkhudni a tekhintetes nagyságos úrral.“ Akkhur 
azt mundtha a tekhintetes nagyságos úr: „hát Salamon; 
a thöbbek khözött —  nálad van az a liferáláshoz való 
offert? —  „A  thöbbek között, tekhintetes nagyságos : 
uram, thörtinetesen az is nálam van.“ —  „Hozd ide!“ 1 
had er gsogt. —  „Hm, hm, hm“ —  had er gsogt. Fogta 
a khalamust; odapbingáltha vele a nevét az offerthem 
alá. Nix had er gsogt. „Hát aztán, Salamon bardthom 
had er gsogt. Én azt hiszem, hogy az az anglus khilenez 
száz forinthot is megadhatna azért a hintóért. „Thermi- 
szetesen1' hob ach gsogt: azzal én lefhizettem a khilenez 
száz forinthot a hintóért; ü khezembe nyomtha a khan- 
trekthüst; én befogtham a fakót a szekhérbe, a szekhe- 
ret a hintóba, elhoztam idáig, már most a hintó a thied, 
drága hintó, khilcnczszáz forinthoz hintó; — a klion- 
trakthus phedig az enyim.“ —

Had er gsogt! die Pleite soll ihn habén!
A hintó még most is meg van nálam, mert a szit- 

szedetise többe kherülne, mint a mit ír az ócskha vas, 
meg a rephedt bür rajtba, hanem annyi most is bizonyos, 
hogy a tekhintetes fhüszolgabiró úr most is olyan szigo 
rú embr, a kint egy phár khappannyal meg nem lehet 
vesztegetni.

A hra/uim  khucsmárus.

Isztrikucz és JVasszalmicsoszkuI.
7. Most sajnálom már, hogy nem tartozunk mink 

is Bukovinástul együtt a magyarokhoz.
N. Minek volna az neked, te?
I. Hát most aztán mink is megszekirozhatnánk 

őket azzal a fenyegetéssel, hogy elszakadunk tőlük.
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

—  —  Ez azután az élvezetek hete ! Először a Patti 
conczertek, azután Dumas papa kozeriái: azután az aka
démia nagy gyűlése, végtére az országgyűlés. E tár
gyaknál a következő dolgokrul nem szeretnék referálni: 
a négy közül melyik volt a legélvezetesebb; miután

' mind a négy nagyon élvezetes lesz ; —  melyikbe lehe
tett legnehezebben bejutni ? miután báromba csakugyan 
nehéz volt bejutni; melyikben unta magát a közönség 

j legjobban? miután kettőben aligha nagyon nem fogja 
magát unni a közönség, és végre, hogy melyikbe fizet
tek legmagasabb belépti dijakat, miután egybe a négy 
közül csakugyan mesés entreékat fizettek.

—  — ■ Mulatságos dolgokat is hall az ember küz- 
be-közbe: megtörtént, hogy egy jó  módú úri ember ész
re hagyván vetetni az orra állásáról, hogy ő is szeretne 
nagyon követ lenni valahonnan, akár honnan; oda megy 
hozzá egy másik úri ember, s azt mondja neki: „hallja 
az ú r , nekem már itt meg itt van ötszáz választóm, én 
azokat önnek átengedem; de már magamnak is benne 
vannak két ezer forintomban, hát ezt kérném visszatérít-

1 teíui; ön aztán fogjon magának hozzá még másik öt
százat, s meg lesz a követség.11 De biz a felszólítottnak 

j nem volt kedve látatlanban nyájat vásárolni.
-------- Az a kérdés merült fel nem rég egy szak

értő úri társaságban, hogy mely esetben kerül többe va
lakinek a képviselővé lett megválasztatása, akkor-e, ha 
van ellenjelöltje, vagy ha nincs? Mindenki azt vélemé
nyezte , hogy akkor kerül többe, ha van versenytárs, a 
ki szinte itat. —  „Nem á ll, monda a legtapasztaltabb;

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 
Jókai Mór.

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

mert ha ketten vagyunk , akkor ketten viszszük a költ
séget ; s ha három ezer választóbul ezernégyszázat az 
ellenfelem traktál, rám csak ezer hatszáznak a gondja 
marad; míg ha egyedül vagyok , mind a háromezerét 
nekem kell ellátnom!“

Az

„ Üstökös“ előfizetési felhívása
az 18GG-iki évre.

Tisztelt választók!
Én nem kívánom önöktiíl, hogy válaszszanak meg 

engem képviselőjüknek, hanem inkább azt, hogy önök 
viseljék az én képeimet.

Ez csak elég liberális felfogás.
Az én programmom az Üstökös !
A ki elveim után tudakozódik, jö jjön  praenume- 

rálni, s majd megtud akkor mindent.
Ajánlatomra úgy hiszem elég lesz annyit monda

nom, hogy én ez ideig negyvennyolcz olyan adomát kö
zöltem az „Ü stökösében , a mit egyenesen Deák Fe- 
rencztöl hallottam, s valahányszor Deák Ferenczczel 
öszszetalálkozom, soha sem bocsát el magától a nélkül, 
hogy azt ne mondaná: „már most megállj, még az „Üs- 
tökös“ számára is mondok neked egyet.“ Az is mellet
tem bizonyít, hogy az „Ü stökösében  tizenhatszor ad
tam ki olyan képet, melyben Deák Ferencz volt a fő 
alak.

Magamat dicsérni nem szokásom, majd elvégzi azt 
helyettem Tallerossy Zebulon, a ki puszta hazafiságból 
ragaszkodik hozzám ; a csismadiám is népszerű ember, 
a ki majd dicsér engem úton útfélen, de én arról nem 
tudok semmit. Magyar Miska barátom pedig fokosával 
fogja azokat capacitálni, a kik más canditatushoz akar
nak tőlem elpártolni; de a mit én ünnepélyesen el fogok 
tagadni.

Egyébiránt a választási census nálam még az erdé
lyinél is k isebb: én elég democrata vagyok kijelenteni, 
hogy előttem választó minden ember, a ki egész telek 
után egy évre 6 frtot, féltelekkel fél évre 3 frtot, vagy 
épen V4 rész sessiora és i/i  évre 1 frt 50 krajczárt 
adózik.

A választók beiratása mátúl fogva mindennap el- 
fogadtatik, s senki sem félhet tőle, hogy a verificationál 
ki lesz törülve.

Magamat hazafiúi hajlamaikba ajánlva, maradok
a t. választó közönségnek hü tisztelője

A " — *  líí— n.

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

Rajzolja : Jankó. — Metszi: Polák.

Folytatása a Mellékleten.


