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V . k ö t e t ,

S Z É C H E N Y I  G A L A M B J AI.

Verték ablakait szárnyukkal : „itt van a reggel!“  
Béke madárkái bejelentik a hajnali súgárt.
Messze riadjatok el! nem költi fel őt kora hajnal. 
Béke örömhírért vágyón nem nyilik ez ablak.
Itt vér s éjszaka van! olajág e helyre nem illik.

Szálljatok el, széllyel! ég szárnyasi; meglelitek még. 
O is szárnyakat ölte; de itt leng még közelünkben. 
Itt jár szelleme még, ihlését érezi szívünk;
Nem hagyhatta el a földet, nem térhete égbe,
Miglen imádta honát nem szemlélhette dicsőnek!

K - s .  M—n.

Minden lesz, a mit kivánunk 
Hegyen völgyön lakodalom ! 
Elégültség fenn és alant, 
Örömzaj minden oldalon.

P R O F É C Z I A .

Seregestül jelen ott meg,

A  búza húsz szemet fizet 
Nem bántja jég, üszög, dézma, 
Magyar ember tarsolyából 
Soha sem fogy ki a pénzmag.

Öt perczentes kapitálist 
Csak úgy tolják az emberre, 
Azt sem tudja, mihez nyúljon 
Annyin kínálják egyszerre.

A hol eddig ketten hármon.

Beteljesül a vén nóta 
•ySüvegelje meg a magyart.“ 
Mert süveget fog hordani 
Duna, Tisza és Drávapart.

Minden úgy fog menni majdan 
A hogy szívünk megkivánja, 
Valahára mindenkinek 
Beteljesül minden vágya.

A zsidó is hazafi lesz, 
S áldozik a közoltáron

Paradicsom nyilik elénk,
Induljunk bár melyik utón.
Annyi jó  lesz, hogy sok is lesz;
. . .  De hogy mikor ? — azt nem tudom.

E — i  M— n.

{£<£* Január—áprilisi számokkal már nem szolgálhatunk,
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Megtörtént hát, megesett hát!
Az a döntő ütközet, mely 
Annyi szívet megelőző 
Rémülettel tölte el.
Mely a pártok szenvedélyét 
Rég csigázva tartogatta,
Mely nem engedé alunni 
Lord Russelt és Buchanant,
Mely a börzét lázragályos 

| Oscillatiókban tartá : — 
i Az ökölharcz master Heenan 

És mister Tóm Savyers közt. 
Yankee az, dollárimádó;
Emez sterlingben beszél :
Old Englandnek campionja.
Hetek óta nyugtalan már 
Minden szív a parlamentben,
A  lord mayor nem találja 
Süvegét, pedig fején van.
Sir Horsman és Dizraéli 
Belesülnek a beszédbe 
S tévedésből a baloldal 
A  miniszterrel szavaz;
Mert minden jó  gentlemannek 
Azzal van a feje telve :
Hogy mi lesz már? Mi fog esni? 
Mit hoz a közel jövendő?
Vigye ördög Európát!
Mit nekünk a savoyárdok?
IMit nekünk Svájcz? süssön sajtot! 
Mit a coalitio?
Mi gondunk rá? Mindez humbug. 
Mit nekünk keleti kérdés?

A Z  Ö K Ö L H A R C Z .
Nagyobb kérdés most ez annál 
Melyik lesz tehát a győztes ? 
Master Ileeman? Mister Savyers? 
. . .  És a sors felelt reá,
Egy ügyes stratégiával 
A politzia kijátszva.
Színkör rögtönözve gyorsan : 
Kétezer személy per harmincz 
Pengőjével. Szép bevétel!
A  két bős már kinn a síkon: 
Mind, egész a korczig, in 
Puris naturalibus.
„Hogy vagy pajtás ?“  szól az egyik. 
,„JÓ1. S te? Haudujudú?‘“
S azzal nesze egy pofon!
Nesze neked kettő másik!
Útik egymást, mint a répát.
Borda roppan, fog kihull 
Publikum tapsol és újráz : 
Történnek a fogadások 
Ezerekbe, százezrekbe,
Melyik fél fog meggebedni?
Melyik adja meg magát?
Európa, ne hagyd magad!
Amerika rajta, üssed!
„Nesze gőgös Európa.
E csapástól jobb kezed tört!“  
Ámde Európa hőse 
Balkezével visszasújt most 
S úgy találja a szemén vad 
Újvilágnak bajnokát,
Hogy az megvakul bele.
Most vakon csap szerteszélylyel;

I S minthogy nem lát, neki baktat 
Az érdemes publikumnak 

| S hogy a harmincz forintjáért 
Kapjon valami reálist :
Jobbra balra, itt egy orrot,
Ott egy pár fogat tör össze, 
Frakk reped, czilinder horpad 
Publikum kapaszkodik fel,

: Fel a falnak, ki hogy éri!
Míg a bölcs politzia 
Közbe nem lép s a feleknek 
Diktál békepontokat.
Erre hurraht ordít minden,
S a két harczoló vitézt 
Lepedőbe takargatva 
A  harcztérről elvdszik.
Most aztán van nagy triumfus! 
John Bull azzal kérkedik,
Hogy Jonathán viadorja 
Elmehet már félszemével!
A  míg Brúder Jonathan 
Atkiált az Oczeánon 
„Eltöré O-Angliának 
Jobb kezét a yankee bajnok!“
S ezen mind a két világrész 
Megnyugodva megpihen.
Fériákat tart a kamra. 
Pártviszályok elnyugosznak, 
Consols felhág félprocenttel 
S örök béke elkezdődik :
— Az én emlékezetemre —
Most már épen negyvenedszer.

" ' K—s. M—n.

H o g y a n  vette m eg az en kedves R eb i barátom  a m aga  lo v á t?

Vala az én kedves jó barátomnak, Rebinek, 
deákkorában egy nagy szürke lova, a melyen 
járta ö be az ö spártáját, vagy is azon kerületet, 
mely neki ki volt mutatva a végett, hogy ott az 
iskolának számára pénzt gyűjtsön. Az én kedves 
jó barátom Rebi pedig ttilajdonképen nem volt 
leány, a mint tán nevéről sokan gondolnák, ha
nem volt egy korhely fráter, kire a Rebi név 
úgy ragadt rá valami kis ártatlan kaland alkal
mával. Sokan ismerni fogják öt e névről is; kik 
pedig e névről nem ismernék öt meg, azok nem 
fognák öt ismerni ha minden tisztességes nevét 
elősorolnám is; különben be is mutathatom öt 
személyében az érdemes publikum előtt. Erre 
nékem különös privilégiumom van.

Tehát arcza : hosszúkás, többnyire; kiilönö-

' seri abban az időben igen hosszú képet viselt ba
jusz nélkül. Szája : a sok beszédtől kissé meg
nőtt, nyelve örökös foglalkozásban volt, szünetet 
csak néha tartott, és pedig csak a censurának 
keserves óráiban. Termete : magos, azt mondják, 
hogy az a — esi templomra ö tette fel szabad 
lábról a gombot, Keze hosszú volt, újjai különö
sen a slagergusztálásra bírtak nagy hajlandó
sággal, lábai vékonyak, de azért elég alkalmato
sak valának a járásra, sőt szükségeseiében a ke- 
ritésugrásra és futásra is.

íme ilyen sajátságos alkatrészekből állott az 
én kedves Rebi barátom. Egyébiránt mindez 
nem tartozik a dologhoz. Itt csak a szürke lóról 
kell egy adomát elmondanom.

Tehát a mint már fentebb is mondám, volt
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az én kedves Rebi barátunknak egy kedves szürke 
lova. Ezen a szürke lovon voltö egyszer a g y ...i  
vásáron. A ló régenten katonát hordozott hátán, 
még pedig hihetőleg trombitást, miután szürke 
volt. Épen itatni volt vele Rebi barátom — a 
vásártér mellett lévő kutnál; —  mig ö vizet me
rített, addig odaadá a kötöféket egy vele levő 
kisgyermeknek. Még jól fel sem húzta a vödröt, 
a városból kivonuló katonaság trombitájának 
hangja megütvén a mi barátunk szürke lovának 
füleit; neki iramodik; kiszabadítja magát a kis 
dárdás kezeiből s nem tekintve se jobbra se balra 
rohan a trombitának hangja után. Útjában zöld
ségáruló kofák voltak, azoknak sorain végig vág
tatva, edényárulók közé ért; —  az edénye- 
sek rémülve ugrának fel szekereikre a ló 
elöl; a ló nyargal; az edényekből cserepek 
lesznek. Az edényesek túladtak portékáikon, 
ott vannak legszebb edényeik cserepekre 
törve, és az áruk ki sincs űzetve. Ez még is 
sok. összebeszélnek, hamar mennek a ló 
után, sikerült nekik megfogni a lovat. Majd 
eljön a gazdája érte, gondolák magokban 
és kifizettetik vele a kárt. Az én kedves ba
rátom pedig mindezeket látván, elgondolá 
magában, hogy ha neki kell mindazon cse
repeket megfizetni; úgy' nem marad neki 
sem a maga, sem az iskola számára szedett 
pénzből egy fillér sem. Azért jónak látta el
hallgatni szépen, hogy ö annak a szürke ló
nak tulajdonképeni gazdája.

Nem jővén azonban senki a lóért, a fa
zekasok kezdének máskép gondolkodni, és a 
ki elfogta, az magáénak akarta tartani; a 
többi erre morogni kezdett, és lön nagy fele
selés és pörpatvar a szürke ló felett a g y . .  i 
edényesek között. E pörpatvar és lárma so
kakat összecsöditett. A  zajra odavetödött 
két csendőr is. Azok megtudván az egész 
dolgot, úgy tettek igazságot, hogy a lovat elvit- És így Rebi barátomnak tiszta nyeresége 
ték magukkal, meghagyván,hogy csendesedjenek ; lett 45 forint ebből a nagy kárból, 
le a háborgó felek, majd a ló elkótyavetyéltetik | Garabonczás diák.

és az ára elosztatik köztök egyenlően. Az én 
kedves Rebi barátom mindezeket keserves szív
vel hallá és látá.

Másnap reggel azután dobszó mellett árvere- 
lik a szürkét. Rébi barátom nem akarván meg
válni kedves lovától, oda áll szintén az árverezők 
közé és igér a lóra. Végtére is rajta maradt 35 
forinton.

A 35 fton aztán megosztozának mindazok, 
kiknek joguk volt hozzá; már pedig tudni való, 
hogy a dobosnak is volt joga hozzá a dobolásért, 
a városi hajdúnak, a csendőröknek és végtére a 
fazekasoknak is, kiknek összes károk rúgott 80 
forintra.

Parancs-teljesítés-
Egy háziasszony, ki a jó  tejjel készitett kávét sze

rette iszogatni, azt parancsolta ujoncz szolgálójának, 
hogy kávéhoz mindig a tej hátulját fejje.

— A  szolgáló tehát úgy értelmezte magának a pa
rancsot, hogy a tehén hdtulsó két tőgyét fejte meg min
dig a kávéhoz.

V ilá g  n agy sága .

Egy oláh marhahajcsár Pest felé utazván, K. város 
tornyába felhitták pajtásai, s mivel még ő sohasem né
zett olyan magosról le a sikságra, keresztet vetvén ma
gára, nagy csodálkozással monda : Iste íem Istenem! 
de nagy ez a világ.
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M AGYAR KLASSZIKUSOKBÓL.

Sokat szenvedtem én te benned,
És mind a mellett 
Oly jól esik nekem,
Ha rád emlékezem.“  Petőfi.

P ra k t ik u s  gondolat.

A  dunagőzhajózási társaság az idén más szabályo
kat léptetett életbe a helybeli gőzösöket illetőleg mint 
a múlt években volt. Először a szállítási díjt feljebb 
emelte, olyformán, hogy Pestről a esászáríurdőbe és 
Ó-Budára, három krajczárral több mint ezelőtt, Ó-Budá- 
ról Pestre hasonlóképen, azonban a császárfürdőből 
Pestre már csak a régi marad. A másik lényeges változás 
pedig abból áll, hogy a jegyeket nem mint ezelőtt a be-, 
de a kiszállásnál veszik el.

Ezen intézkedés következtében a következő érdekes 
párbeszéd fejlődött ki a múltkor két óbudai zsidó között 
a gőzösön :

— Nű Sműle! eztán már nem mondhatják ezeket a 
hajókat zsidó-fiakeroknak.

— Hogy-hogy ?
— No mert nem bírja már a szegény ember. Most 

is feljebb emelték a vitelbért. Eztán majd csak elballa
gunk gyalog.

— Oih dű — szólt lenézőleg emez, s homlokára 
mutatott, mutató újjával, hihetőleg azt jelzendő, hogy 
vagy igen sok, vagy igen kevés van ott a szomszédnak; 
— lásd én azért most nem fizetek többet mint azelőtt.

— Nű-ű-ű ? — csudálkozott a másik.
— Hát ide hallgass, s ezzel közelébb hajolt hozzá: 

én megveszek a császárfürdőnél egyszerre öt-hat jegyet 
és elteszem a zsebembe, aztán mikor Ó-Budán leszállók 
a hajóba, megmutatom az ezelőtt váltott, de soha át 
nem adott O-Budáról Pestre érvényes jegyet, ekkor ezt 
elteszem és a kiszállásnál egyet a császárfürdőnél vál
tott olcsóbb jegyből adok át._ Hát hisz az embernek 
nincs a homlokára Írva, hogy O-Budán vagy a császár- 
fürdőnél szállt-e be a hajóba.

Csak nincs praktikusabb ember a zsidónál.

Ve vek találkozása.

Egy Tatár nevű paraszt utazván, kocsijáról vala
mely rósz lélek lelopta bundáját , miért is köröztetés 
végett a legközelebbi faluban állomásozó Eördög nevű 
szolgabiróhoz kelletett néki menni.

— Tatár hordta bundájára miért nem vigyázott 
kelmed jobban, mondja néki a szolgabiró.

— Bizony édes szolgabiró uram az ördög sem tud 
itt eleget vigyázni, annyi tolvaj van ebben a várme
gyében.

P j d ivata étekpótlékok.

Valahol ebéd alatt az irodalomról vitatkozván töb
ben, egy élczeskedő falusi ítésztől azt kérdi a házi ur, 
minő becset tulajdonit az Üstökösnek?

— Ez olyan a többi lapok közt, mint aszétli az 
ételek közt.

— Hát a politikai lapokra mit mond?
— Mind olyan, mint a komisz kenyér, nagy fel

ügyelet alatt lesz sótlanná, savanyúvá.
— A  divatlapokat még sem tudná hasonlítani?
— De igen, a salátához, mert valamint a saláta 

nem ér semmit pecsenye nélkül, úgy a divat sem pénz 
nélkül.

— Halljunk a szépirodalmi lapokról.
— Kórházi kocsonya, kifőtt csontokból, hogy sem

mi el ne veszszen.
— És a gazdasági lap?
— Töltött káposzta, mely felmelegitve mindig tö- 

kéletesb.
— Hát az orvosi lap?
— Hasonló az arany a galuskához, melynek tartalma 

meghazudtolja nevét.
— No még az Idők Tanúja hátra van, mit mond

erre?
— Richtig! olyan mint a fokhagyma mártás, mind

egyiken, a ki használja, megérzik a szaga.
— Végre a regényirodalom miféle csemege lehet?
— Görögdinnye, melynek érettségét akkor lehet 

megtudni, ha felvágatik. *)

*) Deiszen drága barátom, túl tesz a gözhajótársaság a világ 
minden zsidóján! Sierk.



H o g y  törődött B aczú r Gazsi németül.

Hajdan egy Baczur Gazsi féle juratus felment P o
zsonyba az országgyűlésre (de nem ám mint megyei 
követ). Itt legnagyobb malheurje az volt, hogy atillája 
rósz lévén, a jurátusok gyülhelyén illőleg nem jelen
hetett meg. — Kapja tehát az N. consiliariustól diur- 
num fejében kapott sarkig érő felsőkabátot szánja atil
lának, gondolván ez még forditva jó szolgálatot tesz. 
Hanem a volt a bökkenő, hogy — mint hallá — itt ma
gyar szabó nincs, ő pedig németül nem tud. No de a 
hevert ész könnyen segít magát. Előveszi emlékező te
hetsége lexiconját, s hosszas fejtörés után összeférczelt 
egy német előadást, s azzal a szabóhoz beállít:

Köszöntés : Karsamadiner her fon scheider!
Azután előveszi hóna alól a kabátot, kiterjeszti, s 

mutogatja külsejéről belsejére, és viszont : igy adván 
elő a dolgot szóval:

— Vasz ájni, dasz auszi, vasz auszi, dasz ájni. Und 
knöpfen zo rakhen : (mellére mutat) áncz, czváj, dráj, 
und vart a piszli; und viderum áncz, czváj, dráj, und 
vart a piszli; und nők áj mai áncz, czváj, dráj und gancz 
vart a piszli!

__Ezt a kabátot akarja az ifjú ur atillának fordit-
tatni? — mond mosolyogva a szabó.

— Hát tud az ur magyarul? csodálkozék a juratus. 
Egész fél éjszakán srófoltam össze e néhány német szót 
s azzal is felsültem! No hiszen szép gyerek lesz az, a 
kinek a kedvéért én valaha németül megszólalok.

A  jósz ivü  zsidó.
Bizonyos városból egy hullát kelletvén más városba 

szállitani, hogy a nép figyelmét kikerüljék, zsidó kocsist 
fogadtak erre. — Útközben e°y korcsmánál lovait étet- 
vén, a korcsmabeli paraszt népség kíváncsian kérdezte

a zsidót, hogy mit visz a nagy ládában? Phurtikát fe
lelt ez.

— Hej be szeretném, ha nékem ilyen láda porté
kám volna! — mondja egy ittas vörös hajú sváb.

— Adjon az Isten kendnek, a kend falamiájának és 
az egész falunak ilyen phurtikát minden esztendőben.

-— Köszönöm szép kívánságát, — viszonzá a sváb: 
— még ilyen jószivü zsidót is ritkán lehet látni, ki a 
szegény paraszt embernek ilyen jókat kívánjon.

M iért o ly  d rága  a g y e r ty a ?

Most a háború után kérdi valaki egy szappanyos- 
tól, hogy mért drágább most a gyertya?

— A  háború miatt, volt a felelet.
— Hát a háborúban gyertya mellett is csatáznak?

É d es anya i gondosság.

Egy székely fiú későn este érkezvén haza a nagy- 
enyedi iskolából, éjszaka míg aludt, édes anyja meg
nézegette ruháját, nincsen-e elfeselve, elszakadva. — 
A kabáton négy, a mellényen két nagy lyukat — zse
bet — találván, jó  erős velésznekkel összevarrogatta, 
könyes szemekkel mondván : szegény fiú milyen ron- 

j gyos, ha édes anyjától távol van.
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H o g y  m aradt éhen a n agy  ebéden Pon- 
tosi űr.

Nem ez az ő becsületes neve, nem is így kellene 
elnevezni, inkább Pedánsfy úrnak, csakhogy abban ma
gam is pedáns vagyok, hogy nem mondok idegen szót, 
ha nem vagyok kénytelen.

Hát Pontosy úr X  városban lakott, valami kincs
tári hivatalnok volt. Oly rendszeresen élt, hogy még 
pipára is óra szerint gyújtott. De én nem akarom élet
rajzát adni, csak egy adomát közlök róla.

Hát a szomszéd Y. városban X  herczeg nagy ebé
det tartott, melyre Pontosy úr is hivatalos volt.

Elment tehát Y —ra, s oda érkezvén az illető nap 
délelőtti 11 órája után, beszállott hozzám mint jó  ös- 
merőséhez, azután felvette meghatározott számú réte
gekben összerakva pakolt fekete öltönyeit, s felkötvén 
fejér nyakkendőjét, a mint illik, elment a nagy ebédre.

Valami 4%  órakor— épen a „Pesti hirlap“ -ot ol
vasgattam — bejön Pontosy úr szobámba, — szót sem 
szól, leül.

Homloka össze volt ránczolva, mintha a számadásá
ban 3/ 4 krajczárja hiányzott volna. Csak nézek rá, nem 
szól. Kinálom pipával :

— Nem kell.
— Mi baja urambátyám?
— Eh, hagyj békét, inkább adj valamit ennem.
— Ennie? hát éhen maradt a nagy ebéden uram 

bátyám?
— Ne kérdezd, hanem adass legalább egy kis tú

rót, kenyeret, mert ki nem állom sokáig.
Elég az ahhoz, megalkudtam Pontosy úrral, hogy 

kap sültet is, ha őszintén megvallja, mint maradt éhen 
a herczegnél ?

— Tudod öcsém, én szeretem a rendet — így kezdé 
Pontosy úr — megszoktam már régóta, hogy leves után

j húst eszem. Azért, ha holmi czifra franczia ebédre hí- 
| nak, nehogy holmi aszétekkel étvágyamat vagy pláne 

gyomromat elrontsam, elküldöm az inast bármi ételt 
hoz, mig a húst nem látom. Ma is, csak hordják az éte
leket, már tán a tizediket is, húst nem látok. Már les- 

I tem rá, mert 4-re járt, s már korgott a hasam. Egy
szerre csak hozzák a fekete kávét.

— Hát urambátyám, nem volt marhahús ?
— Persze hogy volt, de hát vigye el a manó a 

mennyi franczia szakács van, olyan czifrán adták fel, 
hogy rá nem ösmertem, nem is tudom melyik volt.

Pontosi úr most is haragszik ha kérdik tőle, hogy 
megösmeri-e a marhahúst ?

Csodálatos növény.
Egy falusi úri ember tormát ásatott oláh cselédjé

vel, s mivel az oláh parasztok nem használják ezen nö
vényt, szörnyű csodálkozással kérdé urától, mit akar 
evvel a rósz gyökérrel, melyet semmiféle állat nem sze
ret enni?

— Csak te ássad fiam, embereknek való ez, nem 
pedig barmoknak.

H a s in a  cseléd.
Egy erdőháti embernek sok baja lévén renyhe lusta 

cselédjeivel, azon gondolatra jött, hogy ha már nyom
tató, arató, vető, varró gépek vannak, masina cseléde
ket hozasson Pestről. — Elmegy tehát a jegyzőhöz 
megkérdeni, mi különbség van az ember cseléd és a ma
sina cseléd közt, melyik kerülne kevesebbe?

— Hogy dolgozó gépek vannak azt olvasóm az új
ságokban, de hogy masina cselédeket kaphasson nagy 
jó  uram nem hiszem, különben ha létezne is, azt nagyon 
kell olajozni, nagy jó uram cselédjei pedig a legjobb 
masinák, mert majd mindig böjtölvén, olajozás nélkül 
is elmozognak; — továbbá, ha a masinák megromlanak 
Pestről kell hozni mestert ki megigazítsa, a nagy jó 
uram élőmasinájának pedig nem kell egyéb mint egy po
hár paprikás pálinka, nagyobb bajoknál egy gyüszü 
puskapor.

— No úgy hát csak maradjon Pesten a masina.

Zsidó  egyenlőség
Egy gazdag zsidó engedetlen zsidó kocsisát bepa

naszolván a községi elöljáróknál, miután ez a tanács előtt 
is csak Abrahámnak czimezte gazdáját, figyelmeztette a 
biró, hogy érdemes gazdáját ezután urnák szólitsa.

— Kérem alásan nemzetes biró uram, azért nem 
mondom én Ábrahámot urnák, mert ő is zsidó mint én.

B o rk o rc so ly ák .

Valahol köpenyegre tett szert a czigány. Kicsiny 
is volt a köpenyeg, kopott is, az idő pedig nagyon 
hideg.

— Te czigány, — szólítja meg valaki — nem so
kat ér az a köpenyeg.

— A köpenyeg jó lenne, de azs idő nem hozszsá
való.

B. megyében a hires B. egykor későn menvén a 
casinóba, hallja egy asztalnál R. táblabiró harsogó be
szédét, hogy a megyegyülésen ő legjobban tudja B. el
lenzéki vezért kifizetni.

— Igaz, igaz táblabiró úr, de jobb volna ha hitele
zőit fizetgetné ki, felele rá meglepően B.

— Holnap lesz ujhold, mondá valaki egy társa
ságban.

— Hát a régit hová teszik? volt egy gyermek kér
dése.

— A  régiből csillagokat faragnak, kedves fiam!

A. nagy községben szokás volt, hogy az egyházat 
illető dolgok mellett minden elveszett vagy talált jó 
szágot a templomban a szószékből hirdetett ki a pap.
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Ünnep volt. Tehát a currentalási functiót most a 
legátusnak kellett végezni.

Kis folianton volt a hirdetni való, úgy hogy biz 
azon két levelet is kellett fordítani inig elvégződött a 
hirdetés. Az adakozás után rá kerül a sor erre :

,,Házasulandók hirdettetnek“  — itt forditás követ
kezett, és szerencsésen kettőt fordított a latinus; de 
azért mekhanicze csak tovább olvassa, a mint követ
kezett :

— Egyik fakó, másik szürke.
Lévén t.i.a hirdetendők közt két eltévelyedett ló is.

— Laknak-e iit római katholikusok kis fiam? — 
kérdé egy egészen református faluban J —on egy ke
resztülutazó idegen úr egy kis gyermektől.

A  gyermek nem hallván e szót még, s tán urikapu- 
tosoknak értvén — nagy gyorsan felele :

— Igenis laknak : a tisztelendő uram, a rektram, 
meg a zsidó.

O

Egy hamis kártyás, hamis játéka miatt ledobatik a 
2-ik emeletről. Midőn e miatt panaszt emelt ezt kapta 
válaszul :

— Játszók az úr ezentúl földszint.

Egy ékszerárushoz két hamis követ vitt valaki meg- 
| becsültetni. Sokáig nézi az ékszerárus a köveket s ho
zóját, végre ily nyilatkozatot adott a kövek értékéről :

— Az egyik magában nem ér semmit, ha a kettő 
együtt van, az egyik annyit ér mint a másik.

Egy valaki kérdeztetek.
— Elbocsájtott inasa rendes volt-e ?
— Nagyon rendes, volt a felelet, pontban nyolcz óra- 

I kor reggel minden nap részeg volt.

Egy charlatán, ki magát lélek-idézőnek vallotta, e 
miatt egyszer a rendőrséghez hivatott.

— Igaz-e, — kérdé őt a rendőrbiztos, — hogy ön 
lelkeket idéz ?

— Igenis idézek, de eddig még egy sem jelent meg.

=  — Hogy tudja ezeket a dolgokat 
olyan phlegmával venni urambátyám. Nem 
ver önnek semmi itten balfelül?

— De igen is; ver — egy nagy ezüst
óra.

=  — Hová való, héj ? megállj!
— Kocsi. i
— Tudom, hogy kocsi, de hová való 

kocsi?
— Hát kocsi kocsi.
— Szakkerment no árnál! Iszt tasz a 

Sprach ?

=  — Mégis csak szép ez a gőzhajó
társaság, uram!

— Szép; csak hogy nagyon sok kö- T ,. , ,  , . -
rülötte a piszok — Jaj ^ al°golJon khend meg nekem, frissen ; az Isten is

megáldja khendet. Fogjon el hamar!

— (Jelszó bizonyos politikusoknak) =  Valahol megtiltatott a tollakat kalap mellett viselni. Már
„Édes apám! ne főznénk puliszkát? víz most tehát ugyanott süveget viselnek s a mellé tűzik a tollat, mert ez 
már vanl“  nincs a tilalomban foglalva.

K a k a s  M árton  em léklapjaiból.

_•  Egy időben a kormány kiakarta , =  Megálljon az úr! Ne menjen a káposztámba! Mindjárt meg
sajátítani az aggteleki barlangot, de a la- zálogolom. 
kosok nagyon sokra tartották; mondja ne
kik az alkudó bizottság elnöke , hogy 
ugyan már hogy tudják olyan nagyra tar-, 
tani ezt a barlangot ?

— Hogyan? szólal fel a falu bölcse.
Hát csináltasson magának a kormány 
annyi pénzért ilyen barlangot.



I 136

— Vágynak önnek tanúi?
— Igen is. Először is ez a has . . .

=  Uram; ön közcsendháboritás miatt van törvény elé idézve. 
— Azt én egyelőre is képtelenségnek nyilvánítom.

=  Valakiről azt mondták, hogy olyan 
fösvény, hogy mikor a plajbászának a he
gye kitörik, enyvet vesz és megint odara
gasztja.

=  (Az új kapitány tanitja a huszár 
ujonczot glédában állni : — egy kicsit 
nehezen esik neki a magyar nyelv.) ,,Ter- 
retette! IdefigyázINo most. Az én lófejem 
és a te lófejed egyformán álljon!“  (Akará 
tudnillik mondani : „az én lovam feje a te 
lovad fejével egy vonalban álljon.“ )

=  — Kérem szépen befordította már 
kegyed azt a novellát, a mit mondtam? 
Tán már ki is adta ?

— Igen is. Lefordítottam — az asztal 
alá és kiadtam — az ablakon.

=  — Polgármester úr, jelentem, két 
fináncznak kellene quártély.

— Mi a nevük?
— Noth János és Elend Mihály.
— Nem rendelhetek nekik quártélyt. 

Ebben a városban ennyi már az Elend 
meg a Noth, hogy több bele nem fér.

=  — Jaj doktor úr, a feleségem már 
megint elájult.

— Elájult? No majd mindjárt irok 
neki valamit. Recipe : két garasért egy 
spanyolnádat; másodperczenkint egy evő
kanállal, a hogy csak birja a karod. Meg
gyógyul.

R é b n « i. N yo lc* Széchenyi-

Nyolczan emelték a ravatalt, mind Széchenyi sarjak. i 
Olyan terh vala ez, mit egy ország népe se bir el. 
Emlékedbe híven megtartsd, nyolcz férfi, e terhet:
Egy ország gyászát te emelted, vitted a sírig ;
Egy nép tiszteletét te örökléd e ravatalról 
Nagy súly lett e napon a Széchenyi név viselése! 
Szívedet ahhoz erősítsd és — neved el ne felejtsed.

J. M. J

Szerkesztői sub rosa.
B. K. Kecskemét: költeményét köszönjük. Hernádvölgyétól 

egy ötlet jó , a vers népdal gyűjteménybe való. Marosvölgyi Kap- 
pan; ne volna bár Kappan; a báljelentésuek divatlap a helye. 
Balustva vers nem adható. B. K. egy pár ötlete meglehetős. Sa- 

! lamandra. Tűzbe vele. AV. L. Kolozsvár küldeményéből egy jó . 
í Névtelennek Marczaliba. Versei közt van egy jó , de az meg nem 

közölhető; az adomák szerencsésebbek. Kecskemétre; nagyon jó  
ötlet az, hogy a bélyegpapiioson levő czifrák tökéletes magyar 

j divatos pártaminták, de ha mi ezeket illustrálva kiadnók, pörbe 
foghatnának slátuspapiros hamisításért. Sz. Fehérvár M. E. adomái 
nem adhatók.

— Halasi Sp. J. jövő évnegyedben b< töltjük igényeit. Re- 
| ményinek, ha már felcsaptál poétának hát legyen, de legalább 

tollal irj, ne a hegedűvonó végével. Kopasz küldeménye lmsznál-

Felelós szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Magyar-utcza 31. szám.

ható. 12 adoma ezim és név nélkül : mind jók. Hogy tehettem 
ilyet? Ismételve mondjuk, hogy hasonló tartalmú dolgokat nem 
közlünk. Különben pedig, boldog világ volt az, a mikor egy pár 
alispán, három négy szolgabiróval, meg azzal a sokat kigúnyolt 
mogyorófa pálczával egy egész megyét rendben tudott tartani. 
Utczubu küldemény* nem küzöltetik. H. R. ötlete jó.

Petur, egy használható.— Egy kép a jó  világról, költemény
nek gyönge.

A múlt számban a rébufft a kezdő versben volt benne; a mit
ugyan könnyű volt kitalálni; az egyik E .......n, a másik S z .... i ,
ennek önkereste halála Cato végzete, amazé Saul végórája, kit az 
ég elhagyott : Ez válaszul azoknak, kik a különbséget nehezen 
akarják felfogni.

Mai szamunk ez évliarmadban az utolsó!!!

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten, 1860.
(Egyetem-utcza 4. sz.)


