
13. szám.
Jul. 28-án 1860.

Megjelenik minden szombatnap un egy ivén sokféle képpel ellátva.
Előfizetési ar : Évharmadra, azaz máj.— aug. hóra 2  pft., vagy 2  ft. 10 kr. uj pénz; két| 
évharmadra, azaz máj.—decemberi hóra i  pft. vagy i  ft. 2 0  kr. uj pénz. — Előfizethetni minden 

postahivatalnál és könyvárusnál. — Kiadó-hivatni : Pesten egyetem-utcza 4-dik szám.
VI. kötet.

Van egy igen hatalmas úr, 
íSp^á^finek birodalma,
3 a  kimérnék, mind az egész 

Continensnél több volna;
Mert ez nem csak vizen földön, 

De még az égben is bir, 
Pedig nem védi hatalmát 

Semmi ágyú, semmi sbirr.
Ezt a nagy hatalmas urat 

Igen jól ismerem én :
Nála szolgálok még most is 

A  neve „Közvélemény.4*

Hol lakik e hatalmas úr ?
Megmondom, hol nem lakik ? 

így majd azután, könnyebben 
Rátalálhat valaki.

Hol nagy méltóságú urak 
Zárt ajtóknál beszélnek,

Saját úri eszméiket 
Eregetve a szélnek :

A hol minden kimondott szó 
Mázsanehéz, vaskemény :

Azért az csak ember szava;
De nem a közvélemény.

A mit bérencz tollú ficzkók 
Ráírnak a papírrá,

Mondva csinált vezérczikkek, 
Hirlapi irkafirka;

A mit félénk hizelkedők 
Hazudozva besúgnak: 

Rendszerezett ámitási
Valami különcz klubbnak.

A  mi még a látónak Í3 
Hályogot hagy a szemén, 

Csukd be az ajtót előtte!
Ez nem a közvélemény.

Egy gondolat, egy érezés,
A  mit gunyhó, palota 

Egy iránt vall magáénak : 
Kérdezd, magad menj oda;

S hogyha leltél olyan eszmét, 
Melyben minden megegyez. 

Mely nem hajlik, nem változik, 
Azt magadnak jegyezd meg. 

Mert az rettenetes nagy úr : 
Vagy kövesd, vagy félretérj! 

Ez fölemel, vagy eltipor :
A  neve közvélemény.

K - s M - i

A január—áprilisi számok már elfogytak.
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EGY SZINLAP A LELKEK ORSZÁGÁBÓL.
Felsőbb en^edelem nélkül Európa több teremében nem először, nem is utoljára műkedvelők közreműködése 

m dlett elő fog adatni e tüneményes melodráma, tánczokkal, énekekkel és bengáli tűzzel.

„Kiki párjával!44
vagy

„a természetes Határols,“
Öt felvonásban; a hatodik, meg a többi még most készül.

I. szakasz. „A z arany kor áldásai."
Személyei.

Parte Bona : az örök béke föltalálója.
Respnb Linka : egy bukott divatárusnő ; 

jelenleg alkalmazás nélkül.
Diplo Martzi : egy tányérnyaló inas, min

denki szolgálatában.
Matt Zini : eommis voyageur, késekkel ke

reskedik; de sehol sincs jó vásárja.
Ca Jenni : egy forró keblű kisasszony; a 

a kihez azokat küldik kihűteni, a kiknek nagyon 
meleg a fejük.

Si Biri : egv hideg természetű asszonyság, a 
ki azokat fogadja el felmelegiteni, kiknek keble 
hűlni kezd a gazdájuk iránt.

Sajtószabadság : egy kalitkában mutoga
tott külföldi fenevad : meghonosítására sehol 
sincs jutalom kitűzve.

Lamm Móricz d‘hiér : egy szabadsághős 
extra statum.

Cáva Ignácz : Respub Linka titkos imá- 
. dója; szerelmüket szülői megegyezés gátolja.

December 2-ika : egy igen meleg nap, a 
mikor nagyon megváltozott az időjárás.

Pálmester : egy becsületes kereskedő, a ki 
tűzijátékokat árul.

Russico : egy hires halász, a ki nagy iizle 
tét csinál kan-csukákkal • s azt hiszi, hogy egye
dül ö tud a zavarosban halászni.

A d ó: (ez egy alkalmatlan tagja a színtársu
latnak, mert mindig terhes; de azért csak mégis 
szüntelen fölléptetik. Mondanunk sem kell, hogy 
ez nö).

Statisteria :állandó hadsereg; népek a háttér
ben; urak és vándorló legények ; paragraphusok.

Hely : mindenütt a hol nem kívánják. Idő:éj
szaka mely nem akar megvirradni.

II. szakasz. „H a te ütöd az én zsidómat: én 
is ütöm a te zsidódat."

Bonns páter : egy unokaöcs, a ki emlékezik 
a nagybátyjára.

Lord John : gazdag gyapjukereskedö, a ki 
azalatt, mig ágyúznak, mindig a thermometrumot 
nézi.

Konstantin Póli : jó  partié, de még nem 
eladó.

Russico : vőlegénye, hanem még most ko
rán jött, elébb ki kell járni az iskolákat.

Mén-Csikó: egy szabómester, a ki híres a 
paletotjáról.

Darda Aelli : jeles énekesnő, a byzanczi 
operánál állandóan szerződtetve.

Szebasztó Pál : tabularis ügyvéd Tatáror
szágban, a ki igen derék replicákat tud Írni.

Entente Cordiale : vegyes kereskedő tár
sulat, mely az európai czukoi*- és suvixgyárakat 
ember csontokkal el szokta bőven látni.

Kon Ferencz : párisi szemfényvesztő.
Omér : egy kérdés (óh mér ?J melyre utóla

gosan az a felelet, hogy , ,bizony semmiér!“
Flotta : egy igen szép instrumentum; de 

senki sem tud rajta játszani.
Ezer arany : jutalomdij a krimi hadjáratot 

megéneklő hős költeményre, melyet senki sem 
birt elnyerni.

Basi bozuk : egy ló, melyet minden ver
senynél félholtra nyargalnak, a gazdája néha 
nyer is, de a ló csak sarkantyút kap meg ostort.

Apróbb nagyobb csalódások, rakéták és égő 
városok.

Történet hely : a földön, a föld alatt, a leve
gőben, a víz színén és a víz alatt. Idő : épen 
roszkor.
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III. szakasz. „A  bengáli fény.44

K elctin d ia  : egy árvaleány, a ki gyámság 
alatt van.

U rf  !  (tutorai).es Lord Nothing : \ v '
India Bili: egy zsák, a minek nincs feneke.
Sipói: egy bolond ember, a ki nem akarja 

engedni, hogy rajta kivül más is „szipolyt le
gyen.

Egy király : a ki föllázad.
Saib IVina: egy megfoghatatlan egyéniség.
Intrika, Káröröm és Phlegm a : három 

európai furia, a szomszédok szolgálatában.
Történethely: ott a hol a bors terem; idő,épen 

tálalás előtt.

VI. szakasz. „T e az enyini, én a tied.*'
Bon (a parte) : valaki, a ki sohasem oda 

néz, a hova üt.
Szár Dini : egy gyöngélkedő férfiú, a ki

nek az van tanácsolva, hogy csak jó sok szom
széd tartományt vegyen be, attól megerősödik.

Kavó úr : hopmestere, a kinek az az ér
deme, hogy soha sem tudja azt, a mire a tanít
ványait tanította.

báli hadi : egy híres szemorvos, a ki sok 
embernek felnyitotta a szemét.

Konstitn Jnczi : egy szerencsétlen mada-i 
rász,a ki akkor ád mára madarainak enni,mikor 
kirepültek a kalitkából.

Bnssikó : egy duzzogó színész, a ki nincs 
megelégedve a neki osztott szereppel.

Párnia, Modena és Toskána: három tü
relmetlen whistjátékos, a ki alig várhatja a ne
gyediket.

Mindenféle pamphletek, brochureök, pro- és

reklamatziók, diplomatziai jegyzékek,békebiztosi- 
tások, írott maiasztok, alkotmány tervek és más 
efféle makulatúra.

Történethely : imitt amott \idő a kitűzött órá
nál hamarább.

V. szakasz. „Hogyan főnek meg a rákok?44

Herr von Ozmán : egy beteg ember.
Bussiko : általános örököse, Bácz Péter

testamentoma nyomán; a ki nagyon híja már 
a doctorokat, hogy segitsenek öt felbonczolni.

Bundesták: egy sokfejü, de kevés kezű 
szörnyeteg.

IVapoll : európai tánezmester, egy új fran- 
czin contredanse feltalálója, hegedülni is tud.

Servi és Moldi: fiatal elötánezosok; tán- 
ezosnéik már vannak, de még vis a vis-t most 
keresnek.

Lamm Móricz d’aujourdhui : drabant-kapi- 
tány, a kinek senki sem akar szótfogadni.

Sok mindenféle, még eddig számba sem vett 
csőcselék.

Egy hűséges szolgája az nrának:(Még
eddig nem akadt rá szereplő).

Nézőhelyek árai: Páholy (Angliában)30 mil
lió font sterling évenkénti hadkészület — hiába. — 
Erkélyszék (Németország) egy kis rajnamel- 
mék. — Földszint (Olaszország) egy ellőtt kéz, 
vagy láb. — Karzat (Amerika) tetszés szerint. 
Gyermekek és kiskorúak felkonczoltatnak. A kik 
requisitumokat szolgáltatnak, a conlissák közül 
nézhetik ingyen, ha csendesen tudják magukat 
viselni s nem restelik a taszigálást.

Kezdete .-pontban egyszer valamikor; vége: 
Isten tudja hol és mikor ?

hiteles másolat után közli K —s M—n.

F Ü R D Ő I

Kedves urambátyám!

Hol volt, hol nem volt, tisztelettel legyen mondva, 
Baranya vármegyében, mely vagyon utoljára, volt Har
kányban egy bál. Ott voltam én is, nőtlen barátom is, 
egyikünk se hamvába holt gyerek, el is ugorjuk a száz 
tű hosszat, beszélő tehetséget se minden fehérvári kofá
val cserélnénk, de történt is itt sok rajtunk is , máson 
is, mit kedves urambátyámmal tudatni kötelességemnek 
tartok.

Daczára annak, hogy lovacskáink oly megfontolva

É V E L E K .

haladtak, mint egy némely commassationalis ügyes, julius 
1-sején azaz a bál napjan esti 7 órakor már ott voltunk a 
hol kellett, s miután hallható hangon egy pár „hála Is- 
tennek“ -et sóhajtottunk,letelepedénk nőtlen barátommal 
egy asztal mellé, tudja már urambátyám, hogy leöntsük 
azt a sok port, melyet az utón nyeltünk, meg hogy egy 
kis más valamit is nyeljünk. Egyszer jön a kelner földig 
ketté választott hajjal, macska nadrágban, hoz egy ét
lapot, olyan nyelven irva, mely öltözékével öszhangzott, 
s hajlongva egy „gefallig“  szóval üdvözöl, mit? én be 
félig? — mert magyarul értettem — elfutott a méreg,
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hogy engem, ki corpulentus termettel másfél széket is 
megtöltené í, még félig be akar szorítani ez a frakkba 
telhetetlen bugyogós, de minthogy magyar ember va
gyok, kivel ha bánni tudnak, az ingét is odaadja, mit 
volt mit tennem, beljebb viszkoltam magamat, s nem 
egészen kényelmes helyzetemben nőtlen barátommal 
együtt silabizálgattuk az étlapot, mig azt egy ujdon 
sült német-magyar tőlünk el nem kérte.

No most pajtás! szólék társamhoz, se czédula se 
ennivaló, sőt veszve még az a remény is, hogy az étlap
ról valamelyiket ab invisis újjal kibökjük! Istenem, Iste- 

: nem! hányszor kaptam gyermekkoromban boldogult 
correctoromtól olyan 12-őt, melytől még most is borsó
zik a hátam ezért a nyelvért, mely nélkül íme Magyar- 
országon, tisztelet nem esik mondván, Baranyavárme- 
gyében, Harkányban 1860. év juh 1-sején még csak 
vacsorálni se tudok! Látod, látod, nőtlen barátom, 
milyen jó lett volna megtanulni azt a Mártonféle Wör- 
terbuchot, az pedig gunyoros pofát vágott, s a könyv
árushoz igazított. — Jaj neked pinczér ha válaszodat 
megértjük.

Akadt azonban egy buzgó keresztyén, az Isten is 
áldja meg, ki az étlapon levő étkeket mondta sorba ma- 

j gyárul, a libapeesenyénél megállítottam, s hogy vala
mikép el ne szalajtsam a delicatus vacsorát, keményen 

| rajta tartottam ujjamat a soron, mely a serpenyőben bol- 
j dogult liba halálát hirdeté, másik kezemmel pedig intem 
| oda a pinczért, s diadalérzettel gondoltam magamban : 
j hijába nem adtál öcsém Wörterbuchot, hijába igazitottál 
| a könyvárushoz, azért jóllakom ma két oldalra libape- 
I csenyével.

Azonban az ujjam szaladt-e meg, vagy hogy előre 
szotyogattam nem tudom, elég az hozzá, bogy egy óra 
múlva, — mert itt pontos és gyors szolgálat van, — 
hoz az én emberem két iszonyú tányér maradék húsból 
csinált vetreczét, félfőttiben levő gölödinynyel s krump
lival egyetemben, képzelheti kedves urambátyám, mily 
szavakban tört ki megbukott étvágyom bosszúja. Én a 
ki hazulról most is gölödiny és krumpli elől szöktem 
meg, itt a fürdőn töltözzem-e azzal? de mit tegyek, a 
salónban már muzsikáltak, étlapmagyarázóm nincs már 
itt, hogy az elveszett libapecsenyét feltalálja, kaptam 
magam, megettem azt a mit hozott, ittam rá két ver- 

{ dung bort, de azért két meszelynek az árát vették meg 
! rajtam.

Zsibbadt lábakkal keltem fel fél sessióra szorított 
helyzetemből, s hogy az időből valahogy ki ne kopjunk, 
meglehetős gyorsan haladtunk a tánczterem felé, némi
leg vidulni is látszott kedélyünk a gondolaton, mint fo- 

| gunk most mindjárt egy csapással három legyet ütni, 
nevezetesen tánczolunk is ; lábaink zsibbadtsága is el- 

í múl, s a gölödény lerázódván,a hideglelésnek is eleje vé- 
| tetik, de más részről aggódtunk, hogy hátha olyan sza

bású lesz a mulatság, mely kivülhuzó csizmához nem 
i quadrál.

S a mitől féltünk beteljesedett!
Javában forgott a népség, a férfia fehér nadrágban 

még fehérebb kittiben, a nők elegáns magyar ruhában 
pártával. Csak egyetlenegy férfit láttam volna kivülhu- J zós csizmában, pedig a legnagyobb rész úgy volt öltöz

ködve, magam is közéjük ugratok, mert működött ben
nem a gölödiny, de nem tehettem, mert öltözéke
met nem éreztem elég fehérnek és salóniasnak a táncz- 
hoz, mit kivált hölgyeink oly édes megelégedéssel 
lejtettek, hogy kedvem lett volna őket sorra csókolni, 
de meg hogy voltaképen meg valjam, nem is ismertem 
a táncz nemét, mig Csicsiri kocsisom, ki az ajtón lesel
kedett, ilyen formát nem súgott fülembe : No ez már 
furcsa egy táncz, neki ugrik mind a kettő kétszer há
romszor, mintha terhet akarna inditani, azután félig 
megfordul, nézni mintegy hogy indul-e már a teher, no 
hallja kegyelmed, ilyet Soroksáron se láttam. Hát hallja 
kend atyafi, szól egy tisztes magyar úr, ez mazurka 
polka. — Már uram, akármi zúrka, de nem nem nagyon 
difinyós. — Eközben nőtlen barátom is oda ér, nagyot 
sóhajt, hej, csak én ne ettem volna gölödinyt!! vagy 
legalább húznának már csárdást, hogy lerázhatnám.

Valahára csakugyan megzendült a várva várt lassú 
magyar,lejtettük kedélyesen, majd mintha villám sújtott 
volna közénk, élénk tűzre lobbant a tánczoló ifjúság, s 
minthogy már oly régen hallgatott, tizenkétszeres fáj
dalommal sírt most a hangját visszanyert sarkantyú. 
Hogy volt? húzd rá, három a táncz; van e még abban a 
száraz fában? hangzott az ajkakról, de e szívből fakadó 
szavakat egy bizonyos úr termetes fátermörderei közűi 
kifurakodó „pszt“ szó elhallgattatta. — Indignálódtunk 
mi is, hát még Csicsiri, újjal mutogatott a letiltó úrra, 
mintha mondani akarná, hogy az nem illik, tán többet 
fizetett az mint kigyelmetek? vagy talán várbeli úr, 
hogy egy szava többet nyom, mint a kigyelmetek be
széde? de mán engem jó kedvemben csak ne regulázna, 
mert úgy oda vágnám. — Hallgasson kend János, 
mondám, ez itt a rend. — El is hallgatott, csak annyit 
mondott, hogy ha ünneplő kék ruhájában jött volna el, 
majd megmutatná ő, hogy kinek parancsol az.

Csicsiri szavai oly jól hatottak néhányunkra, hogy 
mellőzve a bált ő lett figyelmünk tárgya. Hát mán több 
táncz nem lesz ? így szólítja meg nőtlen barátomat Csi
csiri. De lesz még János franczia. Fax’anczia, hát osztán 
hogy tánczolják azt kigyelmetek? hiszen nem látok én 
itt egy farancziát sem. Jaj János, olyan táncz ez,melyet 
tánczolhat olasz, német, magyar, lengyel, csak a táncz- 
mester legyen ügyes. — No majd kilesem hogy csinál
ják, hanem kigyelmed is tánczolja ám, mert lám, tavaj 
is tánczolta.

Bevégződvén a négyes, Csicsiri, ki még szájával is 
nézett, így hallatta szavát : Már ez osztán táncz, hanem 
iszen jól is tudja ám az a faranczia kormányozni, lám 
lám, milyen különös természetű ez a faranczia táncz, 
előbb a mazux-kát vagy mit csak a pantalonusok, a 
csárdást csak a magyar ruhások tánczolták, s ebben 
az átkozom farancziában hogy összeelegyedtek mind
nyájan, azt gondoltam soha se bontakoznak ki, hát mi
dőn ő kigyelme a tánezmester szólt, ennyi sok közűi 
csak egy pár nem tudott helyre verekedni. — Hej nagy 
kár, hogy ez az úr mihozzánk is el nem jő  farancziázni 
tanítani. — Lássák kigyelmetek ezt nem pisszegették ám 
meg, hanem meg is tapsolták.

A bál után kissé elszenderedten, s azt álmodtam, 
mintha egy néhány 3 és '/2 sukkos egyén, kiknek szó-
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kásból-e, vagy hogy nagyon teli voltak borral, úgy visz
ketett a bőrük, mint évnegyedkor hajdináromban a 
raboké, mindenkibe kapczáskodott, s végre is egy közö
lök X . felszólítja K —t az aqui adásra, hogy veszeked- 
hessék. K. pofon vágja X -et, itt az aqui úgymond, X . 
poharat vág K. fejéhez, úgy, hogy annak arcza azonnal 
vérbe borult. X . futásnak eredt, de K. véres arczczal 
utána rohan, lovagiasan leemeli a hintóülésből, melyen 
szökni akart, leteriti a földre, tététől talpig meggázolja 
úgy, hogy a három hetes csömör is kiállhatott a hátá
ból, azután egy párszor képen törülte, persze, hogy ne 
láttassék rajta a báli izzadság s ezen szavakkkal : ,,ez 
nálunk az aqui“  útnak bocsátja X-et, ki is kihivó mo
doráért „futó fovag czímmel tiszteltetett meg.

Úgy megizzadtam álmomban, mintha én is ott let
tem volna, egyszer felrezzenek, hát egy jó barátom 
homlokát bevágva látom, mi lelt az Istenért? kérdém 
tőle, s ő épen úgy beszélte el a történetet a mint én

Se pénz se posztó.

Egy szegény' parasztembert a falusi biró igen zak
latott az adóért. Az tehát, hogy kielégítse a telhetlen 
zsákot, utolsó s legkedvesebb marháját adta el egy száz | 
pengős bankóért. A  szegény paraszt sajnálta ökrét, s 
hizelegve ment hozzá, mutatva néki a 100 forintos ban
kót, melyért őt kénytelen eladni. A  kedves ökör azt 
gondolta, hogy jó ura néki valami eledelt ád, azért 
nyelvét illedelmesen — talán a mostani divat szerint —

kinyújtotta s a 100 pengős papirost elvéve szerencsésen 
le is nyelte; s most a magyar közmondás szerint „se 
pénz se posztó*4 nem maradt a szegény embernek.

kedves urambátyámnak megálmodtam. Az egész bál 
szépen ment, de a vége ? ah ez, csattant is puffant is.

Ha valamely betegség, (mitől Isten mentse meg) 
vagy mulatási viszketeg Harkányba kényszeritené jőni 
kedves urambátyámat, tartsa meg szabályul, hogy szé
ket hozzon magával, mert különben fél sessióra szorít
ják, tolmácsot jó eleve keressen; libapecsenyét széles e 
világért ne parancsoljon, mert gölödinynyel és krump
lival tartják jól, bár mit vacsorái, sokat ne egyék, vagy 
mazurkázni megtanuljon, mert a csárdást a rendező le- 
piszszegeti; bort kérhet két itczét is, mert azt mindig 
felényit adnak egész árért; a veszekedőket kerülje, mert 
pohárral heverik a fejét, akár milyen ártatlan legyen is. 
— Egyébiránt a zuhanyfürdőben most nincs léghuzam.

Mohács, 18(50. julius 9-kén.
Szerető uraöcsese 

Köpcz-ös.

SZERELM I K Ó LIKÁK. 

VII.
Dűlöngözve megyen haza 
András,
Az ajtóba meszelővei várja 
Erzsók asszony életpárja 
Nem más.
S hol a bajuszt viselgeti 
András,
A meszelőt oda veti

Magyarosan eldöngeti, 
Az udvarból elkergeti
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Erzsók asszony nem más. 
Elmenekül a kocsmába 
András,
Fehér képe
Mint a bodri kutyájáé
Úgy nézett ki épen.
„De elsápadt bátya,“ 
Mondja egy barátja,
A mint a jó András komát 
Bemeszelve látja.

VI.
Nyertem! . . . szólott az öreg úr 
Pénz rakást forgatva,
Jó lesz a kis cziczuskának 
Majd egy új fogatra.

Nyertem! . . . szólott háta megett 
A  patvaristája 
Csókot lopván a cziczuska 
Hamis ajakára.

Nem sokára az ekvipázs 
Az udvarra hajta,
El is tűnt a patvarista 
A szép nővel rajta.

. . . Gondolkozik az öreg úr 
Most is még magába, 
Voltaképen vesztett-e ? vagy 
Nyert a mulatságba.

Hozz hát a 12 akósböl!
Híres reetoria volt Ács, de szinte félt a diák oda 

menni, mert az öreg úr szörnyű tüskés természetű ember 
volt; és a rectorokat, kivált a ki félt tőle rettentő dres- 
surába tartotta. Sokat megszöktetett a rendes 3 év 
előtt. Hanem volt neki egyszer egy mestere, ennek 
nem ártott meg, sem dicséret sem gyalázat sem szidás, 
habár jégeső gyanánt hullott is reája.

Sokszor mikor az öreg úrnak valami kifogása volt 
ellene (ez meg mindig volt) által hivatta, s kezdte rá 
vesztegetni a szót elébb csak csöndesen, s azután csat

togva, mint a felibünk tornyosult zivatar; ott állt a mes
ter, rendületlenül, mint egy érez szobor, egy arczizmát 
megnem hunyorítva, hanem mikor már az öreg úrnak 
dühöngése a legmagosabb fok felé közelgett, fordult a 
kulcstartó kis vasfogashoz, onnét levett egy 3 fontos 
kulcsot, az persze a pinczekulcs volt; másik kezébe 
fogta a nagyobbik zöld orrost, s rendíthetetlen közöny- 

| nyel kérdezte :

— Főtisztelendő uram! melyikből hozzak?
— Hozz hát gazember a 12 akósból, a balkéz felül

való sorból, hanem aztán a héberemet el ne törd.
S aztán le ment és hozott, és megitták ketten, és 

még hányszor ment le? és még hánynyal ittak ki? ket- 
ên eggyütt, mintha semmi sem történt volna köztük.

Az Ítélet.
Egy furfangos csiszár más hasonlónak,kik közöl min- 

denik megakarta a másikat csalni, elad a vásárban egy lo
vat 100 forinton ;s midőn fizetésre került a dolog, a vevő I 
magyar forintban akart fizetni, az adó pedig conventiós 
forintot követelt; törvény elé került a dolog, Ítéltetett: 

„Minthogy forint öt féle van, osztr. értékben a 
! magyar ft. =  35 kr. a vonás ft. 36 kr. a váltó bankó 
ft. =  42 kr. az új ft. =  100 kr. a eonv. ft =  105 kr, s 
minthogy a ft. milyensége nem volt meghatározva, a 

j vevő ezeknek medius proportionalisát tehát 63 újkrt. 
tartozik minden ftba számitni, és így fizet 63 ft. o. é .; 
mivel pedig mindenik csalni akart, mindenik fizessen 
a szegények kórházánál büntetésül annyit a mennyit a 
másikon csalni akart, mely is =  70 ft.o.é.és így a vevő 
35. o. é. ft. helyett fizetett 133 ftot. az eladó pedig a kö
vetelt 100 conv.ft. helyett a kapott 63 o. é. ftra még rá
fizetett 7 ft. o. é.“
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A kemény szolgabiró.

F. szolgabiró különösen nagyon tudott 
bánni a czigányokkal, féltek is tőle mint az 
égető tűztől, még a ki nem látta soha, reszke
tett nevétől is. — Egyszer másod magával sé
tált a főbiró vetését nézni, pipája kialudt, nagy 
sereg czigány jő rájok szemközt, kiktől tüzet 
kér, aztán szóba eredeti velük.

— Hát fiaim, ösmeritek e F. szolgabirót?
— Esmerjük bizsony tekintetes uram a 

pokol fajzsatját, hogy a fiastyúkig terje a ne- 
hízsiges ross nyavalya!

— Ejnye akasztófára valók! hiszen én va
gyok az.

— Jáj! jaj! saladj dade! more rajku, vígé 
a világnak, s vesd el magad, — mint a forgó 
szél vágtatott el a barna sereg, nagy mulatsá
gára az ottmaradóknak.

KAKAS MÁRTOK EMLÉKLAPJAIBÓL.

=  — Na kedves öcsém, igyék a kiráér!
— Igyunk érte hát no, de hol van a bor ?
— Én azt mondtam, hogy igyék, a ki rá ér.
=  — Nagyságos biró uram, engem a szomszédasz- 

szony megsértett.
— Szóval, vagy tettlegesen?
— Igenis, a nyelvével.
— Mit mondott kegyednek ?
— Azt mondta, hogy bújjék belém az ördög.
— Ez nem becsületsértés, erre nincs paragraphus, 

ezért nem lehet senkit megbüntetni.
— Nincs rá paragraphus ? nem lehet érte megbün

tetni? No hát bújjék az úrba is az ördög!
=  A nápolyi minisztérium most már csak megél : 

miután a finánczminisztert úgy hívják, hogy „M anna.“  
i No már ez csak ki tudja majd elégíteni a pusztában buj

dosó népet.
=  A nápolyi minisztériumot attul féltik, hogy egy 

pár hónap múlva valamennyi mind „Manna“  lesz; a 
mennyiben egyszer azon veszi észre magát, mintha az 
égből esett volna le.

—  Egy 1858-ban kiadott üdvös rendelet folytán 
nem szabad addig senkit eltemetni, mig a halottvizs
gálatra kinevezett halottkém ki nem adja a valóban 
megtörtént halálróli bizonyítványt; mindegy, ha két, 
három orvos járt is a beteghez (már ennyi között pedig 
csak elveszhetett) még sem szabad addig elhinni hogy 
meghalt, mig ki nem adja a halottkém a passust.

P —cs —i seborvost, ki szintén halottkém, egyszer 
F —ra vitték egy halotthoz; ugyanekkor egy ottani la- 

i kos beteg feleségéhez hívta az említett seborvost, ki a 
beteget megvizsgálván, kinyilatkoztatta, hogy ez leg- 

j feljebb két nap alatt meg fog halni.

— Nojsz uram, — mondja az f—i lakos — épen 
azért hívtam az urat, hogy majd ha feleségem meghal, 
ne kelljen most munka idején Cs —ra fáradnom az úr
ért, hanem most egyúttal csak adja ki feleségemről is a 
halott-passust.

— Hogyan adnám ki? — felele P. mikor még él a 
beteg.

— De hisz az úr maga mondja, hogy bizonyosan 
meghal, hát már csak tegye meg azt a kis barátságot, 
hiszen úgy megadom a taksát, mintha meghalt volna az 
asszony.

A  halottkém természetesen nem adta ki a bizo- 
nyitványt, s midőn két nap múlva a beteg asszony csak
ugyan meghalván, a férjnek Cs —ra kellett menni, egész 
utón nem állott be szája a panasztól, s mai napig is ha
ragosa P. seborvosnak, hogy mért nem adta ki a halott- 
passust élő feleségéről.

=  — Ugyan édes szomszéd uram, hol is van most 
az a háború ?

— Két országba; Olaszországba, meg Taliánor- 
szágba.

— Osztán melyik hatalmasabb?
— Hát az olasz mérgesebb, de a taliánt dühösebb

nek mondják.

H é b ii » 2.

K R
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Anni bizonyos csizmadia beszélgetései 
az ö feleségével.

Gyere ide te Miska inas, mondd meg nekem, mit 
tesz az, hogy „Neápoly"? (Azt teszi, hogy „engem most 
már „ne ápoljál) Hát az mit tesz, hogy Messina? (Az 
még nagyon messzi van.) Hát az mit tesz, hogy „ Lon
d o n ? („Ne kapj minden bolondoni) Mit tesz az, hogy 
„ Moskova?“  (Most koma!) Hát az mit tesz, hogy 
„Roma“ ? (Bizony már csak „rom a’“ ) Tudod-e, hogy mit 
tesz olaszul ,,franca franca“ ? (Tudom hát : mende
monda.) Tudnál-e rá kadencziát? (Tudnék hát : „ villa- 
franca“ ) Jól van; elmehet kend, eminentiája van. (Asz- 
szony a konyhábul : „hát már most én Miska inast „emi- 
nentziádnak“ tituláljam?) Szegény írek! (Bizony szegé
nyek) Hát te is tudsz felőlük ? (Már hogy ne tudnék, 
hisz az a borzas, a kinek mindig foltozni kell a csizmá
ját, az is ír.) Ír ám balgatag, mert újságíró, de én az

ír önkénytesekről beszélek, a kik a pápa szolgálatába 
álltak katonának. (Hát bomoljon meg, ha ír, minek lesz 
katona!) Hát úgy van az, hogy ott az ő országukban, a 
hová valók, nem terem egyéb, mint krumpli, a mi na
gyon jó bifsztek mellé, de nem olyan nagy távolságban, 
hogy Irlandban legyen a krumpli s Angliában a 
bifsztek. E felől már sokat disputáltak az angol falra- 
mentben. Most tehát egy emberséges verbunkos káplár 
vetődék az irlandiak közé s elkezdé : „Gyere pajtás 
katonának; Ne félj semmit, le nem vágnak! Sárga csiz
mát adogálnak, Édes fügével traktálnak;“ no tudod, a 
hogy verbungosok szoktak" hazudozni. Hát erre vagy 
hatszáz siheder összeszólalkozik : felcsap keresztes vi
téznek s viteti magát Romába. Meg is traktálták őket 
fügével jól, a mint odaérkeztek. Tetszett a ficzkóknak 
a csemege. Másnap megint fügét kaptak, harmadnap 
megint fügét, meg egy kis asztaláldást hozzá. Már akkor 
elkezdtek egy kicsit zúgolódni : hiszen jó a füge aszét- 
linek, meg poszpásznak, de reggel, délben, este soha sem 
enni egyebet, de biz én sem állnám azt ki! „Uram, — 
kiáltának a tiszteiknek — elég légyen már a fügéből, 
hol van már a beafsteak?“  „Micsoda bifsztek? kérdezé 
ez; mondtam én, hogy bifszteket kaptok? itt nincsen 
több rendelkezésre álló bifsztek, mint Lamm Móricz tá
bornok úr, a többi mind bestellálva van. Én fügét Ígér
tem nektek, fügét kaptatok, fügét fogtok kapni. Fügé
vel fizet nekünk Márkia és Umbria. De az írek csak 
lármáztak : nem kell nekünk Szentjánoskenyér, nekünk 
igazi kenyér kell! nem kell nekünk czitrom borjusnitzli 
nélkül; nem kell nekünk glória, krumpli nélkül; adja
nak nekünk krum-plit! Adják vissza a mi krumplinkat; 
az is jobb volt, mint ez az áldott fügefa terméke; eresz
szenek minket haza!“  Végre aztán egy kegyes férfi 
megnyugtatá őket, felvilágosítván a felől; hogy krumpli 
és bifsztek nem e földrül valók. — Tudod hogy mért 
kell Galibádynak mindenütt győzni a nápolyiak felett? 
Azért, mert háborúban nagyon sokat dönt a túlnyomó 
Cavalleria; már pedig Galibádynak az emberei mind 
gavallérok. — Nápolyban már a lazzaronik is sza- 
badelmü felkiáltásokkal fogadják a jövőmenő idege
neket, hanem aztán borravalót kérnek érte.

Szerkesztői sub rosa.

— Lator G. A Petőfi életéből! adoma igen becses, köszönjük. 
Lapos Józsi verse is olyan. Garabonczás diák mostani küldemé
nye igen csendes. Lapot küldünk. B. Gyarmati adomák némelyike 
jó. Pályadíj kitüzetik. Gili közleménye jó. Váczi levelek adatnak, 
jutalom nem marad el. A szegedi éjör stb. Bukováczra. Kakas 
Mártont megénekelni nem tanácsos. Huszárcsiny már közölve 
volt. Körösre Sz. S. A küldemény java már megjelent, a rosszá
val pedig fütsbe, elkel ebben a hideg kánikulában. De hogy micsoda 
haragról beszélsz te? azt nem értem. Megöltél valakit? D. D. ré-

buszai gyöngék. A legügyesebb feldmarsal adható. — K—s adomái 
jók. Turpásztói túzok; bien. Lászlónapi köszöntő nagyon régi 
dolog. Sz. Lajos úrnak, miután a szerkesztő 1825-ben született; 
bizonyára 1834-ben nem járhatott kegyeddel együtt a pápai 
főiskolában. S. Vincze czigánya közölhető. Fokszabadiba. Hasz
nálhatók. — Kosta adomái beválnak. Hajdúsági küldeményét kö
szönjük. 6alamandra. Csak egy új van közte. Töbörzsökre. A 
küldemény használható. Lapot küldünk. Troubador éneke nem 
alkalmas. Sandi küldeménye jó. Báró Demanx közlése nem adatik.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Magyar-utcza 21. szám.

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


