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A K A R Á C S O N Y F A .

No csak szépen kis fiaim! 
Készen van a karácsonyfa, 
Rajta lógg a sok ajándék :
Rá van irva, melyik kié ?
Nem kell rajta összeveszni; 
Nem kell ágaskodni érte. 
Feldöntitek! Várjatok még.
Ez még mind csak nézni való; 
Majd a táti mind kiosztja. 
Rívás ne legyen belőle! —

Gyere szépen kis Victorkám. 
Nesze neked egy pár süveg : 
Te jó voltál, megszolgáltad; 
Szót fogadtál a papának;
Jó bizonyítványt is kaptál 
Galibády professortól. —
Mi kéne még ? Ah, az ottan ? 
A harmadik arany kalap ?
No majd az examen után 
A tied lesz, addig hallgass.

Látjátok, ti többi fiúk,
Polonika, Rumánika,
Szerviánka, Montenegri;
Titeket sem felej télek :
Van itt „játék!“ puska, szablya, 
Agyú, síp, dob és trombita, 
Czifra gálya, ni milyen szép!
No csak össze nem kell törni! 
Megkapja, ki vár sorára. —

Ez meg itten a tied lesz 
Pannonka, — te türelmetlen! 
Vigyázz, a többit meg ne sértsd. 
Azért, hogy te erősebb vagy; 
Testvérkédet el ne taszítsd.
Még ha ők taszigálnak is,
Nézd el nékik, hisz azok még 
Fiatalkák; te már nagy vagy. 
Inkább hagyd rád kapaszkodni 
Ha maguktól el nem érik. —
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Te is kapsz szép ajándékot;
Szép zsinoros mentét, dolmányt, 
Kapsz szép zászlót, furcsaságot; 
Hajdút, pandúrt, szolgabirát;
S más afféle czifra „siflit“
(El ne ejtsd! mert czukorbul van) 
Aztán megnézd, mit eszel meg? 
Némelyik csak nézni való :
Legyen eszed, hogy meg ne fald. 
Mert kilel a hideg, s meghalsz.

A T I L T O T T

A finánczdirektor sokat járt ki falura, hiva
talos küldetéssel, s különösen feltűnt neki, hogy 
valahányszor Dohányfalvára ér, Sáros András, 
fóltelkes gazda már a kapuból köszön eléje, s 
azután meg utána fut a biró házához, szörnyen 
nagyságolja, s készséggel ajánlkozik, hogy majd 
ö beviszi a városba a nagyságos urat! jó ülést 
csinál! Ritka tünemény ez. Más paraszt ember
nél csak azt tapasztalá a director ú r , hogy félre

No már mostan „énekelni!“
Valami „szép kegyes“ nótát,
Valami istenes dolgot;
Azután összeállhattok 
Szépen kezet kézbe fogva,
S játszhatjátok, tudjátok már :
Azt a kedves mulatságot 
Es nevettető játékot : —
„Benn a bárány, kinn a farkas!“

K —s M -n .

P O R T  É K A.

fordítja a fejét, mikor látja, s csúnya hálálkodá- 
sokat dörmög utána, forspontra alig akar vállal
kozni, s ha sok fenyegetés, ráorditozás és német 
szó után belelágyul is, hogy no hát befogja leg
rosszabb gebéit állitja a rúd mellé, s olyan ülést 
csinál számára a hátsó kerékagyra, hogy az állo
másig, ha tejfelből volnának a §§-usok a director 
úr fejében, bizonyosan irosvaj lenne belőlük. A 
mellett, mintha csak öt truczczolnának, a legko-
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miszabb trafikdohányt tömik pipájukba, azzal 
büzölnek a finánczdirector úr orra alá, mintha 
azt akarnák vele tudatni : ihol van, te csinálod, 
erezd a szagát!

Mennyivel más ember Sáros András! Ez 
maga ajánlkozik a forspontra, jó lovai vannak, 
úgy hajt mint a szélvész, s kikerülgeti a hol 
zökkenő van, s még hozzá olyan puha ülést csi
nál a számára, hogy hazáig lehet benne aludni, 
mintha bölcsőben ringatnák az embert. Azt nem 
is sejté a direktor úr, hogy az a jó puha ülés 
rendesen jóféle magyar dohánykából van szer-

togott az ülésben; a direktor lír most is nagyon 
jót aludt fölötte, a vámnál a finánczok meg is 
süvegelték a csempészett portékát. Hát a mint a 
direktor szállása előtt megállnak, a mig a direk
tor leszállt, meghagyva Andrásnak, hogy szokás 
szerint majd kiküldi számára az egy pohár bort, 
az alatt a pákosz csikó hátul kerül, s elkezdi a 
saraglyába tett szénát húzogatni, mely a dohányt 
takargatá s egyszer csak megfog egy szép cso
mót s kihúzza a világosságra.

— Hohó! — ordít a szekér mögött egy hang. 
Mit eszik ez a csikó? Egy fináncz, a ki ott pipá-

i

kesztve; a mit Sáros András uram a legegyene- 
sebb utón szállitgat. be aként a városba, jól 
tudva azt, hogy a fináncz urak a direktort magát 
csak nem vizitálják meg, odabenn aztán műked
velő ifjú uraknak eladogatja jó árért azt a drága 
jó takarmányt, a mit maga a finánczdirektor se
gített neki becsempészni.

Hanem egyszer majd rajta vesztett a jámbor. 
Hát egy rúgott csikó mentei vele együtt,sehogy 
sem bírta visszakergetni az útról, pedig jól sej
tette, hogy az ilyen tapasztalatlan cselédet nem 
tanácsos a városba vinni. A dohány most is ott kut-

zott a lóczán, meglátta a „herba nicotiana Lin- 
naeit“ a barom szájában s nekiugrott, hogy majd 
elfogja.

Utczu, András gazda sem várta, hogy hozzák 
azt a pohár bort, hanem közécsapott a grifíma- 
daraknak, s mire a szekere farába kapaszkod
hattak volna hivatalosan, elnyargalt s hazáig 
hátra se nézett.

Természetes, hogy mire rajta mentek, már 
akkorra a szekérderék meg volt rakva dohány 
helyett jóféle répalevéllel. Rányomta a finánczra, 

| hogy ezt nézte dohánynak. K .  M .
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KUKLINÉ P R É D IK Á C IÓ IN A K  FOLYTATÁSA.
(Kuklinc asszonyság megtudja, hogy a férje valami gonoszban töri a fejét.)

No te Kukli! ugyan csak szép híredet hal
lom. Hát te el akarod hozni Rómából a kato
náidat ? (Hogy már ezt megint kitol hallottam ?) Hát 
azt írják az újságok; valamennyi mind tele van 
vele. (H is z e n  tíz esztendő mindig beszélik, még
sem történt meg.) Nem történt meg, mert én rám 
hallgattál; de most már nem akarsz rám hall
gatni, tele beszélték a füledet Victor, Cavour, 
Galibády, Quauchouth, s más efféle korhely paj
tások, a kikkel együtt szoktál mulatni a casinó- 
ban, meg az a te drágalátos öcséd, az a princz 
Pepi, tudom jól, hogy miben töritek a fejeteket; 
tudom jól, hogy miért ment a kedves most is 
Olaszországba! (Akarácsonyi ünnepekre vitt 
K r i s z k i n d l i t  a papájának?) Szép kis Kriszkindli! 
ágyukat meg bombákat, pánczélos hajókat, meg 
szuronyokat. (Ha most ez a divat.) Ne beszélj 
nekem a divatról! azt én tudom, hogy micsoda? 
mert én csinálom. (Érziis a kasszád ?) Hát vet
hetsz nekem ilyent a szememre, te Kukii! te kímé
letlen ember! hát felhányhatod nekem azt a ron
gyos harmincz millió frankot, a mibe az én toilet- 
tem egy év alatt kerül, mikor te holmi semmisé
gekre száz annyit is kiadsz. Hogy ez „elvkérdés.“ 
Mit nekem a te elveid ? Mit használt nekem a te 
tavalyi költséges utazásod Olaszországban, hoztál 
nekem onnan csak egy pár czipöt is haza? (Hát 
Nizza és Savoya semmi?) Igen, a más csizmájának 
a két füle. Hanem hát ne forgasd el nekem mindig 
a beszédet, mint Bodóné, mikor a bor árát kérik; 
felelj nekem komolyan, mit akarsz már Rómá
val? (Azt Laguerronniére , te nem.) Majd 
kiadom én annak az utat, csak még egyszer jöj
jön ide. Te Kukli, no, ne alugyál még. Hát nem 
akarod te tovább védelmezni Szent Péter patri- 
moniumát? (Hiszen nem bántja azt senki.) Bántja,

H ogy  leh et az adót könnyen fizetni.
Adóvégrehajtásra ment egy ezer hold fekete föld 

birtokosához az adóinspector s köztök ily párbeszéd 
keletkezett :

Adóinspector. Ugyan mit csinálnak az urak, hogy 
ily nagy birtokból, mennyi fél Hannovera telepítésére is 
elég lenne, nem birják az adót fizetni, valóban nem tud
nak gazdálkodni.

Birtokos. Tanitson meg az úr oly gazdálkodási

nem bántja, neked védelmezni kell; úgy is sok 
van már a bünrováson; azt a Lamoriciéret is 
hogy jégre vitted; azért esett el a minap a kis 
fiunk arczra s betörte az orrát' a csuda, i
ha hanyatt esett volna s akkor törte volna be az \ 
orrát.) Héj Kukli, te mindenből csúfot tudsz űzni, 
pedig majd meglásd, a gyontatóm, Péter Quad- 
ratus, megmondta már előre, hogy bizonyosan 
el fogsz kárhozni s a pokol fenekére jutsz. (Ott 
legalább biztos helyen leszesz, nem férek hozzád 
a prédikácziómmal.) Azért is hozzád férek, oda 
is füledbe fogom kiáltani : hogy — — nono, 
csak ne tettesd magadat, mintha aludnál, tudom 
hogy ébren vagy. Hallod-e te Kukli, most meg 
épen olyan könyv jelent meg, a melyikben azt 
írják, hogy te magad akarsz lenni a pápa. No ne 
nevess Kukli, ez komoly dolog, ez élet kérdés 
közöttünk; azt tudod jól, hogy a pápának nem 
szabad feleséget tartani; ha te pápa akarsz lenni, 
én nem lehetek neked feleséged, mert én nem 
azért mentem hozzád, hogy engem tiszteletes 
asszonynak híjának. Héj Kukli! alszol már? nem 
alszol! azért sem alszol addig, a mig nekem erre 
nem felelsz. No? micsoda? hallod, vagy nem hal
lod? Én elmegyek, itt hagylak mingyárt, ha 
nem felelsz. Szólsz, vagy nem szólsz? Én min
gyárt felöltözöm, fiakerért küldök és elmegyek. 
Hee? mit szólsz erre? Elmegyek Angliába, Ame
rikába, ha nem szólsz. (Majd visszahoz a puha 
kenyér.)

Erre a szóra Kukliné asszonyság el kezdé 
keservesen zokogni, mely alatt Kukli úr szeren
csésen elaludt, s csak másnap reggel látta, hogy 
a felesége csakugyan nincs ott, elutazott Ang
liába , s csakugyan úgy le tt, a hogy monda : 
„visszahozta a puha kenyér.“ K .  M .

módra, hogy jövedelmem is legyen és az adót 'is bírjam 
fizetni.

Adóinsp. Felét ezen ezer holdnak legelőnek kell 
hagyni, másik felét kattankoróval bevetni, és akkor 
vagy 500 szamarat venni, melyek mig a bo’gáncskóró 
megnő, a legelőn jól ellesznek, azután a bogáncskorón 
meghíznak, akkor egyszerre leölvén a szamarakat, sza
láminak kell őket földolgozni, és szalámi képiben el
adni, midnjárt lesz roppant jövedelem.
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A  zálogházban.

Gajtai Ferencz. Ezt a palástot 

szeretném zálogba tenni , mit 

adnak rá ?

Zálogházi hivatalnok. Hja bi

zony, kérem alássan, nagyon ke

veset. Az efféle prémbe nagyon 

hamar bele-esik a moly.

1
Mi telnék  ki b e lő le?

— Né csak komé!E má csak derék darab embere!

A bion. Kitelnek belőle két olyan legény mint 
te, meg én, meg még egy juhászkutya.

A  palóez kapás.
Kimegy a palóez egy iteze pálinkával a szőlő

hegyre, hogy már ő haza se megyen, mig az egész 
munkát be nem végzi, a mint kiér, megiszsza a pálinka

felét s munkához lát, tanyaőrző ebe az alatt addig fész
kelődig mig kidönti a megmaradt italt. — Délben ke- 
nyerezni akar a kapás, legelőször is a pálinkás korsóhoz

;
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nyúl, s szörnyű szívfájdalmára csak a helyét ta
lálja, beitta, elnyelte a föld mind, még csak meg 
se szagol hatja. . . .\

Szomorúan néz maga elébe, összerakja a 
szerszá mát, tarisznyáját vállára veti, s hazafelé 
indultában hátramorog a szőlő földjére „egyen az 
íz, ha megittad a pálinkámat, hát heverj utána.“

M ikkel le lték  hajdan a v icz isp án i?

— Ersu lelkem! szól a borsodmegyei barkó 
feleségéhez — azt a feér kakast csak tedd ee ld- 
baloó, mert a mint Kis Mihaa komáin uram 
mondta, az hírlik, hóm megint viczispánt tesznek, 
mikor pegyig a mútkor, hej abba a régi jó időbe 
tettek, a goróf maga is járt keresni feér kakast, 
s azután kitépette a farkát s ee vitte a restorá- 
tióra, s csakugyan mee is tette vele a viczispánt, 
He! hát most is úgy akarnak tennyi, pegyig nem 
szeretném, ha úgy mee keenoznaak azt a szegény 
kakast, mint akkor.

E gyform a betegség .

Gyermekágyat feküdt a háziasszony, meglátogatja egy 
nagy hüle férfi rokona, s szánakozólag szól :

— lldes néném, ildes néném, de is mindig egyforma be- 
tegségbe vagyunk mi ketten. . . .

EGY KIS TÉVEDÉS.
É nekes népszínm ű három szakaszban .

Személyei :
Aradáll, új főispán.
Vendelin, régi megyefőnök.
Harsandy, népszónok.
Fiittyöndy, macskamuzsika arrangeur.
Izgágay, Confusions Rath.
Nép, tisztességes emberek és parittyák. 
Történethely : egy megyei székváros; idő : estétől 

éjfélig.
I. SZAKASZ.

(Kávéház, fiatal cannibálok Capuciner oline Ilau t elevenen való 
lenyelésével foglalkoznak.)

Izgágay (lelkendezve berohan). Uraim ! Polgártársak! 
Csendet kérek! Ne tessék zörögni azokkal a dákokkal. 
Nagy dolgokat mondok. Épen most láttam okét az ut- 
czán végig robogni. Kiket? Hát nem találják még ki? 
A kimúlt megyefőnököt, és az uj főispánt.

Nép. Éljen!!!
Izgágay. Csendet kérek. Csak az egyik „éljen,“ a 

másik „pusztuljon.“ Uraim! Itt az alkalom, valami 
nagyszerű demonstratióra.

Nép. Éljen!!!
Harsandy. Uraim. Én egy ünnepélyes fáklyásze

nét indítványozok a mi közszeretetben álló főispá
nunknak.

Nép. Éljen!!!
Fiittyöndy. Polgártársak. Aztán valami pompás 

macskazenét adunk a megyefőuöknek.
Nép. Éljen!!!
Harsandy. Uraim. Most hát szaladjon mindenki 

haza, s szerezzen fáklyát, majd én szónokolni fogok.
Nép. Éljen!!!
Fiittyöndy. Mások pedig repedt tülkökért, serpe

nyőkért, sípokért fussanak,majd én arrangirozom acon- 
certet.

Nép. Éljen!!!
Izgágay. Notabene : uraim! minden tévedés kike

rülése végett megjegyzem, hogy a megyefőnök a „bi
kába,“a főispán úr pedig a „lóba“szállásolt,az-az,hogy 
megforditva; a bikába a megyefőnök, a lóba a főispán. 
El nem kell téveszteni.

Nép. Éljen!!! (mind szétszaladnak.)

II. SZAKASZ.
(Szabad tér a „ló“ előtt. Nép félkört formál, azon belül ka
rikában a fáklyahordozók, azokon belül karikában a zenészek, 
azokon belül fllarsándy a szónok szintén karikában. A Rákóczy

huzatik.
Harsandy. (Lelkesült hangolattal.) Nagy férfiú! Kinek 

érdemei bejárták^ keletet nvugotig, légy üdvözölve!
Vendelin. A  megyefőnök (megjelen az ablakban.) 

„9)letne $erren!"
Harsándy. (Hanyatt esik.) Tyhüj! „meine Herren !“ 

urak, bakot lőttünk! Czigányok,fel a hegedűvel! Nyár-
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galjunk a „bikához.“ Ez itt a megyefőnök! Ott van a 
főispán!

Nép. Éljen!!! (Mind. Vó." tatnak más tájak felé.)

m . SZAKASZ.
(Nyílt té r  a „bika“ relótt. N é p ; macskazenészek közelednek 
sípolva, fütyülve, kerepölve, vasfazekat döngetve, miákolva, rö 
fögve, nyerítve, habotázva, burrugatva, prüszkölve, bégetve, nyi- 

[vákolva.)

Fiíttyöndy. (Csufondáros bangón.) Leben Sie wohl 
Euer Grnaden! (egy kő berepül az ablakon.)

Aradáll fő isp án  (megjelen az ablakon, gyertyával kezé

ben.) Micsoda fertelmes lárma ez itt? menjenek az urak 
haza !

Fiíttyöndy. (Keresztül bukik a sarkantyúján.) Utczu; 
veszett a ki adta! ’sz ez a mi főispánunk; Szaladj em
ber ! eltagadjuk, hogy itt voltunk.

Nép (nem szól semmit, banem eltűnik).
( ö t  perez múlva.)
Nép (jön vissza, fáklyászenével. Rákóczi buzatik).
Harsandy (a nép vállaira emelkedve). N a g y  férfiú! 

Bocsánatot kérünk, tévedés volt a dologban! Á te ná
lad történt ablakbeverés „nem gilt !** az másnak szólt! 

Nép Éljen!!!!!!!!!
(Függöny legördül.)

E M L É K L A P J A I B Ó L .KAKAS M Á R T O N  I 

M iért ne adnád el a csizm ádat, lia kérik?
(Legújabb párisi bumoreszk.)

I. Fejezet. Bebizonyitja, hogy népjogi szempontból 
csizma nem is tartozik tulajdonképen az embernek a 
testéhez, sőt minthogy abba csak erőszakos utón lehete 
belejutni, a miatt a láb és a csizma egymásnak szünte
len ellenségei maradnak; ez nem szűnik meg amazt 
szüntelen szorítani, amaz pedig ezt elébb utóbb elszak- 
gatja.

II. Fejezet. Hogy a csizma nincs megelégedve a 
a belédugott lábnak reá erőszakolt nyomásával, azt 
eléggé nyilvánítja örökös csikorgása által, mely csikor
gás annyira zavarja a szomszédok nyugalmát, hogy ha 
barátom el nem adod a csizmádat, megrohannak s erő
vel lehúzzák a lábadról.

III. A csizmatartás rendkivüli költségekbe kerül, 
először is a „vikszot“ az ember rettenetes drágán fizeti; 
— a kefélést sem teszik ingyen; — valahányszor sza
kad, mindig vagy talpalni, vagy fejelni kell;—ez mind 
szerfelett szaporítja a háztartás költségét, néha, mikor 
nagyon esik az eső, még „kalutsnit“ is kell rá huzni, a 
mi ismét a rendkivüli kiadások közé tartozik, s még 
sem használ semmit. Ez az oka a háztartás derangiro- 
zott állapotjának.

IV. Magának a lábnak sem jól esik, hogy csizma 
van ráhúzva, latod barátom, e miatt egyik lábad újjá a 
másikat nyomja, a helyett, hogy szabadon mozoghatná
nak külön külön; azonkívül minden nyomás, visszanyo- 
mást szül, ebből támadnak a tyukszemek, azokat vagy 
flastromokkal, fülbefacsaró levéllel és e^véb kedvez- 
menyekkel szükség lágyan tartani, vagy pedig, mikor 
m*r nagyon fájnak, késsel rohanni nekik és kivágni 
gyökérig. Ilyenkor sokszor az eleven húsába vág az 
ember s risqiiirozza, hogy brandot kap a lába s belehal. 
Aztán az is illusió, hogy a tyúkszem gyökerét ki lehet 
vágni, mert az megint csak megnő.

V. Fejezet. Mennyi jó származnék már most rád, 
ha eladnád a csizmádat. Kapnál érte legalább öt—hat 
forintot. Ezzel egészen rangirozhatnád magadat. Ha 
soha el nem költenéd, mindig megmaradna; a hitelezőid

bolondul megörülnének, ha azt meglátnák, hogy már 
mezítláb vagy. Még divatba jönne a dolog, s meglehet, 
hogy Belgiumban és Poroszországban is kedvet kap
hatnának mások a csizmáikat eladni a lábaikról. A tyúk
szemeket nem kellene sem vagdalni,sem kenegetni többé, 
magukban elmúlnának. Könnyen lehetne liarmatfürdőt 
venni,és az nagyon egészséges. El lehetne bocsátani 1 
hivatalaikból a csizmatisztitót és a kalucsnit; roppant | 
positió a budgetben! Mingyárt jobb dohányt lehetne < 
színi!

VI. A mi pedig azon ellenvetést illeti, hogy ez ta- » 
Ián nem volna valami gavalléros dolog; ezt megczáfol- í  
hatjuk a históriából. Nem mezítláb voltak-e a hajdankor j 
legnagyobb hősei? — Julius Caesar, a római birodal
mon uralkodott s csizmája nem volt; Nagy Sándor, mi- j  
kor meghódította Persiát, mezítláb tette azt; s bizo
nyosan Mózes és az egész zsidónemzet, midőn a veres 
tengeren száraz lábbal általkeltek, mezítláb voltak; 
mert ha csizmában tették volna ezt a csudát, nem lett 
volna benne semmi viczcz. Ez ellen tehát még a büsz
keségnek sem lehet semmi szava.

VII. Ha tehát ma megegyezhetünk a csizmádra, j 
nagyon jó lesz. — Holnap azután majd megkérdezzük, í 
hogy nincsen-e még egy heverő sipkád is?

=  Egy városban, mikor nagyon hessegették a sa
sokat, a főtrafikást is felszóliták az illetők, hogy távo- 
litaná el boltja felől azt az aranyos madarat : „nem 1 
uraim, azt én nem tehetem, felele ő, én nem bánthatom 
meg a finánezdirektor urat.“ Éjszaka azonban legény
séget fogadott, hogy lopják le boltja fölül a kérdésbe 
hozott czimert, ilyenformán eleget tőn a nép kívánsá
gának is, meg a finánezdirektor előtt is kegyben maradt. 
Ilyen emberekből lesz miniszter.

=  Tíz év óta mondogatták az elnök urnák hogy 
Elszász, és csak most értette meg valódi nevét; monda 
a hivatalszolga; hogy ez annyit tesz, hogy y)al szólsz
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— — Az esztergomi konferenczia is 1848 mellett 
nyilatkozott. Délután nagyszerű toasztok. Zs . . i Ró
mába megy követnek, báró Bach helyébe. Tudod-e, 
hogy micsoda anagrammát lehet késziteni e szóból : 
„Esztergom  ?** (Ért is kend az olyanhoz!) „Egszemtor 
=  Exemtor =  Megváltó.“

------ Gaétát még nem is exequálták, már is lici
tálják. Barbier Tinán a dobos, kiabálja : „ki ád többet 
érte?“

— — A szövetséges angolok és francziák nagy 
zavarban vannak a m iatt, hogy elfoglalták Chinát 
s már most nem tudják, mit csináljanak vele? Tudnék 
én egy jó tanácsot adni. (Halljuk!) Pakolják össze ezt 
a negyven ezer cseh beamtert, a ki most nem tudja, 
hova legyen? ültessék be velük a megürült chinai bu- 
reaukat; ezek jól járnak vele, mert rögtön otthon talál
ják magukat, a chinaiak is jól járnak velük, mert nem 
vesznek észre semmi változást s a szövetségesek is jól 
járnak, mert tíz esztendeig csupa merő,,Ergebenheits- 
adresseket“ fognak kapni Chinából. (Hát azután?)

— — Egy becsületes német azon lamentál a 
Lloydban, hogy a pesti halpiacz mennyire tele van e r
kölcstelenséggel; az ember nem mehet rajta végig 
„elpirulás“ nélkül. Különös játéka a természetnek! rám 
az a hatása volt a halpiacznak mindig, hogy az orromat 
kellett befognom; ez meg elpirul a halszagtól. Azt is 
régen tudom,hogy a hal egészségtelen eledel; s ime most 
látom, hogy egyúttal erkölcstelen is. Egyébiránt megle
het, hogy nem csak halakat, hanem amphibiumokcit is 
árulnak ottan.

------ TehátRichter szabad lábra állíttatott! Pedig
igen sok ember azt várta a processusából, hogy a ná
lánál nagyobb emberek hibáit mind ő reá fogják ken
hetni.

— — (Hallja kend; ez a szomszéd csizmadia mind 
elhúzza a kuntsaftjainkat.) Majd elhíreszteljük róla, 
hogy „spitzli,“ aztán elmaradnak tőle ; ez most a leg
újabb divat. (Nem igen gavalléros divat biz az.)

------ (Igaz-e, hogy elakarjuk adni Velenczét?)
Hogy volna? Hiszen nem pénzen vettük.

— — Amerikai lapok lamentálnak, hogy a Rio 
Negro mellett még most is vannak Caunibálok, kik em
berhússal élnek, a napokban is három fiatal embert et
tek meg! Hátha még azt tudnák, hogy itt nálunk is 
vannak Cannibálok, a kik a legközelebbi népösszeirás 
alkalmával csupán Szabadkán tízezer magyart ettek 
meg! elnyelvén őket a papirosról.

------ Azt hallottam, hogy a Kétsas utcza folyamo
dott a városi hatósághoz, hogy változtassák meg a ne
vét, mert ha egyébütt már nem lesz, még majd ő reá 
kerül a sor, s beverik az ablakait.

— — Mcintuában egy kávéházat, hová magyal- 
hadfiak járnak, Bácsinak neveztek; minthogy pedig 
ott az Üstököst is szokták olvasni; hotsza asszony azt 
a toliamat, a melyikkel verset szoktam írni, hadd Írjak 
egy karácsonyi köszöntőt e derék fiúknak.
„Messzelakó bajtárs uraim, tabáni hazában!
Ránk ha ti gondoltok, ti reátok mink is azonkép. 
Mink itt jól mulatunk, a karácsonyi ünnepet érvén; 
Játszunk órraverőst; s a magyar soha nem marad ám

benn!
Öljük a sok sertést, disznótor járja erősen;
Értetek is sűrűn emelünk poharat mi olyankor.
Vajha megoszthatnánk veletek, ha lehet, legalább a 
Füstre akasztott sonkákat, meg az új bakatorbort! 
Ámde imánk közben is eléri szivünket az emlék :
S értetek egy sóhajt küldünk az egeknek urához. 
„Vajha ne vesszen oda, ki hazáját messze hagyá el; 
Ágyúgolyó, felcser testétől messze maradjon!
Hogy idegen földnek pora hamvát el ne takarja,
A kinek a lelke Magyarországig hazajárna.
Éljetek, és egykor hazatérve az ősi hazába, 
Boldognak lássátok e hont, és érte cserében 
Büszke legyen rátok, ti dicsők! mely szült : ez a

nemzet!
(No mondd hát, hogy „éljen!“)

Szerkesztői sub rosa.
Kevés té rt akarunk foglalni e rovattal, különben is sajnál

nánk a jó  akaratot azzal viszonozni, hogy a nekünk nem tetsző 
munkákat nyilván utasítsuk vissza, az elfogadott művek úgy is 
gyorsan közöltetnek. Régi m unkatársainkat ezentúl is szívesen 
látjuk s utasítjuk, hogy közleményeikben az idők szellemét kö
vetni iparkodjanak. — Sz. E.-nek P  —on. — Nem. A vidéki poli- 
ticus csizmadiával szeretnénk megismerkedni.

Előfizetési fölhívás a ..V asárnapi Ú jsá g “ és „P o litik a i Ú jd onságok ,“ valamint 
a „M agyar sa jtó “ 1861 -dik évi folyamára.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Al-országüt, Unger-ház IS. az. 2-dik emelet.

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