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S Z Á M T A N I  R E J  T V t  N Y.
(Politikusok számára megfejtésül.)

Van egy igen nagy társaság, 
Talán milliókra is megy.
\  ár reá igen nagy munka 
Melyhez nagyon, de nagyon kell, 
Millió kéz dolgozása.
Hanem „szív“ csupán csak „egy!“

Szürkül az ég, a sok munkás 
Ébredezik s látja szépen 
Hogy bizony mind együtt vannak, 
Ekkor egyik így kiált fel : 
„Messze még a hajnal óra,
A mig az jön, osztakozzunk.
Mink horvat, szerb és román 
Szláv, szlavón, ruthén és vindus, 
Rusznyák, szász menjünk külön,
S dolgozzunk magunk kezére!“

Szól a másik : „hát mi itten 
Hogy maradnánk egy rakáson?
Pápisták és kálvinisták,
Lutheránus és görög,
Vnitus és nem unitus.
Egységhivö és zsidó,

Ez mind szerteszét oszoljon, 
Mert mink külön nép vagyunk!“

Jött a harmadik; ki kérte, 
Hogy ha bölcs szó kell, övé az : 
„Váljon szét ur és paraszt, 
Mágnásság és volt nemes. 
Díszpolgár és régi jobbágy 
Legyen sok „rend“ a világon 
Úri rend és középosztály 
Város népe és parasztság,
Az magát sanczolja el mind,
S ne engedjen közelitni!“

Negyediknek bölcs beszede 
így segített a világon :
„Még ez mind nem lesz elég, 
Még igy is sokan leszünk, 
Alkossunk hát pártokat.
Légvén egyik liberális 
Másik liberálisabb.
Legyen egyik pecsovics 
Már csak uzus kedviért is. 
L e g y en ek  itt radicálok,

1859-ik évből még teljes számú példányokkal szolgálhatunk.
JKS* A január—aprili folyamból 1861. teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.
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Ott republicanusok.
Ők is háromfelé osztva 
Legyen zöld, veres, fehér, 
Itten békepárt, amott 
Háborúpárt minden áron.
Ez itt municipalista,
Amaz parlamenti párt.
Ezt nevezzük honmentönek, 
Amazt árulónak ott, 
Aristokrát és demokrát, 
Udvarpárti és független,
Jobb, bal oldal és közép, 
Mind megannyi részre váljon, 
Mert tisztában így leszünk!“

Még azzal sem volt elég. 
Ezután szóltak tizen,
Szóltak százan, ezeren!

„Oszszuk, oszszuk ezt a „Konczot.u 
Hát még az „éli“ érdekem!
Annak is külön csapat kell.
Minden ember egy külön sark,
Mely körül a nap forog!“

Nap? — 8 váljon ha feljön a nap, 
Munkakezdő nagy nehéz nap, 
,,Hány“ embert lel „egy csoportban“ 
Ez a megfejtendő kérdés.
Ez az arithmetical

Hogy a választ e kérdésre 
Kitalálják, — nem hiszem.
Hanem a ki ezt a kérdést 
így csinálta, így tervezte, 
Mindnyájunknak romlására,
Azt az Isten átka verje!

K—s M -n .

G yári b ácsi lova.
M. Gyuri bácsi a hadjáratból öreg hátas lovával 

együtt tért haza, a paripa nemsokára hámba került, de 
az minden ostor, csatlásfa, gúzsolás 8 hasonló lóidomi- 
tási manipulatiókon kifogott, ha megbikacslotta magát, 
tapodtat se mozdult. Egykor az erdőn szokott ingyen- 
faszerzéssel lévén Gyuri bácsi elfoglalva, közel a ta
nyához álló odvas fában darázsfészket vett észre, 
készen állott nála a terv, lomha lovát erős fék, gúzsok 
és lánczczal az odvas fához csatolta, azután baltafokkal 
megveregeti annak oldalát, kizúdul a sok darázs, s 
mérgesen rohanja meg a szegény párát, összemarja ke
gyetlenül, de az legúzsolva lévén, nem menekülhetett 
ellenségeitől. — Később eleresztették, befogták a sze
kérbe, s ha lankadni akart, vagy nem fogta igazán a 
hámot, gazdája csak a méhdongást utánozta, s ugyan 
meg kellett markolni a gyeplőszárat, nehogy szétrázza

egész szekerét. — Történt ezután, hogy egy falu bel 
nászmenethez a Gyuri bácsi lovai is igénybe vétettek, 
s mint átalánosan ösmert lomha párák a czigánybanda 
vitelére rendeltettek, feneketlen sár terült az utczákon, 
rendbe volt minden, helyet fogott a kiséret a kocsikon, 
a nemes banda is kényelmesen elfészkelődött, csak in
dulni kellett; egész falu népe egybesereglett, mint ilyen 
ünnepélyes alkalmakkor szokott történni; indulnak a 
kocsik, a banda ki akar tenni magáért, rá rántja nagy 
dühösen a Rákóczi-indulót, minden legszebben ment, 
mig a brúgós rá nem kezdi, ekkor a ló fület hegyez, 
confusióba jön, s azt hivén a rezgő hangról, hogy ismét 
a régi tortúra várakozik rá, neki rugaszkodik, nyarga- 
lásnak indul, s viszi a barna sereget ungon, berken ke
resztül, s végre a falu legkellő közepén összegyüleke
zett mocsárba mindenestől beledönti. y

Öreafi.(<|ii«»iidani Altman) háromszor«»* kalandja anno IHOI.april 31-ikén.
|lrta K akas Marton. *)

Kedves sógoraim, komáim, halljátok csak, 
hogy jártam én Becsben ?

A mióta a nevemet megmagyarositottam, 
azóta bécsi újságot nem olvasok, de meg is la- 
koltam érte, mint alább következik.

Ha a bécsi hírlapokat olvastam volna, tud
tam volna, hogy a börze kiköltözött elébbeni 
helyiségeiből s helyét elfoglalta a Reichsrath; a

börze viszont átköltözött az énekakademiai loca- 
litásba, az énekakademia végül beült a Reichs- 
raathtól megüresült szállásba.

De hát én minderről semmit sem tudtam. In- 
stinknak, vagy Gemüthnek nevezzem-e? azt nem 
tudom, de a sors azt akarta, hogy mind e három 
helyen megjelenjek, a minek aztán ez lett a ki
menetele : nem is kimenetele, hanem kidobatala.

#) Helyreigazitás. Ezen igaz történetet szerkesztőtársam Kakas Márton távollétem alatt fogván irni, azon tévedésért, hogy 
egy folyó évi aprilben megtörténendő esetet ó mártiasban jónak lát leírni, sót hogy nagyobb igazság kedvéért aprilisnek nem is 
lesz Sl-ike az idén, — én előre mosom a kezeimet » visszajöttömmel mind ezt desavoaálni fogom, most azonban sietek arra a jégre, 
a hova a kecske szokott menni, mikor jó dolga van. S z e r te .
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I. J e l e n e t .

Megyek a börzére, benyitok, látok ott ülni sok 
mindenféle kabátu urakat; a képeikről Ítélve azt 
gondolám, itt most valami nagy ütött be;
mind olyan szomorít volt, mintha valami nagy 
háznak a bukásáról kaptak volna telegrammot, s 
a panique ülne a czipöikben; „meine Herren, 
mondék, was ist los ? Ki bukott meg ? mennyit 
estek az akcziák? uj Anlhirdettek-e ki?

„Lumpenkerl!“ — „hinausschmeisen,“ — ez csak 
börze kurialis Stylus, a mi az embert meg nem 
zavarja, azért én csak előszedtem az eladni való 
papirosaimat, s kínáltam még egy i/A perczenttel 
alább. — Ekkor aztán rámjöttek s galléromnál 
ragadva kitoltak az ajtón. No ez is mindennapi 
eset a börzén, és a mint kívül voltam az ajtón 
még egyszer bedugtam a fejemet e szóval :

vagy Napóleon kívánt boldog uj esztendőt? Be
széljenek. Nekem is van egy csomó papirosom : 
odaadom prozenttel a Tageskursuson alul.

Erre rám fórmedtek minden oldalról :
— Pakkén Sie sich fó r t!
Pakkén sie sich fórt; ez olyan virágos kifeje

zés ; a mit az ember a börzén mindennap szokott 
hallani, ezen senki meg nem ütödik, holmi

— Igazán nem kell önöknek se „ “ se
„natúrnál/“

Erre aztán megfogattak, lelökettek a grádi
cson, majd eltörtem kezem lábom.

— No tas is ane seltene misstimmung a Bör
zén ; gondolám magamban; itt valami nagy baj 
van ma. Egyszerre harminczkettöt esni; — már 
„én“ „grádicsot,“ — szép kis baisse!
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Most jön n II. jelenet.

Innen ilyen szépen elutasítva megyek, kere
sem a Reichsrathot, mely tudva van, hogy nyil
vánosan tartja üléseit, a hova tehát mindenkinek 
szabad bejárata van. A lépcsőn találkoztam egy 
udvarias úrral, attól mégis megkérdezém, hogy 
szabad-e ide bemenni? 0  igen, felelt ő; kegyed 
tán nem idevaló? — Nem, én magyarországi 
vagyok. — Magyar ? ah tessék besétálni, akar ön 
tagja lenni társulatunknak? (Én? tagja a Reichs- 
raathnak? Szappermán! Ez nagy kitüntetés. Hát

szeretném.“ Oh tessék, bevezettek, tömérdek ko
moly úr és igen sok fiatal ember vala ott; igen 
vidám emberek mind. Én azt gondoltam, hogy 
valami jó hir érkezett épen, tán hogy Capréra 
elsülyedt, vagy Gaétát visszavették a pápai zuá- 
vok, azért örülnek olyan nagyon; hát tudtam 
én, hogy ez nem a Reichsrath,hanem a dalárda?

Én aztán positurába tettem magamat, a bal
kezemet a budám mentekötöjébe akasztottam, 
így elkezdtem nekik dictiózni, hogy milyen nagy

igy fogják a magyar embert a Reichsraathba ?) 
Azonban eszembe jutott a„törvényes alap“ s azt 
felelem, hogy bármennyire megtisztelve érezzem 
is magamat e kinevezés által, addig el nem fo
gadhatom , mig az országgyűlés helybe nem 
hagyja. — A ficzkó azt gondolta, hogy ez viccz 
s nagyot nevetett ra jta ; — „hanem ha megen
gedtetnék nekem, mint nem hivatalos személynek 
egy pár szót szólanom a testülethez; ezt nagyon

szükségünk van most nekünk a harmóniára. A 
ficzkok azt hitték, hogy ez czélzás a dalárdára s 
tapsoltak neki, erről áttértem a rra , hogy ime 
most a birodalom sorsa az ö kezeikbe van letéve, 
(erre elkezdtek a képek meghosszabbulni), hogv 
ők azok, a kiktől most Európa a bonyodalmak 
megoldását váija, (egy pár hang kezdett dör- 
mögni : Tér Kéri macht sich über uns 1 üstig), 
végül felhívtam őket, hogy intézzenek legelébb
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egy energikus „nótát“ Napóleonhoz. (De már ezt nam. Már az igaz, hogy a mi a „Hundskerl, Gál- 
nem mondhattam tovább, a mint oda értem, hogy genstrick, dummes Luder, impertinenter Bengel, 
„nóta“ álló, felkaptak a levegőbe, kezemnél Iá- Saulump, infamer Lümmel!“ s több efféle meg- 
bamnál fogva, s mielőtt megérthettem volna, tisztelő kiáltásokat illeti, azokban olyan tökéle- 
hogy ők nem olyan nótákat szoktak csinálni, a tes harmonicus ensemblet tudtak producálni, 
milyeneket én gondolok, már kinn voltam az ud- hogy én felével is tökéletesen meg lehettem volna 
varon. Minden ajtón ablakon át kiabáltak utá- elégedve.

Következik a harmadik jelenet.

Ha már ennyi baj ért, gondolám magamban, 
bevágok egy plutzer habzó sert s azután elme
gyek a dalárdába, a szép nóták én nekem mindig 
gyönge oldalaim voltak; — a sertül egy kicsit

forma, mint a Hugonottákban a veszekedő kar
dal. Én az ilyesmit nem szeretem. Megálltam a 
közepén s elkiáltám magamat : „meine Herren, 
tas hást alles n ix ! most énekeljünk valami szép

spicczet is kaptam, kreiczfidél lettem, ugv men
tem be a dalárda régi szállásába. Ott egy csomó 
úriembert láték. kik szörnyen el voltak'foglalva, 
valami recitativo betanulásával, a mi olvan-

nótát, például a Räuberekböl azt, hogy „hogy : 
„ein freyes Leben fuhren wier!“ vagy azt, hogy 
„az arany csupán chimaera!“ — No, ezt láttátok 
volna még, hogy innen hogy dobtak ki!
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Sem  va g y o k  én kontrán.

Sok barna kun lakja X. várost, de egy sem oly 
fekete, mint Orgoványi uram volt, annak idejében tör
vénytudó és főbíró, és kerületi assessorságra kandidá
tus férfi, sok számos hold földnek ura; tehát legna
gyobb úr három határban.

Egyszer Pestre menőben megállott a hármasi 
csárdánál,?s mig a kocsis itatott, maga betért az ivóba 
egy pohár borra.

Ott pedig hat juhász döngette az asztalt.
A mint belépett az érdemes fobiró, legott mellen 

ragadta az egyik.
— Húzd rá Marczi azt a kontrás mivoltodat.
— Nem vagyok én kontrás, öcsémuram! mentege- 

tődzék a szelid főbíró.
— Bizony nem is vagy ám első muzsikus! — csu- 

folódott a betyár véghetetlen megvetéssel.

*
K ossuth kutya.

Hogy hazánkban a forradalom után a becsületes 
embernek nem volt más neve mint Kossuth kutya, azt 
úgy hiszem mindenki tudja.

Ez időben egy szurtos képű fiatal kölyök megáll a 
hidfőnél és beszédbe ereszkedik egyik vámszedővel.

— Hát uram — kérdi a mogorva vámszedőt — 
fizetnek a lovak után vámot ?

— Persze fizetnek. ♦
— Hát az ökrök után?
— Szinte fizetnek.
— Hát a kutyák után ?
— Azok után nem.
— No hát úgy én sem fizetek, kiált a fiú szaladás- 

nak eredve, mert én Kossuth kutya vagyok ?

A k örösi és kecskem éti.

Ment a kecskeméti ember czöglédi vásárra, csak 
úgy gyalog8orral.

Utoléri a körösi embert, a ki hat ökör után fütyö- 
részett a tanya felé.

— Dicsértessék a Jézus!
— Mindörökké! no kapjék kend föl a szekeremre. 
Ülnek üldögélnek a szekéren, egyszer azt kérdi a

körösi a kecskemétitől:
— Kinek hiják kendet ?
— Pál József a becsületes nevem.
— Pál József? No az Isten éltesse, hanem én nem 

ismerek ilyen nevű embert. Micsoda vallásu ?
— Katholikus vagyok.
— No az Isten éltesse, mert én is az vagyok. De 

hát én hírét sem hallottam kendnek. Hát melyik ut- 
czában lakunk he?

— Hát ha tudja kend a Szél József uram malmát, 
annak vagyok tőszomszédja.

— Szél József uram? nem ismerek ilyen nevű 
urat Kőrösön.

— Hát hiszen nem is Kőrösön van az, hanem 
Kecskeméten.

— Micsoda ? Kecskeméten ? le is ám innen azt a 
collegium csináló vakarádat! — azzal végig ütött rajta 
a lágy elő vei; egész a tanyáig dohogva magában, hogy 
a szekérre mert ülni, pedig kecskeméti ember, a ki col- 
legiumot csinál nemes Kőrös városa kárára.

így tették ott magukévá a kálvinista collegium 
ügyét még a máshitű atyafiak is.

A három  betű m egfejtői.

Kun-Halas városában minden jövőmenőt terített 
asztalra vártak hajdan a városházánál, a hol is a vá
rosgazdái hivatal jövedelmesebb volt a járáskapitány
ságnál.

Odavetődik egyszer egy pataki deák, de gente 
capacidarum.

Ott etetik itatják ezt is; hanem a domine kevesel
lette a húst a mit föltálaltak; mert nagyon éhes volt. 
Pedig csak a szomszéd ekklézsiából jött, Kecskemétről 
(8 mérföld ausztriai értékben).

Jó volna tudtokra adni a nemzetes uraknak, hogy 
máskor többet tálaltassanak. Azzal a birákhoz fordult:

— Tudják-e nemzetes uramék, mit tesznek ezek a 
betűk itt a puzdrás katona alatt K. H. V. (Ilyen czi- 
mer volt a városgazdasági tányérokon. =  Kun Halas 
városa.)

— No mi lenne az ? — kérdé az egyik consularis.
— Hát biz ez azt teszi, hogy K =  kevés, H =  

húsúk, V =  van.
— De már azt nem teszi öcsém uram! — mondá 

a főbíró.
— De hát mit tenne mást ?
— Hát biz azt teszi, hogy K =  kend, H =  hu- 

mani8sime, V =  vendég.

Zenobia k irá lyn ő .

— Ki alatt pusztult el Palmyra városa, domine 
Kullancs ? — kérdi a közvizsgán Kapernyeczki tanár 
egy növendékétől.

— Zenebona királynő alatt, — felelt az, nem ért
vén jól a súgás szavait.

A lá sszo lg á ja .
Az egyszeri legátus az úr imádságát igy rekeszté 

be : mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség . . . . 
alásszolgája.
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K A K A S  M Á R T O N  E M L É K L A P J A I B Ó L .

=  Egy sárospataki 20 éves gymnasialis tanuló, ki 
különben gyenge erőtlen testalkatú volt, az ungvári tör
vényszék által vizitatióra Ungvárra rendeltetett. — 
Gyenge testalkatát tekintve az orvos alkalmatlannak 
nyilvánította. De a parancsnokló katonatiszt megtudva 
hogy deák, elbocsátását ellenezte, állitván, hogy iro
dában igen jó szolgálatot tehet, ez okból kérdezi tőle :

— Tudsz jó írni németül?
— Nem tudok egy cseppet sem.
— Hát magyarul ?
— Bizony úgy is nagyon kicsinyt.
— Hát olvasni tudsz?
— A betűket csak ismerem.
— Hány éve, hogy iskolába jársz?
— Tizennégy.
— No az Isten neveljen fiam továbbra is.

=  A székely atyafi az Amt eleibe kerül, hol a 
„rubrizirte politik“ értelmében ezen kérdéseket intézi 
hozzá az illető Beamter :

B. Honnan faló? (honnan való?)
Sz. Elbámulva. — Nem vagyok én instálom fa-ló.
B. Mit nevet f (Mi a neve ?)
Sz. Felejtem én instálom nevetni.
B. Van falás? (vallás).
Sz. Nincs nekem egy falás is, (üres tarisznyáját 

mutatja).
B. Donnerwetter, dér barbar magyar hat keine 

Wohnung, keinen Nahmen und keine Religion.
Ezt így be is irta az illető rubrikákba.

H IS T Ó R IA I A D OM ÁK.

A hivatalnok csizmája.

Egyik vidéki városban nagy poczkösen megy egy 
német hivatalnok, utána két atyánkfia baktatott nagy 
csendesen és szótlanul. Egyszer, midőn menet közben 
a hivatalnokon volt bő nadrág felcsúszott, úgy hogy a 
lábán levő topán tökéletesen látszott, meg nem állhatta 
az egyik atyafi, hogy a szótlanságnak ezen megjegyzés
sel véget ne vessen :

— Ejnye szomszéd, be furcsa ember ez a mi szol- 
gabiránk! tavaly hogy ide került, a csizmájának talpa 
nem volt, most meg szára nincs!

Gróf Eszterházy Károly.

Gróf Eszterházy Károly egri püspököt, kinek 
nagyságáról most is tanúskodik az egri lyceum, szá
mos egyház s még számosabb alapítvány, hol hol nem 
meglátogatta egykor II. József császár, s feltűnvén 
neki a gróf czimereiben látható egyszarvú, gúnyos mo- 
solylyal kérdé :

— Ugyan melyik országban tenyésznek ezen 
csodaállatok ?

— Ott felséges uram — feleié a meg nem zavaro
dott főpap, — hol a még csodásabb kétfejű sasok.

Emlék egy magas kőrútból.
E. városa, jóval a legmagasb vendég megérkezése 

előtt megcsináltatta diadalíveit, és azokat ékes felira
tokkal látta el.

Történt azonban, hogy a magas utazó megváltoz
tatta programmját, és épen ellenkező irányban jött a 
városba mint előbb kijelölve volt.

Ez azonban mit sem változtatott a dolgon, azok 
hagyták a diadalivet a maga állapotában, még a felira
tokon sem változtattak semmit is; 8 igy történt, hogy 
azon a kapun, melyen a magas utazó bejött aranyos 
betűkkel ez volt olvasható : „Isten vezéreljen,“ — a 
melyen pedig kiment ez állott : „legszerencsésebb na
punk.“

Deák Ferencz.
Deák Ferencz a forradalom után kérdeztetvén, mit 

szól az újonnan behozott kormányzási rendszerről, ezt 
válaszolá :

— Nekem az egész úgy tetszik, mint a sok gornbu 
huszár, ki midőn dolmányán egy gombot hibásan gom
bolván be, mennél tovább megy, annál inkább észreve
szi, hogy rendetlenségbe jött begombolásával, és kény
telen az egészet fel, és újra begombolni.

Mikor lakik jól a német hivatalnok?
B. Wenkheim Béla békési jószágán egy alkalom

mal meg akarván próbálni, hogy a kiéhezett morvaor
szági adóinspector mennyivel képes jólakni, az ott alkal
mazásban volt steuerfőnököt magához hivatta ebédre.

E meghívás természetesen hízelegvén a sógor hi
úságának, nagy örömmel kapott az alkalmon, és miután 
a magyar vendégszerető gazda egyik ritka példányát 
találta a báróban, otthonosan érezte magát és a felhor
dott ételekhez ugyancsak hozzá látott.

Az ételeknek száma nem lévén, miután mindenik- 
ből becsületesen evett, végre az utolsóknál a jámbor 
szomorú képpel állkapczájára mutatva mondja :

— Köszönöm báró ur, nem tudok már többet enni, 
mert nem lévén az ilyen evéshez szokva, már itt fáj.

Szerkesztői sub rosa.
V. A. úrnak Kárán cskeszibe. Sajnálom, hogy kegyed véle

ményét meg kell czáfolnom. A legerősebb nagyitó üvegen át 
nézve, a beküldött karikagyűrű belsejébe emelt betűkkel e név 
olvasható : „Petur N. I. 3 .“ és nem, mint kegyed 'h itte  „Petőfi.“ 
Az a gyűrűt készitó aranyműves neve s jelent 3 próbást. A gyűrű 
iránt tessék rendelkezni. .
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— — Egerben a katonaság seprűvel indult az 
imádkozó urhölgyek ellen. (Hát már itt is seprűjére 
jutottunk ?)

------ (Milyen vásár van apjuk ?) Meglehetős. A
csizmákat eléggé keresik, hanem ha most követválasz
tási szavazatokkal kereskedhetném, csúnyául nagy 
üzletet csinálhatnék, mert azokat még éjjel is keresik.

------ (Miért lettek kendnek a színész urak ellen
ségei, apjuk?) Hát mert én arra biztattam őket, hogy 
éjjel nappal mindig szavalni tanuljanak; aztán ők „lap- 
sus calami“ból e helyett éjjel nappal a szavazás után 
jártak s a helyett, hogy a darabjaimban szavalnának 
kedvemre, a követválasztáson szavaztak ellenemre.

------ (Micsoda beszéd ez már megint, hogy az
adót erővel is exequálják, ki exequálja?) Hát a kato
nák? (De ki liczitál ?) Csak a katonák. (Hát aztán ki 
veszi fel azt a pénzt?) Megint csak a katonák.

------ (De hát hallja kend, ha ezeknek az ország
gyűlési követeknek Budára kell átjárni, majd az az 5 
forint bérkocsira is kevés lesz; vékonyan jönnek ki a 
koszttal.) Hát hisz épen azért lesznek itt, hogy „diétát“ 
tartsanak.

------(Valyon mi czélja lehet Schlackenwerth me
zővárosának, hogy a modénai herczeget polgármeste
révé választotta, s a herczegnek, hogy azt elfogadta?) 
Mi-e ? hát az, hogy Németországban sok olyan kis her- 
czegség van már; a minek az átmérője nem nagyobb, 
mint egy tisztességes crinoliné. Egyszer majd csak 
meghalljuk, hogy Schlakkenwerth herczegség is van 
már. Egy gyei több, vagy kevesebb, már nem különbség.

“7 — Melyik lesz a leghíresebb mise a világon ? 
(No hát melvik?) Az, a mikor a pápa azt fogja mon
dani a franczia katonáknak : „ ite, missa est “ í Kend az 
ilyen dolgokkal ne tréfáljon, tudja, hogy az én érzel
meim. • • •) Jól van Kukliné asszonyom !

------ (Csak azt szeretném tudni, hogy miért em
legetik annyit ezt a kettőt, hogy Antivári és Anton- 
nyeli, ki az, a ki „vári“ és ki az, a ki „nyeli f“) Azok 
bizonyosan két különböző Antalok.

------ Egy német követ a porosz országgyűlésen
azt a vallomást teszi, hogy a magyarok nem kellenek a 
németeknek. (De egy véleményen vagyunk!)

— — Furcsa dolgok történnek Olaszországban, 
mivelhogy nagyon sok ispiczli kezd átszivárogni, a ki 
bekecsben, budában bolonditja a világot, hát annál 
fogva a magyar légió számára most czivil ruhákat ké
szítenek, hogy ne lehessen őket megkülönböztetni kül
földön a másforma emberektől. Megérjük, hogy nem 
atilla, hanem frakk lesz a jelszó, persze csak maska
rának.

------ (Azt mondják, hogy a varsói eseményekben
osztrák kéz dolgozott.) Ez épen olyan volna, mintha 
valaki, a kinek a lába fáj, a hólyaghuzó tapaszt a dok
tor lábára ragasztaná.

-------(Csak ennyit írnak a varsói eseményekről?)
Épen most olvasom, hogy a kozákok nemcsak a papokat 
vagdalták meg kancsukáikkal, hanem még a feszülete
ket is, a miket vittek a temetési nép előtt; 8 azt gondo
lom, hogy jaj ő nékiek, ha az áll rajtok boszut, a kinek 
fiát in effigie megsértették.

------ (Mit mosolyog kend a bajusza alatt/) Hát
épen azt olvasom, hogy mikor a varsóiak azt az öt halot
tat temették, a kiket a muszkák egy temetéskor meg
öltek, a mint a halbak előtt elvitték, az egész őrség ki
rukkolt és prezentirozott nekik. (Nekem úgy tetszik, 
hogy muszka uraimék jobb szeretik a pólyák atyafiakat 
halva, mint elevenen.) Mondasz valamit.

------Aztán mondja valaki, hogy a betegség nem
ragad a doktorra! íme Európa beteg embere a magas 
kapu most hogy szédelgésben szenved, a híres doctor 
Mires odamegy meggyógyítani, s a helyett hogy azt 
kirántaná, ő maga is elkapja a bajt.

— — (Hallja kend apjuk, én is csináltam egy 
verset.) Hohó; azt már szeretném látni. (Még pedig 
politikai tartalmút.) Furcsa dolog! (A miben az egész 
mostani állapot tökéletesen ki van fejezve.) Hadd hall
jam. (Tehát itt van : „Mit használ Sehmerltng,

Hogyha nincs Sterling ? . .) Már 
ez csakugyan tökéletes.

------ „Ma az én rovásomra minden választó, a ki
X. úrra szavaz, ingyen fekete kávét kap,“ monda *egy 
kortesvezér egy külvárosi kávéházban. Kaptak rajta. 
Neki ül egy jámbor polgártárs is onnan a tót fertályból 
s kéri a feketét. Elhozza a pinczér. „Egészen feketét 
hozz nekem, riad rá János, tudom én hogy milyen az 
uras!“ A pinczér bámul; hisz az egészen fekete. „Nem, 
nye tak; czukrot is feketét nekem!“

— — »em hirdetik ki az amnestiát?) Nem!
az országgyűlés végire halasztják, g o n d o ljá k  maguk
ban, hogy akkor még több ember veheti majd hasznát.

M elléklet : Előfizetési felhívás a „ fa lu s i  g azd a“ képes hetilap és a „M éhészeti hetikozlöny“ re.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
U k á t f  : Al-or*«ác<t. Ua*er kás u .  n

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten, 1861. 
(EfT«'*'n*atcs* 4 n é m . )




