
13. szám.
Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képpel ellátva.

Előfizetési ar : Évharmadra, azaz január—april hóra 2 ft ÍO kr. uj pénzben. — Előfi VIII. kötet.Márt. 30-án 1861. zethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. — Kiadó-hivatal : Pest egyetem - utcza
4-dik szám

AZ A N Y A  ÉS G Y E R M E K E .

,Édes fiam, nagyon aggódom miattad,
Hogy fejedet ilyen hivatalra adtad.4

„Ne búsuljon mama, vigyázok magamra,
Kancsal a két szemem, nézek jobbra balra.“

,Életveszedelem most lenni követnek,
A választás napján mingyárt megölhetnek.4 

„Ne féljen, én leszek legnagyobb vitéz m a;
Csak azt kiáltom, hogy „nem kell több bordézma!“

,S ha az igazoló bizottmány majd kihagy 
Odafenn; még meghalsz a nagy szégyen miatt.4 

„Dehogy halok; itthon kiadom martyrnak 
Magamat, — újra megválasztnak — 8 beírnak.“

Hogyha roszul beszélsz, a népség megragad,
Kidob az ablakon, kitörik a nyakad.4 

,,E felől ne legyen legkisebb aggságba’, 
Országház ablaka rácscsal van ellátva.44

,Megbántod valami tüzes követtársad;
Duellumra kihív, agyonlő, felnyársal ;4

„Három évig engem senki meg nem vagdal.
Csak akkor megyek ki — tiz lépésre — karddal.44

.Hát ha a gyűlésen valami baj tör ki,
Te is „mitgefangen;44 — tudod, mi a „többi?44 
Ha valami „kelést44 ott kifakasztanak,
Még téged is együtt majd fel . . .  .«

Felhínak Bécsbe excellentiás urnák.44
K—8 M—n.

1859-ik évből még teljes számú példányokkal szolgálhatunk.
A január — aprili folyamból 1861. teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.

<
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A BÉCSI DOCTORUMCOLLEGIUM CONSULTATIOJA.
Egy betegnek képzelt egészségei ember fölött.

1-HO Doctor Kurandus. Allopatha
Quandoquidem, — meine Herren, — tiens!
Az előttünk itt fekvő patiens,
Szenved igen nagy felhevülésben,
Congestiók a májban és lépben;
Nem digerdl — (státusadósságot)
Sőt kihányja mind az orvosságot,
Mit más beteg szívesen bevenne,
Még a Reichsrath sem marad meg benne.
Az pedig a legjobb opiatum 
Ily betegnek, jam fűit probatum.
Az obstructió is erős nála,
Rég, hogy adót épen nem solvdla,
A helyett hevesen gesticulál,
Ha ágyba fektetjük, megint feláll;
Összetépi a legjobb receptet,
S m ix tú ráka t fejeinkhez reptet,
Mind ez a nagy vérböségtül támad.
Ajánlom hát csalhatlan curámat. 
íme itt egy újmódi érvágó,
Az én találmányom, nem is drága,
Emitt pedig wohlbewáhrt köppölyök,
A miket applicálni készülök,
Fogadom, hogy ezen szerek által 
Az én betegemet kikuráltam,
S ha elfoly vagy tizenhat font vére,
Megint elcsendesül egy pár évre.

2-i Doctor HITig. Homoeopath;«.

Hochvenerabile collegium,
Nec non valde doctum consilium,
Ecce saepe perditum filium 
Marodum kaiserlicho-regium,
Hogy ennek a decoctum már nem kell, 
Tapasztalánk saját szemeinkkel;
Kezdjünk hát kellemesebb gyógymódot, 
Hagyjuk el a mercurt és a jódot,
Arra jó a homoeopathia
Hogy ezt könnyebben beveheti a
Gyógylevestől undorodó Lázár,
S ha nem rontja, nem növeli lázát,
E pilulák neve concessió.
Nem kell félni, csak egy qu adrillió  
Részecskéje van benn a méregnek,
A mitől minálunk úgy remegnek,
Ezt be lehet neki adni bátran,
S ha neki nem, nekünk meg nem árthat.
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3-ik Doctor t'uchtigus. Ilyclropatha.
Hideg umschlag ez legyen az első. 
Országgyűlés, alsó-tábla, felső, 
Paragraphus Vollbadf pátens zuhany 
Ha ez a beteg fejére zuhan,
Hozzá nedves vezérczikk Leibbindni 
Ez őt mingyárt nyugalomra inti,

Mindent rendbe hoz majd a természet, 
Már úgymint a román, horvát és szerb. 
A v.ér saját maga is reagál;
A matéria peccans kiüti magát 
S előbbutóbb előjön a crisis 
Csak türelem kell és hypocrisi

(Vége következik.)

A m atyó  esze.
Tiszta búzával terhelt czímeres hatökrös szekér 

előtt ballagott a matyó nagy elégedetten az egri heti
vásárra, makra pipájából csak úgy eregette kétfelé a 
zamatos verpeléti dohány füstét, a mint az épülőfélben 
lévő székes egyház előtt mendegélt, megállította a sze
kerét s bámulta a működő szobrászt, ki épen szobor-ar- 
ezon dolgozott.

— Komee — szolt ahoz mee faragna engemet 
is ki igy a hogy vagyok, odaadnám a hat ökröm, me 
azt a szeker életet.

A szobrász végig nézett a matyón.
— No jó, áll az alku.
— De ám igy peepástó, föstvő.
— Akár úgy is, — s hozzáfogott a nagyoláshoz,

már az arcz és pipa ki voltak czirkalmazya, faragva is 
úgy a hogy, . . . megijed a m atyó , s pipáját csendesen a 
más oldalra fordítja.

— Hee komee, nem jó van a mesterseeg, a pépa 
nem azon az ódalon van, így nem acceptálom.

A szobrász látta, hogy ki van játszva, kalapácsával 
mérgesen hátba vágta a matyót, s az alkunak vége lett.

J ó  ta n á cs.

— Tessék kedves uramöcsémegy kis jó szilvorium, 
reggel valami, mint egész nap semmi.

*
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ILLUSTRÁLT NÉPDAL. — Nem azt. — Mást húztak.
— Nem is azt.
— Hát melyiket kérem alássan ?
— Húzzátok a Rákóczymarsot.
És a Rákóczy, némi félelemből eredett el

lenvetésnek lágyan susogó bankó kézbesítése 
által történt szerencsés eloszlatása után, ineg- 
zendült.

Ütvén pedig annakutána a korcsmaüritő 
óra, hazamentem s lefeküdtem a törvények 
értelmében.

Reggel azonban — horrendum dictu — 
már 8 órakor felköltöttek. Felköltött pedig 
valami amtsdienerré degradált hajdú, s jó- 
reggel helyett rámparancsolt, hogy rögtön 
menjek a szolgabirói hivatalba, különben 
zsandárokkal visznek be.

Felöltözködtem tehát, s mentem a hová 
hittak, folytonosan azon gondolkozván, hogy 
váljon mi által érdemelhettem meg e kitün
tetést.

Nemsokára elkezdődött a vallatás.
— Ön rendbontó — mondá a hivatalnok.
— Igenis kéremalássan, de miért?
— Mi, még tagadni meri ?
— Tessék.
— Ön tegnap a nagy vendéglőben ivott? A 

zsandárok feljelentették.
— Igenis. De ki tilthatja meg azt nekem?
— De ön muzsikáltatott is ?
— Igen, mert kedvem és pénzem volt,
— De ön ezáltal lázitani akarta a népet. 

— S ehhez a hivatalnok rémitő rettentő po
fát vágott.

— Én, miképen ?
— Igen, mert ön tegnap a Rákóczyt hu

zattá, s ezt mind azért tette, mert tegnap 
márczius 15-ike volt.

M árczius 15-dike.
Tizenhárom év előtt jelszavaink egyikévé lett 

márczius 15-dike, később a volt kormányembereket 
rettegtető évnappá, — ma, ismét más okból, a főváros 
lakóit tartja némi szorongásban. Nekem pedig a követ
kező sorokban foglalt történetecskét juttatja eszembe, 
melyet political vitatkozás után, emésztést előmozdító 
csemegéül beszélt el egykor egyik pajtásom, eképen :

1854. márczius 15-ikén egy hegyaljai kisvárosba 
vetődtem. Dolgom — fájdalom nem volt. De még egy
két forintnak csúfolt papírdarab viszketett szivartár- 
czámban, s azért, nem gondolva a holnappal, beültem 
este a nagyvendéglő éttermébe. Csak egykét hivatalno- 
kocska lézengett benne, s a barna zenészek nem igen 
sóvárogva emezek piczuláira, úgy látszik bennem he
lyezők reményüket, s felém kandikálva áldogáltak az 
ajtó körül.

Eh, gondolám, legyen nektek is jó napotok.
— Húzzátok az én nótámat.
A zene szólt. Elbúsitott, de fel is hevített.

Most már a vád meg volt, s én következő védel
met dictáltattam a protocollba :

„Inni és muzsikáltatni szabad és lehet mindenki
nek, a kinek pénze van. Az tehát nem baj, s csak az 
nincs ínyére a kormány gyertyatartós fejű orgánumai
nak (zsandárok), hogy tegnap márcz. 15-dike volt.

Minthogy pedig márcz. 15-dike szokás szerint 
minden évben előfordul, s még máskor is lehetne e na
pon valakinek pénze, s muzsikáltató kedve, én tehát 
azt tanácsolom, hogy törülje ki a kormány — úgyis 
mindent megtesz, a mit akar — márcz. 15-két a kalen
dáriumból s tolja oda afebruárhoz9 ez a hónap úgyis 
rendetlenségben van.“

A védelem használt, mert a hivatalos túlbuzgóság 
ez egyszer megszégyenlette magát, s a protocoll, mely 
mint bűnügybeli úgy sem kapott templit, elszakgatta- 
tott, s az utolsó postára leendő expediálás végett illető 
helyre tétetett. %—i Pál.
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M iképen adott lábat a hajdú tél közepén  
a levélh ord ó czigányn ak .

Ezelőtt mintegy 25—30 évvel történt, hogy bizo
nyos téli napon a g - i  urad. gazdatiszt kap a jószág 
kormányzótól több fontos levelet, melyeket a 3. órá
nyira fekvő n—i helységbe az ottani gazdatiszthez 
rögtön át kelle küldenie, azért tehát nyomban ellóditá 
azokkal János hajdút egy a falu végén lakó, 8 ősi szokás 
szerint robotolás helyett a levélhordási tisztes szolgá
latot teljesítő czigánycsaládhoz, mely Ferencz dade 
patriarchalis kormánypálczája alatt boldog egyszerű
ségben együtt élt.

Kemény zuzmarás idő lévén, eleget szabadkozott 
a családfő, hogy drágalátos Pista rajkóját, ki a szolgá
latban épen sor szerint következett, megveszi a Isten 
hidege, de a farkasok is megehetik az utón; a hajdú 
azonban kötelessége szerint nem tágitott, hanem hatá
lyosan sürgette a meghagyás teljesítését, azon biztosí
tással, hogy van esze a farkasnak is, és Pista görhes 
testén nem kap. Nem használván tehát az ismételt re
monstratio, Pista sűrű fohászkodások közt leveszi a 
szegről mocskos fehér köpenyegét, s nagy vonakodva 
készülődni kezd.

A hajdú eltávozik, azonban haza érvén eszébe jut, 
hogy már egyszer hasonló téli időben megjárta czigány 
uraimékkal; mert azok a jobb időre várva, az elviendő 
levelet három napig is a mestergerendán hevertették, 
gondolja tehát, hogy nem ártana a parancsnak valami 
serkentő nyomatékot adni, visszamegy azért később a 
czigányokhoz,s az eleibe jövő Ferencz dadénak mondja, 
hogy Pistát, ha még el nem ment tartóztassa vissza, 
vagy hamég közeljárna, kiáltson utána, mivel annak 
két köpűt is el kell N—ra vinnie.

Megjegyzendő, hogy a gazdatiszt néha köpüben 
is szokott egyetmást az uraság szomszédcollégájához I 
átszállitatni. A köpű szó hallatára, — mely alkalma- j 
sint nem a legkevesebb reminiscentiákat költé föl benne 
— elijed a dade, s mig az állitólag Pista nyakába 
akasztandó köpük elhozása végett hazafelé induló haj
dúnak azt füllenti, hogy Pista már bizsonyosan a som
séd határ feli jár, addig a még csak a kert alatt nagy 
kedvetlenül kullogó Pistának sebesen utána iramodva 
sajátságos hanglejtéssel elkiáltja magát :

— Uzsárdi! mást hozszsák a képűt! kepüsi sin- 
gyum! nagy fene kettő, ekkorá n i! — s két kezével 
mutatja a köpük nagyságát a visszatekintő Pistának, 
és azt minden kigondolható gesticulatiókkal serkenti a 
szapora távozásra, ki nem is várva több biztatást, úgy 
elszelelt, hogy csak úgy repült utána hosszú borzas 
haja és rongyos köpenyege, a hajdú pedig, ki egy ház 
sarkánál megállapodva látatlan tanúja volt ezen ere
deti jelenetnek, cselfogása sikerén örvendve, azonnal 
elbeszélő az esetet a gazdatiszt urnák, s az épen meg
érkezett urad. fiskálisnak, kik azért őt megajándékoz
ták, még azután is sokszor jó Ízűt nevettek elmés öt
letén.

X. divatlapot olvasva sétálgattam kertemben, va
dászkutyám nyugtalanul szaglászott körültem, s mint 
jelentékeny vadra szokott, hajtócsaholást kezdett; fegy
veremért futottam, a divatlapot természetesen szo
bámban hagyván, vadászebem a fegyver látására vir- 
gonczan körülugrált, s nézett szemeim közé, hiába 
unszoltam a keresésre, nem távozott mellőlem; azt hi- 
vén, hogy mig fegyveremért jártam , a szárnyas vad 
elröpült, kedvetlenül távoztam szobámba vissza; ebem 
utánam kullogott. Alig léptünk be azonban, újra elkezd 
erősen hajtani, csaholni, s türelmetlenül forog Íróaszta
lom körül, melyen a mondott divatlap feküdt; elibe 
dobtam a földre; s az én kutyám gyönyörűen megállta 
azt, mint bármely más vadat szokott, ekkor jöttem 
nyomára, hogy a vad szag honnan ütötte meg vadász 
ebem orrát, s 'hogy mi hozott mindkettőnket oly nagy 
confusióba.

Zahlungsauftrag*

Fizetési ívet kapott K. bátyám, ki a czivilizáló 
nyelven irt hegyes betűket sehogyse tudta elsilabizálni: 
volt azonban a faluban egy öreg iskolamester, kinek 
bibliothékájában létezett egy igen ócska dictionarium, 
ennek segítségéhez folyamodtak, a zahlen jelentésével 
hamar tisztába jöttek, de azAuftragot sehol se találták, 
azt iskolamester úr fedezte fel elvégre is e veszedelmes 
szó valódi értelmét.

— Hát komám uram, auf azt teszi, hogy fel, tra- 
gen hordani, ez bizony valami ruhaféle contó, mit tet
szett a városban csináltatni ?

K. bátyám csak gondolkozik, eszébe jut utoljára, 
hogy ezelőtt néhány évvel varratott egy fekete nadrá
got szegény felesége temetésére, de annak árát ózonnal 
kifizette, ebbeli nézeteit közölvén rector komájával, 
csakhamar tisztába jöttek a dologgal, hogy a szabó 
kétszer akarja megvenni rajta a nadrág árát, s most 
azért czitálják az adóhivatalhoz, az öreg úrnak persze 
eszébe se jutott, hogy nem illetékes bélyegiven beadott 
dohánytermelésérti folyamodványa miatt marasztották 
el a bélyegcsonkitás iszonyú bűnében.

Másnap nagy mérgesen beállitK. bátyám aSteuer- 
amtba, s annak vezetőjét szóhoz se engedve jutni, nem 
a legékesebb dictióval értésére adta, hogy ő bizony 
semmi nadrágeontót el nem fogad, mert ő régen kifi
zette a zsidót, hiába akarják újra behúzni, de hiszen 
benőtt már az ő fejelágya, itt csak nem csalunk sógor, 
s beszédét olyan gesztus felével kisérte, a mely a gyenge 
szivű Amtsvorstandba nem nagy bátorságot öntött a 
conversado folytatására, utoljára is kidühöngve magát 
kénye kedve szerint K. bátyám reá vágta az ajtót, . . .  
persze az elmarasztalási öszveget mai napig se fizette ¡ 
ki, . . . nem is fizeti.
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H irtelen munka. S ován y  ítélet.

Két egész hónapon keresztül dolgozott a falusi 
ács egy kisded hizlalón, a midőn már nagy nehezen 
tetejét is felállította, vele együtt összedőlt az egész 
épület; felkászalódik alóla, s boszankodva felkiált :

— Csak a hirtelen munka sohase volt jó.
(Már most ha én censor volnék, ezt kitörülném, 

azt mondván, czélzás némely alkotmányra. Szerk.)

Mit csinál hát («aribáldi.

Víg társaság mulatott az ó—i kisvárosi vendéglő
ben, három czigány kontrázott a poharak csengésihez, 
egy jókedvű czimbora a prímáshoz fordulva kérdi :

— Samu te! tudod-e ki az a Garibaldi ?
— Hogy tudnám én*azs olyat nagyságus urficskám.
— Az egy vitéz generális, a ki most ki akarja ker

getni országából a nápolyi királyt, . . . érted?
— Igenis értem, instálum sipen.
Darab idő múlva ugyan az a heves vérű fiú elébe 

áll a prímás-czigánynak.
— No Samu, hát mi neve annak a hires generá- 

rálisnak ?
— Hat Gari Bandi urficskám!
— Mit csinál az most?
— Ki akarja üzsni orságábúl a vitézs nádudvari 

királyt.

Szaván kapta.
Többed magával ballagott haza felé a töltésen S. 

község félkegyelmű lábas postája, emlegetvén társainak, 
mily szerencse érte a Kutyorka Jánost, kit egy úr lo
vaival e^üttetvén, két napig feküdt bele, azután 20 
pengő forintot kapott, csak fel ne jelentse a törvényre, 
milyen boldog volna ő, ha olyan könnyen kereshetne 
annyi tenger pénzt. Alig mondá ki e szavakat, négy 
sebes ló szekerestül keresztül gázol rajta, utitársai el 
akarják a vigyázatlan kocsist fogni, de az jó vérű lovai 
közé pattogtatva eltűnt szemeik elől. A jámbor nagy ne
hezen felszedelőzködvén a földről, mondják a többiek :

— No János bácsi utol érte kendet a maga kíván-
sága.

— De már azt se mondanám többet, — felelt sze
gény János búsan felsóhajtva. . . .

Xem el vele.

— Tessék édes uramöcsém hozzánk telepedni, 
ebédeljünk együtt, szólitá fel jóakaratulag a patrónus, 
egy épen hosszú útjáról megérkező éhes legátust.

— Köszönöm alássan, szólt az egy ügy űen, nem élek
vele.

Egy úrbéri perben hozott Ítélet végszavai : „A 
volt jobbágyok levegő (legelő helyett) illetményeiket 
kikapván, a többi birtok a földesuraké marad.

B ork orcso lyák .
Beállít, — mert beállittatott — a sorozó bizott

mány elé egy legény, a ki egyébiránt testi hibái miatt 
nem volt katonának való. De mert legalább furwezert 
szerettek volna belőle csinálni, annakokáért hozzá- 
menve egy bizottmányi tag, igy szólította meg :

— Mi vagy te öcsém ?
— Szolgalegény, kéremalássan.
— Szolgáltál-e lovak mellett ?
— Nem én, kérem alásan. Ökör mellett voltam én 

mindig, — most is a mellett vagyok.

Ugyanott előállván egy másik, megilletődve s el
fogultan így kiáltott fel :

— Én nem lehetek katona, kérem a tekintetes 
urakat, mert nekem igen nagy hibám van.

— Mi hibád van ? — kérdik tőle nevetve.
— Nem tudok szaladni : kérem alássan.

A legmagasabb körutazás alkalmával a sorba fel
állított falusi birák közt legöregebb s legértelmesebb 
arczu lévén a zecski palóczbiró, megszólította a felség :

— Hát kendteknél volt-e ellenség ?
— Vaót bion — könyörgöm alássan — meé pedig 

mind a kettő; a német is, a muszka is.

Az sz—i bureau egyik szobájába benyit egy szol
gáló, cselédkönyvet kérendő.

— Ná mi kellik? — kérdi tőle egy az acták közé 
fülig temetkezett csehországi indigena.

— Cselédkönyvet instálok, — felel egész Hiede
lemmel a lány.

— Na já — 8 elővesz egy berovatolt ivet, mi a vi
lágon minden egyéb lehetett, csak cselédkönyvi iv nem, 
— nevét kérdezte elsőben is, kezdé betöltögetni a ro
vatokat, és igen rendesen is ment egész az utolsó ro
vatig, a hol a rovatfőben t. i. ez állt : volt-e katona ? 
ide érve, kérdi a vaszagter :

— Vótá gátúna?
Nagyot nézve a lány ez ostoba kérdés felett, feleli;
— Hiszen lány vagyok én.
— Vótá gátúna f  — kérdi újólag még emelkedet- 

tebb hangon; a leány nem tudva, mi tevő legyen már,
ösztönszerűleg feleié :

— En nem voltam katona, a bátyám volt.
— Ná nem tesz semmi.

i
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=  X. herczeg szerecsene Tolnamegyében szo
kott czifra köntösében urához utazván, egy szemközt 
menő utastól kérdi az utat németül. A kérdezett csu
pán a magyarul kiejtett „Miklósvárt“ értette meg, s 
azt gondolta a szerecsen nyelvéből és kinézéből, hogy 
ez bizonyosan maga a sátán.

— Édes nagyságos ördög uram, talán a mi urunk
ért megyen Miklósvárra ?

=  Egy barát karácsonyi prédikáczióját Fokon e 
felkiáltással kezdé :

— Ide pásztorok, ide!
Erre a kiüti csordás felszólal :
— Én uram itt vagyok, de a fokiakat nem látom!

=  Gyorskocsin utazott a tősgyökeres magyar er
délyi fi egy bécsi német lánynyal. Örömest kezdett volna 
egyik is másik is egy kis társalgást, de egyik sem tu
dott a másik nyelvén. Csikorgó téli nap volt, a bécsi 
lány nagyon fázott, s ezen ürügy alatt végre megszó
lalt :

— Es ist so schreklich k a lt!
— Zér kalt! — felelte teljes készséggel az erdélyi.
— In Wien ist nie solch’ eine Kälte! — folytatá a

lány.
— Hjá! Frájla! — mondá, jól kigondolván a con- 

structiót magyarunk — das ungarische Ajer ist viel 
härter als das deutsche!

ő  persze erdélyi léttére az A je r=  Aer alatt a lég- 
zetet é rté !

=  A—y öreg nyugalmazott kapitány még azon esz
mével sem tudott kibékülni, hogy X. Károly trónját 
veszté; hát még most, midőn nehány olasz fejedelem 
egymás után osztá a franczia Bourbon sorsát, indigná- 
tiója határt nem ismert.

Minap egy fiatal házaspárnál ebédelt sokad 
magával. Szomszédja ismervén politikai hajlamait; po
harát kocczintás végett az öreg ur felé nyújtja s lassu- 
dan igy szól :

— Az elűzött fejedelmekért!
Az öreg úr nagyot hallott, s azt gondolta, hogy 

szomszédja a fiatal házaspárért emelt poharat :
— Szaporítsa őket az Isten! — feleié jókedvűen 

kocczintva.

=  Valami a zsidó emancipatióról.
Bécsi és külhoni lapok nagy zajt ütnek azzal, hogy 

Bécs megelőzte Magyarországot a zsidók polgárosítá
sában. Nekünk is van erre törvényünk, s mi bevárjuk 
annak szentesítését. Mi jó háramlik a zsidókra az amo
lyan ideiglenes emancipatiókból? azt e következő igaz 
történet majd megmutatja. A legutóbbi tized első felé
ben a zsidók birtokképessege kimondatott, ez időben

X-man héber atyánkfia vett egy házat s azt a maga és 
felesége nevére Íratta; nehány év múlva aztán a zsidók 
birtokképessége visszavonatott, ekkor meghal az asz- 
szony, 8 a saját részére eső részt a házból férjének ha
gyományozza. Hohó ! Kiált a hatóság, ez nem megy ; 
mátul fogva a zsidónak fekvő vagyont „szerezni nem 
szabad,“ sX-mannak el kellett a tulajdon házának felét 
adni egy keresztyénnek. Ez a különbség az alkotmányos 
jog és az ajándék között. Úgy hiszem a zsidók örömes- 
tebb veendik a törvényt mely késett, de megmarad, 
mint az engedélyt, mely sietett, de még nem pihente ki 
magát.

=  (Mennyit ér egy zsidó?) 1200,mondd: egy ezer 
két száz forintot, hogy minő értékben nem tudjuk ; 
mert Gärtner egyetemi tanár úr annyit kap azért, hogy 
egy hallgatója egy ártatlan zsidó, engedve tekintélyes 
kérésének 7oól2l engedi magát 3-szor hetenkint a professor 
ur felolvasását a német irodalom fölött — meghall
gatni. Sie. . . .

=  Szolnokon történt, mikor innét a vaspálya még 
nem nyúlt tovább.

Egy német hivatalnok szóba elegyedik a fuvaro
sokkal, mennyiért vinnék Törökszentmiklós felé?

Egyik fuvaros tetemes árlejtés mellett ígérkezett, 
azon foltét alatt azonban, hogy az utas tagadja, hogy 
magyarul is tud, s majd mikor a fuvaros kívánja, ha
talmasan káromkodjék németül.

Megindultak; — s a fuvaros csakhamar letérvén 
az országutról, szebbnél szebb réteken keresztül to
rony irányban hajtott T. Sz. Miklós felé.

— Na uram, — megszólal a fuvaros — itt jő a 
zálogoló csősz, megállitand bennünket, hanem ereszsze 
meg azt a német nyelvet isten igazában.

Elállóit a csősz szeme szája.
— No lássa czimbora, — mondá a fuvaros, — ő 

kényszerített e rövidebb utat választani, s most bol
doguljon vele.

— Takarítsa hát kend szemem elől atta németjét, 
hamar.

Szerkesztői sub rosa.
Lapjaink 11. számában a két belső lapon levő kép el volt 

cserélve; a zeneakademia a börze helyén és m egfordítva; kérjük 
ezt úgy értetni. Csak baj az, mikor a szerkesztő korteskedni jár!

Honvédatyánkfiait nagyon kérjük, hogy a Honvédalbumba 
küldendő adatokat a valószinúség mértékén túlterjeszkedni ne 
engedjék; például olyat, hogy a szolnoki csatát az **-i guerillák 
vívták ki, — (no hogy mellesleg Damjanics is segített egy ki
csit) ; meg hogy a szegedi várat (1) hogy o s t r o m o l tu k  (?) 1849. 
julius végén ? jobb lesz csak a magánkörök számára tartogatni 
fenn. Van nekünk „igaz történetünk“ is elég szép és sok.
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------ Épen most érkezett hozzám Garibaldi leg
hitelesebb programmja a tervezett in vasió felől. (S kend 
elakarja azt árulni ? !) Hallgass asszony! a Vaterland 
számára írom; az kiadja majd mint nagybecsű doku
mentumot. Tehát így lesz. Velenczét szemközt nem 
lehet megtámadni, hanem háta mögül. (Ezt már sok
szor hallottam.) De merről fognak neki kerülni? Kam- 
tsatka felöl, felszabadítják Szibériát; ez az első lépés
— onnan kerülnek nagy Oroszország felé, azt is fel
szabadítják, ez a második lépés ; azután jön a sor Len
gyelországra, ez a harmadik lépés. Onnan aztán csak 
egy „ugrás“ Velencze. (No erre csakugyan nem gon
dolt még a német — ujságiró.)

------ Gallicziának egy kerületében ő felségét a csá
szárt választák meg országgyűlési képviselőnek. Nehéz 
állása lesz Schmerling miniszternek, ha ily magas kép
viselő talál ellene oppositiót képezni.

------ (Hát az amerikai horvátokról mit hallani ?)
Miféle amerikai horvátokról ? (Hát a kik el akarnak 
szakadni az uniótól?) Balga beszéd! Nem úgy van ez 
nálunk ; a horvátok azt mondják, hogy „mi megyünk,“
— mi pedig azt mondjuk rá, hogy „mi is arra me
gyünk.“

------ Lengyelországban is kezdődik már a pan-
durenwirthsehaft, az eltávozott Muchanoffnak minden 
vasúti állomáson macskazenét adtak s beverték a Wag
gon ablakait. (Die Barbaren!) Valaki azt tanácsolja a 
lengyeleknek, hogy csak a magyarokrul vegyenek pél
dát, mindenben azokat kövessék. Kivéve azt az egyet, 
hogy a követválasztásoknál hagyják el a „nyomatékos 
okokkal“ való küzdelmeket.

— — Ad vocem : „követválasztás.“ Egyik felső 
megyénkben a derék tótajku, de magyar érzelmű vá
lasztók ismét közakarattal a 48-iki követüket válasz
tották meg képviselőül. Akadt azonban egy hetyke 
úrfi, ki itatással s nagy Ígéretekkel pártot akart maga

körül csábitani, persze sikertelenül; — de még sem si
kertelenül, mert a választás előtti estén összebeszélt a 
fiatalság, hogy „divat és alkotmányos szokás szerint“ 
macskazenét adjanak neki. Minthogy azonban e con- 
certadás kivitelének praxisában még nem valának, az 
etymologia nyomán indulva azt gondolák ki, hogy vagy 
ötven darab macskát in natura zsákra szedének s éj
szaka az ablaka alatt magukat a macskákat inditák — 
gyöngéd farkcsavarás segélyével — harmonicus ének
lésre, végül, hogy a megtisztelt kétségben ne maradjon 
a concert neme felől, a művészi lelkesedésbe hozott 
énekeseket behajigálták az ablakán át a szobájába. 
Amerikai ö tlet!

------ A czár megtiltotta a lengyeleknek az „ á l
modozást ők ezt arra vették, hogy itt hát az ideje 
föléhredni.

------ Rechberg gróf az ausztriai követválasztá
soknál három helyen is megbukott. (Sokallom neki a 
három helyet, azt szeretném ha csak 5,egyéí helyen bu
kott volna meg.)

------ No én nem szeretném, ha a pápa elhagyná
Rómát. (Miért nem?) Akkor báró Bachnak is el kell 
onnan jönni. Félek, hogy visszajön.

------ Pedig hát ma — márcz. 28-án csütörtökön
— mennek Rómába, (a piemontiak?) Nem, hanem a 
harangok. (Vigyázzanak magukra, azon a környéken 
most a harangokból ágyukat öntenek.)

------ Furcsa nyelv ez az angol! soha sem tudom
igazán megtanulni, minden betűt máskép kell kimon
dani, mint a hogy le van irva. Például annak az angol 
képviselőnek a nevét, a ki a parlamentben a magyarok 
ellen felszólalt, igy írják, hogy „Roebuck,“ aztán a né
metek úgy olvassák, hogy „Rehbock“ a magyarok meg 
úgy, hogy „Rüpök.“

— — (Mire való már az, hogy a mi embereink 
idehaza annyit duellálnak, egymást vagdalják, a követ
választásoknál meg vérig verekesznek ?) Hát tudod, 
most még csak úgy „kóstolgatják“ a háborút.

— — Egy csehországi faluban egy megtelepült 
magyart választottak meg országgyűlési választónak. 
Furcsa volna, ha még követnek is megválasztanák.

------ Az olasz hadjárók most azon tanakodnak,
hogy a pápa ellen menjenek-e elébb, vagy a szultán 
ellen? Furcsa fu s ió !

------ A bécsi követjelöltek azzal biztatják válasz
tóikat, hogy ha másként nem megy, erőszakkal is fog
ják kényszeríteni a magyarokat. — Már hiszen erő
szakkal sok szép dolgokat végre lehet hajtani; hanem 
hogy valakivel, a kinek bassus hangja van, sopránt 
énekeltessenek, arra a világ minden potentátjának 
sincs elég hatalma.

------ Mr. Lewis az angol parlament előtt beval
lotta, hogy az egész belügyminisztériumban senki sem 
tud magyarul. (Hogy nem szégyenük magukat?)

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Jlor.
LftkáM : A l - o r t z á f u t .  U i i g c r - h á z  18. sz í-d ik

N yom atott Landcrer cs Hcckenastnál Festen, 1801.
<Egyetem-utcza 4. szám).




