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S C H U S E L  K Á H O Z .
Midőn a bécsi országgyűlésen e szavakat 

mondá : „a  magyar nemzetet a l k o t m á n y a  
feladására erővel kényszeriteni nem szabad. 
J a j az o r s z á g n a k ,  ha annak részeit csak 
kiontott vérrel lehet ismét összeragasztani.44 

April 7-én 1861.

Te vagy a legelső német, kit a magyar megtanult tisztelni :
— Tudod, hogy ez a faj minden festett képnek nem szokott hizelgni. 
Te mondád ki, hogy mi országot összetart, nem erőszak, nem vér; — 
Egy kézszoritás az; fogadd a távolból, velünk érző testvér.

Igaz; — nemzet soha nem gyűlölt nemzetet; — ha tévé, kibékült; 
Csak uraik voltak, kik őket eltépték egymás kebelétül.
Tárt kapu volt mindig a magyarnak házán, tá rt kapu szivében;
Ha ez bezáródott, máson a mulasztás, nem a magyar népen.

Nem a magyar népen, de nem is azokon; kik a szabadságnak 
Hajnalodta után ott a Lajthán túl is oly epedve vágynak.
A hatalom-féltő nagy urak egvmásnak voltak ellenségi;
De a szabadsághös, bármi ajkon szólt is, megmaradt a régi.

Szóltál; — még erősebb hangokon is beszélj alvó nemzetednek :
„ N a g y  K á r o ly  s í r j á b a n “  alusznak a hősök, még tán fölébrednek.
Nagy Károly szakálla, mint a rege mondja, már a sírt benőtte;
Föld alatt népének hire! ezen szóval most ébreszd fel öt te.

1859-ik  évből m ég teljes  szám ú példányokkal szo lgá lh atu n k .
A ja n u á r —aprili fo lyam ból 1861. teljes szám ú példányokkal fo ly v á st szolgálhatunk .
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„Sajnálatra méltó derék német nemzet, térj magadhoz végre!
Miért engeded, hogy minden igaz szent ügy nézzen ellenségnek?
Miért engeded, hogy félelem, gyűlölet járjon a neveddel?
Minden nép joga szent; — vívd ki a magadét — s a másét ne vedd el.“

„Zsarnok Róma lánczát egykor összetörte Ármin hős vezéred,
S most e tört lánczokat más szabad népeknek te vernéd kezére?
A ki karmina évig annyi hős vért ontál egy magas eszméért;
Most ez eszmék ellen te szolgálsz-e olcsó megvetendő bérért.?“

„Kit erős hitéért megpróbált a kinpad, tüzhalál és gálya,
Most a farizeus képmutató hadnak te lészsz bérszolgája?
Kinek Guttenbergje egy világot gyújtott a szabad lelkeknek,
Most a sötétségnek baglyai menhelyet te nálad lelhetnek?“

Mondd el e szavakat, derék nemzetednek : mástul nem jól vennék;
A jövendők sorsa nincs a mi kezünkben, béke, harcz Istennél.
De akár harczczal ver, akár békével áld az idő ezentúl 
Ki a koreszmékért küzd, — az megél; — ki ellenük, — elhu ll!

./. M.

V IS S Z A E M L É K E Z É S E K 18 4 9 -R E .

Furcsa divat volt akkor, midőn velem az itt 
i közlött malheur történt. A fiatalság színe java 

barna atillát, kék sapkát, szűk nadrágot, mind 
vörös zsinórral, bakancsot, vagy sarkantyús 
csizmát viselt, pálcza helyett pedig kardot, vagy 
épen szuronyos puskát. — Én is, mint 20 éves 
eleven legény eldobtam előbbi kényelmes öltö
zetemet, s divat szerint öltöztem. De az uj öl
tözet viseléséhez szokni, sőt azt, különösen az uj 
divatu pálcza divatszerü biztos fogását tanulni 
is kellett.

Hat hétig mulattunk B.-Ujvároson a szüksé
ges előismeretek megszerzése végett, — hejh jó 
napok voltak azok, s hogy végok szakadt, csak 
azért nem sajnáltuk; mert vágyva vágytunk már 
szerzett ügyességünket a nagy közönség - előtt 
bemutatni.

Épen farsang három napja volt, midőn Deb- 
reczenbe bevonultunk, s megkezdtük a müuta- 
zást, mely egész Erdélyen át tarto tt s végre 
Zsibónál elég szomorúan végződött.

Csinos, jól begyakorolt s többnyire heves
megyei tűzről pattant fiukból álló zászlóaljunk, 
midőn Debreczen habarék tengerén végig vonult 
és a városháza—akkora honvédelmi bizottmány 
szállása — előtt felállittatott, nem csak a debre- 
czeni cívisek- és civákra, hanem magára az el
nökre is megtette hatását. — Az elnök egész 
zászlóaljunkat három napi ingyen lénunggal

ajándékozta meg, és az őrnagytól le a közle
gényig minden rangból egyet magához ebédre 
hivott.

Az egész zászlóalj büszke volt e megtisztel
tetésre, hát még azok, kik választás utján az or
szág első emberének asztalához ju to ttak ! Én — 
mint közvitéz — jutottam e szerencséhez, és ha 
büszke volt vitéz Háry János, midőn a császári 
asztal-fiából ette a maradék pecsenyét : büsz
kébb voltam én.|

Ütközni kezdő bajuszkámat fekete bajuszke- 
növel tettem észrevehetővé, az egyenruha úgy 
állott rajtam, mint a parancsolat, még szurony
tokot szereztem —ilyennel nem voltunk ellátva, 
kevés hasznát is vettük volna, mert a szurony 
ritkán került le a puska végéről — szóval amúgy 
bakásan kicsíptem magamat, hogy becsületet 
vallják.

A'kitüzött órában megjelentünk őrnagyunk 
vezérlete alatt az elnök szállásán s az előterem
ben vártuk a nehány perez múlva hazatérő el
nököt, ki bevezetett bennünket az ebédlő-te
rembe s ott velünk az ebéd kezdetéig a nehány 
nap előtt történt tokaji csatáról beszélgetett. 
Midőn a leves el volt osztva, megjelent az elnök 
neje is egy nő rokonával és három gyermekével 
s köszöntésünket fogadva jelt adott, hogy fog
laljuk el kimutatott helyeinket.

A többiek el is foglalták helyöket Szerencsé
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sen, de az én szerencsémet már megelégelte a 
sors. legalább a következő szerencsét szívesen 
elengedtem volna.

A mint, székemet magamhoz akarám huzni, 
annak tapaczirozott teteje kezemben, lábai pedig 
és karja helyben maradtak, mely hibát jóvá te
endő, hirtelen visszatolám kezeimben levő ré
szét, de e műtét közben annyira megtaláltam 
hajolni, hogy atillámnak hosszú czingombja az 
előttem levő tányért a levessel együtt felborí
totta s a leves végig ömlött az asztalon.

Nem is képzelheted nyájas olvasó, mily za
varba hozott, mennyire lehangolta büszkeségemet 
e szerencsétlenség! csak az elnök következő tré

fás biztató szavai rántottak ki némileg nevetsé
ges zavaromból :

— Semmi! vitéz, így tégy az ellenséggel is, 
szórd szét, ha el nem foghatod! Foglalj más he- 
lyet.j

De azért nekem nem esett jól az ebéd, pedig 
a kínálásból nem volt hiba.

Csak akkor tértem végre egészen magamhoz, 
midőn ebéd után az elnök elfogadva a zászlóalj 
részéről általunk kifejezett rövid köszönetét, 
mindnyájunkkal kezet fogott s egy-egy szivarral 
megajándékozva bennünket, elbocsátott.

I\ Fercso.

k ü lö n ö s  m esterségek  egy  ..karszék kel."
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Német Miska. Hát ezt tudod-e a karszékkel? ta 
schau her.

Német Miska. No hát [mutasd, hát te mi Ivunst- 
stukkot tudsz ?

B eszélgetések  táncz közben.

Tánczos. S ön nem hiszi grófnő, hogy szerelmi áb
rándok boldogabbá teszik az embert mint a valóság ?

Grófnő. Én nem szeretek ábrándozni, megvallom, 
hogy materialista vagyok.

Tánczos. Materialista!? Ha ön megvallja, hogy 
nem grófnő, hanem materialista, én is megvallom, hogy 
nem jogász, hanem rőfös-kereskedő-inas vagyok.

E ddig lett volna.

A régi jó időkben mire azt mondjuk, hogy papae ! 
azaz : ne adj Isten többet ilyet, levelet kap az x—i 
esperes a kerületi járásbiró úrtól, hogy bizonyos szent 
évfordulati napján énekes nagymise mondassák, mire a 
helység elöljárósága összehivassék stb. Átbötűzvén az 
öreg a levelet, megforditja magyar phlegmával, 8 tiszta 
oldalára ezeket Írja :

„Eddig lett volna mise, most pedig lesz mi se“ 
alásszolgája !

A  12 ak ós hordó.

X. szász község lakói a köztanitó folyamodására 
elhatározták neki egy hordó bort ajándékozni, s ahoz 
köteles volt minden gazda négy kupa ujborral járulni. 
A hordót a bor begyűjtésére elinditották, de szintúgy 
ösztönszerűleg minden gazdának az jutott eszébe,hogy 
egy 12 akós hordó bor között négy kupa viz fel sem 
tűnik, sőt a bor állandóságára az okvetlen szükséges. 
— így az eredmény az lett, hogy kapott a tanitó egy 
hordó vizet.

K önnyű volt a tek in tetes nrnak.

Az örmény kereskedőnek egy nem épen tiszta kezű 
hivatalnok egyszer szemire vetette, hogy megbukott. 
— Az örmény is tudva az ő ludasságát felele :

—- Könnyő volt a tekintetes órnak el nem bakni, 
mikor drága pénzen vett kötelekkel megkütütték, elül 
hátol vasvillás leginyekkel megtámoszgatták.
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Kijön a február 16-iki pátens. 

Fifát! Meg van a Reixrat!

Doctor Punktum képe az örömtől 

gömbölyűvé tágul.

I. Rósz hír. A magyarok nem 
mennek a Reixratba. Doctor 
Punktum képe visszatér rendes 
dimen8Íóiba.

II. Rósz hír. A horvátok sem 
mennek a Reixratba. Doctor 
Punktum képe kezd karcsú ala
kot felvenni.

III. Rósz hír. Az olaszok sem men
nek a Reixratba. Doctor Punktum 
képe még hosszabbra nyúlik.

IV. Rósz hír. Még a „biztos“ csehek 
sem akarnak a Reixrath jótékony
ságában részesülni. Doctor Punktum 
még keskenyebb lesz.

V. Végső rósz hír. Erdély sem megy 
a Reixratba. Doctor Signum exclama- 
tionis !
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A  pnskadtigás.

Mikor mindenki iparkodott holmi tiltott portéká
ját eldugni, hogy az illetők rá ne találjanak, történt 
az, mit én most leirok. — Tudjuk jól, hogy fejével já t
szott az, kinél olyasmit találtak, a mit némely ur nem 
szeretett, hogy mi birjunk.

E csiklandós időben P. urnák volt egy szép két
csövű fegyvere; a leggyönyörűbb angol munka, ezt 
szerette volna valami módon az illetők körmei közöl 
megmenteni, magánál hagyni teljes lehetlenség, mert 
ha meglelik nála, kész halál. Sokáig tűnődött, gondol
kodott, mig végre arra a gondolatra jött, hogy eldugja.

Előhitta nejét s közölte vele tervét, ő maga pedig 
kezdte szétbontani, s vasát beolajozni. Nemsokára jön 
felesége egy nagy kendővel a nyakán.

— Hogy a cselédség — kezdé a férj — semmit se 
gyanítson a dologból, előbb elmegyünk együtt a ká
posztás kertbe, az istállóba, s aztán a magtárba.

— Jó lesz, — mondá a feleség, — csakhogy mi
ként viszszük ki a puskát ?

Igen könnyen, majd én a nyakadba kötöm, s egy 
nagy kendővel letakarjuk.

Összekötözték a puskarészeket, 8 a menyecske 
kendőjébe helyezte a férj, úgy a mint föntebb mondva 
van. — Bebarangolták a kert minden részét, a legki
sebb káposztafejet is megtapogatták, az istállóba még 
a tehenest is leszidták a kis csira végett. S mindent 
csak azért tették, hogy ne is gyanítsák mi rejlik a nagy 
kendő alatt.

így értek a magtárhoz, mely földszint birkaistálló 
volt. I tt körülnézék magukat s beléptek az ajtón, mit 
gondosan bezártak maguk után.

— Na most magunk vagyunk. Lássunk a dolog
hoz, add ide a fegyvert.

A nő levevé 8 átadá, a mi alatt már izzadni kez-
dett.

P. úr nagy vigyázattal kezdé az emeletben a desz
kát feszegetni, olyan csöndesen, hogy észre ne vegyék.

— Itt jó helye lesz a rag alatt, — mondá a férj. 
Nézd, ide le eresztem.

S úgy tőn, a mint beszéle. A deszkát ismét a he
lyére illeszté, szöggel megerősité; hozzája még a he
lyett, hogy jobb időkor ráismerjenek, köröszttel meg
jelölő.

— No hála Istennek, csakhogy eldughattam az 
orruk elől — örvendett P. úr, s lefelé ballagtak, mint 
a kik dolgukat legjobban végezték.

A mint a magtár ajtót kinyitották, majd hányát 
estek ijedtökben, egy juhászt láttak előttök, a kinél az 
eldugott fegyvert látták meg.

— Nemzetes uram! épen most esett le a pallásról, 
a mint a vályúkat javítgattam, — beszélé félénken a 
juhász.

Ott, hova P. úr a fegyvert tette a patkányok lyu
kat vágtak, s igy könnyen megérthető, miként jutott a 
juhász kezébe.

k i  a v ív ó t?

X. főfőméltÓ8ágos úr többek között egy igény
telen magyar falucskán utazván keresztül; a tisz-telgé 
sére kiállított nép által eképen üdvözölteték :

— Vivát! N. N.
— Hát nem tud ez a nép magyarul, hogy nekem 

„éljen“ helyett ,,vivát“-ot kiált?
— Még nagyon is tud excellentiás uram — felelt 

a falu jegyzője; — de ez alkalomra kénytelen voltam 
igy tanítani be őket, mert nehány évvel ezelőtt annyira 
megszokták az „éljen“ után a K —t is oda mondani, 
hogy még most is rászalad a nyelvük.

Mert sietek .

Matyó Tamás mészáros mesterember U.-Panyiton 
lakott volt egy időben. More patrio ála Peleskei 
nótárius szokott volt vásárokra járni, azonban a falun 
kívül rendesen leszállt s lovát kantárszárnál fogva 
gyalog vezette.

— Miért nem ül fel kigyelmed, kérdi egyszer va
laki tőle.

— Mert sietek, — válaszolt egyszerűen.

Mire keli huszasos stem pli?

Épen a stempli feltalálásának és fínánczok szüle
tésének esztendejében történt.

Az u —i országos vásáron egy szegény falusi pa
rasztember egy gazdátlan ölebecskét talált, s azt ölébe 
fogván, árulta a vásárban; mit meglátván egy élezés 
fiatal ember, oda megy a pórhoz s kérdi tőle :

— Atyafi! eladó-e az a kis kutya ?
— Igenis tekintetes uram.
— Mi az ára ?
— Egy pengő forint.
— No jól van —mondja az ifjú ember — szívesen 

megadom az egy pengőt, hanem tudja-e kend, hogy 
most semmit se szabad venni stempli nélkül ? íme itt 
van egy huszas stemplire. Amott megyen két fináncz, 
vigye el kend hozzájok a kutyát és stempliztesse meg, 
akkor kifizetem az egy pengőt is.

A paraszt megköszönvén a jó tanácsot és a hú
szast; sietvé megy a fínánczok után; kiket utolérvén, 
alázatosan kéri őket :

— Ne sajnálják megtömpölyozni ezt a kis állatot; 
mert — • úgymond — azon úr ki megvette, nem akar 
addig érte fizetni, mig a fináncz urak meg nem tömpö- 
lyözik*
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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 .

A sá sk a já rá s. B izon yos nagyh írű  H ashoz.
Kijött a miniszteriális rendelet, érvényes az egész 

monarchiára nézve, mely szerint tudomásul esvén Bécs- 
ben, hogy Magyarországon nagyon elszaporodtak a 
sáskák, a megyefőnökök tegyenek körutat a megyék
ben, 8 megszemlélvén a hely szinén tett pusztításokat, 
.izokról rendes utón referáljanak. Megindul aztán a 
Beczirker a maga Komiszerjeivel s sorba veszi a falu
kat. Hivatja a birót : „hol vannak a sáskák?“ A biró 
mosolyog, szeretné megmondani, hol vannak ? de nem 
meri; azt hazudja, hogy nem látott egyet sem. „Sás
kának pedig lenni kell, mert itt a miniszteri rendelet, 
mely az azokra való felügyelést megparancsolja, tehát 
sáska legyen akárhonnan teremtik is elő!“ Két napig 
járja aztán az egész komiszszió a határt, összefogdos 
mindenféle prücsköt,kabóczát, szarvasbogarat, és egyéb 
átkozott cserebűlyt, azokat in duplo mellékeli a jelen
téshez, a bécsi entomologokra bízva annak megfejté
sét, hogy ez-e hát a sáskái végül feljegyeztetik ötven 
forint napidíj és fuvar, s az a község kasszájából kifacsar- 
tatik. Ilyenformán 52 megyében belekerül a sáskajárás 
egy hónap alatt 52 ezer forintba, 8 a minisztérium még 
akkor sem találja ki, hogy mi volt ebben a viccz? Mit 
értettek sáskák alatt?

=  — K. T. . . Mihály úr ám egyszer a derék em
ber jó pap és szónok Debreczenben — mondja egy 
iparos egy vidékinek — az fogadta el nsgosTisza Kál
mán urat is Debreczenben.

— Már akár inde akár unde, ha mégegyszer olyan 
derék pap is — mondja e másik — de ha azt a jó ha
zafit elfogatta úgy nagy pecsovics.

Oh te országos hírű Has,
Ki hogy magad jól meghízllass 
Azon voltál, hogy oda Hass,
Hogy minket végkép megrontHass. 
íme nem véd már az a sas.
Ki által lettél oly magas;
Ideje hát, hogy ne mulass 
Köztünk, oh te nagyhírű Has.

=  — Mutassa meg nekem azt a nagysás urat, ki 
magyartól kölcsönzött pénzre igy irt nyugtát.

„Én nevemet az alább meg irós felkötöm magamat 
M, T.-nek 12 forintért.

— Akár az írást is.

=  Hogyan fejtette meg az x—i járásbiró azon 
mathematicai aequatiót, hogy egy évben nem 365, hanem 
1460 nap van?

Naponkint 4 diurnumot Írván föl 365 X 4 =  1460. 
q. e. d.

=  V. község az adófizetést megtagadván, a végre
hajtásra kiküldött hivatalnok előtt, ezen tényt, azzal 
indokolá az elöljáróság :

„Miszerint úgy haliák , mikép b. B. volt pénz
ügyi miniszter vagy 150 milliót az állam pénztárából 
elröviditett s ez kiderülvén, úgy reményük, mikép ez 
összegből még a községnek van kapnivalója, tehát ők 
hátralékban nem lehetnek.“

C zigany létan ia .
(Országgyűlési képviselők is használhatják.)

Az igen erős italtól — őrizz meg Uram minket. 
Az igen drága ételektől — őrizz meg Uram min

ket.
Az igen czifra ruhától — őrizz megUram minket. 
Az igen nagy szerencsétől—őrizz meg Uram min

ket.
Az igen nagy hírességtől — őrizz meg Uram min

ket.
Az igen biztos szállástól — őrizz me£ Uram min

ket.
Az igen nagy pártfogástól — őrizz meg Uram min-

ket.
Az igen nagy kegyelemtől— őrizz meg Uram min

ket.

Erős ital a „víz“ mert az a gályát is elbírja.
Drága étel, a mit a ,,patikában“ adnak.
Czifra ruha az, a melyiken sok a ,fo lt.“
Nagy szerencse az, ha az embert az ablakon ki

dobják s csak a lába törik, nem a nyaka.
Nagy hír az, mikor az ember után nyomozó levelet 

küldenek.
Biztos szállás az, a honnan az ember nem mehet 

ki, mikor akar.
Nagy pártfogás az, mikor az embert elől hátul 

etrázsa kiséri.
Igen nagy kegyelem a — Pulver und Elet “
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------ (Mit tesz az magyarul, hogy„metall?“) Érez.
(Hát akkor „métallique“ miféle érez ?) Hát — biz az 
— lidérci-

------ En azt hiszem, hogy ennek a mi mostani
országgyűlésünknek a határozatai úgy fognak járni, 
mint az egyszeri legátus és egyházfi, kik a papnál va- 
csorálván, hazamenet elkezdték egymást haza kisérni ; 
elsőben a diák kisérte haza az egyházfit, akkor meg az 
egyházfi nem engedte, hogy a diák egyedül menjen 
haza, ő kisérte azt a szállásáig; ez így ment reggelig ; 
egyik sem jutott hozzá, hogy lefekügyjék.Igy kisérheti 
majd a felirat a leiratot, a leirat a feliratot Pestről 
Bécsig, Bécsből Pestig, mig egyszer aztán majd csak 
megvirrad.

— — (Nem egyformán beszélnek ezek a követ 
urak, apjuk!)Baj is az.Hát a toronyórák sem egyszerre 
ütnek, ki elébb, ki hátrább, hanem azért csak mégis ak
kor van dél, a mikor délnek kell lenni.

------ (Hát mit mondanak a collégák ? — nem a
csizmadiákat értem, — 48 lesz-e, vagy 49 ?) Tudod, — 
az makaóban rezonnak találtatik 8-ra resztdlni, ha 
csak nem bizonyos az ember, hogy shlágert gusztál- 
hat ki.

------ Azt mondják, hogy az erdélyi főispán a sza
vazatszedő bizottmányi tagok közé egy olyan nem 
magyar ajkú polgártárst is nevezett ki, a ki nem tud 
írni. Mikor aztán mondták neki, hogy ez nem jegyez
heti a szavazatokat, „dehogy nem, felele a bölcs ur, 
majd rovásra fogja faragni.“

— — (Hát a főrendek hogy viselik magukat ?) 
Derekasan; ők is szekerczével láttak hozzá a jégi

rendszer szétbontásához; a mint látom, már „hull a 
forgács 1“

------ Egy finánezférfiu azt az indítványt teszi,
hogy a status vegyen fel a lakosságiul 43 millió forint 
ezüstöt in natura. (42 nem lenne elég ?) Az egészben 
csak az a baj, hogy ezüst már csupán csak a poéták 
birtokában létezik, mint ezüst hang, ezüst hold és ezüst 
hajfürt.“ Ezt mind confiscálhatják.

— — Pulszky Ferencz hazánkfia azt tanácsolja 
választóinak, hogy fogadjanak el egy jó csomó status
adósságot, mert különben a hamburgi, drezdai és mün
cheni polgárok nagyon megharagusznak ránk; mert 
nekik sok osztrák papirosuk van. (No ennek nagyot 
fognak jubileálni a szécsényi-választók!) Azt mondja a 
török példabeszéd : „wárst nid auffigstiegen, wárst nid 
abigfallen.“

------ Murát herczegnek azt a tanácsot adta Na
póleon császár, hogy ha már a nevénél fogva csakugyan 
országot akar foglalni, foglalja el inkább az ozmán bi
rodalmat, hisz annak is volt egy Murát szultánja, talán 
ott még könnyebben fog menni a hódítás, mint Ná
polyban.

------Francziaország már a nemzetőrséget is fel
fagy verzi; lehető háborúi eshetőségek kilátása m iatt; 
és minálunk, hol a francziákat mindenben utánozni 
szokták, még sem állítják fel a nemzetőrséget. Pedig 
mi is nagyon jól megvédnők ám az országot az ellen
ségtől.

------ Zágrábban az elűzött sasokat ismét ünne
pélyesen visszahelyezték. (Még is baj az! tudom én, 
hogy mikor a kanári madarat egyszer elzavarják a 
fészkéről, hiába ültetik meg újra, soha sem költi az ki 
a tojását.)

------ Egy képviselő polgártárs annyira ellene volt
az országgyűlés Budában való megnyitásának, hogy 
april hatodikén egész nap egy szál attilában járt,hogy 
még a saját budájában se nyissa meg az országgyűlést.

------ Mennyire ki van nálunk fejlődve a törvény
és rend iránti szeretet, annak tanúbizonysága voltam e 
napokban, a midőn lelkes fiatalságunk egy aláirási ivet 
köröztetett ily loyalis felirattal : „Aláirási ív, egy hol
nap esteli 10 órakor felső jóváhagyás mellett t. ez. Haas 
Mihály püspök úr szállása előtt tartandó macskaze
nére.“ Ennél többre, tudtomra, — még Angliában sem 
vitték a törvényes formák iránti tiszteletet. A macs
kazene a kitűzött órában szép rendben és illő deco- 
rummal meg is tartatott. (Azt hallom, hogy egy Kakas 
is volt ott, a ki kukoritott; nem kend volt az?) Nem én 
voltam. Ez azon bibliai Kakas lehetett, a mely Péter 
apostolt kétszer figyelmezteté, hogy már harmadízben 
tagadta meg az ő Urát Idvezitőjét!

— — Varsóban „megint“ helyre van állítva a 
szép rend. — „Rendnek“ nevezik mint tudjuk a leka
szált füvet.
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