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B K O S I  l> A N 1) U R E N W 1 R T H S C H A  >' T.
S zegény-legén y dal.

Erre a kedélves nótára: ..Mentem a zöld fába.

Augsburgból jöttem,
Két út volt előttem,

Egyik Bécsbe, másik Pestre visz. 
Lábam merre térjen?
Hogy malőr ne érjen,

Erről egyről nem voltam gewisz.

Augsburgi néni 
Und die alté Léni

Tele lamentálták a fejem.
Hogy a barbároknál 
Bot vagyon maroknál,

Ottan megpüfólnek hirtelen.

Ha lopáson kapnak,
Körmömről lekapnak,

A Pandurenháuptling rám veret.
Ki áll jót magárul,
Hogy ily baj elhárul.'

Jobb lesz hát csak ha Bécsbe megyek.

Egy kurta kocsmába,
Búmat somlaival önteni.“

Doctor minden ember 
Ott, ki senkit nem ver,

Zuchthausban lakni kellemes.
Ha valamit vétek,
Per schub kikisérnek,

Bot nem ér, bár nem vagyok nemes.

Jól is ment a gscheftünk,
Itt nem volt respektünk

Szolgabiró 8 hajdú úr előtt.
Éltünk vajmi vígan 
Mindaddig, a míg a

Tu ferfluchti szabadság nem jött.

Mig a doctor Berger 
Nem csinált nagy Aerger 

Wider aile Constitution.
Egy borbélylyal ketten 
Borotválni kezdtek.

Halts ihn auf! Dér is a Spion!

1859-ik évből még teljes számú példányokkal szolgálhatunk.
¡¡¿ ¡T  A január —aprili folyamból 1861. teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.
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Erre ganz natírlick 
Adtunk, a hogy illik.

Alkotmányos macska-harmoniet.
A mulatság tetszett :
A míg aztán egyszer

Egy Herr zsandár jól nyakon szorít.

Marsch az árestomba,
Ottan pedig nyomba

Azt kérdik, wie heiszt er und wie alt ?

Azzal padra húznak ,
S érzem botnak húsznak

Csattogását egy kis fütty miatt.

Jobb lett volna nékem 
Barbárokhoz térnem,

Húsz bot ott is épen annyit ér.
Ha valamit vétek 
Ott is megkefélnek,

De legalább megmondják, miért ?
K —8 M — n.

PROGNOSTICON A KÉPVISELÖHÁZ TAGJAINAK NEVEIBŐL.

Ha Nenieth. T óth . O láh. H orváth, T ö 
rök és Cseh.

Leend egymás iránt F ráter;
Ha M adarász a „lépvellen szól; 
H alasz tépi szét a „hálókat“
Ha 'öt Szabó megújítja Szent István pa

lástját,
V a r sa  reparálja papuc, 
Ha két Ö tvös fényesíti ki a koronát,
Ha három K ovács egy Á c s  felállítja az 

alkotmányt,
A szta lo s jól össze enyvezi,
Ha két M olnár malmára jó viz j á r ,
Ha & jog terén leszen mindenki M arkos.
A lelkesedésben B oros  
Engesztelődésben Jám bor:
De a küzdésben B ik a ,
Áldozatokban X ag y ,
Önérdekben leszen K is s ;
Ha levesünket nem bántja K oznia; 
Kertünket burjántól megőrzi B árján

S abban egyetértés leend legszebb Virág;
S Reixratotbelénk nem engedi oltani Szemző;
Ha B orb ély  nem hagy megborotválni', 
K aiser  nem leend „Kaiserlich“
Sem S zluh a nem leend „szolga“
S ha D eák „eminens“ marad,
Ha T refort még a franoziának is tresfort, 
Ha Ihász jól vigyáz a „nyájra“
Ha R évész jól tartja a kormányt 
S K alauz helyesen vezet,
Akkor B án ó nem lesz „bánó“
H unkár után nem lesz „hun 
B itó  után nem jön „bitó“
Ö rd ö g h ö k  nem viszik el a házat,
S két P ap rá adhatja az 
így végre Magyarország boldogsága nem 

lesz csak egy N yári
De nem is egy T izedi
Hanem még a világ végét is túléli két Per* 

czel-
K —s 3/-—n.

SZIVEK FELÖLI HIVATALOS VÉLEMÉNYEK VARSÓBAN.

Aprü 9. Miután a fekete „gyászt“ jelent;
Varsóban pedig gyászolni nem szabad, ezennel 
meghagyatik a boltosoknak, hogy kirakataikba 
fekete kelmét tenni ne merészeljenek.

Gorcsakoff
az északi „drúzok*4 főparancsnoka.

April 10. Miután a veres szín „vérre“ emlé
keztet, s a lengyeleknek minden véres gondolat
tól meg kell magukat óvniok, meghagyatik a 
boltosoknak hogy kirakataikból a veres kelmé
ket beszedjék.

April 11. Miután a fehér szín „Lengyelor
szág sassának“ színe s így nyíltan separatisticus 
tendentiák alapeszméje, meghagyatik a boltosok
nak; hogy kirakataikba valami más színt tegye
nek.

April 12. Miután a zöld szin a „reménység“ 
szine, s a lengyeleknek minden hiú reménységről 
jobb lesz lemondani, meghagyatik a boltosoknak 
hogy kirakataikból azt a szint is kivegyék.

Gorcsakoff.
April IS. Miután a kék szin „állhatatosságot*,
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jelent, s igy nyilt felhívás a makacs ellenállasra, 
különben is ez az ég színe leven, melyet császári 
engedély nélkül, mint kizárólagos császári bir
tokot, usurpálni senkinek sem szabad, onnan se
gítséget várni pedig egyenes lázadás, tehát a ke
reskedőknek meghagyatik, hogy kirakataikba 
azt a szint felvenni ne próbálkozzanak.

Gorcsakoff.
April 14. Miután a sárga szín „halált“ je

lent, s így az april 8 án elesettekre emlékeztet, 
a sárga szin a kirakatokban mellőzendő.

Gorcsakoff.
April 16. Miután a violaszin azon „ütlegek“

foltjaira emlékeztet, melyek april 8-án kiosztat
tak, ezen szint a kirakatokból el kell távolítani.

Gorcsakoff.
April 16. Miután a narancsszin „azon or

szágra“ emlékeztet, a hol a „narancs terem“ , 
oda pedig hü orosz alattvalónak még csak gon
dolattal közelíteni sem szabad, a boltosoknak 
meghagyatik, hogy e szint is kivegyék kiraka
taikból. Gorcsakoff.

April 17. Meghagyatik a boltosoknak, hogy 
találjanak ki „valami vj szint“, a mi még nincsen 
a szivárványban, s egyedül olyan szinü kelméket 
tegyenek kirakataikba. Gorcsakoff.

P ip álj ilyen  adta.

Az én kedves R. . . . bátyám mindig szerette a jó 
magyar dohányt, s ha szerét tehette, még a boldogta
lan emlékű finánczos világban is el szokta látni magát 
e tiltott, de annál becsesebb csemegével. De mert a vi
déken már többen busásan megfizették a magyar do
hány árát, még pedig nem is annak, kitől vették, ha
nem annak, ki a meglevőt is elvitte, urambátyám 
okulva a mások példáján nem merte trafikment dohá
nyát magával egy fedél alatt tartani, hanem a kertjé
ben lévő szalmakazal végébe rejtett vagy negyven cso
mót a jóféle margitaiból. Onnan aztán csomonkint szok
ta behordani s nehogy valamelyik cseléd boszuból, vagy 
a nyerendő jutalom reményében feladja, rendesen maga 
szokta vágni a jó illatú pipatölteléket. — A dohányra 
azonban urambátyám tudta nélkül más is járt, s igy 
egyszer csak azon vette magát észre, hogy a kazal vége 
üres. Minthogy pedig a háznál urambátyámon kívül 
csak a faragóbéres szokott volt dohányozni, és miután 
már előbb is feltűnt, hogy István gazda a télen át sem a 
trafik drágasága, sem a trafikás mértékének hamissága 
ellen nem panaszkodott, sőt a bagó miatt sem sokat al
kalmatlankodott, melyet pedig az előtt nagyra becsült, 
világos lett, hogy a dohány-communismus hű gyakor
lója nem lehetett más, mint István gazda. — Urambá
tyám felfedezvén a tettest, a büntetésről kezdett gon
dolkodni, — de mikép büntesse meg? megverni vagy 
biró kézbe adni nem volt tanácsos; mert könnyen a 
financzok tudomására jut az ügy, ezt pedig uram
bátyám könnyen felfogható oknál fogva nem óhajtotta. 
Mit tegyen tehát? legjobb lesz — gondolá — várni 
alkalmas időre, mely csakugyan nem sokára be is kö
vetkezett. — El jött a kukoricza-ültetés ideje, midőn 
István gazda beállít urambatyamhoz s köztök ilyen 
párbeszéd kezdődik :

— Tekintetes uram, holnap a mi kukoriczánk alá 
| kéne szántani, itt az ideje.

— Jól van István, szántsatok.
— De mag is kéne ám belé.

— Hát ültessetek.
— Igen ám, de nekünk nincs.
— Nem tehetek róla, miért nem gondoskodtatok 

magatokról?
— A tekintetes urnák van.
— Van, de nem adok.
— Mit csinálják hát?
Ekkor urambátyám eljöttnek vélte az időt, mi

dőn elhordott dohányáért István gazdát megbüntet
heti, szokott komolyságával igy szólt :

— Mit csinálj ? hÁt pipálj ilyen adta És István gazda 
megérté e szavakat s a nélkül, hogy egy szót szólna, 
odább állott.

D eh o g y  nem űzi!

Egy a mesterségét nem követő szabó kéregetvén, 
többek közt egy tisztes öreg úrhoz is betért, kinek szo
kása volt talpra esett élezeket mondani, a mesterember 
elmente után kérdé segéde.

— Talán ez a szabó nem űzi mesterségét ? hogy 
kéregét?

— De hogy nem űzi de hogy nem űzi — inkább 
az a baj hogy nagyon is űzi, de nem folytatja — mondá 
a tisztes öreg.

V iribus nn itis.
•

Nem rég halt meg Kolozsváron egy egyszerű 
könyvkötő, kinek oly népes temetése volt, milyenre 
nem igen emlékszünk. Ez ember a közrészvétet sajátos 
jellemével vívta ki. lm egy adoma :

Fölhívták a policziára, bevallani jövedelmét.
— Jövedelmem — úgymond — 200 fr.
— Hát kiadása?
— 300.
— Az ur bolond ? Hát ezt hogy viheti ki?
— Hát viribus unitié, mint a magas kormány.

«
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K O R R A J Z O  K.

Hogy játszák ki roszérzelmű proletáriusok az éber hatóságok figyelmét, a rendőri tilalom daczára is 
macskazenét tartván, a felsőbb oltalommal fedezett egyéniség ablaka alatt?

Német herezeg.

—* Ugyan estállom ásan a tekéntetes nagyságos ifjú 
urat, ha meg nem sérteném becses szeméjjét — szólitja 
meg a paraszt expressus egész ártatlansággal gr. D. 
sárga pitykés, frakkos, kürtő kalapos inasát, kit ezen 
szörnyű szép ruhában legalább is egy német herczeg 
nek nézett — vájjon itthon vannak-e most a m. gróf 
pujáji ?

— Mi légyen az a púja? — kérdi lenézőleg a bu- 
gyogós inas ur. Mire a pór feleié :

— Már olyan kis haszontalan gyerkőczöket értek 
instálom alássan.

É s bocsásd m eg bűneinket.
— Hát domine, hogy volt képes elfeledni a mi

atyánkból azon fontos tételt : „és bocsásd meg bűne
inket“ szólitá meg egy patronus a nála vacsoráit le
gátust.

— Ezt nem feledékenységből, hanem ezúttal szán
dékosan tettem, nem akarván a nemes ekklézsia egyet
len tagjáról is feltenni azt, hogy husvét első napján 
urvacsoravétel után, mikor már az elkövetettek meg lé
vén bánva, már ily rövid idő közben is vétkezni képe
sek lettek volna, — felelt a furfangos diák, ki csak- 
ugyan ki találta feledni az említett mondatot.



A képviselöházból.

Milyen rövidnek óhajtotta a tisztelt ház

133

S beszéde végéig milyenné nőtte ki magát!

\a g y s z e r ű  ebed.

Az öreg Bolyai egyszer tanártársait hivta ebéd
re. Ebéd előtt kivezeté őket a kertbe; kezdett beszélni 
elébb a gyümölcsfákról, azután a fák teremtojéről, az
tán a világrendszerekről. Az óra öt felé járt. Egyik ta
nár bele mert szólani :

— Mind szép ez, de tán ebéd után is lehetne foly
tatni !

— Ecce! mennyire elfelejtkezik az ember! No lás
sunk az ebéd után.

S egyiknek kávéőrlőt nyomott kezébe, másikat 
tüzcsinálni állitá, harmadikkal tojást süttetett. Maga 
végül bort és gyümölcsöt hozott fel, s hivé hogy nagy
szerű ebédet adott, lévén az valóban. „Ab ovo usque 
ad mala.“

kot
a szono-
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l^ a z s n ^ o s  észrevé te l.
Tisztelt bizottmány. Semmiképen sincsen ehet

ienné téve tisztelt jegyzőnk hivatalos állása az által,

hogy országgyűlési képviselőül megválasztatott; e két 
hivatás egymást .ki nem zárja; mert a mig tisztelt hon

fitársunk a képviselő házban ülnökül, addig itthon a 
jegyzőkönyvet is vezetheti s mind két feladatának di
cséretesen megfelelhet.

k ö r ü l belöl.
N.-Szalontán a bukott rendszer beamtere, s az 

alkotmányos szolgabiró egy vendéglőben történetesen 
együtt étkezvén, :i vacsora közben történt borozás 
vagy talán a kürtőkalapnak magyar csárdás kalappá 
csak most történt átalakulása következtém kevésbbé

1 ismeretség annyira konfusióba hozta a Bach rendszer 
követőjét, hogy az induláskor saját fóvegét a szögre 
akasztott többi kalapok közöl Tói nem ismeré, s sze
rencsére vagy szerencsétlenségére a magyar főbíró ka
lapját tévé fel, mit ez a fején rögtön felismervén, ka
lapját követeié, mire a ,,volt nincs“ hivatalnok nagy 
bocsánatkéréssel megemlité, hogy körülbelől egyforma 
fejők van. — Erre a főbiró komoly önérzettel abrupte 
megjegyzé :

— k ö rü l lehet; de belől kétlem.

tiazdá§zati ügy .
Bizonyos „igás állatok“ vonó és teheremelö erejének összeha

sonlítása.
I. Az insbrucki, lajbachi és görzi képviselők ösz- 

szeültek april hatodikén : 20-áig megszavazták az 
adót, megválasztották a Reixrathot, háromszoros lebe- 
hochot kiáltottak és már azóta otthon is vannak. Leg
kisebb fáradság sem mutatkozik rajtuk.

II. A prágai képviselők összeültek april hatodi
kén : 20-káig megszavazták az adót, megválasztották 
a Reixrathot, s azóta \ ihennek. Némelyiknél használni 
kellett az ostort.

III. A bécsi képviselők összeültek april hatodi
kén : ez ideig a munka vége felé járnak; a Reixrathot 
megválasztották. Itt egy kicsit alkalmazni kellett a
vasvillát noszogatás végett.

IV. A pesti képviselők összeültek april hatodi
kén : hanem azóta még mindig a szerszámot válogat
ják, 8 egy tappot sem mentek előre. Nem fog rajtuk a 
tüzes tapló sem.

V. A dalmatiai képviselők még ez ideig a rúd 
mellé sem engedték magukat fogni.

Ebből kitűnik, hogy „teheremelésre“ legalkalma
sabb a tyroli, cseh és morva faj, kellő dreszura mellett 
a bécsi, legkevésbbé a magyar, a dalmata pedig épen 
nem; hanem a mi a ,,húzást“ illeti, abban már a ma
gyar kitűnő!

------Jelenet Lear királyból : Goneril. Óh Leár!
minek neked a hadsereg! Mért száz lovag és Lamo- 
riciere? Nem volna tán elég ötven zuáv? S hozzá Mé
rődé, a vitéz vezér? — Regán. Az is nagyon sok! 
Nagy lármát csinál. — Nincs-e szolgálatodra itt Go- 
gonf Elég leendne tán huszonöt is. — Goneril* De az 
se kell , nem kell se tiz, se kettő. Kiszolgálnak az én 
cselédeim. Cialdini igen jeles komornyik : Tud fűteni, 
ügyes vetköztetö. Meg is borotvál, mert ő ahoz ért. Elég 
ha néked Anton megmarad. Regán. Én bizony bohóczot 
sem tartanék. — Lear. Ördög, pokol!

------ (Mit csinál az országgyűlés/) Hát még
mindig igazol : a jobb oldal visszaküldözi a baloldal 
követeit, erre meg kárpótlásul a baloldal küldözi visz- 
sza a jobb oldaléit, azután szavaznak arra, hogy ki 
menjen el egy kis Lustreisot csinálni a kérdéses helyre? 
Legtöbben örülnek az üdvös haladéknak, mondván : 
„Deus nobis haec otia fecit.“
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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

Confrrcntiaf á lom látás.
Azon vitatkoztunk, hogy — nem tudom én már 

min? Denique nem tudott a jobb és baloldal kiegyezni, 
azt határoztuk, hogy tehát csupán a baloldal jöjjön 
egyszer össze, s az formulázza a kérdést. Összejött 
tehát a baloldal , úgy de a mint helyet foglaltunk, 
egyikünk jobbról, másikunk balról esett; megint össze
vesztünk, megint megoszlottunk. Ez a tisztázás addig 
ment, inig utoljára csak hárman maradtunk egy véle
ményen. Mikor aztán hárman leültünk, megint az lett 
belőle, hogy az egyik jobb oldal, másik baloldal lett. a 
harmadik maradt centrumnak.

Ez persze még most egyelőre csak álom.

Ó vástétel és h e lyre igaz ítás.
Egy lap azon hirt közli, hogy két különben igen 

kitűnő irótársunk Aradon műutazása alkalmával azt a 
tréfát követte el, hogy mig a város Széchenyi halála 
évnapján gyászban ünnepelt, az alatt ők a vendéglőben 
vígan mulattak, s mulatság végével fényes nappal ze
neszóval kisérteték magukat végig a városon. Minthogy 
könnyen akadhatnának roszakaratu külföldi újságírók, 
kik ez eseményt gúnyképen hozhatnák fel ellenünk, 
sietünk a tényt illő világításba helyezhetni. Hogy Ara
don Széchenyi gyászünnepén minden templomban re- 
quiemet tartottak, ez igen természetes; azonban lele
ményes irótársainknak sikerült kitudni, hogy egy temp
lom egészen ki van feledve (bizonyosan az illetők rósz 
akarata miatt) ez általános ünneptartásból, ezen temp
lom pedig a ,,Bacchu8 temploma“, s igv ők csak haza- 
fiúi kötelességüket teljesiték, midőn azzal is megillették 
az ünnepélyt. — Hogy pedig e tiszteséges helyen 
is lehet requiemet tartani, az kiderül Petőfi ide 
vonatkozó költeményéből, mely igy szól :

,,A bú temetője a „boros asztal“
Középén a Kereszttel, a „nagy palaczkkal.“
E mellett sirhalom minden pohár.
Járjunk e temetőbe 
Ily szomorú időbe!“

Tehát Petőfi mondja, hogy járjunk e temetőbe, 
8 ki volna oly vakmerő, hogv ennek ne engedelmes
kednék?

Hátra van a vád másik pontja : az utczán végig 
való muzsikáltatás gyászünnepély alkalmával. De hát 
tudják-e azt ellenfeleink, hogy „sírva vígad a magyar“ ? 
ugyan az megfordítva is áll : „vigadva sír,“ — az az : 
„muzsikálva gyászol“ ; avagy Mozart requieme. mit 
ugyanekkor a templomban orgonaszó mellett előadtak, 
nem szinte zenemű-e, valamint Liszt Rákóczv indu
lója, mit az utczán húztak, 8 nem volna-e hazaáruló, a 
ki azt állítaná, hogy a német Mozartnál nem különb 
ember a magyar születésű Liszt? Lz úgy hiszszük. 
hogy tény. A ki pedig még azt merne szemünkre vet
ni, hogy emitt czi gúnyok muzsikáltak, azt egyenesen.

mint a népjogok megsértőjét fogjuk megbélyegezn 
mert uraim, mi előttünk a czigánvok is emberek, még 
pedig derék emberek, s nem engedjük őket azon joga
ikban megcsorbittatni, hogy szavazatukat minden alkot
mányos kérdés eldöntésénél „lantban, hegedűben, czim- 
balmi zengésben“ előadni meggátoltassanak.

Ennyit elöjeges tiltakozásul minden roszakaratú 
rágalom ellen. Éljen a szabadság, testvériség és egyen
lőség!

A veriíica lión á l.
CatOy morum Censor (a mórok Ccnsora). Tisztelt 

képviselőházi Az előadott kérvényből kitűnik, hogy 
többen a választók közül szemüveggel, azaz „fegyveres 
szemmel" jelentek meg a szavazáskor, már pedig a tör
vény világosan tiltja a fegyverviselést a választás szín
helyén; továbbá az is világos, hogy X. választói jól 
voltak lakva, mert ha nem lettek volna, nem állhatták 
volna ki étien szomjan másnap reggelig a dicsőséget; 
tehát a vesztegetés bizonyos : — kiderül az is , hogy 
Kukovai uramnak ráléptek a tyúkszemére, mikor sza
vazni indult, s nehogy még egyszer rálépjenek, tehát 
oda sem ment többet, ebből világos az erőszakoskodás, 
végre a jegyzőkönyv sem tökéletes, mert az elnök ne
vének a bal oldalra kellene írva lenni, ugyanazzal a 
törvényszabta tintával, a melylyel a jegyzőé van írva ; 
tehát én a vizsgálatot X. követ ellen elrendeltetni mul- 
hatlannak találom.

Ugyanazon Cato morum Censor egy őrá múlva. 
Tisztelt képviselőházi A mik itten Y képviselő ellen fel 
vannak hozva, azok valóban alig méltók a figyelemre. 
Hogy egynéhány embernek a fejét beütötték; de ugyan 
kérem, hány lakodalomban történik hasonló eset.’' s 
azért az mégis érvényes : különben is nincsenek mel
lékelve orvosi vísttm repertumok s így a vád nem hite
les. A mi az itatást illeti, én nem ismerek törvényt, mely 
alkotmányos polgárokat azon jogaiknak gyakorlatában 
korlátozna, hogy mikor szomjasak, akkor igyanak : a 
kérvény azt állítja ugyan. hogy a bort T képviselő 
maga vette, de nem bizonyítja be, hogy a hordó is az 
övé lett volna: ez tehát egészen hiányos vádpont. Hogy 
a választók csákányokkal és fütykösökkel jelentek meg 
a helyszínén, az nem baj, mert hiszen ezeket fegyver
nek nem tekinthetni, ezek köztudomásúlag csupán ki
egészítő részei a népviseletnek, mint az attilának a 
diszkard. Végre az a kis formahiány, hogy a jegyző
könyvnek a szavazatőrök közül senki sincs aláírva, 
figyelemre sem méltatható; erre őket erőszakolni nem 
lehet. Én a választást érvényesnek és minden kifogás 
fölöttinek találom.

— Te pajtás, most ennél az esetnél egészen más
képen fogod fel a dolgot, mint az elébbeninél.

— Igen. mert amaz ellenfelünk volt. ez pedig a
* mi pártunkhoz tartozik.
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------ A kik olyan nehezen várják a háborút, örül
jenek, mert már itt van. Garibaldi megkezdte már a har- 
czot — nem Velencze, hanem Cavour ellen, s Cialdini 
kivonta a kardját — nem Rómára, de Garibaldira; Na
póleon herczeg keztyiit vetett — nem Ausztriának, de 
Aumale herczegnek; — Anglia lancaster ágyúi megin
dultak — nem a népek fölszabadításának, hanem Jonia 
lekötésének munkájára. — Szerb atyánkfiái készülnek 
— nem Montenegró segítségére, hanem a bécsi minisz
tériuméra; — Oroszország hadait ónpontositja — nem 
a keleti kérdés megoldására, hanem a lengyelek meg
kötözésére; — a pesti országgyűlés is megkezdte már a 
harczot — nem a bécsi kormány ellen, hanem a jobb és 
baloldal között. — Ilyenkor énekelheti aztán a héke- 
szeretö polgár : „Adjon Isten békességet! Testvérek 
közt egyességet.“ (No meg azt, hogy „adtál uram Is
ten háborút; de nincs „köszönet“ benne.“ )

------ Pesten is csináltak egy igen rút macskaze
nét és házpusztitást. (Mi okuk lehetett rá) Úgy tudom, 
hogy magán érdek; de miután a bécsi levelezők azt 
Írják felőlünk, hogy az ottani krawallokat mi idézzük 
elő, én meg azt szándékozom hiresztelni, hogy ezt meg 
a Reixrath csináltatta itt Pesten.

— — Ad vocem Reixrath! A csehek, morvák és 
lengyelek csak azért mennek bele, hogy ott csak, morva 
cseh slengyel nyelven adhassák elő értekezéseiket. Ilyen 
formán bizonyos lesz az egyetértés, miután mindenki 
csak azt az egyet fogja érteni, a mit maga mondott.

— — Bécsben a macskazenék alkalmával deáko
kat is fogtak el. Lám mi mennyivel loyalisabbak va
gyunk. Nálunk a deák épen legnagyobb ellensége min
dennemű excessusnak.

------ Varsóban a cultusminiszter megtiltotta a
népnek a templomokban a hazáért imádkozni. Azt már 
megértük, hogy egy tábornagy megtagadta az Ur Is

tentől a törvényhozási képességet, még megérjük, hogy 
az orosz miniszter kitiltja azUr Istent a lengyel király
ságból. Sokra vittük az istentelenséget.

— — A prágai országgyűlésén dr. Rieger azt az 
indítványt tette, hogy szabad legyen a politicailag el
ítélteknek is, ha büntetésüket kiállották, képviselőkül 
megválasztatni. Ezt az érsek és Thun miniszter (in 
plusquamperfecto) ellenzették, sajnosán utalván Ma
gyarországra, a hol tömegestül választották meg a po
litikai elitélteket az országgyűlés számára. Erre is azt 
mondom, hogy ha Magyarországon az állana, hogy a ki 
„ilyen“ bűnös, az ne üljön a képviselő házban, akkor 
várnunk kellene, mig ez a generatió kihal,mert itt min
denki el volt ítélve!

------ A bécsi országgyűlés még most is együtt
ülne, de az utolsó napokban figyelmezteték a kovetura- 
kat, hogy ne sokat séramórázzanak már, mert szükség 
van a padokra, azokbul fognak Sperrsitzeket csinálni a 
Reixráth számára. Ezt érezhették a mi honatyáink, 
mikor nem mentek át Budára, a kormány által készí
tett zártszékeken megülni : most legalább azt mondhat
ják, ha valaki a padokat rángatja alattok: „hagyj békét, 
ez a lócza az enyim, addig ülök rajta, a mig contentu- 
momra szolgálónak találom.“

------ A muzeum előtti utczát az országgyűlés órái
alatt egész hadserege a koldusgyerekeknek tartja meg
szállva, kik aztán a kijövő honatyákat, gondolván, hogy 
ezek annyi pénzt csinálnak, a mennyi nekik tetszik, 
valóságos ostrom alatt tartják. A napokban, nem lévén 
nálam aprópénz, öreg pénz még kevésbbé lévén, ily 
vigasztalással voltam kénytelen kielégíteni a bizalmával 
túlságosan megtisztelő tömeget. „Igen tisztelt polgár- 
koldustársak! Positiv pénzzel ez alkalommal a monar
chia nyomma8ztó pénzügyi viszonyai miatt nem szol
gálhatok! hanem tudjátok mit? Az államadósságokból 
jut mindnyájatokra fejenkint 89 forint és 60 krajczár.

! Én ebből legfeljebb 19 forintot és 30 krajczárt vagyok 
hajlandó elfogadni; s így ajándékba kaptok tőlem fe 
jenkint 70 forintot és 30 krajczárt, mint negativ tulaj
dont. Tartsátok a tenyereiteket!“ A tisztelt nép nem 
tudott hova lenni örömében e nagyszerű ajándéknak. 
(Kár volt kendnek egyszerre 70 forintot ajándékozni 
nekik, már most holnap majd mit ád?) Lehet még 
abból a 19 forint 30 krajczárból.

------ Mulatságos horoscop. A Magyarországon levő
országos pénztáraknak utasításul van adva, hogy sen
kinek semmiféle nyugtájára addig pénzt ne adjanak, 
míg az az illető adóhivataltól bizonyítványt nem mutat 
elő, hogy ez évre az adót teljesen lefizette. Vígan 
lesznek tehát azok a képviselők, a kik hónap végével 
beállítanak napi dijaik nyugtáival az országos pénztár
hoz, — ha az adókónyvecskéiket történetesen — otthon 
felejtették.

------ (Mi a legújabb újság?) Az, hogy Garibaldi,
Cavour és Cialdini kibékültek. (De isz az „nem újság.“)
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