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LÁM M E G M O N D T A M  A N G Y A L  B A N D I !

Lám megmondtam Angyal Bandi. Mit használ most a Bandinak
Ne menj fel te Becsbe, Nemesembersége ?

Miniszterek diplomaták Ha nem maradt egyebe, mint
Közibe, közibe: Szegénylegénysége.

Mert megtanulsz szót forgatni Ottan áll már a Rájxratban
Izibe, izibe; A széke, a széke,

S majd úgy kerülsz a Rájxrótnak Csak az ujján számlálgatja
Kezibe, kezibe. Elmék-e? — nem mék-e?

Szegény Bandi alig ült fel Ottan húzzák majd a Bandit
Magas paripára. Rámára, rámára;

Ott várta a sült galambot Kiadják az ítéletet
A czifra tálába, Számára, számára.

Hogy egyszerre leszállítók Dupla adót, billogokat
Onnét hamarjába Nyakára, hátára,

Azt mondták, hogy üljön inkább Ezer milljó adósságot
Szent Mihály lovára. Kezére, lábára.

. — —
K—s M—m.

1859- évből s a ja n u á r  —aprili folyamból 1861. telje*, sxántu példányokkal folyvást axolgálhatunk.
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TALLÉROSSY ZEBULON LEVELE MINDEN VÁRÓ IDÁMHOZ.
Tekintedezs barátom uram!

Itt van, megvan; latuk, halotuk ;kípviselöhaz 
is elhadaraszta, kinyomtattatnyi, kicsípeltetnyi! 
előre megmontam, hogy olyan is kapunk, a mit 
nem is kírtunk : mi csak magunk financziainkat 
rendeznyi kívántunk, s nekünk adatott égisz bi
rodalom íinancziait rendbehoznyi, mi csak felit a 
birodalomnak akartunk igazgatnyi, s ecee, az 
égisz birodalom igazgatasaba riszt vehetünk. Ez 
olyan, mintha lutriba teszem három szám, s kigyün 
nekem belüle nigy, s lesz terno helyett quaternik.

Megyünk a Reixrát! Miért ne menink ?
Primo : Kapunk ottanag 10 forint loco 5 

itteneg, ez mingyart alterum tantum, ha adig 
ot ülünk, a mig birodalom íinancziait rendbe- 
szedtuk, egy milliocskat legkeveseb percipialunk 
diurnumokban.

Secundo: Itteneg ki se lehetett magunkat ve- 
szekednyi, mert mind jo emberek voltunk; milyen 
derik lesz ottanag hajaba kapni doktor Mühlfeld 
és doktor Kuranda uraknak; ottanag a legna
gyobb pecsovics minalunk úgy fog meglátszani, 
mint legdrágább patrióta.

Tertio : Ez a mi tulajdon elnökünk olyan 
derik ember, ha csak raníz petulans emberre, 
mingyart befogja száját, s ha mar felniz karzatra 
és szol, figyelmeztetek a tisztelt galleriát! mar 
akor tudtunk, hogy nekünk szól a leczke, 3 szípen 
kell viselnünk magunknak. Ellenben milyen szip 
lesz a Reixrat mindig zugolodnyi, mindig mor- 
golodnyi, s ha doktor Hein megszólal :Tallérossy 
Zebulon clamat! vissza felelni neki, no was wol- 
lens alsó!

Quarto : Miniszter uraknak szemükbe meg- 
mondanyi tulajdon zanyadnyelvin, a mi ember
nek nem tetszik.

Quinto. Milyen szip lesz majd meghallgatnyi, 
hogy Vrbancsik barátom hogy szorgalmazza a 
Rájxraton a horvatok szamára a p e r s o n a la te u e r -  
u n ió t?  hogy követeli * barátom a román
nemzetisig szamára dupla portiot az adóbul, s 
*vich Jakab barátom hogy sürget a szerb nemzet 
szamárakülön, de nagy territóriumot a statusados- 
sagukból, a hol mindezeket osztogatni fogjak.

Sexto. Minthogy nemzetisígi jogosultságok 
leiratban ki vannak mondva, tehát milyen szip 
lesz elkezdenyi Rajxratban magyarul, csehül, 
lengyelül, rusznyákul, szerbül, románul, horvá
tul, illyrul, morvául, hanákul, szotyákul, zsidóul, i

etc. írtekeznyi; mert a mi princípium all a Magyar 
országra, ez all az összes birodalomra nízve is.

Septimo. Fogjuk mi furorét csinalnyi Bicsben 
szip asszonyok élőt; a kik elgyünnek galleriara. 
Kiválogatunk magunk közül, a kik legszebb legi- 
nyek vagyunk, azokat felküldünk. Neve szerint 
nem akarok megneveznyi, de pildanak okairt, ha 
mi elküldünk az a tisztelt hevesi követ, aki csak 
azír nem beszil országgyülisen, mert ha beszilne, 
mind a hat gyorsíró sem birna utolírnyi: azutan 
a másik követ, a ki ha káromkodik, azt mondja, 
kutya egye meg a macskát, azutan az a gróf, a 
kinek van piros nyakravaló mindig; azutan az a 
szip szakalu veszprémi követ, a ki az Üstökösben 
is volt pingalva; azutan az a generalis, a ki Lo- 
soncz bevette, meg a druszája is; no mega 
verseczi követ, meg a torontáli követ, meg az a 
másik generalis, a ki most készített el magyar 
hadsereget papiroson; meg az a követ, a ki maga 
is szip követ, de felesíge még szebb követ; meg 
az a szőke kukta, meg annak a batya; meg az a 
báró, a ki egy fejjel még most nagyobb min- 
denikunkníl, meg az a másik baro; a ki maga 
kiverne egész Rájxrat a Schmerling theatrum- 
bol, meg az a herczeg; meg a lippai követ, azzal 
a szip fekete szakallal, meg az a hajdú követ, a 
ki olyan sima abrazatu, hogy mindig karddal 
kíntelen begyünni liazba, különben azt mondjak 
neki ajtonallok, hogy arra van az asszonyságok 
galleriája; meg a baro alelnök; meg az a két 
gróf, a kiknek üse sokat szenvedett török járom 
s Birchpfeiffer asszonyság tolla alatt, meg az a 
szip barna gróf, csonakda alapitója, no meg az 
a szip poéta, göcseji népdalok szerzője, meg 
Pest városi követ, mikor fel van szakala kunko- 
ritva; hat meg csallóközi követ! Oh hé! ha csak 
mind odamegyünk , senki többet nimet rajx- 
ratokra se nízi, s ha mi egyszer majoritás csi
nálunk bécsi asszonyok között, mit ir aztan ne
kik majoritás firfiak között?

Vigül aztán mikor hazagyüvünk, cum trium- 
fo, a mi kerületeinkbe, s elmondunk választóink
nak, miszerint sikerült fáradozásainknak a biro
dalom ügyeit annyira rendbe hoznyi, hogy a mi 
adót addig fizettünk bankóban, azt ezentúl fizet
jük ezüstben, — milyen bolond nagy örömöt 
megszereztünk vele nekiknek!

Hát nem jó lez igy?
T Z e b u lo n .
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N E H É Z  K A T Ó T  T Á N O Z B A  VI NNI .

— Leányasszony, lehetek olyan szerencsés 
meghíhatni a bálunkba?

— Nem megyek, nem azért küldtek hazulról, 
hogy tánczolják, hanem hogy vigyek haza va
lamit.

— De nagyon szép bál lesz.
— A se igaz, nagyon gyaníts társaság az a 

maguké; nem akarom magam rósz hírbe ke-
| verni.

— Latja, már a Béhrni és Páli kisasszonyok 
is ott vannak

— Ott lehetnek; azok már régen elvesztették 
a pártájukat, de még az enyim meg van.

— Ej no, hiszen ha elveszti, adunk helyette
czifra eoiffuret.

— Nem kell nekem a maguk kofaüre, nekem 
a párta illik, mert én tisztességes leány vagyok, 
aztán azt is tudom, hogy a Béhmit, meg a Pó lit,, 
hogy megtaszigálják a tánczban, a lábukra is 
lépnek.

— Az azért van, hogy nem tudnak lépést 
tartani; magával szebben fogunk bánni.

— Aztán én nem is tudom az a tőjcsot; ne
kem nem kell a maguk szédelgés táncza.

-- Majd megtanítjuk rá.
— Aztán magával menjek én-tán<szólni? Sz 

maga is rósz lábon áll, hátha elesik a tánczban s 
engem is magárai ránt?

— Jöjjön no, leányasszony, majd ott kisasz- 
szonyn&k fogjuk híni.

— Nem megyek hallja no; ha az igazat meg
kell vallanom, nekem szeretőm van, ha megjön a 
vándorlásból, s megtudja , hogy ott voltam, 
agyoncsap.

— Leányasszony; egyet mondok, jöjjön el, 
trakta is lesz.

— Hagyjon békét, ha mondom, tudom én, 
mi minden lesz ott; de azt is tudom, hogy ve
lem akarják kifizettetni — a m u zsik u sok at!

K - s  3/—n.

T örténeti forgácsok
I.

1M9 nyarán orosz tábornok Grabbe négy kozákot 
elküld Beszterczebányáról levéllel, hogy mindenütt a 
Garan folytán menve, a Dunán átkelve, keressék föl, 
Panjutin orosz tábornokot Haynau hadtestében. A 
négy kozák e sorok Írójával és többekkel találkozván, 
megállapodott, közénk a gyepre le, s beszédbe ereszke
dett. A kis csapatvezető káplár bemutatta lova ügyes
ségét, parancsolván a lónak, hogy menjen az ország
úton: a ló ment jó darabon; ekkor rá kiált : térj le az 
ösvényre! a ló letért. Itt is haladván egy egy darabig, 
kiált ismét : ügess vissza! A ló ügetve visszatér gazdá
jához. ki az engedelmest, mint muszka dreszurához 
illik, egy kancsuka ütéssel fogadja, mire a ló megáll. 
Egyéb politikába kozákunk nem ereszkedett, hanem a 
tollakat a föveg mellől levenni javasolta, mert, mond, 
ök az ilyen demonstrátiót tűrni nem fogják. — Ezen 
négy kozák azután Esztergom táján, hol a hajóhíd már 
akkor el vala égetve, a Dunán egy csónakon átkelt, 
a lovakat a vízben magok után húzván és mint akorban 
bécsi lapokból, mint rendkiyüli kozák ügyességet, mely 
ellenséges földön szerencsésen megtörtént olvastuk, 
Panjutinnak 8 tőle Grabbenak már akkor Lévára visz- 
szavitte az izenetet.

II.
A. D. mielőtt a vagyonbiztosság ezen veszélyes 

ellenségétől a jeunesse d’orée tiz évre megmenekült, a 
| bécsi és pesti rendőrkor szemében örökös szálka, kinek

nevétől a rendőri jegyzőkönyvek lapjai peregnek, ki 
fogadá-ból egy úrtól, tanuk jelenlétében, zsebóráját 
nem egészen egy óra lefolyta alatt három ízben ki
lopta, t. i. minden kicsalás után megint visszaadta, — 
ki bár szomorú lakhelyén internálva volt, a birodalom 
most ezen, majd ama részében panaszolfatott be, hogy 
a vasúton ezt meg azt meglopta, — épen úgy mint K. J . 
a szegedi várbörtönből, valahányszor megunta magát a 
kéményen ki, a várfalon föl és alá ereszkedve, mint a 
macska, ki-kijárt a városba rabolni; vagy egy másik 
betyár, ki a jászberényi börtönből este megszökve, s 
éjjel egy több mérttöld távol eső rablásban részt véve, 
másnap reggel megint szokott helyén találtatott; — 
A. D. mondom, bizalmas körben elbeszélte, hogyan 
tette le Pesten a tolvaj remeket, (zsebelői érettségi 
vizsgát), minélfogva a zsebmetszők érdemes czéhébe 
rendes tagul fölvétetett. Föladatul tűzetett ki neki, 
hogy a halpiaczon magánosán ülő ez s ez vastag hal- 
kufár zsebéből a pénzt lopja ki. A czéh-bizottmánv 
tiszte távolból kiséré e merény sikerét. Jelölt iQu ur, 
vaczogva közéig a kofához, panaszolja, hogy a hideg 
leli, javasolják neki, hogy friss halat ereszszen a hátára 
az ing alá, s ezzel fusson, mig izzadásba jön ; kéri a jó 
asszonyt, keresne ki egy kis halat. — A jószivü asz- 
szony, mig a dézsában vájkál keresgél, addig a candi- 
datusnak sikerült csakugyan a kötény alá nyúlni, s 
kicsipte a tárczát. A kofa a semmirekellő hátába ereszti 
le a halat, s még maga mondja neki : „Xo most fus*!“
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D i s c i p l í n a  a H a j \  r a t b a n. I.
A ruthén követeknek, mint tudva van, az adatott otthon utasításul, hogy a Rájxrátban mindenkor és 

mindenekben azt cselekedjék, a mit nagyon tiszteletre méltó érdemes püspökük cselekszik.

K A K A S  M Á R T O N  E M L É K L A P J  AI  RÓ L

Az udvari h ivatal.

Ad vocem Reichsrath! — A mai világban nem 
igen foglalkozik együgyübb valami tárgygyal a ma
gyar ember, mint evvel, s e tárgynak történetemhez 
illő sajátságaival; — mert fájdalom annyira egybe van 
fűzve a mai politikai viszonyok menetelével ez az 
istenadta valami, mint az orvosi tudománynyal a kris
tály alapos alkalmazása. Elég az hozzá, hogy nem 
régiben valami D . . . . -féle udvamok élt Bécsben a 
császári udvarnál, nagy szóhordó volt, vagyis tökéletes 
beamtere az udvarnak, mig végre meg nem szökött.

D . . . . ő nságának egyszer elfogyott a ludzsirja, 
persze Bécsben ez a fajtájú disznózsír igen drága 
alumniale aliquid lévén, a pénze meg ő kigyeimének még 
drágább lévén : azt a furcsa tréfát czirkalmazta ki, 
hogy pénz nélkül libazsírt keríthessen magának. Volt 
aztán itt az alfoldön neki egy jó régi pajtása, a kinek 
meg zufälligerweise volt egy sentimentale elvű fia 
egy alter Don Quixotte, ki mindjg a hetedik égbe poli
tizált; generáli? vagy statusférfiu akart lenni, s rette
netesen szeretett mindig azokhoz dörgölődzni, a kik

valami höherer Schlag voltak, g ha másokkal nem is, 
de legalább valami stibelputzerrel bruderschaftba állá
nak, % \ 2 és ganz verarmter mágnások, a kik valának 
úgyszólván. De azért a fiú becsületes magyar érzelmű 
8 gőgös magyar nemes ifjú vala.

ír aztán egyszer az öreg az ő lajbkamarádjának 
az alföldre, hogy azt a sentimentalis fiút jó volna az 
udvarhoz beszuszakolni, mert most úgymond, nagy 
kilátás volna reá (a mennyiben elfogyott a libazsír) — 
s igen szép állomás áll üresen, melyre a fiú ha bejut
hat, holtig boldog és szerencsés lehet, ha tudnillik 
rajta lesz mind az apa, mind a fiú, stb. Sok minden 
volt persze a levélben, a mit itt elmondani józan olva
só előtt felesleges volna, hanem a levél végén utó
iratul azon barátságos kérés vala pingálva, hogy vagy 
150 iteze libazsírra volna szükség!!!

Persze a jó alföldi pajtás minimo calculo azt gon
dolta, hogy pláne a császár maga éhezett valami jó 
gúnár zsirra, s csak is alig múlt rajta, hogy saját sen
timentalis fiát ki nem pergelteté ludzsirnak. mely en- 
thusiasmus később történt csillapultával mégis valódi 
libazsír Ion aqnirálva vadonnan uj remekben készült 200



101

D i s c i p l í n a  a R Á j x r a t b a n.  II.

Midőn pedig a nagyon tisztelt ur ásít, egyszerre tizenöten ásitnak utána.

itczés fa-tonnában, mit e bécsi levél kelte után nsgos 
D . . . . ur két hét múlva minden csepp híjával meg 
is kapott loco Bécsben.

A sentimentalis fiú is irt olyan hálálkodó levelet, 
hogyha az „Alig. Augsb. Ztg.“ megkapta volna, rög
tön közölte volna úgy pure magyarul abban az időben is 
már] (kiséretül a tonnához). D . . . . ő nsga lajbkama- 
radja is egyet, de már ő ám azt kérdvén, mi hát az a 
fáin állomás az udvarnál, persze czifra stylusban volt 
mindegyik levél irva, úgy hogy ordináré ember még 
imádkozni sem tudott volna szebben.

Nap nap után múlván, ime egykor megint jön 
Bécsből a nagy levél, hosszú mint egy falusi prédikáczio, 
nagy czimmel az alföldi cameradnak , — meg volt 
benne irva, hogy a sentimentalis fiú directe a császár 
mellé Kammerdie nemek bejuthat — fényes állomás, a 
hol az ember a cs. k. frakkokat, nadrágokat és csizmá
kat saját emberségéből segítheti felöltem és levetni, 
az ő fölséges urának!

Mint arany bulla lön éltévé a bécsi levél, a secre- 
tér legkisebb rejtekébe: a boldog aPa kebelét magasz-

! tos eszmék dagaszták, hogy az ő fia kammerdienerré 
lehet a császár mellé.

Ünnepnap Ion határozva D . . .  uram manifestumá- 
nak vagyis diplomájának a sentimentalis fiuvali közlé
sére. Midőn aztán az öreg alföldi kamerád gálába 
öltözve, ábrándos fiának nagy solemnitással adá át a 
nagy levelet, — várván azon méltányos meglepetést, 
melyet ily nem vásári munkába készült cs. k. kegy 
szülhet azon halandóban, ki még a csizmasubiczkolásra 
is minden időben elég aptus és habilis.

Azonban csak olvas a fiú a levélből, csak olvas . . .  
egyszer neki pirul, mint egy pulyka kakas, a levelet a 
földhöz vágja, mondván :

— En, — apám — diner! — diner! — nem leszek
én ! ------bizony jobb lett volna ez a 200 itcze zsir
szekérkenőcsnek édes apám, mintsem arra kenni, hogy 
engemet dinernek híjjanak Bécsbe.

=  Hirszerint a spanyol felkelők ugylátszik gazda
gon voltak pénzzel ellátva. Nálunk sem a f e lk e l ő k  sem 
a — lefekvök nincsenek azzal ellátva.
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A ni n g y n r « B e l e l i  a r a t  h b á n .

Mar a ámerlingiánerok (Smír-eng-i-an-erok) biztos forrásból tudják, hogy a magyarok megjelennek 
a Reichsrathban. még pedig az ámbár magyarosított, de mégis vorschriftsmassig öltözetben.

B ork orceo lyáb .
— Kifogott a falusi bíró egy csapat kóbor czi- 

gányt.
Hova szándékoztatok? kérdi a vajdát.

— Pestre akartunk menni, nemzetes bíró uram!
— Hisz^ egészen más irányban van Pest; erre 

Szegednek visz az út.
— Te, megszólítja a csapatbeliek egyikét, tudod-e 

merre van Pest?
— Nem tudom.
— Hát te? kérd egy másikat.

— Én sem tudom.
— Hát te? kérd ismét egy harmadikat.
— En sem tudom, egyenkint nem tudjuk, de 

mindnyájan együtt tudjuk.

=  Balbi azt mondja föld- s néprajzi előszavában, 
hogy a hitelpapírok czivilizált nép sajátsága, mert 
lám a barbár népeknek nincs papírpénzÖk. Ha ez á ll: 
úgy mi vagyunk értve egész Ausztria birodalmát, a 
legműveltebb s legezivilizáltabb nép a világon — mert 
nekünk egyebünk sincs, csak hitelpapírunk.
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Jelenet Mária k irálynéból.

S a já tsá g o s sa jtóh ib a  h e lyre igaz ítás.
('hanem hiszen minden új fatumnak az Üstökösön kell legelóször

megesni.)

Legközelebbi számunkban ez az alább ide iktatott 
kép nem a competens szöveghez volt mellékelve, hanem 
a két Miska discursusai közé, a hova épen sehogy sem 
illett; egészen más ebben a viccz; az tudniillik, hogy a 
kívánt, „kettő* pont** nem fog megadatni, hanem he
lyette hamarább „vessiös petit“  igy lesz aztán valami 
értelme.

B ork orcso lyák .
=  Bercsényi franczia emigráns, családja végiva

déka a múlt század végén gyakran panaszkodott : Szép 
apám a század elején azért lön honvesztes, mert a ki- < 
rály ellen fogott fegyvert, én meg a század végén az
ért, mert a király mellett fogtam; ez is baj, az is baj.

s s  Mirés közelebbi porét Párisban szakértők ha
sonlónak állítják a tavaii Richter-pörhöz Becsben. 
Mindkettő fölött nem gscheftértő kereskedők hanem 
jogászok Ítéltek : ennélfogva kívánatos, hogy az ilyen 
csődügyekben csakis ünsere Leute Ítéljenek. Valóban 
jó lesz a judicium pariumot a hajdankorból vissza
idézni, miszerint ezután gróf fölött csak grófok, keres
kedők fölött kereskedők, prókátorok fölött csak próká
torok, tolvajok fölött csupán és kirekesztőig tolvajok 
ítélhessenek.

=  Ah! sóhajt egyvalaki, bárcsak valami gazdag 
gróf vagy herczeg lett volna az apám: Bánom is én — 
viszonoz más, bárki volt légyen apám , csak ha az 
anyám volna milliomos.



\m a  bizonyon csizm adia es fele' 
gége kérdései és feleletei.

------ (No, most szóljon kend már, ha tud!) Hát
’szén szólok is. Azt mondom, a mit az egyszeri török 
követ mondott az orosz czárnak azon alkalommal, a mi
dőn a bámul tatására rendezett nagyszerű katonai had
gyakorlat alkalmával tizenkét ember nehéz sebet ka
pott 8 négy meg is halt : erre ugyanis a fentisztelt basa 
azt mondá : „felséges uram, ez tréfának egy kicsit sok; 
komoly dolognak pedig egy kicsit kevés.“

------ Számtani feladvány. Ha Francziaországban a
kormány 132 millió frank kölcsönére tizszer annyit Ír
tak alá, kérdés, hány százezer katona kell Magyaror
szágon arra, hogy 132 milliónak egy tizedrészét be
hajtsa?

------ Ha ötven magyar légionárius Olaszországban
1200 r*»blósereget szétvert, hát 1200 hánynak felelne 
meg?

------ Doktor Hein a Rájxrát csarnokában azt
mondta Riegerről, hogy infámisul viseli magát. Ezért 
Rieger nyakon fogta a császári királyi elnök urat s azt 
kivánta tőle, hogy vagy kövesse meg, vagy mingyárt 
menjen vele birkózni. Az előbbi eset választattatott. 
(Hallja kend, ez is csak finész. Ezekkel a históriákkal 
is csak a magyarokat akarják becsalogatni a Rájxrátba, 
tudják azt, hogy a magyar ember, a hol egy kis egész
séges verekedésre van kilátás, onnan el nem marad. Én 
csak azt mondom, hogy vigyázzanak kendtek; mert ha 
hire futamodik, hogy a cseh és lengyel urak ugyan kez
dik ám már agyalni püfölni a német Rájxrátokat, azon 
veszszük ésire, hogy kendtek itthagynak országgyűlést, 
múzeumot, törik magukat fel Bécsbe ezzel a szóval : 
„nekem i8 hagyjatok belőlük!“ Aztán mikor jól elagya- 
bugyálták kendtek őket, akkor azon veszik észre, hogy

rájuk van zárva az ajtó; a miniszter előveszi a steuer- 
í vorschlagot s apad alá vert majoritással leabstimmol- 
tatja a hős minoritást.)

------ A római hadügyminiszter. (Én úgy tudom,
hogy Krisztus azt parancsolta Péter apostolnak, hogy 
dugja hüvelyébe kardját) ne szólj beszédembe, — tehát 
Mérődé úr hat római zsandárnak arany és ezüst érdem
pénzeket osztott, a miért a minapi utczai zajban hatod- 
magúkkal elfogtak egyet — olvasd : egyetlen egyet a 
zavargók közül. Mit nem tehettek volna még, ha többen  
lettek volna!

------ De már csakugyan tökéletes lesz a boldog
ságunk! A királyi curia elhatározta a ,.ju r á tu s o k “ újra 
életbe léptetését. Tehát újra látjuk őket! Én mingyárt 
rá is gyújtok a nótára :

„Jaj de szép szó ez a szó : jurátus!
Arra illik rá a tus, rá a tus;
Igyál tehát jurátus, jurátus,
Ez ám csak a szép virtus, szép virtus!“

Hejh, mikor én ezt legutoljára hallottam, még ak
kor magam is jurátus voltam. (A bizony : csizmadia le- 
gény!)

------ Napóleonról azt mondják, hogy uszkárban
van s Carlsbadot tanácsolják neki fürdőül. (De iszen, 
ha Carlsbad használna az ászkor ellen, rég odaküldték 
volna az osztrák fináncziakat.)

— — (Megegyeztek-e már a honatyák a leiratra 
adandó feleletben?) Csak lassan, annak rendi van. Is
mered-e azt a diák verset : quis, quid,ubi, quibus auxi- 
1Ü8, cur, quomodo, quando? Ezt mind meg kell ám 
elébb fontolni. (No hát vegyük sorba) Quis? Kicsoda? 
(Az összes országgyűlés) Quid? Mit? (Az ősi alkot
mányt) Ubi? Hol? (Itt és a másvilágon) Quibus auxi- 
liis ? Ki segitségével (Az úr Isten és a magyar nemze
tével) Cur? Miért? (Az utódok boldogságáért) Quo
modo? Hogyan? (Életével és halálával) Quando? Mi
kor? (Most és minden időben) Habes eminentiam. (De 
isz én nem óhajtóm ö eminentiáját.)

------Felvetődött a szögedi gazda Bécsbe, s szolgá
jával együtt elment ácsorogni a Rájxrát elé, hogy meg- 
, lássa azokat a híres urakat, a kik kanállal akarják meg
enni a magyar embert. Mikor az ülés végével jöttek 
kifelé a házból, kérdez egy ott szintén szájtátó sógort, 
„kicsoda ez?“

Felel neki a sógor : „Das ist dér Plener.“
— Hát ez a másik kiesőd*?
— Das ist dér Lasser.
— Hát ez kicsoda.
Azt már nem ismerte a sógor, s azzal ütötte el a 

kérdést, hogy „Das ist auch so a hóhér.“
A gazda odafordult szolgájához s magyarázd neki.
— Azt mondja a sógor, hogy ez is olyan hóhér.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : A l-orazágűt, U nger-ház 18. sz 2-dik em elet.

1 ____________________________

Nyomatott Landerer és Heckenar.tnál Pesten, 1861.
(Egyetem -utcza 4. az.nn)




