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XI. k ötet.

M UTATVÁN Y'

E g y  úr a földön és az égben egy!
A  többi aztán jobbágy, szolga, rab. 

Határra merve hogy ha nincs a menny, 
Osztatlanul a föld is egy darab.

Nimród király és bálványképinek 
Osztálya könnyű : túl a csillagon,

Te Bál, foglald el a világot ott.
De rajta innen én magam lakom.

Tied minden, mi meghal; — az enyim 
Minden mi létre jő, mi születik. 

Halál után neked szolgál a rab 
De énnekem a másik életig.

Tiéd az égi gyöngy, ezüst, arany,
A  csillag és a nap, hold odafenn. 

Enyim pedig, mint földi képedé,
Mi ide lenn a mély földben terem.

czimü költeményből.

I.
Tiéd a nyilt virágszál illata,

Enyim a kéj, mit eltépése ad.
S hol a gyönyörnek szívet áldozunk, 

Nekem a köny jut, néked a sóhaj.

Te engem, mondják, sárból alkotál : 
Aranyból alkotálak téged én.

Legszebb ophírjaim, szemek gyanánt, 
Hogy láss velük, neked átengedém.

S hogy ott lehess, a hol uralkodói. 
Egy tornyot építek az égbe fel,

Túl minden csillagon, a nap maga 
Ha jő, térjen ki! és kerülje el.

Árnyéka a föld egyik végitől 
A másikig hirdesse, egy az úr!

A földön én, a meddig zöld a tér 
Te, meddig földet ér az ég-azur.

1859.1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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II.
Nimród király szólott s a mit ő kimonda, 

Nemcsak hallja a nép : érzeni is szokta. 
Kérdeni : miért ez ? vakmerő ki volna! 

Meghajlik előtte s teljesiti szótlan.
Megásták alapját a rém-épületnek.

Végét meg nem érik, a kik ma születnek. 
Nincsen íjász, a ki az egyik falától 

A  másikig nyilat bírjon lőni által.
Nehéz kőtömegek hegyekből kitörve 

Száz kéztől emelten idomulnak körbe 
Tudósok elméje, tudatlanok karja 

Feszül és kifárad s újra feszül rajta.
És akkor odajő a művész vésíi 
S a betű, még ekkor csoda-uj találmány : 
Két nevet s alakot örökít a késő 
Utókor számára, a királyt s a bálványt.

Ó R Á K  J

Azt régóta tudják a természettudósok, 
hogy különböző meridiánusok alatt az órák 
különbözően mutatnak; hanem a milyen ösz- 
szevissza most az órák járnak a világban, az 
csakugyan nevezetes. Napóleon maga megval
lotta, hogy mikor az olaszok óráján már két 
óra van, akkor az övé még csak tizenkettőre 
jár. Varsóban az órák nagyon sietnek, Szent- 
pétervárott pedig nagyon késnek. Mikor Pes
ten hajnalt mutat az óra, akkor még Bécsben

Hemzseg az izzadó nép a szörnyű munkán,
Mint egy tarka hangyaboly, mely hegyet épit. 
Nincsen nyugodalma a napnak lenyugtán 
Csillagfénynél fárad tovább késő éjig.
És hogy tartós legyen a kő ragasztéka.
Vérrel vegyítik fel, mely azt összetömje.
Férfi verítékkel — s a hol nem elég*a
Vér, hadd hulljon abba gyönge asszony könyje.
A kalapács csattog; dal se hangzik hozzá.
Kötél nyög, a csigák kereke csikorog. 
Emberhang nem, csupán a gördült kő morog, 
Sóhajtás sem hangzik, mely sorsát átkozná.
Nimród szolgáinak nincsen élő szava,
Az ő munkájában beszélni nem szabad.
Aczél táblára irt kemény törvénye ez 
Rövid három kis szó : hallgass, dolgozz’, fizess.

J. M,

Á  R  Á  S A.

éjfél van; az a rósz szokásuk van a bécsi órá
soknak, hogy mindig hátrafelé igazítják az 
órákat, például 8-rul mindig visszatolják 7-re 
a mutatót. Németországban harminczhárom 
óra közül egy sem jár úgy, mint a másik. Ró
mában áll az óra, mert két mutató keresztül 
van akadva egymáson. Törökországban pedig 
úgy látszik, hogy fel sincs húzva, vagy az a 
szokása, a mi sok ócska órának, hogy elébb 
meg kell rázni, hogy elinduljon.

T A L L É R O S S Y  ZE B U L O N  L E V E L E  M IN D E N  V Á R Ó  Á D Á M H O Z .

Tekintedezs barátom uram.
Hogy mit szolok ahoz a Mexicoi dologhoz?
Ha veszek égiszét, van is benne valami jo, 

nincs is benne valami jo  :
Jo volna, ha míg egy statussal bírnánk; de 

hat azt is nekünk kellene öriznyi?
Jo volna disponibilis hivatal urak számara 

kísz terrénumot talalnyi, hova ükét beültes
sük, de nem tudom, aztan egyúttal alkalmat
lan újságírókat is nem küldenínek-e el mind 
oda, a hol a káví terem ?

Igaz, hogy kárpótlás volna Olaszorszagírt, 
mert a mi a tüzokado hegyeket ileti, azok ocl 
is vanak; jo csendes bíkesíget szerető nípek,

azok is vanak; s a kinek van kedve ranczba 
szedni minden hiten egy ribiliot; annak szíp 
alkalmatossag kínaija magat hozza.

Milyen nagy tír czivilizaczionak! Mennyi 
paragrafus, a mi itthon ment makulaturaba, jo  
volna meg ott. Minek utana hogy ellentalpa
sak vagyunk, labbal egymás feli fordulva ; a 
mi itt feje tetejíre alitatik, az od ípen fejjel van 
az íg feli. Hanem az is igaz, hogy akor, a mig 
elevenek vagyunk, soha sem jutnánk egyenlő 
alaspontra; csupán csak akor lennínk parallel 
egymással, a mikor meghaltunk, is fekszünk.

Ök adnanak nekünk csörgőkígyókat, skor
piót, skolopendrumot, krokodilust, sargahideg-
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lelíst; mi meg adnank nekik financzauschuszt 
s quittek volnánk.

Ök adnanak nekünk szerecsendiókat, kó
kuszdiókat , mi meg adnank nekik alkotmányt 
s más a féle diókat, a miket nem lehet fel- 
törnyi.

Ök megtanitanank nekünk nadat hasz- 
nalnyi czukorfözísre; mi pedig megtanita
nank nekik nadpalczat szolgalnyi nípneve- 
lísre.

Volna hova eltenyi sátoros cziganyokat. 
Azok otan kípezninek aristocratiat. ■

Egy néhány praenumerans is csak gyüne 
onan; ha az „Üstökösre*4 nem, tálán Donau- 
Zeitungra.

Es vígtire creol aszonsagok sem megveten- 
dök : mondanak őket igen szípeknek.

Csak en azt mondom, tesik megníznyi 
túlsó oldalun levő ldpet, — az az en compo- 
sitiom. Tallér ossy

S  C  É  N  A .
Schreckenberger Eulalia és az ö férje Mindenváro Ádáin között.

Bezárt ajtón keresztül.
(Ezt a jelenetet alulról fölfelé is lehet olvasni tetszés szerint).

Eulalia. Drumbumbum! Szedte adta, terin- 
gette. Nyiss ajtót, mert betöröm rád, megver
lek, megtéplek, összekarmollak.

— Te semmirevaló, te más után szalad
gáló, te korhely! Eressz be mingyárt, mert ha 
be nem eresztesz, az ablakon megyek be.

— Azt gondolod, hogy kifogsz rajtam ? 
-Majd megmutatom én, hogy csak azért is én 
vagyok asszony a háznál, az lesz meg, a mit 
én akarok.

— Mit hányod fel nekem azt, hogy sok 
kontót csinálok; elég szégyen, hogy a míg ifjú 
legény voltál, egy krajczár árát sem kaptál köl
csön senkitől. Nekem köszönöd, hogy hiteled van.

— Ha nem nyitod k i, én meg nem adom 
oda a pipádat, nem dohányozhatok

— Hát igazán nem akarsz beereszteni? 
Jó, majd meglátjuk, melyikünk állja ki to
vább ?

— De hát mi bajod velem; mért nem be
szélsz? Tudhatom én ha nem szólsz, hogy mért 
haragszol?

— De furcsa ember vagy te. Itt hagysz 
magamban lármázni, még a szomszédok azt 
találják gondolni, hogy veszekedünk.

— Értsük hát meg egymást. — Ádám! —

Hallod? — Mondd meg, mit kivánsz? mi fölté
tel alatt nyitod fel az ajtót ?

— Azt akarod, hogy én beszéljek? No jó. 
Rá állok hát; legyünk méltányosak. En nem 
bánom, rendezzük az ügyeinket. En beleegye
zem, hogy egyik nap én költőm el a te pénze
det, másik nap meg te fizeted ki az én adóssá
gomat. Még az se tetszik?

— Ádám te! íde hallgass. Odadom a pipá
dat is; de dohányt nem adok hozzá, mert nem 
szeretem, ha füstölsz.

— No már csakugyan furcsa ember vagy. 
Hát azt akarod, hogy egészen megadjam ma
gamat, még én kövesselek meg?

— Adám te ! szólj már valamit. Hogy le
hetsz olyan köszivü. Hiszen tudod, hogy mi 
egy test, egy lélek vagyunk.

— Adám! hallod Adám. Vessünk fátyolt 
a múltakra. Szeretsz-e még engem?

— Adám. Szivem Adám. Emlékezel-e meg 
arra a szép nótára, a min annyiszor elmereng
tünk; „Oh du mein einziges Leben! Láss du dich 
noch einmal sehen!“ Vedd le a guitárt áfáiról, 
én majd elzengem,te meg accompagnirozz hozzá.

— Óh Ádám, milyen boldog volnék, ha ki
nyitnád az ajtót.

(Már most tessék visszafelé is olvasni).



V a d á s z k a l a n d

A
 v

ad
ka

n 
is 

ül
dö

z,
 a

 m
ed

ve
 i

s 
ül

dö
z;

 c
sa

k 
eg

y 
lö

vé
se

m
 v

an
; h

a 
a 

m
ed

vé
t 

lö
vö

m
 m

eg
, 

a 
va

dk
an

 k
itú

rja
 a

 f
át

, h
a 

a 
va

dk
an

t 
lö

vö
m

 m
e^

, a
 m

ed
ve

 u
tá

na
m

 m
ás

zi
k.



45

Mexicói ajándékok.

N̂ro 1. (Az a melyiken semmi sincs.) Egy tekintélyes földbirtokos.
Nro 2 . (A  melyiken van valami.) Egy szolid financzier, a ki mindig kap kamat nélküli kölcsönt 
Nro 3. (Az a tigris forma.) Egy igen bátor harczos.
Nro 4. (Az a ki^yó forma.) Egy titkos jó barát.
Nro 5. (Az a szúnyog forma.) Egy erélyes végrehajtó.
Nro 6 . (Az a méreg gyümölcs forma.) Elénk kereskedelmi czikk.
Nro 7. (Az a tűzokádó hegy forma.) Egy igen erős positió.
Nro 8 . (Az a skorpió forma.) Egy önfeláldozásra képes diplomata.
Nro 9. (Az a krokodilus forma.) Egy bátor és edzett tengerész.



46

Borkorcsolyák.
=  Dideregve a kemény hidegtől jön le az x . . .  i 

harangozó mise után a toronyból.
,Bizony kiállhatatlan kezd az idő lenni öcsém 

brrr ! 4 monda egy a templom előtt ácsorgó ismerő
séhez.

„De már ha a kend helyében lennék bátya : 
csak ugyan tudnék ám én magamon segíteni/ 4

,Hiszen csaknem füthetem be talán a tornyot/
„Van eszem, hogy oly ostobaságot ne gondol

jak; de még sem fagyoskodnám én annyit. 44

,De ugyan mit tennél hát? 4 kérdé a faggatott 
öreg.

„Hát reggel mikor felmennék — mondá oko
sat mutatni akaró arczczal a legény — elharangoz
nám az egész napra valót/ 4

=  Censurát tenni ment Pestre Z. végzett jo 
gász.

Atyja sejditette fiának szorgalmát — s ezért — 
vagy talán más teendői is voltak : fiának elutazta 
után néhány napra, ő is Pestre ment.

A  véletlen úgy akarta : hogy lapot olvasni ő is 
épen azon kávéházba menjen, melyben fia több vig 
czimborával szenvedélyesen tekézett.

Az öreg Z. észrevette fiát a mint a játékba mé
lyedre a teke-asztal végén kisérte figyelemmel az 
egyes lökéseket; ámbár felforrt benne a méreg,— de 
látva,hogy fia őt észre nem vette, — némán nézte a 
játszmát.

Egyszerre a játék megzavarodik, s a játszók 
nem tudnak eligazodni. A  tekeőr előlép, s kezdi 
számlálni N. N. ur kapott első strikket, M. ur is ka
pott, Z. ur is kapott . . .

Az öreg nem állhatván tovább, a mint fia nevét 
emliték bele dörög. „Még nem kapott, hanem majd 
kap/ 4

X . Urnák hatalmas patkány, vakandok, dene
vér, és egyéb féregirtó, — azonfÖlül jó egerésző, s 
ürgésző pincsei (ebei) voltak. A  félvilág csodálta az 
okos állatkákat. De egy hibát még is csak találtak 
bennök a civilizátor divat urak; hogy t. i. fülük far
kuk olyan természet adta módra meghagyatott raj
tuk. — Az öreg urnák sokat beszéltek, míg végre 
az újabb generatiot csak ugyan civilizatori műtét 
alá vette, s tehenesével fülüket farkukat csak amúgy 
„via brevi44 levágatta. Épen e műtét alkalmával jő az 
öreg urnák igen jó ismerőse, s kérdi tőle : mit csinál 
uram bátyám? Hát egy kis „Revisio44 alá vettem a 
kis ebugattákat a divatnak miatta.

=  Egy volt tisztviselő azon panaszkodván, hogy 
hirlapjai küldetését elmellőzik, és még 1862-dik 
évre egyet sem kapott, kérdi barátja „És előfizet
tél? 44 — „Nem én44 volt reá a felelet; de nékem tisz

telet példányt küldöttek/ 4 „Hja barátom, a tisztség
gel a tisztelet is megszűnt/ 4

=  A  1 2  évi múlt rendszer fénykorában sürgős 
rendeletet kapott az X . . . i jegyző a járáshivataltól, 
hogy Kotyó István szabadságos katonát azonnal ki
sértesse be, minthogy azonban községében ily nevű 
szabadságos katona nem létezett, a rendeletet adott 
járáshivatalhoz következőleg jelentett : alázattal 
alólirott X . . . i községi elöljárók az y. számú ke
gyes rendeletre tisztelettel jelentjük, miként Kotyó 
István szabadságos katona községünkben sem nem 
létezett, sem nem találtatik, azonban van itt Kotyó 
Lőrincz nevű lakostársunk, ki ugyan az illetővel 
semmi vérségi rokonságban sem áll, s annak soha 
hírét sem hallotta s igy nem is tud felőle semmit, 
mindazonáltal tisztelettel megvasalva ezennel bekí
sér tétjük.

=  Ha Ali basa rejtett kincseit csakugyan felfe- 
dezendik, alkalmasint nagyobb bőkezűséggel oszto- 
gatandják a selyemzsineget mint valami jó kama
tozó Gscháftet!

=  Spanyolhonban szépen haladnak a felvilágo- 
sultság felé! már ott az erdőt is látják a sok fától; 
300,000 frankot vettek be az erdők eladásából, s a 
mi több, még azon felül is maradt még nehány ezer 
ölre való — „könyv-autó da fé44-nek !

=  Levelet vitt a czigány egy grófnak s miután 
ez többszöri elolvasás után sehogy sem birt kiokos
kodni belőle, a czigányhoz fordulva elkiáltja magát : 
Te! már ki adta neked ezt az ostoba levelet? hisz ez 
marhalevél? — No én meg bizsonosan tudom, hogy 
a nagyságozs urra szól, felele a czigány.

Aggasztó szaporodás.

Uj tag jelen meg a próbán.
A színészek összebúva észrevételeiket közlik 

egymással róla, ki távolról félénk oldalpillantásokkal 
nézeget feléjük, nem kis trémát állván ki annak ta
lálgatásában : vajon mit beszélhetnek felőle?

Egyik színész : Szegény igazgatónk! íme ismét 
többen vannak egygyel, kik pénzt kérnek!

És nem kapnak!! szollal bele egy másik, komi
kus sóhajjal.



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  töltött káposzta a londoni világ
tárlaton.

A  szerednyei borcsarnok érdemes bérlője a lon
doni világtárlaton eredeti töltött káposztával fogja 
képviselni Magyarországot.

Nagyon helyesen!
A  töltött káposzta — symbolicus dolog.
Maga a káposzta, no ez a alaptörvény, a mi

ben minden nemzetiség egyiránt megegyezik. Men
tül jobban tapossák és mentül nehezebb kövekkel 
terhelik, annál jobb és savanyúbb.

A  töltelék borítékja, ez a mindnyájunkat össze 
tartó alkotmány • bele csomoszolva minden különféle 
húsnemek, ezek a nemzetiségek a mik épen változa
tos egységük által lesznek jó izüekké, a rizskása, az 
képviseli a magukat önkényt assimiláló derék indi- 
genákat.

Az avas szalonna, ez az ősi corpus juris .
A  tejfel rajta ez az európai czivilizationak tett

engedmény.
A  kapor benne, ez a szabadelvűsé get képviseli, 

minthogy magában nem ehető, de alkalmazva nagyon 
fólséges.

A  bors szemek : — ezek az oppositionalis szellem. 
Igen jó izt adnak, hanem nem kell őket összerágni.

Yégül a tormaszeletkék : ezek a közbe hullatott 
provisoriumok; szükséges reagensek minden sava
nyú káposztában csakhogy nem szoktákőket meg
enni, hanem mikor a villára akadnak, a tányér szé
lére rakandók.

K —s. M —n.

Czigány reclamátió.
Az egyetlen rajkójáért folyamodik e következő 

okoknál fogva : 1 -ször fiam prímás, a ki nélkül az 
egész banda egy hajtófát sem ér, mert a többinek 
valamennyinek hamis a hallása, és rósz tónust ád. — 
2-szor Az egész tájon mind ebül húzza a magyart! 
— még a született magyar is! — De ha az ő fia 
mint prímás rá húzza a nótáját, még a német is meg
járhatja rá! — 3 -szor kedves rajkója nagyon fél a 
puskától, mert olyan szerencsétlen flauta még soha 
sem volt kezében. 4-szer Ha pedig trombitát adná
nak a kezébe, talán a szive is megrepedne ijedtében, 
mert azt hinné, hogy itt az Ítélet. 5-ször Ehhez az is 
járul, hogy ő tart el bennünket — szóval : hogy még 
jobb dolgunk is lesz! Tehát ezen egyetlen remé
nyünkért folyamodom a Tttes urak előtt. Ferkő 
Bőgüs.

Gazdátoknak egy jó  módszer.
Tavai nem termett sarjuV—m vidékén ésX  ura

ság gazdásza, ki csak theorice tanulta a gazdászatot, 
nem tudott elég takarmányt birkáinak télre megta
karítani. Multhóban meghívta őt egy másik gazdász, 
kinél többen is meg voltak híva lakomára. A  szó 
többféléről forgott; de legtöbbet a gazdászatról: 
többi között X  uraság gazdásza panaszkodik, 
hogy ő noha már a nyírfák gyönge ágacskáit mind 
összeszedette, még sem lesz neki elég takarmánya. 
Mondja neki egy víg úri ember, hogy ő tud egy más 
takarmányt is t. i. vágasson le minden vastag fát és 
azokat gyalultassa föl, a birkáknak pedig zöld pápa
szemet tegyen orrukra, majd ők azután azt, lóher ! 
gyanánt fogják enni.

Forditás.
„Bis dat qui cito dat!“  
Biztat, kicsit od ad!

=  A csillagászati tünemények is megszaporod
tak egy ujjal, t. i. „csillagfogyatkozással, 66 melyet 
kivált a szövetkezettek látni vélnek a „United-Ha- 
tes’ Banner“  kék egén; hanem alig fogják magukat 
ezen édes csalódásnak sokáig átengedhetni, mert 
igen valószínű, hogy ma holnap az észak olyat üt a 
dél orra czimpájára, hogy szemének minden szikrá
ját kikovácsolja s nemcsak a dél de sok más atyafi is 
— 36 csillagnál többet fog látni!

=  Az „A lföld 66 károlyvári levelezője panaszko
dik, ̂ hogy a vaddisznók sok kárt tesznek a szőlők
ben; pedig kár panaszkodnia, mert a jó, minél többet 
rontanak, legalább annál kevesebb marad a „szelid 
disznók46 számára.

=  Miért örülnek olyan nagyon a bécsi börzén?
Azért, mert a pénzügyminiszter úr |meg- 

igérte, hogy nem kér tőlük kölcsön.
=  A só ára is föl lesz emelve.
— Hát aztán minden só a ministeriumtól jön?
— Mind hát.
— Még a mi a könnyekben van is?
— Az is.
=  Mi az a liberális párt Bécsben.
— Hát a melyiknek libériája van.
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------- A nemzeti színházban Kisfaludy Károly
születés napján először a „Csalódások**-at adták, az
után meg a Hymnuszt. Az életben nem következik 
igy a csalódásokra a hymnusz.

------- Rómában mintegy 400 briganti jelenléte
és ragaszkodó hűsége nagyon megsokalltatván, elha
tároztatott, hogy, könnyebb élelmezhetés kedvéért, 
át fogják őket szállítani Szicziliába. Hiszen egy ma
gyar financziér is azt mondta az inasának : „az el
len, hogy lopsz, in theoria, semmi kifogásom, de 
hogy in praxi „tőlem lopsz44 azt kikérem magamnak. 44

------- Horvátországnak hegyes vidékein azok
tól a lakosoktól, a kiknek semmijük sincs, nem fog
ják az adót behajtani. Ez hitelesen és komolyan állit- 
tatik a hivatalos lapokban.

— — Azt írják, hogy az olaszokat nagyon fel
villanyozta az angol „kék könyv44 — meg a franczia 
sárgakönyv. (Mi féle csuda az a kék körxyv?) Soha 
se tudom én. A  kit én ismerek kék könyvet, abban 
a legfelső sor igy kezdődik : „Rückstánde seit anno 
stb. 44 de az engem nem igen villanyoz fel.

------- Bécstől tettlegesen el vagyunk szakitva;
— ne tessék megijedni : — csak az árvíz által.

------- Legtöbb bajt okoz az, hogy Pozsonynál
még mindig áll a jég.Egygyel több théma a bécsi hír
lapok számára e variatio felett : „Magyarország ká
ros ellenállása következtében, stb . 44

------- Kasselben egy igen magas ur egy élcz-
lapot olvastatott fel magának az inasával. Az élcz- 
lapban igen csinos gorombaságok mondatnak el ama 
magas urra holmi alkotmányos kérdések felett. Az 
inasnak nem volt annyi német életfilozófiája, hogy a

vonatkozásos helyeket átugrotta volna, hanem csak 
olvasta szépen. A  magas ur aztán megharagudott, 
felugrott, pofon akarta ütni; az inas félre ugrott; a 
magas ur elesett, betörte az orrát, a policzáj össze
szaladt a lármára, úgy egyenlité ki a conflictust. — 
Ez a legújabb hadi. esemény ezen a héten.

------- Két német tudós nagy hirre kapott azál
tal, hogy chemia és optica segélyével meghatározák 
a napnak alkatrészeit. Legszomoritóbb az egészben 
az a felfedezés, hogy a napban minden van, csak 
arany nincsen. (Ej, ki tudja? hát ha eldugták előlük? 
Látták, hogy kicsodák, s azt hitték, ezek bizonyosan 
kölcsönt akarnak felvenni).

-------A  pesti nemzeti színházban Kazinczy szü
letésének évfordulóját az idén egy nappal hamarább
kellett megülni az igazinál, mert valódi születés
napja csütörtökre esett, az pedig operanap; s az ope- 
ranapot drámai\ünnepélyre átengedni nem lehet oly or
szágban, a hol rend uralkodik. Ezt tehát tudni jó 
előre, születni szándékozó nagy hazafiaknak; hogy 
operai napon, kedden, csütörtökön és szombaton ne 
szülessenek; egyébkor lehet.

A  „Süsser Ungar” (édes magyar).
Egy német városban ilyen czim alatt :
Dér „ Süsse Ungar“  (mily fránya gondolat!) 
Akkora palaczkban, mint egy bak-arasz 
Árúinak tokajit, — ára tiz garas.
Czímer a pecséten, vers az oldalán 
Versbe kapaszkodva egy-egy angyal áll.
A  bor árulója esküszik neki,
Hogy e máslást maga szemen-szedte ki.
Lássuk hát minő ez olcsó asszubor?
Édesnek csak édes, van benn sok czukor.
Van szag is hozzája, menta, székifű :
Derék herbaté lesz, hogyha jó l kifő.
Van benn burgonyaszesz, és az jó  erős,
A  ki igy szereti, annak tetszetős.
Van még benne minden drága töltelék 
Csupán csak hogy épen „bor 44 nincs benn elég.

Jaj kedves barátom, drága németem!
E „süsser Ungarral44 csizmád kenheted.
Megcsal ráragasztott czifra czimirat :
Hajfájás, fejfájás lesz belőle majd;
Hogy ha „süsser Ungar44 kell, hát ott keresd 
Hol terem, s magad se légy ízlelni rest.
Aztán az árakban kissé válogass.
Mert az „édes magyarom44 nem tiz garas.

Ü l . —s. M.—n.

8 5 *  Melléklet : Harmadik folyam. A  magyar nemzet classicus írói. Uj tel
jes és olcsó kiadós. Évenkint 10 kötet. Előfizetési óra 5 ft. uj pénz,

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Jlór. 
Lakása : Al-országut, 18. sz. Uoger ház, 2-ik emelet.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862.
(Egyetem-utcza 4-ik szám.i


