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Előfizetési ár : Egész évre jan.— dec. 6  frt., 6 bóra jan.—jun. 3  frt., és bárom bóra 
jan.—mart. 1 frt. 5 0  kr. —  Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. — 

Kiadó hivatal : Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.

XI. k ö tet.

N E M  S O K Á  T A R T  M Á R !

Jaj de soká tart ez a tél!
De soká megy el a hó!

Olyan hideg szellő ered :
Jég esett tán valahol.

Az embernek teste lelke 
Megunta már a szobát.

Annyi gyertyát elégettünk,
Hát még aztán a sok fát!

Hát még a sok reménységet!
Biz Isten, az is elfogy 

Az embernek a türelme 
Alig állja, mivelhogy . . . 

.............No de nem tart soká  már.

Nagyon jó, hogy a tél-idő 
Csupán ideiglenes,

Mert ha definitiv volna,
Az nem lenne kellemes;

Az embert igy az biztatja,
Hogy nincs olyan konok jég,

A mely szépen önmagában 
Végre el ne romolják.

Hogy ha bár a nátha hurut,
Bekvártélyoz nyakunkra,

Csak úgy prüszköl egész ország 
S nem mondják : „prosit Ungar!“

. . . .  No de soká e’ sem tart.
K .-s . M .-n .

a

1839. 1801. és folyó évi folyamból teljes szánni példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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Á R V E R É S .

Alól irt a legnagyobb complimenttel jelenti, a
n. é. közönségnek, miután már úgy is bukófélben 
van, az elősorolt czikkeket is kész 5 perczent oda 
engedéssel eladogatni :

Szappan, — olyanoknak, kik magukat ismét 
fehérré szeretnék mosni.

Hajkenőcs — oly embereknek való, kiknek egy 
szál jó hajók sincs.

Fülbalzsam — olyanoknak, kik hallanak valahol 
harangozni, de nem tudják hol?

Olvasztó — kiknek kő-szivük nem akar meglá
gyulni.

Bűvöstenta — melylyel könnyen az x.-ből u— t 
lehet csinálni.

Izgatószer — bujtogatók számára.
•> Választó viz — a legfinomabb, bizonyos szoros 

kötéseket felolvasztani.
Forrasztó — olyanoknak, kik a szájukat nem 

tudják befogni.
Torma-szesz — oly nőknek, kiknek férjük hal

doklik.
Szem-viz — olyanoknak, kik a más szemébe 

meglátják a szálkát, de a magukéban nem a ge
rendát.

Lábtapasz — olyanoknak, kik jól tudják hol 
szoritja őket a csizma legjobban.

Sugarak — múmiaként bebalzsamirozva, olya
noknak kik nagyon szeretnek reményleni.

Zseb-órák — melyek mindig a reggeli 7-et mu
tatják.

Vizipuskák — heves természetű emberek szá
mára, kik hamar párbajra szeretnek kelni.

Ócska Marabout tollak — melyek még nem vol
tak használva, mind azoknak, kik más tollával szere
tik magukat felpiperézni.

Ágyak — melyekben az adós, egész nyugodtan 
alhatik.

Hálók — olyanoknak, kik a zavarosba szeret
nek halászni.

Számvetéstan — legújabb , melyből meg lehet 
tanulni, mikép lehet bizonyos adóságokat kiegyen
líteni.

Türöm-fű — mindennemű betegségekre használ
ható.

Lornettek — legújabban feltalált opticai mű, 
mely a tárgyat oly közel hozza, hogy azt kézzel is 
meglehet fogni;

Fél tisztelettel
Veréb Garzsi.

baukrotirozott.

K A P P A N  T Ó B IÁ S  ELM É LK E D É SE I
a Kappan Ketreczben-kassán 1862. január 4, 5, s több egymásután következő napjain.

I.

Uraim! ezt sose hittem 
Hogy ily boldogság van itten . . . 
Hol gond s bú nélkül megélhet 
Az ember, — csak ez az élet! . . .

Kinek kincse halomra nőtt,
S éj-napon rettegteti őt, — — 
Megőrzi a prófusz gondja,
S aludhatik, mint a bunda . . .

Kit boszú űz, s életére 
Tőr van vetve, ide térjen . . . 
Urassan assecurálja 
Tizenhat őr tölt puskája . . .

Ha irigység sovány karja 
Falatodat kicsikarja,
Oda se nézz a világnak . . .
Kerülj ide, s megtraktálnak . . .

Aztán ki irigykedne rád 
Ha a státus kenyeret ád,
S ha büntetésed kiáltad 
Ur vagy, — a státust szolgáltad.

II.

Leírása a Kappan ketrecznek : 
IVro. 16 .

Hát . . .  a mint belöktek 
Talán éjfél tájba 
Egy veszettül sötét 
Nagy kazsamátába 
S szép csendesen ránk lett 
Az ajtó is zárva 
Ott füleltünk, három 
Rabságra szánt árva, —
Siralmas martirok,
Ártatlan báránykák.
Szende szemérmesek,
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Akár a szűz lyánkák . . .
• . . E ketreczben rémes 
Sötét uralkodott,
S távolról elfojtott 
Nyögés hangja hallott . .
S mint siri szó zokog 
5 5Jaj! mindjárt megfagyok!!! 
En kérem alásan 
A  vaskályha vagyok . . .
Ha Istent ismernek 
S olvastak bibliát,
Kerítsenek rám egy 
Öreg juhászbundát** . .
5, „Te! meleg paródiája 
Istentelen nagy vaskályha,
Ha nem adsz nekünk meleget, 
Minek fogod itt a helyet 
Verjen meg a kánikula!,, „ . .

Azután kezdett egy 
Lócza kiabálni. —
,Elmennék én kérem 
Oda discurálni,
De három lábam van . . .
Már a negyediket 
A  Cannibál bélii 
Vaskályha ette meg. *
. • . Szólott az ablakvas 
„ — Még az mind csigavér, 
Halják csak uraim 
Ez aztán a maiér.
Három sorral őrzöm 
Itt a bútorokat,
Hogy valami módon 
Meg ne ugorjának,
Nagy fittyre engemet 
Az ablakba tesznek,
S a városba még csak 
Ki se tekinthetek 
Egy ablakvas se volt 
Még igy meggyalázva 
Egész a fülemig 
Be vagyok deszkázva. —**
. . . Mit beszélsz, — magadat 
Elszégyenelheted,
Tűrj békével, úgy is 
Vas a természeted . . .
,Urak! Szólott a prics —
Ezek kiabálnak,
Pedig vén hátamon 
Czeppelt, dajcsot járnak,
Csak úgy nyögök bele,
És ha néha mondom 
Ott a pádimentom

Nem törődnek vele* . . . 
„T i csak urak vagytok** 
Megszólal valami 
Keserves volt szegény 
Panaszát hallani.
„En a zugba vagyok 
Itt lég is leghátul 
Nevemet se mondom 
Értetik — magától 
Panaszra nincs oka 
Másnak, csupán nekem. 
Mert mind a mellett is 
Hogy én megvettetem . . . 
Rongyos a kalapom, 
Lyukas az ül etem** . . .
. . . Szerencsések lévén 
Mind ezeket birni 
A  Kappan-ketreczet 
— A  hova rekesztett 
A  fátum, — nem szükség 
Bővebben leírni. —

III.

A kctrecz-clet.
Egész bele szoktunk ebbe az életbe,
Mintha növekedtünk volna csupán ebbe,
Reggel öt órakor a trombitaszóra 
Felugrottunk mi is, — s katona tempóra 
A  mint megkívánta az ordnung, éhomra 
Ittuk a pálinkát csak úgy találomra.
A  hajnali szomjat e képen elölve 
Lefeküdtünk ismét, más oldalra dőlve.
Később aztán jöttek az úri vendégek 
Nők és a férfiak, — az Isten áldja meg. 
„Fogjon helyet nagysád, kedves drága kincsem 
Ha úgy tetszik akár itt ezen a pricscsen.
Mivel más ülőhely a szobánkba nincsen.**
Aztán Endre bácsi jött be jó szeszélylyel 
Megpakolt zsebei állván szerteszélylyel,
S mig Signore Dombó 
Áhítattal nézte, mely’k a papramorgó 
Folyik a társalgás, akár egy salonban 
Még szabad lábon se lehetne tán jobban.
Pedig a porkoláb ott áll nagy szigorun 
Ámbár nem tud szegény egy szót se magyarul. 
Ily egyhangúságban töltjük itt a napot.
Mig este ajtónkra vetik a lakatot.

S mondják a Silbaknak 
„Am strengtens gib ob acht** . . •
S mi hozzánk beszólnak 
„Meine herrn gut nacht** . . .
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T e s s é k  v á l a s z t a n i !
(Előadatott Becsben, ebben a hónapban.)

Tessék választani uraira; itt az étlap. Mi tetszik? Özczomb pástétommal? Mayonnaise? Kárfiol 
vajjal? Budding satóval? Omelette aux confitures? Rákragout szarvasgombával! Fáczán narancslével? 
Ananás créme? Szalonka-gyomor? Osztrigamártás? Olasz saláta? — Ez mind fel van Írva. — Hanem 
azt előre megmondhatom, hogy ha egyebet tetszik választani, mint sárgarépa-csuszpajzt rántott 
zsemlyével, hát bizonyosan mondhatom, hogy nem fognak önök kapni semmit.

Jó segítség*
Domine Varjú már nagy lábas diák volt, még 

is vaj mi kévés ragadt rá abból az állapotból a mit 
voltaképen tudománynak neveznek, hanem annál 
jobban értett a pofázás mesterségéhez, ez pedig tu
lajdonképen azon műtétel, midőn a felelésre szólított, 
az elébe tárt penzumból nagy hirtelenséggel egy jó 
rakást kiolvas, s rettenetes vártáivá adja elő, — a 
paptanba irva volt : „a homiliák készítésében segí
tenek a jó német Commentáriusok mint Dodridge, 
Rozenmüller, Seiler stb." Domine Varjú nem jól 
balszemezvén ki e sorokat, egész auctoritással felel :

„a homiliák készitésében segítenek a jó német Comis- 
sáriusok, mint Dodridge, Rozenmüller, Seiler stb . . .

Gróf GvadányL
A  „Peleskei nótárius" és „Rontó Pál" kedélyes 

öreg poétája nagyon szerette a jó készületü fiatal em
bereket. Egy szegény diák ember igen szép köszöntő 
verset irt az öreg urnák, melyben némi segédeimért 
könyörgött, — ez lett reá a hátirat :

„Jobb tutorod lészek édes apádnál is Gróf Gva- 
dányi József lovas generális" . . .



Jelenet „a szegény gazdagokból.6*

Henrietté lerántja a Fatia Negra álarczát.
(Élez benne az, hogy — micsoda képeket ád 

a szerkesztő, mikor karó közé szorul?)

Passaglia atya arczképe a Vatikánban

Ama bizonyos röpirat óta.

F u r c s a  z á l o g .

, Szomszédba vitték a vármegye tilógusát, eret 
âgni, meg halottat vizsgálni; a fuvaros neki vágta- 
°tt a tilos mezőnek, el is csípte őket a csősz s rájuk 
°gta, hogy nem mennek addig tovább, a mig zálo- 

g°t nem adnak, vagy pedig fizetnek két forintot.
— Jól van, mond a sebész, terítse le a szűrit.
A  csősz leteritette a szűrt.

Most üljön rá kend.

A csősz le is telepedett.
Azzal a sebész kirántja oldalzsebéből a pelikán

ját s neki indul a bámulónak.
— Egy fog húzás 10 garas, kihúzom kendnek 

négy fogát, az épen kétforint lesz, s az aztán ma
radjon zálogba.

A  jámbor csősz úgy elszaladt, még a szűrét is 
ott hagyta

i
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Borkorcsolyák.
=  A kisbéri vásárról üres kocsival ment haza az 

etei ember, eladott búzája árát tapogatván zsebében 
nem vesztette-e el. Mig igy lassacskán haladna ko
máját éri utói, ki hátán egy zsák sóval ballag az 
utón.

„Üljön kend fel komám uram! szólitja meg az 
első az utóbbit, ki nem is kináltatá magát kétszer.

Felült a kocsi oldalára; jó izüen beszélgettek 
midőn a kocsis koma vissza néz s látja, hogy a sót 
még mindig a vállán tartja komája.

„Mért nem teszi kend le azt a sót a kocsi fene
kére komám!“  szólitja meg komáját.

„  „Köszönöm komám uram! elég, hogy engem 
felvett kend, a sót majd csak eltartogatom há
tamon !“  “

—  Csúnya ködös, szeles időben Komáromba 
kellett menni a megyercsi embernek. Komáromhoz 
már közel volt, midőn vágyat érzett magában pipára 
gyújtani; minthogy szemközt fújt a szél, megkellett 
neki fordulnia, hogy rágyújthasson. Rágyújtván pi
pájára vigabban folytatta útját. Jó egy órát halad
hatott, csodálkozva azon, hogy még sem érte el Ko
máromot, holott számítása szerint már rég benn 
kellett volna lennie. Kis idő múlva azt veszi észre, 
hogy saját helységében van, Megyercsen,a honnét ki
indult.

Midőn pipára gyújtott, Komáromnak hátat for
dított a szél miatt, s midőn folytatta útját elfelejtett 
vissza fordulni.

=!= Komárommegyében, Cs • . . n. lakott öreg 
T . . . uram, egyik jeles fiatal költőnknek öreg apja. 
Nagyon eredeti magyar ember volt ő, nevezetes né
mely különczségeiről. Szokása volt, hogy ha egy gon
dolat komolyan foglalkoztatá, azt rendesen szóval 
is elmondani, úgy hogy környezete az öreg ur legtit
kosabb gondolatait is tudhatá.

Egyszer téli időben három kocsi vendége érke
zett, a kiket természetesen nagyon jól fogadott. Alig 
melegedtek meg a vendégek, rá jött a zivatar s tar
tott egy álló hétig szakadatlanul. A  vendégek nem 
mehettek egy tapodtát sem, s a gazdát mindemből 
kiélték.

Hatodik napon az ablakon nézi T . . . bácsi a 
zivatart s önkénytelen felsóhajt vendégei előtt:„Uram 
s én Istenem volt-e már valaha vendéged!“

Szintén vele történt. Egykor hivatalos járásba 
ment hajdújával, kit Józsefnek hittak s ki a kocsis 
mellett ült a bakon.

„Ejnye a Józseftől egy pipa dohányt kellene 
kérni!“  beszélé az öreg magában gondolatját tudtán 
kivül nyilvánítván. — József erre a dohányzacskót 
hátra nyújtja urának a ki azt elfogadva rágyújtott.

„Ejnye édes Józsefem — dicséré legényét — te 
még a gondolatomat is eltalálod !“

=  Múlt év S zylveszter-estélyén két abádi em
ber ment ki a templomból, egyről másról beszél
getvén.

„Bizony kedves komám, ha ma ködös idő nem 
lett volna, igen nagy sötétség lett volna, mert nap- 
fogyatkozás volt!“

' =  Micsoda mesterember kend! ? riadt a hiva
talnok egy hozzá panaszra jött emberre.

„En kérem alásan tisztességgel nem esik mond
ván takács mesterember vagyok“ válaszolt ez ijedve.

=  Marhavész volt a környéken. Z. helység 
végén Gombos István gazda volt őrnek kiállítva, 
hogy a helységbe semmiféle takarmányt bevinni ne 
engedjen, mely parancsolatot ő híven is teljesité, 
mert a sok lefoglalt szalma és széna halommal feküdt 
körülte.

Szép két lovon jött a szomszéd uraság főva
dászának felesége. Ennek kocsijáról is minden ta
karmányt lerakatott, s már indulni akart a jármű, 
midőn Gombos István rákiált : „Nem úgy ám hej! 
még azt a kalapot is adja ide az asszony a fejéről, 
mert az is szalmából van, nekem pedig semmi féle 
szalma nemüt nem szabad áteresztenem!“

=  Az együgyü falusi ember előtt újságot ol
vasván a tiszteletes , többek közt a státusadósság is 
előfordult :

„Már édes tiszteletes uram, nem is csoda, hogy 
annyi sok — mond a jámbor hallgató, mikor még a 
dohány felvágására is költenek, pedig azt magunk is 
elvégeznénk szívesen.

=  Bizonyos igazgató ur a tiszti számadásba el
mélyedve forgatja azt mindenfelé mintha abban va
lamit keresne, előveszi az előbbi évről szóló s már 
felsőbb helyen is helyben hagyott számadást, s végre 
egy ponton diadallal állapodván meg, mérgesen kiált 
az előtte álló tisztre :

„Hát a 4000 darab juhbőr hova lett a bevétel
ből, vasz?“  . . .

,Kérem alásan felel a számadó tiszt egykedvűen, 
ez évben nem döglöttek a juhok, nem kerülhetett 
be annyi bőr ?‘ . . .

„Nix deglettek“ riad rá az érdemes igazgató 
ur mérgesen, ha nekem 4000 darab juhbőr vagy több 
elő nem ad elcsapom“ . . .

A  szegény tiszt több érdemes emberek közben- 
jöttével is alig tudta kiengesztelni a roppant practi- 
cus igazgatót.

„Komám uram, mért nem fizeti már be kigyel- 
med azt a kis kongesztet,“  kérdi tiszteletes uram, a 
molnár gazdától . . „nem tudok őrleni, elfogyott a 
vizem, kedves tisztelendő komám uram, majd egy 
hét múlva inkább kereshetek valamit, most egész 
falu elhordja malmomról a vizet a tiszteletes komám 
kongesztjét szaporítani.
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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  kukacz háború!
(Mikíppen megindittateec wala Vrvncnac 1862-ic ezzten- 

deieebenn, egh olian helienn, a mell megh ninchen iss wala.)
Kertészegyletész megkap egy almát, mely épen induló" 

félben van a múzeumi gyümölcstárlatra, s látván, hogy férges, 
az illető pondrót felelősségre vonja.)

Holló, megállj, te drága szép madár.
Hová olyan sietve? ne szaladj!

Kukacz. A  múzeumba drága jó uram.
A  múzeumba küldi általam 
Ez almafélét termesztő uram.
Dicsérő oklevélt kap érte ő.
A  mért nekem ily szép almát nevelt. 

Kert, Nem addig a! Kukacz, mondom, megállj! 
Te nemzetemnek kárt csinálni mégy :
A  múzeumban sok szép bunda van.
Ha azt meglátod, moly leendsz legott. 

Kukacz. Nem én uram. Nekem nem kell a szőr 
Becsületes nevem Büffon szerint 
Ez : carpocapsa pomonana 
Bundádat féltsd Dermestes pelliotol 

Kert. Vagy hát a sok kitömött állatot.
Kukacz, Azzal sem élek; másik féreg az,

Úgy híják, hogy Anthrenus muzeorum. 
Me hercule, nem is atyámfia!

Kert. Hazudsz, sok drága könyvet rágni indulsz!
Pedig még rendbe szedve sincsenek. 

Kukacz Kell a tatárnak! másik állat az,
A  ki betűvel él, ha jól tudom 
Chalifer cancroides a neve.

Kert. No hát, szu lészesz és a fának állsz. 
Kukacz. Nincs nékem ahhoz semmi eszközöm.

A  tolvaj ptinus fúr cselekszi azt.
. Kert. Ejh, mit? egyik kukacz csak oly kukacz 

Miként a másik, hogy ha nincs egyéb 
Azt rágja, a mit épen útba’ lel,

Kukacz. Nem jó uram, mi mind átváltozunk. 
Kert. Átváltozol? s még bolha lesz belőled. 

Megcsíped a szép hölgyek lábait.
Ez meg már pláne inmioralitás!
Mars innen! vidd az almádat pokolba!

(Közönség, a háború kifejlődését nagy figye
lemmel várja; a végét magunk sem látjuk előre.)

„Kávét hoztam44
— Ugyan András hol volt, hogy harmadnapra 

Jett ked Pozsonyból haza?
— Jaj tisztelendő ur ne haragudjék, mert min

dég lépve jöttem ezzel a kávéval mit azon öt pengő 
forinton ebbe a puttonyba hoztam hogy ki ne locso- 
lodjék, maga a kávés ur kötözte le.

A  Chiniál Popocám
(füstölgő paizs.)

Mexicóban van egy város 
Kinek neve Tlenochtitlán, 
Tlenochtitlánban van egy ház,
A kit liínak egyetemnek 
Egyetemben kis diákok,
Kiket Innak indusoknak,
Ezeknek egy professoruk :
Kinek neve Cinmái Popocám.

Chimál Popocám most nagy ur : 
Tanít kétszáz indus kölyket 
Szarvas betűktől rettegni, 
Térdepelni büntetésből,
Veszteg ülni hosszú sorban,
S kormánypálcza csattanását 
Tűrni talpon és tenyéren,
S kap fejenkint fél piasztert.

Chimál Popocámnak őse 
Még ennél is nagyobb ur volt, 
Név szerint Aczkapuczalko 
Akolmakalkán királya 
Az aztekek nemzetéből,
Kiknek szolgált Hueroczinko, 
Tlakopán és Makoakán,
S a főrangú Tlaskalánok.

Chimál Popocámnak őse 
Királyi Aczkapuczalkán 
A hatalmas istenségnek 
Kinek neve Hiczlipuczli, 
Evenkint tiz ezer embert 
Áldozott meg, kit megnyuzva 
Kit megsütve egyszerűen.
S minden pénz az ő pénze volt.

Ama híres orákulum,
A  kinek neve Siecle.
(Milyen mexicói hangzás!) 
így sóhajt fel, oh ti jámbor 
„Indjos bravos et fideles“  
Kuitlahuaczin ivadéki :
Ha már csak ugyan Inka kell 
Ott van nektek Chimál Popocám

CIa§sicu?ok fordítása.
Si vis pacem, para bellum.
(Ha békét akarsz, csinálj hadipótlékot.)
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Ama bizonyos csizmadia és fele* á 
sége kérdései és feleletei. •§

— — Egy porosz szónok azt a heves kifejezést 
hallata a berlini országgyűlésen : miszerint ő nem 
akarja megengedni, hogy a király a kardot a para
jaiéval cserélje fel. (Hát azt akarja, hogy megázzék?)

-------A pápa azzal biztat, hogy Rómát elhagyja
s Bécsbe jön. (Az pedig nem jó lesz, mert ha azután 
nagypénteken a harangoknak el kell menniök s Róma 
helyett Bécsbe mennek, soha se kapjuk többet vissza.)

------- (Mi légyen az a német kérdés?) Nemet
kérdés az, mikor az embertől azt kérdik az ebéd vé
gén : „was habens ghabt?*‘ (Mi az a 'német egy
ség?) Egy darab gömbölyű réz, a mire az van 
nyomtatva, hogy „ein Kreuzer.“ (Mik azok a Hes- 
senkasseliek?) Azok olyan szegény magyarok, a kik 
tévedésből németeknek születtek. (Mi az a Bundes
tag?) Az egy olyan hely, a hol a napot megkötözik. 
(Hol van az a „nagy Németország ?“ ) A  mappán.

------- Ha igy haladnak divatlapjaink a magyar
divat átalakításában, mint a hogy hozzá fogtak; nem
sokára elénekelhetjük, hogy

„Ismét, ismét viseljük hát,
Azt a plundrát, azt a csuhát,

A  mit nem rég elhagyánk 
Altdeutsch, englisch, frank lobonezok, 

Rokokó slepp, zsiráff kontyok,
Visszajönnek jobbadán.

------- (Azt mondják, hogy nem rég Németor
szágban egy fiatal ember zsidóvá lett.) Ennél na

gyobb csuda is történt már. Bizonyos Zerr nevű né
met iró ezelőtt tizenöt évvel magyarrá lett, s nevezte 
magát Zerrfynek. Azután megint németté lett, s el
kezdett kiadni : „Das Deutsche-Element in Ungarn“ 
czim alatt németérdekü brochuröket: — azután megint 
magyar lett. s átvett egy magyar divatlapot; onnan 
ismét megszöktették s akkor megint német lett és 
adott ki német hírlapot; akkor beütött a 48 s me
gint felcsapott magyarnak és lett élelmezési biztos. 
Azután elmúlt minden s ő megint visszament német
nek ; — azután ott nem kellett, megint beállt az 
emigrátióhoz magyarnak; azután onnail elcsapták, 
akkor beállt megint németnek, s most Londonban ir 
osztrák érdekű czikkeket „A  hungarian“  „egy rna- 
gyar“ név alatt. (Már ez csak jól kipróbálta magán 
a nemzeti egyenjogositást.)

-------Horvát atyánkfiainak nagy pörük van
most Zágrábban egy keringő miatt. (Mi bajuk?) Az 
a bajuk, hogy nem akarnak ugv tánczolni, a hogy 
húzzák nekik.

=  — Honnan támadt az idén ez a nagy árvíz?
— Hogy ne támadt volna, mikor annyi sok szép 

reménység lett vízzé.

Egy jelenet abból az országgyűlésből
a melyet az Osterreichische -Zeitung úgy akarna Magyar- 
országon megtartatni, hogy az alatt a ,,provisoritim“  — ka* 
tona törvények, kivételes rendszabályok s más egyebek is fenn- 
álljanak a szónoklatok buzdítása végett.

A . képviselő a jobboldalon (egy kormányi előter- 
jesztvényt mutat fel.) Tisztelt képviselő ház! Ni ni!

B . képviselő a baloldalon. Tisztelt képviselő
ház! Nem kétkedem kimondani, hogy no no!

C. képviselő a középen. Tisztelt képviselőház. 
Az előterjesztett indítványra fájdalmas szívvel kell 
megjegyeznem, hogy hajh hajh !

D . képviselő a baloldalon. Tisztelt képviselő
ház! én pedig egyenesen azt akarom felelni, hogy 
ho hó!

Elnök. Szónok heves kifejezéseire kénytelen va
gyok azt mondani, hogy ej e j !

F. képviselő a jobb középen. Uraim, legyünk 
higgadtak a jelen kérdésben; ne hamarkodjuk el a 
dolgot; mondjuk egy előre azt, hogy hm hm .'

Gr. képviselő a balközepén. Ugyhiszcm, fölösle
ges minden himezés háraozás; nekünk nincs más mit 
tennünk, mint a fejünkkel igy csinálni, és azt mon
dani, hogy iim üm. (Általános helyeslés.)

Elnök. Tehát jegyzőkönyvbe vétetik, hogy ,,üm 
iim“ s ezzel a mai gyűlés hipp hopp!

Melléklet : Előfizetési fölhívás ily czimíi jogi munkára : „Átalános
Törvénykezési Eljárás.64
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