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X I . k ö te t.

É N  N E M  S Z E R E T E M  A  T A V A S Z T .

Én nem szeretem a tavaszt :
Ez csak ígér, s tovább halaszt; 
Most még csak a virág sárga,
S enni való csak a spárga.

A szőlőt még most karózzák, 
Választ még csak Poroszország, 
Az egres sem jó még enni, 
Törököknek kell pihenni.

A  földnek másik oldalán 
Ott már aratnak is talán?
S eddig érik az olíva;
Pers’ ott melegebb a kiima.

De nekünk a késő fagyok 
Ártanak még igen nagyon : 
Elfagy paszuly, dinnye, baraczk, 
A  kukacz nem : ne féltsd te azt!

Csak cserebüly hull a fárul, 
Omér se hallat magárul. 
Mikor lesz még ezen szilva!? 
Montenegró útja nyílva?

Azért én csak az őszt várom;
Ha által esünk a nyáron,
S ha valami jég nem vér el,
Eszünk szőlőt lágy kenyérrel.

K—$. M—n.

,8 59. 1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

18. szám
Május 3-án 1862
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A Z  E X E Q U Á L H A T A T L A N .

X. gróf egy szép kis hétezer holdas bir
tok ura az ukrániában. A birtok primae clas- 
sis, s el van látva minden szükséges gazdasági 
épületekkel.

X. srróf e birtokocskátúl 14 év óta még 
nem fizetett adót.

No — adót nem fizetni még nem virtus; 
azt próbálta ■ más is ; hanem aztán a státus 
megvette rajta, exequálták.

Igen de X. grófot tizenégy évi adójáért 
még csak nem is exequálták. Ez a valami.

Hogy lehet ez? Hát úgy lehet, hogy tizen
négy év óta sem egy kapavágást nem tétetett 
a földein, sem azokat haszonbérbe nem adta, 
ott állnak azok parlagon, ugaron, a végre
hajtó hatalom nem talál azokon egyebet pap
sajtnál, a mi tudvalévő legsoványabb sajt a vi
lágon. Ö maga tökepénzéböl él, instructióit 
eladta s jószágain csak vadászat végett szokott 
megjelenni; s e czélra van két vadászosan bú
torozott szobája roppant kastélyában.

Egyszer azonban az állam éber őrei, a 
financzok, megsejtvén a nemes ur megérkeztét 
kastélyában, mielőtt ismét odább kocsikázha- 
tott volna, ott lepték szerencsésen.

Volt pedig öt szép hámos lova, a miken 
idejött, a mi adóbehajtók között is megért 
hatezer pengőt. Ezt lefoglalták, elkobozták, a 
státus nevében lebiróizárolták s az odavitt köz
ségi jegyzőt felelőssé tették érte, hogy a lovak 
ott maradjanak, s azoknak netaláni elvitelét 
minden erőhatalommal megakadályozza. Ti
zennegyed napra pedig kitűzték a törvényes 
határidőt az elkótyavetyélésre.

X. gróf teljesen megnyugodott az állam 
rendelkezéseiben s e végrehajtási tény után, 
hogy annál biztosabb legyen a státus a lo
vak el nem vitetése felöl, rájuk zárta az akol 
ajtót, zsebébe tette a kulcsot s elment szalon
kát vadászni. Csak tizennégy nap múlva jött 
vissza. Az öt ló az alatt persze, hogy megdög
lött éhen; a kótyavetyére megjelenők a bőrét 
sem használhatták többé. Még azokat is a stá
tusnak kellett eltakarittatni.

De már ez több volt az elégnél!
A dolog a pénzügyminiszter ur tudomá

sára jutott, s X. gróf parancsot kapott „ad 
audiendum verbum/4 a miniszter ur előtt 
megjelenni.

X. gróf a párisi boulevardon sem szokta 
a tulipános szűrt mással felcserélni; hanem a 
jelen esetben átlátta, hogy az illem és a tisz
telet úgy kívánják, miszerint a helyzet válto
zatosságához képest neki is át kell alakítania 
viseletét, hogy megjelenése kifogástalan legyen.

Csináltatott tehát magának egy frakkot, 
melynek dereka hónaljig, szárnya hegyei pedig 
sarkáig értek; ahhoz sárga mellényt, csípőn 
alul nyúlót, csattos czipőket és egy másfélláb 
magasságú czilinderkalapot; igy állított be a 
parancsolt helyre.

A mint a várakozási terembe lépett, a be
jelentők siettek tudatni a miniszter úrral, 
hogy itt van X. ur, de nagyon furcsán van 
kösztümirozva.

A miniszter ur nem szereti a tréfát; X. ur
nák azt az izenetet hozták vissza, hogy az 
iigyér ur nincsen ide haza.

— Jól van : felele X. ur, jelmezéhez illő 
nyugalommal. Tehát várni fogok, mig haza
Jön -

S ott várt négy óra hosszat rendületlenül; 
röfös czilinderét térdei közt tartva.

Ekkor azt a hirt hozták ki neki, hogy a 
miniszter ur beteg, nem lehet vele beszélni.

— Jól van; felelte barátunk, kenetteljes 
pietással, ö excellentiája azt parancsolta ne
kem, hogy idejöjjek, mert szólni akar velem. 
Ha beteg, itt fogok várni, mig meggyógyul.

Ez már még is túl megy minden emberi 
türelmen! „Jöjjön hát be!“ hangzott a harma
dik parancs.

X. gróf, karja alá kanyaritva czilinde
rét, besasirozott az elfogadási terembe, s igy 
szólt :

„Excellentiás uram, tekintse szomorú álla
potom at.“

A miniszter ur igen bölcsen, alaposan fej- 
tegeté előtte, hogy az állam nem nélkülözheti 
az állampolgárok földeire vetett adót, hogy 
ez eljárás mennyi kárt okoz magának X. ur
nák. Mennyivel okosabban tenné, ha már maga
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í zetni nem. akar; hogyha bérbe adná jószágait 
s, a Mérnökre bizná, hogy az fizesse az adót : 
Ce. § róf mindezekre nem felelt egyebet; 
Kunt azt : hogy „excellentiád, tekintse szo- 
Woi’u állapotomat/4

A miniszter ur igen szépen beszélt vele. 
í “ ;ta> llogy ha terhesnek találja az adóhát- 
| ralekát, hát fizesse meg legalább felét.

»Excellentiád, tekintse szomorú állapoto
mat/4

No hát fizesse meg egy negyedét.

„Excellentiád, tekintse szomorú állapoto
mat/4

— De hát akármit, azt; de valami adót 
csak fizessen az államnak.

„Excellentiád, tekintse szomorú állapoto
mat/4

— Menjen hát a menydörgö menyköbe! 
Ne fizessen semmit; csak nekem hagyjon 
békét.

X. gróf máig is szűz vállú nemes ember.Ö O
K —s. M—n.

Fontos Galibák.
Liferálta mindigaz.

Feleségesedni ment a szegény tótcsabai ma
gyarrá qualifikált tót legény egyik alföldi mező- 
‘ r°sba. A lányos háznál — mert hiszen a jószüle 

tudni gyereke jövendőbeliének csinnyát bin- 
í ° S y  ki és mi légyen az — kérdezik az atyafi-
to1 h° g y :

Van-e háza?
Aj — feleli ez — van Csabán ház.
Hát földje van-e?

^7" Földjein? — van Csabán sok, sok fold van

I m ] Igen szép — nyugosznak meg az öreg szü- 
kerőjük vagyonán, de egy kissé nem épen na- 

S}°n uj kopott ruháján egy kicsit fölakadtak a gon- 
d°8 Szülék s kérdik:

Hát egy kis ruha-féléje csak akad-e? — mire 
z atyafi ily felvilágosítással szolgált. 

la bli— ? á t  kizom nadrág kék, (kellene) ujjas kék,

, — Adjuk hozzá a Pannit, hiszen becsületes
^kelő ember lehet ez, ha egész öltőbeli ruhája 

1’ ekbeli“ hisz nálunk csak a biró uram s az esküd
ik  járnak kékbelibe.

W°gyan lett a diákból gróf -  a 
sötétben.

 ̂ Szivarozva ólálkodott az egyszeri diák a grófi 
ogiyák és kazalok között egy sötétes éjjelén, s mi- 

j.°n az éjiőr által ezért derekasan összeszidatott és 
nyegettetett, feltalálja magát úgymond : „hallgass 

ősember : ha gyújtom is, a magamét gyújtom!“

,Bocsánat méltóságos uram, nem ismertem fel, — 
mond a pajtaőr meghunyászkodva és — mindketten 
szerencséjüknek tartották, hogy elódalhattak a vas- 
lőcscsel.

De jól van találva!
Hadastyán lett az egykor hős vitéz, ki a X .—i 

csatában a nagy Napóleon orrát is levágta volna, ha 
az meg természetesen hagyta volna.

Uj egyenruhájában komolyan sétálgatott az ut- 
czán, midőn egyszerre egy photograph-kirakat előtt 
megáll, s a kitett különféle arczokat fontos szemmér
tékkel vizsgálja; — végre aztán a nézegetéssel jó l
lakván, ujját ráhelyezi egy arczképre, s egy világ
rész tudományát magán viselő arczczal igy mond rá 
bírálatot : Már ez akárki légyen : de jól el van ta
lálva!

=  A  hradeki kincsleti tisztek közt egykor nagy 
volt az egyenetlenség — sokszor keverték egymást 
mindenféle kellemetlenségek közé. A  helybeli pap 
ezen megbotránkozott, s mit csináljon, hogy azon 
rendellenes állapot jó, nyomra jöjjön? Kiprédikálja a 
tiszti publikumot. Es úgy lett. Bizony mondom 
nektek — mond az illetőkre vonatkozván — ne le
gyetek, valamiként a juhok, melyek, ha a farkas 
közzéjök ront, szétszaladnak, hogy egyenkint köny- 
nyebben felfalattassanak; hanem legyetek mint a 
disznók, melyek összeszaladnak , hogy a farkast 
könnyebben széttéphessék.

=  Jefferson a minap azzal kecsegtető magát, 
hogy az északiak adósságaik terhe alatt Összeroskad- 
nak, hanem most megmutatták neki az utolso csatá
ban, hogy nem szeretnek adósok maradni.
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A  rabló, ki emberére talál.

Rabló vezér. Megállj. Én vagyok az a híres Patkó!
Utas. Ugyan jó, hogy találkozunk! Ilyen ember kell nekem! Én vagyok a „Kikirics“  jótékony 

album szerkesztője és sohakiadója. Itt az előfizetési ív. Ne is tessék aláírni, csak fizetni.
Rablóvezér (elszörnyedve). Jaaaj! Micsoda kezek közé jutottam ! ! !

Törvényszék előtti tanúvallomás.
Hát mondd el fiam, hogy volt, mint volt a dolog, 

hiszen te ott voltál!
A  tanú szerette volna az igazat is megmondani, 

meg a tettest is kímélni, a tanúskodás kellemet
lenségeitől is megmenekedni, és cselekedte volna ezt 
aképen.

— Úgy van kérem nagy alázatossággal, ott vó- 
tam az malomban, mikor a dolog történt, ott vótam 
őrőnyi osztég, hát mikor már fölöntötte a legény az 
én búzámat a garadra, én a fal mellett lévő padra

lefeküdtem aludni. Lefeküdtem, osztég a fal-felé 
fordútam, osztég elaludtam, hanem láttam mikor Pál 
Pétert főbe ütte a fejszével, — de már azt nem tu
dom kérem nagy alázatossággal, eltrafálta-e ? mert 
már akkor aludtam.

Német Miska. Te! Az a Kallab magyar volt; 
mert ez onnan jón, hogy „Kalap.“

Magyar Miska. De bizony csak német volt, 
mert ez onnan jön, hogy „Kalb.“
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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  ID Á M H O Z .

, Tekintedezs barátom uram.
, , Jpen mozsd írtam meg cziket Hírnök barátom 
hoo^1̂ ’ naSyon loyolalist, azon themanak fölöte, 
olv*>r miC8oda szíp dolog nem felelős minister, mikor 

Vas°k bícsi telegramot, hogy minister felelősig 
fal! me^ *s a(̂ atot* Mar most ín úgy vagyok, mint 

a szorult fireg. Ha irok felelősig elen, ütöm ko- 
yamat ide, ha irok melete, ütöm oromat oda, ho- 

ö^an bizonyítsam be hazafiusagal párosodott jolír-

zelmüsígemet? ki vídelmezi meg engemet:Donauzei- 
tung-e, vagy Pesti Hirnök? Aj jaj, csak nem na
gyobb baj lehet anál, mint mikor az ember olyan 
nagyon szeretne magat nagy urak kegyelmibe meg
ajánlani, aztan nem tudhatja, melyik az egyik 
nagyobb ur, mint a másiknál ? hogy anak kereshetne 
ember kedvibe?

alazatos szolgája
Tallérossy Zebulon*

i ^  Miért nem lehet Rómából eljönni a franczia 
fonáknak ?
i ‘ Mert a franczia császárné érdekes állapot
o n  van. ^

^  De hát mi köze ennek Rómához?

— Nagy köze van. Ilyen állapotban azt szok
ták mondani az asszonyságokrúl, hogy „Rómába 
k é s z ü l n e k már pedig akkor csak nem kiván- 
hatja senki Napóleontól, hogy elvigye onnan a gar- 
nizonját.
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Az én princzipálisom.
Ne gondolja ön, ki e sorokat olvassa, hogy itt 

holmi diákos haszontalanság — érték nélküli ostoba 
firkálással fogom untatni.

Tessék csak mulhatlanul elolvasni, oly borzasztó 
dolgokat fog hallani, miről a csodák korszakában sem 
volt fogalma halandónak.

Az én különös princzipálisomról regélek el némi 
töredéket utveniat:

A biz a nevét sem tudta becsületesen leírni, úgy, 
hogy azt — bár mindenik betűje szörnyen hasonli- 
tott egy-egy taliga kerékhez — pápa ő kitűnősége 
— (eminentiája; de most az egyszer magyarán aka
rok beszélni) — szemével sem lehetett kibetűzni s 
hitelesen állíthatom, hogy az az országos hírre vergő
dött rettenetes rébus-fejtő, itt ugyan átlátandja az ő 
fejtelenségét. Tehát Írni nem tudott, sőt az úgyneve
zett „rósz világi azt suttogta, hogy ő princzipális- 
sága hajdanában kályhafütő s pulykapásztori — nem 
épen a legnemesebb állomásokban vitézkedék, de ez 
már régen volt, s erre azt szokták mondani, hogy : 
„talán nem is igaz.“  Elég az hozzá, hogy midőn én 
vele megismerkedtem már akkor ur volt, még pedig 
nagyur, háziúr, földesur, arany-ezüsttel biró ur, több 
urodalmakban levő tiszteknek parancsoló ura, és 
legtöbb ezerekre menő hold földek igazgatását végző 
ur, pedig csak úgy hivták, hogy : kasznár. Jóbarát- 
jai sokszor megemliték, hogy „hatalmát tekintélyét 
s befolyását tekintve, megérdemlené legalább is az 
urodalmi inspektor czimet mire ő rendesen azzal vá
laszolt, hogy ő csak ilyen naturális ember s csak 
annyit tud diákul, hogy a „titulus ohne vitulus“  nem 
sokat ér.

Már nagyobb gyerek korában oly különös 
ügyességet, fürgeséget s örökké víg kedélyt tanúsí
tott, hogy a furfangjaikról általában ismert Kegle- 
vichék s Józsa Gyuriék tréfáik kivitelében a találé
kony eszü gyereket nem nélkülözhették. Vele, az ő 
eszközlése folytán eskették fel a barátot Bakhus 
papjává s vitték a mennyországból az alvilág fene
kére, még pedig tüzes szekéren, mely alkalommal a 
vöt vizes pokróczokkal betakarva kocsira ültet
ték s azt alatta meggyujtották; ekkor történt, hogy 
a vő a Stix vizén nem tudván fizetni az öreg Chá- 
ronnak büntetésből reggelig gyertyatartová kárhoz
tatott. Szóval oly lélekjelenléttel s oly rögtön felta
láló elmével birt, hogy nem volt olyan perez olyan 
helyzet, melyben azonnal nem birt volna segiteni 
magán s másokon; miért a birtokos gróf különös ke
gyét mégis nyerte.

A többek közt egy időben nagyon rájártak a 
szegény legények a gróf marháira és sertéseire, 
eléggé kutatták keresték a zsandár urak a lábasjó- 
szág-háboritókat, sőt nehány ismeretesebb kormos 
ifjút keményen megvasaltak s csúnyául meg is kínoz
tak, de mind hiába, a patiens nemcsak, hogy egy kis

bornyu vagy malacz fiat, de egy árva betűt sem val
lott, megsokalta s megszánta végre a kasznár az il
lető lábasmarhák, s szegény legények kegyetlen 
sorsát, egy szép csákány fergeteges alkonyaikor 
(ekkor virrad a jó madaraknak) fölfegyverezvén 
magát vagy három vasvillával felékesitett béressel 
s az oldaláról elválhatatlan biztos hordásu egy cső- i 
vü nyulijesztőjével U.-Fehértóra hajtatott.

— Itthon van-e Vaszil? — kérdi a házból épen 
kilépni akaró vénasszonytól hatalmas dörgő hangon:

— Jaj — estét — kívánok a tek-tekintetes ur
nák — dadogá a vén nő egészen megijedve — csak 
magunk vagyunk.

— Annáljobb, hát életben van-e még az a nagy 
konya fülű szalontai fajta veres ártány mit tegnap
előtt hajtottak ide? — dörgé puskáját előre tartva.

— Huh jaj dehogy van . . . vagy’sz nem is lát- 
tünk mi semmit, ide ugyan soha sem hozták.

— Nem? . . . mars ki! ezzel az asszonyt úgy 
hányá ki szintúgy kalimpált bele. — Gyertek elő 
fiaim — hívja a sut leghátulján piszegő kis tolvaj 
kuruez fiakat — nesze kis leány egy ezüstpénz, 
nesze neked is kis fiam, no neféljetek — vallatja — 
ugy-e láttátok a nagy veres disznót? jó  volt a füle : 
kis lányom?

— En nem, Pista ette meg, nekem csak a farka 
végit adták mikor már éjtszaka felébredtem a többit 
mind elásták.

— No Vaszil jó, hogy jösz — mondja a belépő 
izmos alaknak — gyere menjünk nálam disznó torra, 
ha te meg nem hittál azért én szivesen viszlek. Mit 
volt mit tenni? Vaszil a vasvillás béres férfiaktól kö
rülvéve még azáltala soha nem látott lábas jószágo
kat is kikeritette, s mit a zsandár-beczirk-beam- 
ter s mindenféle ámtok amter urak hónapokig siker
telenül kutattak ezt a kasznár tapintatos bánásmódja 
egy rövid óra negyed alatt kikeritette; pedig hát ez 
a férfiú egy napig sem járt az iskolába soha. De a 
mennyire elmaradt ő a tudományoktól, annyira igye
kezett gyerekeit lehető legjobban s minden tekintet
ben kitanittatni, s higyjék meg uraim! hogy azon 
embernek ki még a maga név aláírását sem tudta 
elolvasni (csak úgy ráismert, hogy azaz ő névírása) 
egy 6 éves fia s egy 8 éves leánya azon felül, hogy 
minden elemi tantárgyakban otthon volt, az első a 
fuvolán s az a zongorán oly ügyesen s oly gyakor- 
lotsággal játszott, hogy midőn velem együtt terczet- 
tet játszának a vidéki értelmiségek csodánkra jártak, 
sőt a birtokos gróf előtt is hihetlennek tűnt fel a 
rövid idő, mely alatt ennyit elsajátítottak.

A szabadabb elvű, politikai lapokat szenvedély- 
lyel hallgatá, de csak következő esetben : Uj lap ér- 
keztekor valamelyik tisztet, vagy engem fölszólított, 
hogy nézzük át a lapot.

(Vége következik.)
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H O G Y A N  F O G Y  EL M A G Á T U L  A  PO R ZÓ  ?
vagy

Az uj török kölcsön.

*ir^Z anS°l°k legközelebb rászántak egynéhány 
Rn hocskát azon mystieus kérdés megfejtésére : ho- 
öl an van az> hogy a porzótartóbúi az aranypor, a 
ue kúl, hogy valaki megenné, a puszta ide-oda töl- 
erT v»Sel ^sztara elfogy? S ennélfogva nyitottak 
egy kölcsönt Törökország számára, hogy azzal a 
P ®ereget szerelje fel s a hátralevő zsoldot fizesse 

k hogy ez igy és ne máskép történjék, Sir Tho- 
^as meghizatott, hogy e pénz hova fordítására szi- 

yeljen fel. Következnek az okmányok, 
líet sh' I homas ez ügy felderítésére rendbeszedett.

1-ső̂  okmány. A hárem felügyelőtől, 
i tekintetes u r! Ismered-e a halhatatlan Szádi- 

azon versét, mely ezt mondja : „nincs fegyver 
t|Z .asszouyi szemnél gyilkolóbb ?“ — Továbbá, tu- 
eii ’ !10gy ezt mondja az Alkorán : „leggonoszabb 
]lf̂ nseg a gond és a bú.“ Én tehát megkapván a 
g sereg kiegészítésére és felszerelésére küldött első 

, ho forintodat, miután az előrebocsátott alkot- 
c y°s paragrafusok szerint az asszonyi szemek is 

^U^S^ernemek közé számíttatnak, s a gond, mint 
há n8ê ’ erds ellenállást kíván, s minthogy a nagy ur 
ta'ífme eddiSelé csa^ nyolczszáz odalikból áll, e ba- 
'l  ,°anak ezerkétszázig való kiegészítésére és fölsze- 

temSere me&tarf° ttam négy milliót, a többit elkiild- 
a nagyvezérnek. Alázatos szolgád. Innám-Záde. 

okmány. A  nagyvezértől.
aki Aagysag°s ur! Bizony nagy szükség volt arra 
An1S'F^nZre‘ különösen szükségesek az erődítések. 
a ail°gva elrendelém, hogy az én számomra meg 
hűl" ^  Ur szamara ezentúl ne fábul, hanem márvány- 
l , eP1̂ essenek a nyári kioszkok, s e czélra megtar- 
ni' ain milliót, a többit átszolgáltattam a Khaz- 

rnak. Alázatos szolgád. Neted-Oda nagyvezér, 
o-ik okmány. A Khazniártól.
Méltóságos ur! Megkaptam a két milliót. Na- 

f^° i ' biztosság okáért csupa Wertheim és Wiese- 
neh ^ a^ a pakolva küldtem el a Szerdár Ekrem- 
to-  ̂ pakolás, etc. belekerült egy millióba. Aláza- 

ŝ °lgád Hafiz-Etne, Khazniár.
okmány. A  Szerdár Ekremtől. 

hót p^yuiéltóságu ur! Megkaptam azt a kis mil- 
tai ^ ® kevés. Ebből az én stratégiai mozdula- 
pa . ra» hárememnek ide-oda szállítására , hintóimra, 
re lPaimra> csatatervek és hadibulletinek megírására 

betett hivatalnokokra alig elég ötszázezer fo- 
s>> ? hobbit mégis átadtam a Defterdárnak. Alá-
82<%ad. Oh-nemér basa.

-ik okmány. A Defterdártól. 
ezer "pX(íe^entias ur. A  mint megkaptam az ötszáz- 
rUmil k nt° t; hétszázezerét mingyárt elküldtem a 

11 bégnek; a többit pedig azonnal magamhoz

vettem, s hajóra ültem, s elmentem Amerikába ga
bonát vásáriam. Ha pár nap alatt vissza nem jönne k, 
úgy bizonyosan elnyelt a czethal. A  paradicsomban 
majd számolni fogok. Alázszolgád. Ja-ja. Defterdár.

fi-ik okmány. A  rumili bégtől.
Kegyelmes uram. Igen jó , hogy a hátralévő 

zsoldrul gondoskodtál. Magamnak mingyárt megtar
tottam belüle százezer forint hátralevő zsoldot. Igaz 
ugyan, hogy én még csak egy esztendeje szolgálom 
a szultánt, de tegyük fel, hogy ha addig, a mig má
sutt generálissá lettem, mindig itt szolgáltam volna, 
soha sem fizettek volna, a hátrálék felment volna 
százezer forintra. A többit elküldtem az Anatoli
bégnek. Alázatos szolgád Jolhuz basa.© ©

7- ik okmány. Az Anatoli bégtől.
Dicsőséges uram. Helyeslem a küldeményt; csak

több volna. Elsőnek tartom, hogy hadseregünkbe uj 
szellemet kell önteni s azt európai lábra állítani; e vég
re ötvenezer forintért legelébb is jó  franczia borokat 
vásároltam össze; köztük igen jó vontcsövű champag- 
nei pezsgő ütegeket, melyekkel a tisztikar épen most 
gyakorolja a czélba lövést. A  többit elküldtem Bart- 
wish basának, hogy ossza ki. Alászolgád. Neizéj basa.

8- ik okmány. Bartwish basától.
Rettenetes uram. Borzasztó ez : hogy nekem 

ötvenezer forintot küldenek; holott a magam követe
lése hatvanezerre megy. Már most mit csináljak? 
Kénytelen vagyok az egészet megtartani s a maga- 
mébul küldeni tizezeret Neadki agának; a hadsereg 
fizetésére. Alászolgád. Bartwish basa.

9- ik okmány. Neadki agátul.
Ragyogó fényű uram. Kaptam tizezer forintot az 

alattam levő hadsereg fizetésére,. Ez áll ötezer ember
bűi, jut mindenikre két forint. Épen, a midőn ki akar
nám osztani, veszem a hírét, hogy kétezer ötszáz em
berem részint megszökött, részint levágatott. Ez az én 
hasznom, mert az én érdemem. Tehát a megmara- 
dottaknak kiadatám a rájuk eső ötezer forintot a 
hadnagyokra, altisztekre éskáplárokra bízva a kiosz
tást. Neadki aga.

10- ik okmány. Egy basibozuk káplártól.
Te hitetlen kutya! Ma nyomtak a markomba ki- 

lencz piasztert, hogy azt az alattam levő tiz legény kö
zött oszszam ki. Először is kilenczet tiz felé elosztani 
nem lehet;másodszor pedig ha a legénység megtudná, 
hogy zsoldot kezdenek fizetni, zendülés ütne ki a tá
borban, mert azt gondolnák, hogy ennek igy kell lenni. 
Én tehát, hogy mind az algebra szabályainak, mind a 
tábori fegyelemnek eleget tegyek, a kilencz piasztert 
megittam magam, s következőleg jelenthetem neked 
te meg add tovább, hogy „én“  — „ma“  meg vagyok 
elégedve. Macsali basibozuk. K — s. M— n.
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Ama bizonyos csizmadia és fele- .s 
sége kérdései és feleletei. =,

------- ;(Mit tesz az, hogy Anglia és Francziaor-
szág azt mondták az amerikainak, hogy ha gyorsan 
lenem győzi a délieket, ők elismerik?) Ez bizony 
azt teszi, hogy „ha nem akarod, hogy a testvéreddel 
megosztoztassunk, hát üsd agyon.“

— — Tehát az olasz- franczia kereskedelmi 
szerződés létrejött! (Váljon miféle czikkekre kötöt
ték ezt az alkut?) Alkalmasint a szomszédok bőrére.

Hadi bulletin Amerikából.

tartott, míg áthordtak bennünket e posványon, mely
nek még nincs neve, de ha megnőhet, csalhatlanul 
adriai tengernek fog neveztetni. Délig Gibraltár 
ormait foglaltuk el egyetlen puskalövés nélkül, s 
déli szalonnánkat jMoszkau lángjainál pirítottuk 
meg, melyet tüzelőfa hiányában voltunk kénytelenek 
a politika czéljainak föláldozni. Jelen tudósításomat 
pedig irom Karthágó romjain, mely mint afrikai 
nagybátyja szinte egy ökörbör területén látszik építve 
lenni, csakhogy nem szíjjá vékonyított, hanem egy 
darabban hagyott intensiv minőségében az ökörbőr
nek — Scipio II. -u s ; hadvezér.

Egy tudós szarka.
—  E l é g i a .  —

Ott gunnyaszt a kalitkában,
Nem is eszik bánatában.
Nem ízlik a tüdő immár,
Bús a tudós szarka madár.

Kiröpült a kedves párja,
Már a háztetőket járja,
Vendég jöttét bejelenti,
Fogoly társát elfelejti.

És őt szegény fogva tartják, 
Ingerelik, megugratják. —
S árva feje haragjába
Egyet cserren, — de hiába! . . .

Van szerencsém jelenteni tábornok urnák, hogy 
Tróját tegnapelőtt elfoglaltuk; a mit hajdan Achil
les tiz esztendeig ostromolt, mi tiz percznyi. puskázás 
után bevettük; az ellenség, mely állt nyolcz mestiz- 
ből és két komondorból, megadta magát. A  harma
dik komondor elesett; ezt csakugyan Hectornak hit
ták. Az innen két órányira fekvő Ninivét egy utász 
századunk földig lerombolta, s ázsiai druszájához 
hasonlóvá tette. Négy nap alatt nyolczszor találtuk 
utunkban Londont, mind a nyolczat elpusztítottuk, 
megtorlásul a Trente -ügyben gyakorolt szoronga- 
tásért. Innen Sparta ellen fordultunk; a spártaiak 
térden állva kértek kegyelmet, mi nekik megadatott, 
azon föltétel alatt, hogy a poggyászt szállítsák utá
nunk; egy Leonidás nevű néger elárulta, hol vannak 
az élelmi szerek elrejtve? azokat prédára eresztők. 
Éjszakára Babyionba értünk, mely azonban, hadse
regünk felét sem volt képes befogadni; állván tizen
két tőkeházból. Másnap Velenczénél átkeltünk egy 
mocsáron! a lagúnák városa nem tudott többet kiál
lítani három lélekvesztő csónaknál s igy két óráig

Nem is illik komoly bölcshöz,
Hogyha mindjárt úgy üvöltöz! —
Fogja magát rébuszt farag,
Sekszpirt olvas, — szamár marad . . .

Kukoriczát vacsorálgat,
S megbetegszik szegény állat! . . . 
Kurizálgat a lapokban,
És a szeme — nagyot koppan . . .

Még versre is keseredik,
De a viliik kinevetik; —
Csak a sajtos örül — mondom : —
Hogy keveset nyom a fonton! . . .

És a tudós utóvégre 
Eljut a példabeszédre :
„Sokat akart ez a szarka,
De nem bírta meg a farka44! . . .

Kukoricza János.

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

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


