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XI. k ötet t

I.
jjEdes anyám, — hallja?! —
Eí-hí . . . nem hallgat fiára! — 
Nagyon meleg csizmám szára,
S a nadrágom kényelmetlen ; — 
Levetkezem, — nem tűrhetem: —
Zsuzsi, Náni, -r- hallja?! — 
Bársonyczipőt hozzon nékem,
S bő bugyogót — hevenyében. — 
Attilámat tán megtartom?
Bár dörzsöli az is tarkóm!“ —
Szép ifjurkám, hozok —
Puha czipőt szalagcsokrost,
Bő bugyogót, hátul gombost,
S olyan mellényt, hogy zsebébe 
Egy itcze meggy beleférne! . . .
Ráveszi kis maga, —
S olyan szép lesz, — szebbet nála 
■Mezes bábos sem csinálna! —

'̂sak bajusza — kedves lélek, — 
Nem illik majd hozzá — félek! . .

n.
„Kedves mama, — nézze, lássa!
Ugy-e nem szép ez a párta?
Magyar derék, ujas mente, —
Meg se lát ben’, — jó  levente! . . .

Ilyet visel a néptenger,
Föl se tűnik ben az ember! —
S nem is illik semmiképen, —
Le vetkezem, fölcserélem!“

„„Á m  cseréld fel szép leányom, — 
Megsiratom, — de nem bánom . . . .  
Kiki jobban érzi, látja :
Mi nem illik — ő reája!“ “

III.

Ki a lovag, ki a dandy? Kilátszik! — 
Kötőfékes stekkerével de játszik. 
Három szélben bugyogója — derága, 
Nagyobb szelet csinál igy ő — hiába! .

,8 *9. 1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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Félrevágva fantázia-kalapja,
Üres fővel sétálgat ő alatta.
Adóssága a váltószék keserve, —
S egyéb gondot magának mért keresne? . . .

Vígan röpül, mint a dongó a falnak, — 
Ajkai közt operettek nyavalygnak.
Házassági holt eszméit virrasztva,
A  szép hölgyet stekkerén át nyilazza! . . .

Hosszú sálját vállra vetve czipeli,
Ez érdeket ingyen kölcsönöz neki;
S oly eszményi alakká lesz az áldott,
Mint a kandié, amint viszi a zsákot!

Hej a minap — megcsalódtam keményen!
Két szép lányka ment mellettem serényen,
Egyik elől, — nagy kendő volt nyakába, — 
Másik hátul, — mentés, pártás leányka,

De fölfordult ez a világ, — gondolám, —
Már nem hátul, elől megy a szobalány! . . .
S az utósó hölgynek olyat köszönök, —
S kigyúlt arczom, hogy talán még most is ég! - -

Pedig, pedig . . . .  bevallni is röstellem :
Most fogtam csak csizmadiát mérgesen;
— De hát mért is nem volt Írva hátára 
Vagy czímere, vagy a kendőnek ára?!

Kukoricza János.

IV.

A  S Z Í N  V Á L T O Z T A  T Ó  U D V A R I  T A N Á C S O S .
(Egy magyar diplomata jegyzékeiből.)

Egy kis német udvarnál volt egy udvari 
tanácsos, a ki arról volt nevezetes, hogy volt 
neki egy kék galla-frakkja, melyet fel szokott 
ölteni, mikor például herczegi diszlakomára 
volt hivatalos.

A kitűnő férfiúnak hatalmas étvágya volt, 
s e tulajdonát nem is engedé parlagon heverni.

A harmadik fogás étel után a fejedelmi 
asztal vendégei kezdék észrevenni, hogy a kék 
frakk lassankint lilaszinüvé válik.

Az udvari tanácsos csak evett és ivott ren
dületlenül tovább ; a frakk egyre vörösödött, 
a vendégek bámulata egyre nőtt; mig az ebéd

végén a frakk tökéletes karmazsinvörössé vál
tozott.

A következő ebéden a frakk megint kék 
volt, s megint köztetszésre változott át tuli- 
pirossá.

Ezért a színváltó frakkért a derék férfiút 
mindenféle küludvarokhoz meghítták diszebé- 
dekre, czímekkel, érdemjelekkel dísziték, és 
igen nagy becsben tartották.

A mi a szinváltoztatást illeti; az nálunk is 
elég elismerésben részesül, csakhogy nem azok
nál, a kik kékből változnak vörösekké! haneiu 
inkább megfordítva.

I

M I T  V Á R H A T U N K  A Z  O L A S Z O K T Ó L .
előadja ama demosthen«si hirességü népszónok Sün György.

Ti-ti-ti-ti-sztelt pu-pu-pu-pu-pu-pu-blikum!
Mi-mi-mi-mi a me-me-me-me-nküt akarnak 

azokkal az oooooolaszokkal ?
K-k-k-k-k-ki-ki-ki-ki-csoda nnnne tudná, 

m-m-m-m-mi-mi-mi-mi-csoda ne-ne-ne-ne-mzet 
az ooooooolasz ?

Az oooooolasz tu-tu-tu-tu-djuk, hogy ini- 
mi-mi-mi-nd me-me-me-me-geszi a ma-ma-ma- 
ma-cskákat.

Dddddde ha mi-mi-mi-mi-nd me-me-me- 
me-geszi ma-ma-ma-ma-gyaroooooországon a 
ma-ma-ma-ma-cskákat, akkor ki-ki-ki-ki fo-fo- 
fo-fo-gja el a pa-pa-pa-pa-tkányokat?

Vwvfvwilágos, ho-ho-ho-ho-gy ez is a pa-

pa-pa-pa-rasztok k-k-k-k—k-k-k-k—kö-kö-ko- j 
kö-telessége lesz akkor. . I

Azonkívül tu-tu-tu-tu-djátok, hooooogy , 
a ma-ma-ma-ma-gyar öööööösi czi-czi-czi-czi' 
mere a tö-tö-tö-tö-ltött k-k-k-k-áposzta; dddde 
nnnnnnem az oooooolasz k-k-k-k-áposzta, a 
mi-mi-mi-mi-töl a ma-ma-ma-ma-gyart ki-ki' 
ki-leli a hideg.

A kkkki tehát a czi-czi-czi-czi-merére és 9 | 
czi-czi-czi-czi-czájára bü-bü-bü-bü-szke, az ööö- 
ööörizkedjék az oooooolaszok ba-ba-ba-ba-rát- ; 
ságától : me-me-me-me-rt bi-bi-bi-bi-zony I

í me-me-me-me-meg ba-ba-ba-ba-bánja!
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Egy tölgyfa története.
Betűszedő. Kérem szerkesztő ur, e helyett a két 

801 helyett, a mit ki tetszett törülni, valami apróságo t.
Szerkesztő. Kedves barátom, újdondász, valami 

et sorra való apróságot.
, Újdondász. „A z Orczy-kertben levő kétszáz 
yes tölgyfát tegnap szétzúzta a villám.

Másnap. Tegnapi újdonságunkat újabb értesülés 
az°0^n °^a m( (̂̂ os^ juh:> hogy a kétszázados tölgyet 
1 2 Urczy-kertben nem egészen zúzta szét a villám, 
lanem csak egy ágát.

. Harmadnap. Tulajdonképen, illetékes helyről ér- 
QSltteténk, hogy nem volt semmiféle villámlás az 

rczy-kert táján az idén; a kétszázados töW nek 
8emmi baja.

i ,^ egyednap. Személyesen indulván el, meggyő- 
esí Szerezni, ama kétszáz éves tölgy tárgyában, 

derült, hogy — nem is volt olyan tölgy sehol.

Két legyet egy csapással.
l• De aztán Mózses gazda, rá ne szedjen ám, a
1 tereburája van.

te Hogy szedném én rá khendet? ha én azt 
llem, rám khiáltana a lelkiismöretem. 

j ^  De iszen Mózses, ha az én feleségem olyan 
udna hallgatni, mint a kend lelkiösmerete ! . . .

Piiiin desideriuiii.
ha ^  Jegoagyobb pium desiderium most a volna, 

a,z lrók számára valaki olyan látogatási jegyeket 
8okna/ e ’̂ a ra^ot bizouyos kellemetlen meghivá- 

ra Htogatás helvett oda küldhetnének.

Xépgyiilés.
Népszónok : Kedves román atyámfiai! . .
gép : Éljeni!
Népsz. : A  magyarok . . .
Nép : Éljen!!
^.épsz. : Megölték az apámat.
Nép ; Éljen!!
Népsz. : Jertek boszuljuk meg!
^áp. : Menjen apád, neki volt velek baja!!!

Históriai adom*.
i j... . Csokonai a kábái lelkésznél, mint ifjúkori ba- 

kö]|aná!> Soltész nevű iskolatársával jött össze, ki a 
q i ^ ^ 0^ 03 Mecénásnál „aufführolni^ ajánlkozott. 

°^onai ezt oly zokon vette, hogy jm égi {végéráiban

sem feledheté, s midőn betegsége alatt Soltész is 
meglátogatta, a szenvedő hozzáfordult, s csaknem 
elhaló hangon mondá neki: „No, nem lesz már szük
ség többé engem aufführolni, — mert nemsokára én 
fogom aufführolni az urat a Jézus Krisztusnál*4, — s 
ezzel visszafordulva a fal felé minden további szó 
nélkül elszenderült az Urban.

------- (Micsoda lap az az „Őst undWest“ ?) Hát
’ szen magyarul van : „országokat oszt és rajta veszt “

------- (Minek van az a deszkakerítés az akadémia
palotájának fundusa körül?) Hát tudod ezek az új
ságírók sokat izgágáskodtak, hogy nekik igynem jó, 
úgy nem jó, ilyen terv kell, olyan terv kell. Már 
most aztán az épitető elektorátus körüldeszkáztatta 
az egészet, mint a hogy a monumentumokat szokás, 
s a mint az épület magasabbra fog emelkedni, a desz
ka zást is magasabbra fogják vinni, s csak a leleplezési 
ünnepélyen, mikor egészen kész lesz, akkor bontják 
majd le róla.

=  Biróválasztás volt P  . . . n, s a többség egy 
fiatal — erélyesnek ismert — emberre szavazott. 
Azonban ez váltig szabadkozott, felhozva minden 
lehető okot, végre hogy ő még nagyon fiatal e hiva
talra, azért kéri, hogy szavazzanak más éltesb és ér
demesebbre. Erre felszólal égy éltesebb tanácsember :

— Öcsém, hát hol láttál te olyan disznócsordát, 
a melyben malacz is nem lett volna!

=  A  legközelebb elmúlt időkben történt, midőn 
még a körözendő hirdetmények a cs. kir. hivatalok
hoz németül jöttek; hogy a szbiró kiadta azt fordítás 
végett egyik írnoknak, ki szép magyarságáról mind
egyik előtt nevetséges volt. Ez tehát a többek közt 
ily hirdetést bocsátott ki :

Simon János, kisgyerek, süketnéma, beszél né
metül, magyarul tótul — kerestetik, a ki# feltalálja, 
a t—-i cs. k. hivatalnál tegyen jelentést. (Értsd : Si
mon János süketnéma és Kisgyerek, — akkor híres 
rabló Yasmegyében — ez beszélt három nyelvet.)

=  Egy bonvivant úri ember összejővén egy rég 
nem látott lelkész barátjával, ki inté, hogy hagyna 
már egyszer fel rósz életmódjával; mire ez kérdi : 
hogyha megigéri, ha meghal, ő temeti el, és szép 
épületes prédikácziót fog felette mondani, úgy igen 
lemond ezen életmódról.

— Oh — mond a lelkész, hisz már a textus ké
szen van nálam.

— Mi az? — kérdi ez kíváncsian.
— A  bűnnek zsoldja a halál, — válaszol a 

lelkész.
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Lord Saving és neje közti levelezés.
Madame! Tekintve az amerikai calamitásokból 

eredő gyapothiányt, s az ebből származó crisist, nem 
veendi rósz néven, ha felkérni bátorkodom összes 
crino- s egyéb kelmekészlet seregének létszámát a 
körülményekhez mért szerény niveau alá való leszál
lítását sürgetem. Your stb.

Sir! Tréfás bohó! örömmel értesülök, hogy a 
gyapjú drágul, tehát lesz alkalmam magamat kitün
tetni a többi nők előtt, ha megmutathatom nekik, 
mily kevés befolyása van ama crisisnek én reám, ama 

! sereg létszámát, valamint crinolinaim átmérőjét is 
épen daczára! most kettőztetvén.

Madam! — Semmi tréfa! a legangolosb komoly
sággal ismétlem, hogy az intés egész s leghidegebb- 
vérüségemmel történt, s reményiem, hogy nem leen- 
dek kénytelen jogos igényeimnek más, azaz, alázatos 
intéseken kivül is nyomatékot adni!

Sir! — ön  látszik sérteni akar engem? mivel 
olyas valamit merészel követelni, a mi méltóságomon 
alul van! — A krinolinok meg vannak rendelve, tes
sék 5000 fontot minél előbb küldeni.

Danim! 5000 fontot? — még pedig crino— — 
rongyokra! ebben rejlik önnek méltósága. — Nőt a 
farthing!!! (egy fillért sem.)

Sir! Hogy merészel egy nőnek igy közel lépni? 
— Nem hihetem, hogy pimasz epistoláit józan észnél 
írja — tán magasb régiókba ragadta önt a sok 
brandy, gin és portéi•? igazam van ugy-e?

Bizony magasra! — mert úgy fogok lecsapni 
boudoir-jába, mint a mennydörgös ménkő, és önhöz 
nem közel lépni, de még igen is közel leütni.

Miss Saving (ir). El vagyok készülve mindenre 
és tessék . . . , (valaki csönget).

Miss Saving. O ! schoking!

Lord Saving. Aha, te álnok! majd adok én ne
ked mindjárt sok inget!

A drámának az a vége, hogy a lord úgy beleke- 
: verődzik a sok crinolinba, hogy kénytelen magát meg

adni, s a Lady mint dictator addig ki nem szabadit)*1’ 
mig a capitulatio feltételeit, ama 5000 ft-tal kiruk
kolván, nem teljesiti.
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Katona uram.
, Mennyi humor találtatik magyar népünk még 

alsóbb osztályánál is, erre nézve szolgálok nehány 
peldánynyal édes atyafiságodnak :

A többek közt, az öreg Katona János előbb 
5>Kegiments-schneider,“  később szalontai szabómes- 
er az egész közönség előtt mint furcsa „poétás‘, 

ember volt ismeretes, amennyiben, ki ő vele csak 
legkevésbbé is ismeretségbe s érintkezésbe jött azt 
fiadig kifigurázta. — Magához hivatja egykor Ka- 
°na János uramat egyik fukar számitó „görög bol- 
0s>“ hogy — varrjon neki egy fekete nadrágot, s 
°SY a görög számítása szerint a posztóból semmit 

Se mismásolhasson el az öreg, arra kérte, hogy a nad- 
lagot ott ő nála szabja ki szeme előtt. Oda is ad 

üeki egy egész vég posztót, hogy abból szabjon egy 
aclragot. Az öreg a szabással nehány perez alatt 

. ®zen volt, s az elkészítéssel vasárnap reggelre 
érkezve jó egészséget kivánt. Adott szavát Ígéretét 

. é rül  Pontosabban be is váltá mint a határidő ki
vetett , mert már szombaton este a kész munkát 

Sz.ePen bepakolva haza is küldé inasától, csakhogy a 
gorög rettentő csodálkozására a pakkból nem egy 
e két nadrág fordult ki ugyan azon posztóból.

Hiszen csak egy nadrágot varrattam a meisz- 
ereddol? — riad az inasra — eredj csak rögtön 
Ulld fel Katona uramat.
- Az öreg aztán szépen megfejté, hogy igaz, hogy 

csak egy nadrágot szabott, de a posztó duplán le- 
n hajtva, két nadrágnak kellett lenni; egyszersmind 

^menyen szivére köté, a fukar kereskedőnek, hogy: 
k ' í|ec®ületes mester ember karakterében többé ne 

mert ez îa legj°t>ban vigyáz is megcsalja,

k , A gondüzőbe ment az öreg Katona, s hallja mi- 
j)e?í; panaszkodik ott egyik sertés kupecz, hogy már 
^Jarta az egész várost és kezdő hízói a szalontai 

vörös nagy fülü ártányai számára sehol sem kap 
eletlgedő korpát.

Oh hát csak az a baj — mondja Katona J. 
i aiu biztatólag — ’szvan nekem akár négy szuszék- 
kal ^  (hombár).
k ^ Van-e? — kérdi a sertés kupecz — no itt a 
ad^1? megveszem mind a négy szuszékkal, hogy 
 ̂ la K. J. uram? — s rögtön nem csakhogy megal- 

ör**l k n^py szuszék korpára, hanem a kupecz előre 
U Ve a jutányos alkun, szembetűnő áldomást is 

gaV Ucs°lt; s más nap már korán zsákokkal terhelt 
^  , eVekkel kérésé föl a mestert kimérendő a korpát 
jj- csés jó reggel kívánás után mondja, hogy : — No 

* * • uram a korpáért jöttünk.
Nagyon jól tették kigyelmetek — fogadja 

m: 1 • ^ e t  — tessék bejönni — előveszi aztán K. J, 
rint*' 8zabómester a tűs párnáját, (mely szokás sze
lj szépen négy czikkre volt illendően kivarrva) s 

rPaval töltve s mondja, hogy: — No jól ide nézzen

kigyelmed — s ekkor egyikre mutat — hát itt va n 
egy szuszék, két szuszék, három szuszék s itt van a 
negyedik szuszék.

— Hiszen én nem ilyen szuszék ot vettem — 
mondja a kupecz boszus meglepetéssel.

— Már jól értsen meg kigyelmed — jegyzi meg 
Katona uram — én nem mondtam, hogy milyen lesz 
a szuszék csakhogy négy szuszékkal adok, és ez mint 
láthatja kigyelmed, épen annyi.

Máskor meg fölszólít az öreg egy napszámost, 
hogy — hova megyen? s ez mondja, hogy : — me
gyek napszámra.

— Soha se fáradjon kend tovább — marasztja 
K. J. — Jöjjön ide én hozzám napszámra. — Mi lesz 
a dolog? — kérdi a munkás.

— Pénz-olvasás — feleli K. uram, s a napszá
mos a kedves dolgot felvállalta. A  napszám ekkor 
tiz váltó garas volt, s oda adK. uram neki tiz garast, 
hogy olvassa. A  napszámos hozzáfog a pénz olvasás
hoz, s megolvasván az adott mennyiséget, mondja, 
hogy :

— Megolvastam már.
— Hát mennyi? — kérdi K. J. uram.
— Epén tiz garas ez — feleié a napszámos.
— No jól van, olvassa meg kend megint, és 

azután kezdje újra, s valahányszor megolvasta kend, 
mindig húzzon egyet a hosszú Lídára ezzel a krétá
val, — s a dolgos früstök s ebéd végeztével szinte 
úgy teve, mint a hogy K. uram beszéle. Estve aztán 
mondja K. uram, miután már délután csak a felvál
lalt munka kötelező erejénél fogva sikerült estig 
tartóztatni dolgosát a véghetlenül megúnt munká
ban, hogy :

— Na megolvasta kend jó l?
— Meg — mond ez — hogy az örd . . .
— Hát mennyi? — szakasztja félbe K. a bo- 

szankodót.
— Tiz garas ez, ha milliószor megolvasom is.
— No tegye el kend hát már, — aztán ne pa

naszolja máskor, hogy milyen jó dolga van annak, a 
ki egyebet se tesz, mint egész nap pénzt számlál.

=  De ő megtudta mondani még azt is, hogy az 
erdő-gyaraki vízi malomtól Szalontán az ő házáig 
(egy mfnyi térség) hány lépés? mit, nehogy azt gon
dolja valaki, hogy ő talán mint lépegető (vulgo 
indzsinér) talán fellépett : megmondom, hogy ő azt 
oly találóan olvasá meg, hogy az erdő-gyaraki vízi
malomnál egyik kereke talpa elhasadván, azt egy 
guzszsal összekötő, s a malomnál midőn a kocsi meg
indult, lehajtá fejét a kötözött kerek felé, s azt ol
vasva, mig csak udvarán a pitvar ajtó előtt meg nem 
állott a szekér, fejét fel nem vévé, mikor is a tört 
kereket kivevőn, azzal a földön egyet gördített, mely 
tért megmérte az öreg, hány lépés? s igy pontosan 
kiszámította könnyű szerrel, hogy E. Gyarak Sza- 
lontátol hány lépés.
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K I R E  S Z A V A Z '  Ö N ?
Porosz választási tragoedia. Két felvonásban.

Személyei : Potzke; Landratli és expressus ad hoc, 
hogy egy kis városban a követjelölt miniszter számára kortes- 

| kedjék, 1. 2. 3-ik vendéglős; 1. 2. 3-ik pinczér ;’l. 2. 3-ik házi
szolga; 1. 2. 3-ik borbély; I. 2. 3-ik bérkocsis. Történethely : 
ibi ubi, idő : toties quoties.

I. felvonás.
1-ső jelenés. Potzke, 1-ső vendéglős.

Potzke. Kire szavaz ön?
1. vendéglős. Engedelmével, majd csak a sza

badelvű jelöltre.
Potzke. Az én engedelmemmel ugyan nem. Ha 

ön nem a miniszter urra szavaz, én rögtön elhagyom 
a fogadóját.

1. vendéglős. Értettem kegyelmes uram. (El.)
2-ik jelenés. Potzke, 1. pinczér.

Potzke. Mit hozott ön ?
1. pinczér. Kávét.
Potzke. Kire szavaz ön ?
1. pinczér. Pardon Monsieur, a demokratára.
Potzke. Mit? még a democratára? s még fran- 

cziául tituláz? Nincsen pardon, vidd vissza a kávét, 
olyan pinczérrel nem hozatok kávét, a ki nem a mi- 
nister urra szavaz.

1. pinczér. Pardon Monsieur. (Kávéstul el.)
3-ik jelenés. Potzke, 1-ső házi szolga.

Potzke. Mit hoztál?
1. házi szolga. Legalázatosabban kikefélt leg

fényesebb csizmáit.
Potzke. Kire fogsz szavazni ?
1. házi szolga. Bátorkodom egész tisztelettel a 

népjelöltre.
Potzke. S ha azt bátorkodói tenni, tőlem egy 

garas borra valót sem kapsz, sem az én csizmámat 
nem tisztítod. Most marsch, küld a borbélyt.

1. házi szolga. Csókolom kegyes kezeit. (El.)
4-ik jelenés. Potzke, 1-ső borbély.

1. borbély. Jut morjen!
Potzke. Mit ,,jut morjen?46 hát a ,,Kisztihand66 

hol maradt? Kire szavaz ön?
1. borbély. Oh az enyim valóságos savon de 

cocos, parfume des milles fleures.
Potzke. Nem a szappant kérdem; hanem hogy 

kire fog szavazni?
1. borbély. Én kérem alássan? Én a választási 

urnára. Arra fogom tenni szavazatomat.
Potzke. De ki mellett?
1. borbély. Mellett? Hát a jobb szomszédom, 

meg a balszomszédom mellett.
Potzke. Filkó! Azt kérdem, kit választ Ön? a 

ministert-e, vagy a demokratát?
1. borbély. Ah kérem alássan, hogy tehessem azt 

a gorombaságot a minister úrral, hogy képviselőnek

tegyem meg; hátha megint elkergetik az országgyü~ 
lést, akkor ő maga magát kergesse ? Tudja nagysá" 
god, inkább a demokrata. Azért nem kár.

Potzke. Rechtsum! Marsch! Engem olyan bor
bély nem borotvál, a ki a miniszter ur ellen szavaz. 
Takarodj.

1. borbély. Most már hát csókolom kezeit. (El.)
5-ik jelenés. Potzke. Bérkocsis.

Potzke (lekiált az ablakon). Hej, drotskás!
1. bérkocsis. Far mer eur gnan ?
Poszke. Négy tallér egy napra. — Kire fogsz 

szavazni?
1. bérkocsis. Hát kire, ha nem a democratára?
Potzke. Takarodj! Olyan bérkocsis nekem nem 

kell, a ki nem a ministerre szavaz. (Becsapja az ab
lakot.)

Potzke (egyedül). No ezek most meg vannak 
téritve. A  vendéglős elmondja a többi vendéglősök
nek, a pinczér a többi pinczéreknek, a borbély a többi 
borbélyoknak, a kocsis a többi kocsisoknak; ezek & 
czéhek mind ő excellentiájára fognak szavazni. Ezért 
legalább is Rother adler 2-te Klasse.

II. felvonás.
1-ső jelenés. Potzke, 1-ső borbély.

Potzke. No eljött ön? Eszére tért? Hát kire fog 
szavazni?

1. borbély (beszappanyozza Potzke arczát). Hát 
a kire nagyságod fog.

Potzke. No már ezt szeretem! beszélt a többi 
borbélyokkal is ?

1. borbély. Oh igenis. (Fél arczát megborotválj a 
Potzkénak.) Azok is mind arra fognak szavazni, a 
kire nagysád. Remélem nagysád is a democratára 
szavaz.

Potzke (felugrik). Mi—it? Mit mond kend !
1. borbély (borotváját összecsukva). Hát nagy** 

sád nem arra szavaz? (borotváját zsebébe dugja). N° 
én pedig olyan kuntsaftot, a ki nem arra szavaz, nem 
borotválok. Csókolom kezeit. (El.)

Potzke (félig megborotvált képpel dühösen)- 
Pusztulj! Te Wühler, te Rother, te Hecker! pinczér! í 
házi szolga, küldjétek nekem másik borbélyt, küld- ! 
jétek ide a város minden borbélyát!

2-ik jelenés. Potzke. 2. és 3. borbély.
2. borbély (az ajtón bedugja a fejét). Kire tét- j 

szik szavazni?
Potzke. Hogy mered azt tőlem kérdezni?
2. borbély. No mert én csak olyanokat borotvá

lok, a kik a democratára szavaznak.
3. borbély (második háta mögött). Én is.
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Potzke (dühében oda akarja csukni mindket- 
t0nek̂  ainyakát az ajtóhoz.)

borbély (okosabbak, mint hogy azt meg-2- ik)
3- ikf engedjék történni, s megugranak.)
Potzke (dühösen). Mar most azért is magam 

Iügok borotválkozni. Hej pinczér!
ö-ik jelenés. Potzke. 1. 2. 3. pinczér.

1 otzke. Hozz nekem gyorsan
borotvát.

meleg vizet, és

1- pinczér. Yes, sir. Hanem elébb, sil vous piait, 
lre ^tszik szavazni?

Poszke. Mi közöd hozzá ?
pinczér. Azért, mivel if you please, én nem 

galok senkinek, a ki nem a democratára szavaz.
2- ik/

sz
*-ikf

pinczér. Én sem. Egyikünk sem. (El.)
1 otzke (utánuk vág egy famacskát, természe

ti8??1 három közül sem talál egyet). Takarodjatok! 
a unkok! Majd megmutatom én nektek. Hol a

kocsmáros?
4-ik jelenés. Potzke. 1. 2. 3. vendéglős.

• 'i Potzke. Micsoda vakmerőség ez az ön kocsmá- 
n# Azt gondolja az ur : Magyarországon va

dunk? így keu rer)(lre szoktatni a cselédjeit? 
t r* vendéglős. Engedelmet. Épen mondani akar- 

) üogyka nem a democratára tetszik szavazni, 
szolgálhatok uraságodnak tovább szállással,

o. ^°tzke. Jól van, nagyon jól van. Fel lesz je- 
Rá Vf f ez a monJas ? fekete könyvbe lesz jegyezve, 
ehb01 ^ eZZék. Önök is hallották uraim. Megyek, 

en a perczben más hotelbe megyek.
^ vendéglős. Notabene : én hozzám ne tessék

jönni; mert én sem adhatok szállást azoknak, akik 
nem a democratára szavaznak.

3. vendéglős. S miután az én fogadómon kívül 
azután nincs több a városban, kérem magamnak azt 
a kegyet, hogy tessék az én kényelmes szállodámat ! 
megtisztelni becses távolmaradásával.

Potzke (elszörnyedve). Hű! Tauzend Saxen! \ 
’Sz ez összeesküvés! Megyek, repülök Berlinbe visz- j 
sza. Hej Hausknecht! hol a házi szolga?

Jelenés. Előbbiek. 1. 2. 3. házi szolga.
Potzke. Fogd a bőröndöm, hozz egy bérkocsist, 

vidd le a holmimat, megyek a vasútra.
1. hausknecht. Hát nem tetszik a demokratára 

szavazni ?
Potzke. Még neked is az kell?
1. hausknecht. Mert én hozzá nem nyúlok olyan j 

kofferhez, a ki velünk nem szavaz.
o’ | hausknecht. Mi sem.
Potzke. Himmelsakra! Hej bérkocsis! drotski- 

führer! Ide frissen!
1. bérkocsis (kívülről). Kire szavaz az ur?
Potzke. Majd adok én neked. Tarifa szerint 

fizetek.
1. bérkocsis. Ma nem. Le vagyok foglalva a 

democrata szavazók által.
2 * | bérkocsis. Mi is. Mind besetzt!
Potzke. (Kénytelen a bőröndjét maga a vállára ; 

venni, s úgy vinni el éhen és félig borotvált arczczal ! 
az indóházig, s még ott is a Reisecoupé I. Classe 
jegye helyett a jegy váltó egy szavazat czédulát nyom 1 
a markába, a democrata nevére.)

Borkorcsolyák.
] • « 5555 Egy lumpféle R . . . i nemes ur, mindenéből 
o, ^§yva, egy pap rokonához ment, s ott megbete- 
ö c Verű kérte a papot, hogy elfogja-e te n ( m 
k m . El bizon, volt a válasz, erről fogok prédi- 
 ̂ ni ; Elhagytad te az Istent, de az Isten is elha- 

tégedet.
a A „Gombostű" legutóbbi számai egyikében 
Va\ ° ^ e7il̂ ny czimü rovatában a minap ezt ol- 
k am : Ujheli Imre hazánkfia, Yelenczében elhunyt 
ron °n°k Ur becses kagylógyüjteményét, mintegy há- 

1 SZekrénynyel, a nemzeti múzeumnak hagyta, 
yy* érte hálás líöxzönetünket, becses megemléke-zeseert.

meo-T®?7 eSyüSyü ember másodszor házasodván 
kérdi tőle a szomszédja :

ólet? ^ a öcsém, hogy diszlik az uj házas

^  Csak megvolnánk imigy-amugy, — válaszol

az együgyü — de talán ha az első feleségem élne 
még sem házasodtam volna újra, s nem vettem volna 
el a mostani feleségem.

=  Hol kapta ezt a nagy vágást homlokán bá
tya? — kérdé egy suhancz a kiszolgált huszárt.

— Kápolnánál történt biz az öcsém, hogy a va
sasok igen atakiroztak reánk; egy vasas erősen ne
kem vág, paríroztam, de kardom lesiklott, s jól főbe 
komintott a sógor, de én sem voltam rest, úgy vág
tam le nyakát, hogy lova már vagy 100 lépést nyar
galt vele, hogy visszanézett és észrevette, hogy feje 
nincs.

=  Nem volt oly kérdés, a mire Katona János 
uram meg ne felelt volna. Egy tudákos biró meg 
akarván az öreget akasztani, azt kérdi tőle, hogy :

— Meg tudná-e mondani, hogy ez a hegy hány 
véka lenne? — Mire K. J. igy felelt :

— Hát biz a biró uram, ha a hegynél nagyobb 
hegymérő vékát csinálnának, nem lenne egy sem.
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