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Megjelenik minden szombatnapon egy íven sokféle képpel ellátva.
Előfizetési ár : Egész évre jan.— dec. 6 írt., 6 hóra jan.—jun. 3 frt., és három hóra 
apr.—jim. 1 frt. 5 0  kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. —  

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

XI. k ötet

A diplomatia dolga.
bemenjen-e, ne menjen-é?
Elöl rontson be, vagy hátul? 
Meddig menjen, hol álljon meg? 
Vizen innen, diófán túl?

Megtartsa-e, ha elvette? 
Visszaadja, vagy megszállja? 
Fegyverrel hóditsa-e meg?
Vagy elég lesz szóval szájjal?

Már mint a török hadsereg 
A kis sziklás Czernagórát.
E fölött tanácskozásban 
Töltenek sok hosszú órát.

Egyik az ellen protestált 
Ha bemennek; más meg annak, 
Ha nem mennek elég gyorsan, 
A míg jó kedvükben vannak.

A míg ezen tanácskoztak 
A bölcs magas diplomaták,
Az alatt a jámbor török
Rég be is ment — s ki is dobták.

K—s. M—n.

1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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T A L L É R O S S Y  ZE B Ü 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!
Nekem is propositiom volt, hogy londoni 

expositiora elmenjek, a mirül mondanak, hogy 
igen szíp compositio; de minthogy azon suppo- 
sitio, hogy lesz nekem elíbbi positiomba repo- 
sitio, rám nízve lett nagyon impositio : anal- 
í'ogva kínytelen vagyok megmaradni oppositio 
itthon lívö naturális positioban. Eníl világosá
ban nem beszílhetem.

Míltoztata tülem kírdeznyi tekintedezs ba
rátom uram, micsoda hivatalt lehetne mig kap- 
nyi országban? Bizony nehíz dolog, nehíz do

log! Anyi concurrens, hogy alig lehet valami 
dignitasba lejutni. Hanem mondok egyet te
kintedezs barátomnak. ípen mozsd kinaltatik, 
hogy superintendentiak áltál ajanltasík tiz ta
nuló ifjú hatszaz forint fizetísre. Ezt jo lene 
tekintedezs barátomnak. Igaz ugyan, hogy te
kintedezs barátom mar nem ifjú, de ha kine
veztetik ifjúnak, ifjú lesz. Duplex libelli dós 
est : kap pínzet es kap ifjúságot Ezt az alo- 
mast bátor vagyok becses figyelmetesígíbe 
megajánlani

alázatos szolgája
Tallerossy Zebulon.

L A P C Z E N T R A L I S A T I Ó .

A bécsi „Donau-Zeitung44 veszekedéseit va
lami angol statisticus egy év alatt figyelemmel 
kisérvén, belőle ez adatokat jegyezte fel.

A „Donau-Zeitung44 szerint : a „Pesti 
Napló11 „legitim álarcz alatti felforgató.44

A „Magyar Sajtó“  „vakmerő felforgató.44
A „ Sürgöny44 „dynasticoloyalis felfor

gató.44
A „Hírnök1 ‘ „clerical-feudalis felforgató.44

A „ Wandereru „aristocratico conservativ 
felforgató.44

A „Neueste Nachrichten44 „dualisticus fel
forgató.44

Az „ Őst und West11 „oláh-szláv felforgató.4'
A „Vaterland“  „reactionarius felforgató.44
Mind ezeket el kivánja törölni a papiros 

színéről. — Akkor aztán majd csak maga ma
radna a vásáron.

E G Y  L E V É L  S O R S A .
(Jelenet egy készülőben levő nagyobbszerü drámából.)

Személyek : WilliSen, egy postás. — Kassenleerer, egy adós.
I Willi Sen.

Nehéz bejutnom, már harmadszor itt 
Csengettem és inas pokolba el- 
Távozni indítványozott, nehogy 
Háborjam álmait kegyednek én.
Itten van egy levél; per extrapost. 

Kassenleerer.
Frankirozott-e? azt tudatni vélem 
Elébb óhajtanám, elvem szerint 
Fizetni mert szokásom nem soha.

1 Willi Sen.
Kiildé nagy ur, és még pedig rece- 
Pissével, ráírván cito, cito!
De markot nem nyomott reá, mondván 
Hogy itt fizettetik.

Kassenleerer. Pokolba vidd.
Tudom mi lesz levélben? sürgetés : 
Lejáróit tartozást fizetni meg.
Add a kezembe, ám csupán azért,
Hogy földhöz én hajítsam.

Willi Sen. Azt ne tedd.
Uram, bolondozást ne kezdj; mivel 
Nem tudhatod, nincs benne puskapor? 
Elsül s repít a légbe, hogy ha csaptad. 

Kassenleerer.
Csapom pedig a földhöz én legott (levelet 

földhöz csapja, az elsül s az egész színpadot 
görögtüzbe borítja).
Willi Sen.

Még ebből aztán, mondok, baj lehet.
K —s. M — n.
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ÜSZÖGÖS KALÁSZOK.
Egy kazalból kiszedegette a turpásztói túzok.

Egy asszonyságnak.

Édes nagysám, hallom : nagy politikás *) lett, 
qj*jain számítja országbuktát — keltét;

I T0] Sombo8tű szélylyel a mappákra szúrva 
elezi kegyednek irányát, szellemét!

ehat politikás! Az aztán ám helyes! 
iszen mostanában a sok politikus 

fürdőre mén el, vagy odahaza — alszik; 
kegyed védelmére szorult az ősi jus . . .

^égetlen rokonszenv vonja e pályához,
^iea-estélyeken kegyed neve hangzik; 

e ért is ám szörnyen ezen tudományhoz — 
1 jgyed et hallja — biz az el nem alszik.

körben gyakran felemeli szavát, 
q ln̂  hajdan Jupiter — az állatok előtt;
^  t á r s n ő i  u* * _____  l ’  /» í ' i ____ i .

Mtársnői kiváncsa hirtelen felébred : 
egtudni kegyedtől a — sejthetlen jövőt!

És kegyed elmondja szép érczteljes hangon: 
siogyan áll a világ? lehet-e reménylni ?

ajtolva visznek-e petrezselem-levet 
 ̂ z angolok, ha mást akarnak — kefélni?

S ti^nogy Amerikában régen tart a viszály,
^  Elmondja szép kegyed — s kiszámítja mindjárt 
j j v  káros lenne az divatistennöknek :

°gyha gyapotban is szenvednének hiányt!

É* anczia császárra oly nagyon haragszik!
J támaszt annyi reményt, zenebonát;
^  lenne ha otthon a belső szobákban 

feleségének viselné jobb gondját!
A szentséges atyát leikéből szereti . . . 

^°ncordatumért) ezt súgva ejti ki; 
félhet a nő, hogy férje válpert indít :

” °ltomig<t esküért meg kell itt szenvedni! . . .
S
jt 8aJnálja, hogy nem él az uj világrészben 
II 1  ̂ n^k finomul emanczipálódnak; 
p°v..arkádiai életet élhetnek :

1 °̂ cscsel a lapok nem sokat bajlódnak —

az egyetemben külön ülhelyök van,
§ lnf tollfosztók között háziasszonyságnak;
(j - ar..ev lr*ulva aztán doktor lesz belőlök — 

r°niükre, kik rég Örökségre vágynak.

turto2 V  V0C(:n} : politikául Mi kik ad generis masculinbhoz 
nini h Unk : I)()lit,kMSok vagyunk; kik pedig a generis foerai- 

' uez : politikusok! így van kieszelve a dolog!

Az angolt gyűlöli különezsége miatt —
Sima hajlékonyán nem üdvözli a nőt;
Es annyira önző : azt is megvizsgálja : 
Requirálta fogát a nő — vagy oda nőtt?

. . .  Ki tudná felfogni a finom elmeélt, 
Melylyel kegyed fejti a világ állását —
Mikor kegyed beszél, tapasztalhatja is 
Gyengéd hallgatói titkos — ásítását!

S mig kegyetek majdnem órákig vitatnak : 
Apró urfiacskák, bájos piczi delnők 
Visitnak, sipitnak, mamát kiabálnak, 
Ugrálnak, csinálnak valódi porfelhőt.

Éhesek szegények, baj is gyötri őket,
És nincs a ki adjon kenyeret kezökbe;
A madame — szobalány, a jungeherr — kukta 
A gondot felrúgta — hogy’ jutna eszökbe?

„Béla-futása“  lesz a pompás nagy lakban — 
Apró tatárocskák czibálgatják egymást;
És mikor kegyed már segitségökre mén :
Egy chaosban élvez nyolez- tízféle sírást.

De a politika nem olyan szenvedély 
A  mit lehűtene családi csendélet!
A  politikában feláldozunk mindent —
Kegyed feláldozza a családi élvet.

Az ,,Orleansi szűz“ kegyed példányképe,
Ki fényes tárgya a világtörténetnek;
S mig kegyed hasztalan küzd annak híréért : 
Gyermeki az alatt egyenkint — elesnek!

— Ejnye de derék kezei vannak apám — mond 
bámulva az ujoncz, az őt regula alá vett három capi- 
tulatios Hári-féle bakának.

— Ezek — mond a baka, kezeit fitymálva nézve 
— csak olyanok, mintha faszszoltam volna a comissió- 
ból, hanem a melyeket elébb viseltem, azok milyenek 
voltak.

— Hát hogy lehetne az bátya, kérdi az ujoncz 
elszörnyüködve.

— Hát csak úgy történt biz az öcsém, hogy K o
máromnál gyütt a golyó mint a zápor; mi épen sor- 
tüzelésre akarunk czélt venni, a mint egy tizenkét 
fontos sort véve bennünket, észre sem vettem, hogy 
elvitte kezeimet, de abban a pillanatban veszem 
észre, hogy egy másik tizenkét fontos egy tót grá
nátos kezeit hozza szemközt, én sem voltam rest, el
kaptam őket, a feldserek bekötözték, s mai napig is 
ezeket viselem, s ha holnap nem jól rukkolsz ki, úgy 
teremtlek öcsém vele nyakon, hogy soha sem hiszed, 
hogy nem velem született ! — De az ujoncz inkább 
elhitte, mintsem hogy az ellenkezőt megpróbálja.



- -M it  csinálsz azzal a szűrrel pajtás? 
— Ócska már, csinálok belőle újat.

— Ejnye de szép!
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Múnicipalis síró baba.

Borkorcsolyák.
~~~ ~~ Hát mért húztál fehér bugvojrót Misi ? 

i<>y . ^’Supa hazafiságból, pajtás; a sarkam fáj s 
hil2|1 1Zlnát nem húzhatok, s minthogy csizmám nem 

föl az nem is kopik : ennélfogva annál ké
ken ,eU azon borjúnak is leöletni melynek bőréből 

llJ csizmámnak készülnie.
ily i biz a! addig együtt legelészhettek az

^zafiság sovány legelőjén.
nap. 7T nö férjhez menetele után három hó-
miüőn e la?y van férjét, haza mene édes anyjához s 
m°pd anyja kényszerítené a visszamenetelre őt, 

\ ma» at vonogatva : Bizon nem megyek én, 
n a férjemnek semmiképen sem tetszem : Ha

ülök sem tetszem; ha járok sem tetszem : Ha hallga
tok sem tetszem, ha beszélek sem tetszem. Hát édes 
leányom! szólitá az anya, ha dolgozol valamit úgy tet- 
szel-e? Úgy még nem próbáltam, felele a derék nő.

— Hol hagyta el szűrét atyafi?
— A  pintérnél van rej aradéban.
— Hát a pintér is szürszabé? eddig azt hittem, 

hogy csak kádár.
— Hja komám, ez olyan dzpróbás mester ki 

nappal abroncsoz, este pedig foltoz.
=  Egy földész nehány évig elmulatván meg- j 

kérni leppegő beszédű komjától a kölcsön adott 
pénzt, egykor aztán későn emlékezteié tartozására.

Ugy-gyan biz-zon kom-mám ur-ram! háát méég 
neem fel-lejtette el? hebegé az adós.
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Borkorcsolyák.
=  Mi lesz neve a kis leányodnak ? kérdé egy 

apától a lelkész. Kereszteltetem Zénóbiának feleié az 
apa. Azt bizony tudom, hogy nem keresztelik Zene
bonának az én akaratomból, monda rá a felharsant 
anya, mert anyósom elég zenebona a háznál.

=  Egy szegény anya, midőn besorozott fia útra 
indula, e szavakkal bucsuzék el attól : Aztán édes 
fiam ! ha háborúba kell menned, te járj örökké hátul, 
nehogy bajod legyen s mindig gugganj le mikor hal
lod, hogy lőnek.

=  Bánom, hogy megházasultam, panaszla egy 
apa, nincsen egy csendes órám e miatt a nyelves fe
leségem miatt. Oh apám! monda rá kis fia, ha kied 
meg nem házasult volna, be csendesen élnénk mi 
ketten.

=  Hány Isten van? kérdé a pap egy kis fiútól 
tanítás közben a templomban. En nem tudom, felele az, 
hanem azt ama vereslajblis gyerek tudja tova ne!

=  A  súlyos betegségből feltámbáskodott czi- 
gány közelebbről igy panaszla a lelkész előtt. Jaj 
édes tiszteletes uram! olyan beteg voltam, hogy 
szinte meghaltam, egyszer épen a torkomtól nyeltem 
vissza a lelkemet.

=  Egy sirásó pálinkázás közben a torban 
monda egykor a mellette ülő koporsó csinálónak : 
Hidd meg barátom! hogy mikor te meghalsz, én 
olyan szép sirt ások neked, milyent mostanság sen
kinek sem ástak a helységben, hanem arra kérlek, 
hogy aztán te is emlékezzél meg szolgálatomról; ha 
meghalok, készíts nekem egy tisztességes koporsót.

=  Egy czigány szembe találván egy nem nagy 
rangú nemes embert az utón, monda rimánkodva 
neki: Édes nagyságos uram! adjon egy pipa dohányt 
nekem s jót mondok érette. Az mámoroson a magas 
ezimtől kap minden zsebéhez szorgosan, de dohányt 
nem találván, monda a czigánynak: Dohányom nincs, 
de taplót adhatok, ha kell. Már barátom! az nekem 
is van, mond a czigány.

=  Közelebbről Sz.-Kereszturon lovak is mu- 
tattatának be mintegy sorozáskép a vidékből beírat
ván azok s tulajdonosinak neveik is az illető hivatal
nál. Midőn egy székely ily bemutatott lovát vezeté 
hazafelé a nevezett helyről, kérdé vele találkoztában 
egy u r: Hát földi! tán ezt a te lovadat is besorozzék? 
Be biz ezt, leve a felelet, hát nem látja az ur! be 
szomorú.

=  Ivözelebbrőli világvég-jóslatra nyugtalanná 
lett bizonyos szegény nő, kérdé az iskolatanitótól : 
Ugyan biz igaz-e, hogy holnap világvége lesz? Igaz, 
valóban igaz, monda tréfálodva a tanító, csak rajta!

együnk s igyunk mert holnap mind mennyországban 
leszünk. Jaj ! az Isten őrizzen attól, rebegé a sze
gény* nő.

=  Hát az angyal hol lakik szeretném tudni? 
kérdé édes apjától egy kis lányka. Az apa erre ölébe 
kapá a kis lánykát, kivivé az ajtó eleibe s mondn 
mutatva fel az égfelé : No kis leányom! az ángyai 
ott messze fenn lakik az égben, ha tudni akaród- 
Hát az nem fél, hogy le esik? kérdé a kis ártatlan.

=  Két atyafi összezördülvén egymással osz- 
tozás alkalmával, pálczával kezdék verni egymást- 
A  nagyobb erőt vévén a kisebben, hátrálásra kény** 
szerité azt, mig mindketten a kapujok előtti folyó
vízbe hátalának be s ott a vizben verék egymást, m]t 
látva egy fiú a szomszédból, monda rá : Hallottam* 
hogy az angliusok a vizen verekednek, de azért ne 
menjünk Angliába, hogy meglássuk, mert látom 
Pista bátyámék is a vizen verekednek.

=  Egy fiú, ki apja ökreivel együtt másokét is 
őrze a nagy erdőben, elvesztő nagy báttya egyik ök
rét s azt felkeresni indula, mi közben egy hegyül 
meglátván némi levágott vén cserfa tőkéjét nieg- 
hántva fejérleni távolról, kétkede, hogy az váljon 
marha-e vagy tőke. Mely mellett megpillantván va
lakit járkálni, igy kiálta hozzá szorgoson : Hallja-0 
kend bátya! az a tőke nem a bátyám ökre-e?

=  Egy gazda almaszedés közben leesék a fái‘°̂  
egy tarisznyaalmával együtt s nem tuda felkelni sa
ját erején a földről, úgy megütő az oldalát. Üss6 
gutta dolgodot, szidalmazá jó neje, miért nem vi
gyáztál jobban? már mind megtaplósul az alma, hogy 
jeejtetted.

=  Egy oláhfalvi ember, E . . . Albert, egyko1’ 
Háromszékre mene baromvásárra egy mezővárosba* 
ki midőn enni kezde ott egy fogadóban a tarisznya' 
jából, két mellette ülő egyén gúnyolódni kezde vdc 
mint oláhfalvival, még pedig igen darabosan, ő tüi‘tc 
egy kevés ideig,de végre jól pofon csapá az egyiké 
mire azok megfogák s a helybeli királybíróhoz hut- 
czolák őtet. A királybíró a bevádlottat előbb bezár*1' 
tással fenyegeté, de midőn megérte tőle, hogy mid’t 
tette légyen a pofoncsapást, monda neki némile£ 
mintegy gúnyolódva maga is : No én elbocsátla^ 
most az egyszer, de mondd meg nekem előbb, hogy 
hány Isten van ? Hat uram! hat, felele az. Egy v1*' 
gyón Csikban, a más Kászonban, a harmadik Ivézdj- 
székben, a negyedik Orbaiban s gondola a királyba 
rákra. Hát az ötödik? kérdé a királybíró. Az épcl1 
itt van ne, a ki előtt most állok : leve a felelet. Hát Jl 
hatodik? újra kérdé a királybíró. Az ott fenn v**11 
az égben, monda ő s az az egy verje meg azt az ötöt* 
Bántalmatlan bocsáttaték el a bevádlott.
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K A K A S  M A R T O N  E M L É K L A P J A I B Ó L .

olasz lap azt írja, hogy a pápa nagv- 
ru engedményt tett a római kérdésre nézve; bele- 

á?l3'e! etit a veö^es’ azaz, francziák- s olaszokból 
ha° el^ŐrSeSbe5 ^e csah azon feltétel alatt, hogy 
 ̂ ?z e§^sz# helyőrség lovas katonaságból áll s ez is 

f ‘ a. szerint osztva el, hogy a katonák legyenek 
icziak, a lovak pedig olaszok.

Kocsis. Hát kérem alázatosan tekintetes ur, 
zafelé̂ n̂ em~e a ^0CSK îa tan hónap indulunk ha

bon ^ ‘ Behogy indulunk; már hova gondolsz! eb- 
^hoban nem indulhatunk.

mT> . -^e kérem tekintetes ur, hisz a legforóbb
idő van.

B. Jól van no! menj dolgodra.
W  *i (maöaban) Bizonyosan bolond gombát evett, 

&y dyenkor havat emleget.O
e»v Aliért hánya veti úgy a húst szájában, mond 
Volf °^a^Kn öreg ur egy másiknak, kinek szinte alig 

ölég egy pár fogtöredéke.
WkiT ugy vagyok mint ön , kikoptak a ma-

tain - .N o  lássa, akkor én mégis jobban gazdálkod
óban}*1111* bn’ mer  ̂ nekem még megvan minden

— Pedig én nem látok egyet sem. 
rénv^u m *s áthatja mert otthon vannak a szék

emben egy skatulyában.

Porf^â Usb (a kávéházban.) Hej, kellner! adjon egy
p. ahbul a jeges kásábul.
^iiöczér. Eper vagy narancs (fagylalt) tetszik ? 

a •dehogy kell eper, hisz azt hoztam magam is 
a mit Va8̂ rra’ banem Rhbul a tarka-históriából adjon 
o*Vfv iaz az Ur ott eszik a ! — hanem egy kicsit Ion- 
b}08 iegyen, hallja!

. ,A párisi hölgyeknek nagyon megtetszett a 
h°2nj ak zsebkendője s némelyek divatba is akarják

„konk 2?P Ksz aztán ha az inas valami 3—4 rendbeli 
Czjp ] . n(P> — kendőkönyvet“  a hölgy után fog 
csot ni s ha a hölgy egyet tüsszen az inas paran- 
tiigg Sení Vai’va azonnal kiszakit egy „kendőlapot“ a 
elvéo’ ae§ v*sszhangjával s átnyújtja a hölgynek; ez 

teeodőjét mi alatt az inas meghajtja magát 
CziávV aztan ómét az inasnak kézbesíti egész grá- 
öak 'f. a kendőt mig az utóbbi véghetetlen boldog
k ő * ^  ma?át. Ha sír, ha köhög, izzad stb. mindég 

 ̂ e êz járul majd ezután a párisinő; a sétatéré

ben mint mindannyi tudós gyanánt fognak járni ki
vált télen, ha „rhume de cerveau-t“  kapnak csupa — 
„nátháni“ bölcseket lehetend majd látni.

=  Egy fiatal oktató bemutattatván egy előkelő 
urnái ennek barátja által, az utóbbi a szokásos beve
zető szóváltások után a házi asszony mintléte után 
tudakozódott s azon választ nyeré, hogy előkészüle
teket tesz római utazására. Később az oktató a házi 
asszonynyal egyedül maradt a szobában s zavarban 
lévén a társalgásra való anyag miatt, kapva kapott a 
római utazáson, melyet szőnyegre hozott, mit sem 
tudván ennek conventionalis jelentéséről, s :osszabb 
szünet után csak elkezdé :

— De irigylem nagysád sorsát.— Ön?
— Igen.
— Hogy, hogy?
— Hogy oly szép reménynek nézhet eleibe; sze- 

réntem nincs szebb az utazásnál.
— Hisz én nem fogok utazni.
— Pedig R . . . ur azt mondotta az előbb, hogy 

Rómába tetszik utazni.
A  mindinkább piruló fiatal nő, nem állhatván 

többé e czélzásokat ott hagyta rögtön s egy meg
vető tekintetet vetvén a bámuló oktatóra a mel- 
lek-szobába vonult, hol férje barátjával mulatott. 
Az oktató sejdité, hogy valami ostobaságot köve
tett el s azonnal a kulcslikra tévé fülét hol ezeket 
hallá :

— Ejnye R ...u r  mond a nő, de pimasz egy ven
déget hozott magával, képzelje csak, a mostani álla
potomra czéloz s úgy beszél mintha legbizalmasb 
barátnőm volna.

— Ejnye pedig nekem mint igen szerény fiatal 
embernek ajánlották, azért hoztam öt oktatónak a 
gyerekekhez, s ezzel kiment kegyeltéhez explicatiók 
végett, de ennek már csak hült helyét találta; — a 
szegény, úgy elkotródott mintha soha ott nem lett 
volna.

=  A jótékony intézetek egyre szaporodnak fő
városunkban; vasárnapokon a városligeti bérkocsik 
ostromlása is oly olcsó s igen érdekes látmányt szol
gáltat a közönségnek. Úgy ostromolni még az uton- 
állók sem képesek, még a leggyöngédebb hölgyek 
s még a dajkák is valódi egri elszántsággal rohanják 
meg a kocsit legsebesb futtában; — 10 uj kr.-ért 
kiki részt vehet a rohamban s ha tagtörést nem szen
ved, diadal jeléül kiviszik a Városligetbe.
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Ama bizonyos csizmadia és fele- I 
sésre kérdései és feleletei. *£

-------A hesseni fejedelem ellen fölállított sere
gek vezére Shack tábornok. Már most igazán „Shakk 
a herczegnek!“  (Talán a királynak?)

— — (Mért mondják azt, hogy De'Z-Tirol?) 
Azért mert van Tirolnak olyan része is, a ho\ fo ly 
vást éjszaka van.

------- Az amerikai rabszolgatartók serege Ko-
rinthnál megveretvén, Memphisig vonult vissza. Te- 
ringettét! Görögországtól Egyptomig meg sem állt!

------- (Váljon miből állhatott azoknak a japáni
vértanuknak a mártyrsága?) Bizonyosan lapot szer- 
keszhettek dupla censura mellett — Japánban. (No 
úgy meg is érdemlik hát szegények, hogy canonisál- 
tassanak.)

------- (Mire mutat az, hogy báró Bach a Ró
mában adandó diszlakomához Bécsből viteti a sok 
pompás ponczelánedényt.) Arra, hogy a római por- 
czelán árusok nem hiteleznek.

Az uj kerék talp.
Ejnye, nézze kee csak komám ezt a kerék tal

pat! egy darab fábó van az egész talp.
Ej ha! de öcsém, láttam én már azelőtt is ilyet. 
Ilyet nem látott kee még.
De biz láttam — csakhogy három darabbu vót. 
Ne! — hárombó én is láttam már de nem egybő; 

látta kee most mindig tovább viszik, először három 
aztán két darabbó s most már egybő is csinálnak. 

Még utoljára fél darabbó is csinálnak majd.

Múlt szamunkban közlött rébusz megfejtése :
„Fertály mágnások/4

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

=  Pár év előtt Blondin, fennen hirdeté, hogy 
ekkor meg ekkor mint fog a Niagara-zuhatagon át 
feszített kötélen targonczával keresztül sétálni, — 
most meg egy titkos capacitas azon tori fejét, hogy 
ő meg úszómesterré lesz a zuhatagon. — No ha oly 
sok tanítványa akad az úszómesternek mint volt bá- 
mulója a kötéltánczosnak, úgy csakugyan vízre viszi 
közönségét.

=  A jelen amerikai hadjáratban hallcsöveket 
tűznek a csákó mellé, egy irlandi, hallván, hogy a 
római előőrsök kutyákat használtak e czélra, egy 
ölebet lopott, s ezt tűzte csákója mellé.

=  Erdő-Gyaraki földjét, vetését volt megné
zendő az öreg K. János uram, haza felé jöttében ta
lálkozik egy szalontai szekeressel. — A  kocsis, csak
hogy annál hamarabb haza mehessenek, csak úgy 
torony irányában, ergo tilalmason hajtott keresztül. 
Elébök is áll két kerülő, s kérdi :

— Hogy mernek a tilalmason járni? — s ismer
ve már az öreg szabómestert, várták, hogy miként 
vágja most ki magát.

— Hát kendtek micsoda emberek ? — mondja 
a kerülőknek (pedig csak úgy ösmerte őket, mint 
tulajdon magát).

— Mi csőszök vagyunk — felelék ezek.
— Hová valók?
— Szalontára, hát nem ismer Katona János 

uram ?
— Szalontára? hm, hm! ha Szalontára valók 

kendtek, mondják meg hát, hány ablak van a sza
lontai templomon?

— Ki tudná ezt megmondani ’sz van azon 
I harmincz is.

— Lássák kendtek, mondtam, hogy nem sza
lontai emberek, ott okosabb emberek laknak, hiszen 
nincsen ott a templomon egy ablak sem.

— De már valamennyi mégis csak van — erő
siti egyik kerülő — hisz ő pünkösd első napján is 
templomban volt, s látott ablakot a templomon.

— Már ott pedig — végzi be az öreg — a sza
lontai templomon egy ablak sincs, hanem csak a fala 
közt — s ezzel a szégyenben hagyott kerülőktől el
hajtatott.

=  Egy czigány azt álmodá egy éjjel, hogy föl
desura egy szép tallért adott neki, ki midőn fel
ébredvén látá, hogy semmi sincs markában, kinyujtá 
tenyerét mondván : Csak most tedd ide uram! csak 
most, meglátom ki veszi ki a kezemből?

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862. 
(Egyetem-utcza 4-ikszám.)


