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X I . k ö te t o

G A Z D A - É L E T  A  G Y Ö N G Y - É L E T ?

Gazda-élet a gyöngy-élet, 
Gyöngyebb ennél nem lehet, 
Derülten telnek napjai,
Egén sem lát felleget; 
kárcsináló záporeső 
élessze kerül bennünket — 
Hanem hiszen kárpótlásul 
Könyben érzük — szemünket.

^ búzánk is összeaszik, 
k nem növekszik szárában; 
Talán szégyenei diszleni 
Hyen megvert — hazában? 
f  akarásán, nyomtatásán 
Wö előtt túl leszünk; 
Húzni-vonni nem sokat kell . 
M?en ám! de mit eszünk?

Epén mint most harmadéve 
Gly melegek a napok,
Mező elsült, étlen-szomjan 
^ntkároznak a barmok — 
Hódit néha egyik, másik,
Mert kinozza az — éhség

De e bődités csak vigasz :
Hisz van bennok — pára még!

A  szomszédunk tálkájából 
Vész szedte ki a dézsmát, 
Mindennap hull egy, vagy kettő — 
Nem adhat nekik — pézsmát . . . 
Enyimre kerül majd a sor,
Hiszem a — gondviselést!
Csak ily rutúl ne szabná ránk 
A — közteherviselést!

Gyom ölte el vetésünket,
Akár merre pillantunk,
Költséges nagy magtárokat 
Épen nem kell rakatnunk;
Egy-két kalász, a mely léhán 
S megbámultán tengődik : 
Üszöggel van megbélelve —
Aljtól egész tetőig.

Heverészünk, nyugszunk, alszunk 
Csupa könnyebbség miatt,
Kaszálás vagy szénahordás

1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk
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Nem fárasztja az inat.
Igaz : majd télen — s tavaszon 
Lesz annyi takarmányunk,
Hogy — kölcsön kérünk szénát, ha 
Megtelik — pipaszárunk.

Szőlő, gyümölcs még biztatnak 
Sok borral, jó terméssel 
Ámbár lehet, szüret tájban 
Nem lesz bajunk — szedéssel :
Tönkre teszi korai fagy,
Jégeső, vagy tudja mi?
Forrón táplált sok — reménynek 
Kellett már így elhalni!

Az sem igen kellemes, hogy 
Nincsen ára semminek.
(Nehány csata . . künn valahol 
Jót tenne zsebeinknek!)
Nem hederit ránk a vevő,
Nem kell búza, nem kell zab;

Fájó, sebünk is csak akad 
A  szívben és . . . tudja hol! . . .
Kedvünkkel a gólya madár 
Játszadozik valahol . . .
Annyi való : flegmatice 
Veszszük most a sorscsapást.
„Bízzál jpajtás! remélj, remélj !“
Búsan biztatjuk egymást . . .

Túr pásztói Túzok.

No de majd kell a — zsizsiknek — 
Legalább jó lakmát csap!

Pénzünk nincsen. Az nem újság! 
Másnak sincsen, mégis él . . . 
Hanem igaz : adósságban 
Nyakig, fülig eviczkél. 
lm például : a töröknek 
És sok nagy potentátnak 
Kreditje régen zsebében 
A  legdúsabb bárbárnak. —

Rá-rá gyújtunk unalomból 
Finom jó — csetnekire;
Az az : pardon! csak trafikra — 
Arra is ám milyenre!
Nem dicsérem . . . ismerheti 
Minden boldog halandó 
Ki pipázás elveivel 
Ismerkedni lett — gyarló.

T A L L É R O S S Y  Z E B U L O N  L E V E L E  M 1N D E N V Á R Ó  Á D Á M H O Z .

Spectabilis domine awice.
Egy certus articulusbol azon corollariurnot 

excerpaltam, vigore cujus az a certus — volui 
dicere, incertus Napóleon csak azon nationali- 
tasokat protegalja, a melyek latino origine deri- 
valodnak, s partim az affinitást allegaljak, par
tim pedig latinus colloquiumot ususban tarta
nak; exempli gratia talesquales volnának ola- 

| szók, spanyolok, rumanok, etcaet. latinograeca.
Hiszen ha csak latinitas kell! Hat magyar 

ember nem töbet tudja peroralni latinus nyel
ven, mint akar spanyol, olasz, ruman valame- 

j nyi singulatim is cumulatim? Azírt is mindig 
! allegaltam, nem kel diák szavakat magyar 
| nyelvből eliminalni, kit decennium uta vala- 
í menvi fene akademicus mind aban versalodott, 

hogy diák terminusokat nyelvünkből extermi- 
naljanak. Mingyart mondtam, ne quid nimis! 
ki tudhat, mire jo, a mi rósz? s ihol van, most

megfosztotunk nationalitasunkat azon emolu- 
mentumtol, hogy európai conjuncturakban 
faktoroknak agnoscaltasunk, mivelhogy a cru- 
cifige puristák nyelvünket megcastraltak min
dennemű rumansagatul. Bezeg delectanduin 
volna a most, ha az inelyti status et ordines ibi, 
ubi, alibi is ubique magukról contestalhatna- 
nak, hogy ök is rómaiaktól megeredtek! Is 
miírt ne, quare non? sine dubio : nem voltak 
hunnusok ípen úgy Italiaba, mint gallusok? 
csakhogy ípen Attila nem volt olyan sokáig 
papanak vendíge mint Napóleon s nem fize' j 

tete meg maganak kardját olaszokkal, mint 
Brennus. Azírt is ín projectalom országba újra 
introducaltatasat ősi aviticus jure hereditario j 
nekünk testaltatott diák nyelvnek; melyben is 
ha nemzetünk versatus leend, akor in concreto 
adoptálta tik román originalitasu nationalita- 
sok catalogusaba. Ha magyar nemzetre oon-
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ductori vocatio varakozik, az csak ezen a via- 
ductuson ambialhato. Superea pedig azt is hu- 
jnülirae instalok proponalhatnyi, hogy a ki 
lazajat prosperalnyi praetendalja, s magaban 
!paz patriotismusra capax, tegyen írette nobi- 
hs concessiot, s mikínt ama boldog aeraban 
c°nsvetudo volt, adnectaljon a praedicatuma 
rnelli egy latinusan intonalo „ius“-t, avagy 
»idest,“ akar pedig „inis“-t; akor ha fogjak

mondani’ exempli gratia : „Franciscus Deaqui- 
us.“ — „Sámuel Bonissimus“ Balthazarus 
Halaszides, s kivaltkípen Böszörminis, ki fogja 
dubitalhatni, hogy mink is latinusok vagyunk.

In emolumentum cuius, ipsissime proce- 
dalok instigalo jo exemplummal compatriotaim 
előtt,

servus humillimus dominationis vestrae
Zebulonius TaUéroides m. p.

T Ü ZE S M E G Y E I S Z Ó N O K L A T O K  1962-B E N .
— Álmodván , s minekutána annakutána lágy darázsdongással füleiben zsongván — közli: Kukoricza János.

I.
A szerint minekutána, mivel annakutána, 

JJfyw minthogy mindenekután és nem más- 
t'nL — azonban mert igy, hogy voltaképen 

'jiost. semmi módon, miszerint mindenesetre, 
<e 'mini nemüképen mégis — teljes lehetetlen;

ámbátor tulajdonképen, azaz hogy semmi- 
Kepen, noha valósággal úgy is, mint miszerint 
~~ Sem ide, sem oda; de különben, minthogy 
azon módon, valamint teljesen semmi áron el 
*}ena fojthatám ama keblem vadonéban va- 
®ngó vadul elvadult vad vallomásokat, me- 
yeket fenntebb lelkem szabad vadonjából ki
baszott érzelmeim, képzelmem sugárliálójá- 
^  kihalászván, — valamint fentebb érint- 

és'1' '— ezennel is teljes valósággal megújítván 
í háromszor ugyanazonositván — mondván 

kiáltván, — valamint tulajdonképen, mint- 
°gy fentebb érintvén s alább megújítván, — 

annakutána szivemből vágyván — éljen!! . . .
II.

■A- dicssugármez hímes aranypalástjában

hajnali lágy susogások zephirszárnyain lenge
dező villitáncz suhogásszerii bűbájos dalhan
gok csodás tündéri varázsharmoniába olvadt 
mennyei hymnus érthetetlen titkos zenéjével 
üdvözölt zöld lombok smaragdfelhöi közt oly 
költői lélekemelő panorámáju természet egy
mást boldogító érzelmek lágyan rengedezö 
kéjes karjai közt oly isteni tökélyü értelem jól 
választott, nyomatos szavaival aranykeretelvén 
a m aisban sasszárnyakon merengő roppant 
eszméit, melyek az éjszakában roppant bömbö- j 
lés közt elomló villám fényével egy szebb, 
jobb, boldogabb, dicsőbb hazát tárván föl előt
tünk , melynek egetverő hegyei piramisszerii 
legmagasabb ormán ott ragyog tisztelt nagy
ságod és polgártárs, (vala a csillogó őszi 
dór gyómántgy öngye a fagyos — virágszálon).
— Ezekután és minekutána, aszerint, miszerint 
tulajdonképen viszont kívánván — s mondván, 
tisztelt ujfényii nagyságod és polgártárs, ha
son társunk is — éljen!

Punctum.

Borkorcsolyák.
e ** Egy jó  módú pápai izraelita atyánkfia szép 

•eieteg házat csináltatott a vásár térre, ezen fel 
be a ház homlokzatra : MDCCCLI. A teveli em- 
^  bemegy az öreg zsidónak mindjárt a ház mellett 

boltjába, s diesérgeti a házat. Megtudná e kend 
tev pan' ra** tesz az a fehrás ? Megfejtem — felel a 
pi .íj1 y  egy iteze jó  törkő pálinkáért. All az alku.

y  b ide hát a pálinkával. Odadom, de ha meg nem 
r l  1 kend János dupla árát fizeti ám kend!

— Meg fizetem csak ide vele.
Mikor a pálinkát a kezébe vette azt mondja az 

ember : hallgasson jól rá az ur.
Kezdi fejteni : Menykő, Durrogjon, Csapkodjon, 

Csattogjon, Csavaragjon a Lölködbe Iczig. Hanem 
a végét már futva mondta, üthette azután az öreg 
zsidó a nyomát.

=  „Egy kenyéren vagy fiaddal öreg?" kér
dik a vén czigányt.

„Á  hál csák dirib darab kenyéren."
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A  l ó v e r s e n y e n .

Magyar Miska. No bajtárs, gyere futtatni, adok kétszáz léliosszát „fórt-4 mégis utol érlek. 
Német Miska. Fogadjunk, hogy nem érsz : Legalább félfejjel megelőzlek a czélnál. 
Magyar Miska. Itt a kezem, mibe fogadjunk.
Német Miska. Hát ha te vesztesz, fizetsz száz aranyat.
Magyar Miska. Nohát gvi!

Borkorcsolyák.
=  Egy bécsi lap újabb időben ismét jónak ta

lálta a magyarokat azzal denuncialni, hogy minden, 
még a legkisebb demonstratiora ajánlkozó alkalmat 
is felhasználnak, s például felhozza, hogy az olasz 
kintornások iránt is felette nagy rokonszenvet tanú
sítunk s marokkal szórjuk nekik a pénzt.

A. ízlelje meg barátom ezt a mézes kalácsot, 
most vettem a vásáron.

B. (ízleli) Nem találok rajta semmi különöst, 
kivéve, hogy nagyon kemény.

A. Hát nem érzi, hogy szép menyecskétől vettem ?

B. Nem biz én.
A. De azt csak megérezi benne, hogy annak a 

kitől vettem linzi fejkötő volt fején még pedig 
aranyból! ?

=  Egy igen joviális diák jött hozzám most ezek
ben a forró napokban szörnyen izzadt mert móré 
pátrio gyalog jött; kérdém tőle :

— Mit szeretnél pajtás ebben a forroságban —- 
persze enni, vagy inni.

„Jégbe hütött ezigányokkal muzsikáltatni.“



A  l ó v e r s e n y e  n.

18 9

Kémet Miska. Au! Vivát! Félfejjel megelőztelek.
s,,ra)ij . Magyar Miska. Meg á m , de nem fél „lófejjel‘* hanem a magad fejével; az pedig nem számit

Borkorcsolyák.
^7 Szeretett a diák aszószékben extemporizálni. 

W n?aSatI nem úgy ám mint az egyszeri színész 
ily “ Agyszer ifjaknak való praedikacziót mondván 
ter n *̂ r*nán : „Ti a kiket egyenes testtel formált a 
W  : jgyetek azon, hogy lelketek is egyenes 
a2on  ̂ a kiknek j utott részetekül,
Uo* i .gyetek, hogy lelketek is erős legyen; s a vi- 
Xf yprtetei között rendületlenül meg állhasson. 
vhi í  Akiiek arczaitokon a szépségnek piros rozsai 
r0s« Uak azon legyetek, hogy lelketek is legyen pi- 
êcr ?  ^  aztán észrevette, hogy bolondot mondott, 

ad — — ámen.

va;n ^  Léptetve haladott az alföldi atyafi fáradt lo- 
* v^ég azon időben midőn a vasúti munkálatok

megkezdődtek azon a vidéken) midőn egyszer, sebe
sen robog el mellette egy könnyű bricskába fogott 
négyes úri fogat. — De alig halad ez egy pár száz 
lépésnyire, midőn a saraglyában lévő széna lángot 
vet. Hirtelen ugráltak le a benn ülők s letépázván 
az égő szénát a töltésen szétszórva taposták; e kény
telen táncz még be nem végződött midőn az atyafi is 
megérkezett fontolva haladó gebéin.© o #

„Hát kend** formedt rá a négyes fogat tulajdo
nosa, „lehetetlen, hogy ne látta volna midőn mel
lette elhajtottunk, hogy szénánk ég, még se szólott.“ 

„Mi tagadás benne uram“ válaszola a megtáma
dott „láttam biz én; de hogy olyan bátran jöttek a 
tekintetes urak, azt gondoltam, hogy gözkocsi azért 
füstöl.“
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Borkorcsolyak.
=  Mi az édes apám a mi ott mozog az orrod 

alatt? kérdé az imolai ember kis fia.
— Bajusz fiam — mondá az apa.
— Ejnye, hogy az ördög vigye el, de mozog.

=  Egy imolai ember kalapot vett a fiának, mely 
szomszédjának annyira megtetszett, hogy ő is elha
tározta fiának hasonló kalapot venni. Elment Pút- 
nokra, bement a kalapos-boltba, s igy szólitá meg a 
kalapost :

— Adjék si kegyelmed nékem olyan kalapot, 
mintnálunk az én szomszéd uram fiának van.

=  Épen canicula volt midőn két imolai ember 
találkozik egymással.

— Hová megyen koma? szólitá meg egyik a 
másikat.

— Megyek haza a bundámért komám uram fe
leié a másik.

— Hát minek a most, hiszen a nélkül is igen 
meleg van.

— Hiszen az aer csak meleg komám uram, de 
én fürdeni akarok, a viz pedig igen hideg hát majd 
bundába fürdőm.

=  Egy ember kinek sátán rósz felesége meghalt 
e következőt iratá emlékkövére :

Az ur adta, az ur vette el, áldassék érte szent 
neve.

=  A  kisasszony és a legátus kártyáztak együtt. 
A  házi ur minden áron ki akart fogni a diákon.

— Hogy hívják ezt a játékot édes leányom? 
kérdé.

— Deák durnyi édes apám.
— Nem jól tudod édes leányom, mert ezt „sza

már durnyinak“  hívják.
— Jaj kérem alássan régi dolog már az, még 

abban az időben hívhatták azt annak, mikor még a 
tekintetes ur is diák volt — mondá a legátus.

=  Éljen, éljen, éljen! orditá egy rekedt hang a 
követválasztáson.

— Ne kiabáljon oly nagyon az ur — szólitá meg 
szomszédja — mert sérti a fülemet.

— Azért sérti mert van mit.

=  Két vasárnap kellett egymás után papolni a 
diáknak és csak egy predikatiója volt, mely igy kez
dődött : Nyugodalom, nyugodalom, s nehogy mind
járt az eleiről megismerjék más vasárnap igy kezdé: 
Pihedelem, pihedelem . . .

=  Mi következése lett a salamisi csatának az 
utókorra nézve? kérdé a tanár.

— Az, hogy ha nem tudja az ember, hát secun- 
dátkap — felele a diák.

— K. falán nagyon vigkedélyü földesuraság 
lakott, ki szeretett mindenkivel, de leginkább a czi- 
gányokkal évődni. Történt egyszer, hogy nagyszámú ; 
vendégsereg jött össze a földesur neve estéjére.

A  földesur kiváló szívességgel fogadta vende
geit s mindent elkövetett arra, hogy jól mulassanak-

Felhivatta udvari czigányját, s vendégei kozze 
az asztalhoz ültette; azonban az inasnak meg volt 
hagyva, hogy a czigánynak semmiből ne hagyj011 
venni, hanem csak előtte hurczolja el a tálat, hogy 
igy az ételszaga felütvén orrát, annál nagyobb ét
vágyat költsön benne.

Minden úgy történt a mint a földes ur megpa' 
rancsolá.

A  vacsora bevégződött az asztaltól mindnyájan 
felkeltek, s mindenki érdekkel várta, hogy mi törté
nik a czigánynyal?

— No czigány — szólalt meg a háziúr — már 
most fizess a vacsoráért.

A czigány pedig kivette aczélját és kováját s 
azt összecsörgetvén kérdé :

— Hallja a tekintetes ur?
— Hallom, hallom.

No hát ez a fizetés : szagért hang.

P. mező városkában lakott egy varga, ki igen da
dogott, s a véletlen úgy hozta magával, hogy ugyan 
azon városkába egy katonaezred szállásoljon be, a 
melynek épen olyan dadogó kapitánya volt.

A kapitány a városi vendéglőbe ment s ott egy 
deák féle emberrel annyira bizalmas beszélgetésbe 
eredt, hogy azt is megkérdé : hol lehet a legjobb 
csizmát csináltatni?

— A deák tréfát akart magának csinálni, s a 
dadogó susterhez utasította.

— Másnap a kapitány el is ment.
Jójójójónapot — mondá a kapitány.
Jójójójónapot — dadogá vissza a suster.
A  kapitány elbámult, hogy még ez az ember 

meri őt boszantani?!
Vavavavarre nekem csicsizmát?
Vavavavarrok igenis kékékékérem alássan.
A  kapitány kezdett dühbe jönni
Memememennyiért varr?
Kikikikilencz forintért.
A  kapitány nem állhatta tovább dühének maxi' 

mumán volt, kitört :
Eceejnye gazember hát még csucsucsucsufolodiu 

mersz ?
Hiszen kakakakapitány ur csucsucsucsufolodik* 

dadogá rémülten a suster.
A kapitány ezt újólag gunyolásnak vévéiii íl 

sustert elővette a kardlappal, mig sikerült a suster' 
nak megértetni vele, hogv ő ezt nem gunvból tesz*?o 7 öv O J
hanem ez neki természete.
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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 .

Magyar Miska. i\émct Miska.
M-M. No pajtás, hát vesztettél a futtatáson.
N. M. En ?

M- Hát nem vesztett a Mincio ellenében a 
üeutocher Michel.

M. Hisz az megint másik.
cio * Hatod, megmondtam előre, hogy a Min- 

^zedelmes lesz a Deutscher Michelre nézve, 
hot* Hanem az nagy Errungenschaft tőletek,

A/T* tv a A lapok nevére is megtisztelik a lovakat, 
tp* M. No az még csak egy van, a „Sürgöny." 

kö8t<fv M. He nekem úgy tetszik, mintha az „Ustö- 
eo. ,18 emlegették volna, nem egészen, hanem csak 
loifnleSẐ t‘ M ^or a paraszt verseny volt, egy pár 

egyre mondták : „üsd, üsd!4* 
dio»ZL M- Hjaj, az nem az „Üstökös"-nak a p.iae- 

Uma; hanem a Hírnöké.

k0 "7 (Mi az a német „Bund?") Ez olyan dolog, 
êze ^arrn̂ nczharom országnak össze van kötve a 

l8n * . egyszerre ütne, nagyon ütne, de különkü-
SyA se üthet a magáéval.

birlapja, mely politikáját képviselendi?) 
am> alkalmasint a ,,Moniteur de la mode.“

~~~ (Hogy mondják magyarul azt, a mi ez az 
tiicha: ' “  7  | “ || “

^int a „Kutatkutató."

(Hát már most Eugénia császárnénak is

Abbé T>* uiuuujaü xiia-gyarui íizl, í i  mi ez az
ttiá* . chard, a ki „Quellensucher?") Hát ez nem mint n ' «  '

(Miért mondják azt Rómáról, hogy „ örök 
Hiba az; úgy kellene mondani, hogy „örök

—  I —gon barátságosan borozgatott egyik pol
gár pinezéjében egy kisded társaság. Az italtól jó 
kedvre derülve, magyar szokás szerint egymásra kö
szönték poharukat. Egyik polgártárs, kit a jelenlevő 
derék orvos nem rég súlyos betegségből gyógyítót 
ki, kissé elázva ezt ekkép köszönté föl :

Isten éltesse tek. urat, én soha sem feledem hoz
zám való jóságát, s ha meghalok, a koporsómra is rá 
iratom, hogy tek. ur mentette meg életemet.

=  Nincs tek. urnái heverőben valami ócska vas ? 
kérdi a czigány a kapuban álló öreg urat.

— Nálam nincs, úgymond, de eredj abba a 
házba (s a vármegye házára mutat) — ott van elég?

A czigány meg is indult néhány lépésre, s csak 
akkor értette meg, minő vasról van a szó.

=  Az l . . . i egyetem tanonczai, hallván, hogy 
a harangot félre ,verik mind elhagyák a tantermet s 
futottak oltani. Épen akkor lépett be egy öreg ur a 
tanárt látogató s megütődött a nagy zavarban. A  ta
nár mindjárt észrevette s felvilágositólag mondá :

„Mennek oltani; nagyon tüzesek! — Akkor hát 
jobb volna ha vizesek volnának, ha oltani mennek 
mond az öreg ur.

=  Ejnye miért keltettél föl? de jól aludtam, 
panaszkodék férjének egy fiatal nő, kinek erényeihez 
a koránkelés épen nem tartozott. Csupa féltékeny
ségből mond a férje.

— Féltékenységből? ugyan ki iránt!
— Morpheus iránt! annak karjaiban szeretsz te 

nagyon nyugodni!
Tanító. Mi az ellenlábas.
Tanoncz. Úgy néz ki mint mi, csakhogy három 

lába van mint a lábasnak.

Csárd, Mo8t már „Rector uram káposztája" czimü
a nökas.»nk is van! ez szép ugyan, hanem az illetély 
valaitl;lr^  mégis megkívánta volna, hogy legalább 
elő2t ”Rectorné asszonyom hurkája" czimü meg- 

e volna.
há vendég körében egy úriHabor ur több
ké82üívÍar JÓk°r reggel a fiatalság vadászatra 

bíbelődött; az öreg ur párna 
eâ ak feküdve inté őket, hogy ne bolondoz
na e 1̂ P iá v a l  szobában, de aligvégzé intését mi- 

nek fegyvere elsül s a golyó az öreg ur 
J*ozé fúródik.

való a mondtam, hogy nem bolond ember kezébe 
Iaozfl„il)Uska*<< SZ(d az öreg ur hidegvérrel meg se

2Uulva fektiből. °

=  Az egész világ bérszolgáinak megnyugtatá
sául jelenthetjük, hogy „Putzky" és Sobbe az unió 
seregébe állott; — a franczia kormánynak jó volna 
alkudozásra lépni velők, mert ezek felette alkalmas 
egyéneket szolgáltatnának az Isthmus átszúrására.

— Váljon miért lobog az a nemzeti zászló ezen 
a házon? — kérdé a czigány tói, a német szinház 
előtt elmenő falusi atyafi, — mi a nyári szinkörök- 
beni előadásokat jelentené :

— Miért? hát csak ázsért mert a szél fújjá.

=  Balekot fogott az uracs egy fekete kávéra, 
mely midőn megrendelteték, az arra menő imádott 
végett ott kelle hagynia. El is beszélé a kedvesnek e 
fekete históriát és naivul kérdezé :

— Fogja ezt nagysád méltányolni tudni?
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Ama bizonyos csizmadia és fele
sége kérdései és feleletei.

X*------- ^Af török ĉsászár minden szerbet és’ rnon-
tenegróit kitiltott Istambulból, azok pedig mind ker
tészettel foglalkoztak ottan. (De hát miért épen a 
kertészeket?) Épen azért, mivelhogy kertészek. Mit 
csinál a kertész, mikor ás ? mindent felforgat. Tehát 
ők a „mindent felforgató párt/4 Mit csinál a kertész, 
mikor szegfűt szaporít? bujtogat. Tehát ők a „titkos 
bűjtogatók “  Mit csinál a kertész, mikor a fák he
gyeit lény esi? Koronákat vagdal le. Tehát ők a 
„gonosz republicánusok/‘ Mit csinál a kertész, mikor 
a török szegfűt, turbán liliomot s más igazhivő mu
zulmán virágokat megöntözi? Keresztel. Tehát ők a 
„titkos hittérítők/4 Mit csinál a kertész, mikor egy 
török meggyfába spanyol meggyet ójt sipozással?ÜLÖ- 
riilmetélt bennszülötteket idegen nemzetiség fölvételére 
csábít. És igy „veszedelmes propagandista/4 Ezért 
méltán űzettek ki Istambulból, a hol ezek szerint az 
idén senki sem eszik sárgarépát.

------- Konstantin herczeg azt mondta a muszka
nemességi bizottmánynak, hogy ő „leköpi a nemes- 
séget“  a mire a bizottmány azt felelte neki : „ha 
mindnyájan elkezdünk köpködni, olyan tenger lesz 
belőle, a min Konstantin herczeg elvitorlázhat 
Oroszországból/4 Ilyet csak Shakespeare mondhatott 
volna,------- ha muszka lett volna!

------- Egy Rómában levő püspök könyvet irt
arról, hogy Garibaldi már tizenhárom hónapja, hogy 
meg van halva, el is temetve Caprera szigetén s az, 
a ki most nevében jár, kel, beszél; nem ő maga, ha

nem ördögi mesterségek által hozzá hasonlóvá tett 
küldöncze az olasz kormánynak.

------- (Azt beszélik, hogy sáskák ütöttek ilZ
országra, s mindent elpusztítanak; mit kelle azok el
len csinálni.) Hát legjobb — óvást tenni és pr0~ 
testálni.

------- Most olvasom, hogy a porosz küldöttség)
mely a királynak a feliratot elvitte, ő felsége ált** 
nem „elbocsátatott ;4í hanem állva hagyatott. hz 
történt f. hó 8-án, a távirda még nem jelenti, hogy 
azóta a követeknek megengedtetett volna leülni) 
fekünni, vagy elmenni, tehát azóta még mindig 
nak. Ez valóban nem irigylendő helyzet.

Tallérossy Zehnlon folyamodása színházi 
intendaiisságért.

Míltosagos igazgatosagos bizottmány.
Megolvasvan újságban, hogy müveszekedteto 

állomásra concursus kihirdetetik, kítezer egyszáz fo
rintnyi fizetísel,a melyconditio viczispansagal aecpn- 
valens : megindítva írezem magamat, ezen üresig^.11 
levő stationak altalam való betöltísiírt folyamodni1’ 
elöszamlalvan es documentalvan erevalo kípesigel" 
met, is írdemeimet; ugyancsak is.

Mint sub •/. latnyi való, magam gazdasagát Ju' 
tatain crida ala, is igy valószínű, sőt kítsigtelen, hogy 
nemzeti színházit majd nagyon hamar rendibe fog0111 
szedegetnyi.

Sub •//. olvashatnyi több rendbeli fiscalis acti0" 
kát elkövetett gorombasagaimirt; a mikbül ajanla" 
somra szolgai, hogy majd nemzeti szinhazi szemílyze" 
tét ín megtudom ranezba szednyi.

Sub •/. 3 iskolai testimoniumomban olvasható ' 
ex stúdió poéseos : classis II ae, a mi világosán k1' 
mutatja, hogy dramairodalom sorsat égiszén közmsg' 
elígedísre fogok tudnyi czílhoz vezetnyi.

Sub. •/. 4. Lathato rongyos kábát, a mi akipê  
törtínt, hogy eczer csavargó komédiás nalam kv&* 
telyozta, megszökte, jo kaputom elvite, roszat öthat*1’ : 
a miből kitetzik, hogy ismerek ín mar sziníszeket J01’ !

Sub •/. 5. Patikarius Ferke arczkípe ramaha11’ 
a mi bizonyitja, hogy muzsikának nagy patronná 
bennem megtalaltatik.

Mely alazatos instantiamat legalazatosabb h° 
dolatal benyujtozva maradok

Qui supi,(t-

Melléklet: Előfizetési fölhívás a „Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok** s a 
Gazda** 1862. másod félévi folyamára, s a „Kertészgazdászati Kaptár 1863/* czimfi évkönyvfe

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

Nyomatott Landerer és Heckenustnái Pesten. 1862.
(Egyetem-utcza 4-ik szám.)


