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*
M A G Y A R O R S Z Á G  F Ö L D L E Í R Á S A .

Az itt földeket vásárlandó angoltársaság részére.

Készítette Kukorlcza János.

BEVEZETÉS.

Ábrándos lakói távol zöld szigetnek,
Tudom: most az egyszer zsákban macskát vesztek! 
Eddig — elburkolva határtalan ködbe —
Ide nem láttatok Herschel-távcsövön se,
S foglalót kináltok mostan hamarjába 
A  soha nem látott, s nem eladó házra . . .
De hogy benne mégis ne legyetek káros,
Leirja azt nektek Kukoricza János.

I. FEJEZET.

II. FEJEZET.
Levegője :

Levegője bizonyára 
Szolgál sokak ártalmára;
Nem is minden istenadtát 
Bocsátanak ám reája! . . .

Egyébaránt jó vénségre 
Nyúlik ben az ember élte,
Ha valahogy meg nem szűnik 
Elszorulván jól a gége . . .

Égöve :

Lankasztó, de mégis benne
Korszerűen éldegélve
Meg se fagysz és meg se gyúladsz.

Az időnek — a mint épen 
Van járása, te is szépen 
Ivi-befordithatd subádat . . •

III. FEJEZET.
llntarai :

Éjszakról sóbányák,
S aranyhegyek ülnek; — 
— Ha hozzá nyúlsz,
A  körmödre ütnek . . .
Keletről egy órjás 
Kancsalgó szemekkel,
S azt szerelmes 
Kacsintásba vedd el.

Valamint az 1858-ki, úgy f. évi teljes számú példányokkal még szolgálhatunk
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Délről egy megvetett 
Testvér régi átka, 
Melletverve 
Nézünk most reája.

Nyugaton valami 
Operenczás tenger,
Emberevő
Czápákkal, szörnyekkel.

IV . FEJEZET.
Vizei :

Van egy tenger,
A  nyomornak tengere, 
Szélvészektől háborgatva 
Rémitő a külseje.

S van egy folyó,
A bánatnak folyama;
Mindig árad jobban, jobban, 
S meg nem apad az soha.

Vissza sem néz,
Oly sebesen fut, szalad,
Bele miljom könyes szemből, 
Millió csermely szakad.

V. FEJEZET. 
Term ékenysége :

Őseinknek drága vére 
Pazaron hált szent földére,
Hanem eztán nem is vélnéd, 
Hogyha én nem mondanám —
Mit nem terem mindenfélét?!...

Hires Bakony erdejében 
Mogyorófa sarjad szépen . . .
— S higyék kendtek, ha akarják —
A kétágú szilgöcsön
Terem itt a magyarnadrág . . .

Hát még hol van szántóföldje?! 
Kaszálója, legelője?!
Ezt ember le nem Írhatja . . .
Abból is beláthatod :
Mennyi marhát táplál rajta! . . .

VI. FEJEZET. 
Lakosai :

Szép vidám menyecskék, 
Ábrándos leányok.
Még az ég is epekedve 
Néz reájok.

Komor ángol urak,
Ha ide eljuttok,
Tudom : fogadás nélkül is 
Mosolyogtok.

Hanem aztán — kérlek — 
Föl ne számítsátok :
Hányán vannak párta alatt 
Itt a lányok.

Hanem inkább számítsátok : 
Egy magyar embernek 
Szive, lelke, jelleme hány 
[Mázsát tesznek?

Ezer mázsa bizton. 
Egyébaránt ennek 
Kimondását átengedem 
En tinektek.

Iíejh, tudom, hogy többre 
Teszitek ti ezt még,
Ha leendtek magyarháznál 
Egyszer vendég!

A  magyar mindenét, — 
Próbáljátok kérni. —
Az üngét is odaadja,
— Ha lesz néki! . . .

VII. FEJEZET.

Műveltsége.

Bár kefélik régtől óta.
Azért mégse szelidül; 
Hajdankori barbársága 
Nem fogy, hanem egyre gyűl.

Nyáron mint a beduinnak — 
Öltözéke éktelen :
Pőre üngben és gatyában 
Jár. s a lába meztelen.

Télen pedig vadbőrökből 
Vagyon az ő süvege, 
Nemkülönben a subája,
S zsíros nyakú ködmene.

Oh, jőjetek ángol urak, 
Jőjetek csak szaporán! 
Sikerülhet hamarjába 
Kiművelnetek talán?

Kezetekben ez az ország 
Paradicsommá leszen,
Es mi meg a meseszerü 
Jámbor Adám-Era benn! . . .
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T A R K A  K É P E K  A  R É G I JÓ V IL Á G B Ó L .
J/otto : Nem úgy van most mint volt régen!

I. Hogyan csináltak Sz—pali őrnagyból majoin-fáiiczoltatót ?

A k i ismerte az örökké vigkedélyii Sz—púit 
| őrnagyot, az bizonyára tudni fogja, mennyire 
| nagy kedvelője volt az öreg úr a majmok s papa- 
| gájoknak, rendesen egy egész kis menageriája 

volt, melyet aztán ö hűségesen hordoztatott 
I maga után, a mint körülményei egyik városból a 
I másikba parancsolták elvándorolni.

Huzamos ideig mulatva Olaszhonban, az őr
nagy urnák igen fényes alkalma nyílott majmait 
s papagájait szaporítani, elannyira, hogy midőn 

| egyszer szabadsággal szülőföldére Erdélybe visz- 
j szatért, külön szekeret kellett fogadnia számukra.

Egy meleg nyári nap megérkezett Tordára, j 
elöl jött az őrnagy* szekere, utána mingyárt a két 

[ legénye majmokkal. A  mint igy csendesen halad
nak a piaczon keresztül, meglátja őket a város- 
dobosa, ki sem többet sem kevesebbet nem gon
dolt, mint hogy majom-komédia érkezett újból 
nemes Torda város ösfalai közé, s az a bozontos 
bajuszu ember ott az első szekeren nyilván a maj
mok mestere. Futott egyenesen a tanácsházhoz, 
kihozta a dobját, s mivel igen természetesnek 
találta, hogy előbb hátrább csak úgy is ki kell 
neki azt hirdetni, elkezdett dobolni s annak 
rendje s módja szerint tudtára adta mindenki
nek : hogy a sárga fogadóba majom-komédia ér
kezett.

A  dobos azon jó reménynyel tért vissza, hogy 
ha a komédiás megtudja ezt az ö megelőző szives j 
szolgálatát, hát minden bizonynyal meg fogja a 
rendes salláriumán felül is ajándékozni.

A  polgármester —  furcsa neve volt a meg
boldogultnak én bizony már el is felejtettem, | 
hogyan hívták — a tanácsház ablakából meghal
lotta a dobolást, s lekiált a doboshoz :

—  Jöjjön csak fel, kend Péter gazda!
Péter gazda futott fel.
— Hát mit hirdetett kend az előbb?
—  Valami talián érkezett majmokkal a sár- 

gába.
—  Miféle ördög talián, én még nem tudok az 

egész dologról semmit, pedig először jelentenie 
kell magát s csak azután szabad kidobolni.

A dobos e nem remélt s egészen váratlan za
varból csak azon fillentéssel gondolt menekül
hetni, ha ráfogja, hogy ötét a talián kérte fel reá. j

A polgármester persze szidta Péter gazdát 
csúnyán.

— Alázatosan engedelmet kérek a tekintetes 
polgármester úrtól, én olyan ártatlan vagyok 
ebben az egész dologban, mint a ma született 
bárány, azt hazudta nekem, megengedték már 
neki a mutogatást.

—  Hogy mondta volna, midőn még csak a 
szememmel sem láttam! tüstént hozza elömbe azt 
a csavargót, mert máskülönben mind a kettőjü
ket becsukatom!

Péter gazda ismerve a polgármester termé
szetét, tudta hogy ilyen felindult állapotában 
nem ig-en tanácsos hosszasabban beszédbe ele- 
gyedni vele, mert nagyon könnyen megtörténhe
tik, hogy azt találja érintkezésbe hozni a fejével, 
a mi legesleghamarább akad a keze közé, az pe
dig rendesen a nádpálczája volt.

— Értette kend mit mondtam?... 11a ha igen, 
hát táguljon előlem!

Péter gazda nem várva a parancsot harmad
szor is, ment egyenesen a sárgába, hogy vigye 
fel a taliánt.

Az őrnagy ezalatt levetve utiruháját, egy 
könnyű nyári vászonnadrágot húzott fel s csak 
úgy ingben, mellény s kabát nélkül, épen kezéből 
étette az egyik kedvencz-majmát, midőn rettene
tes fontos arczczal beállít a dobos hozzá, s csak 
úgy félvállról tudtára adja, tüstént jelenjen meg 
a tanácsháznál mert baj van.

Sz— páli tudva azt, hogy ö vele a polgár- 
mesternek a világon semmi köze nem lehet, mi
vel nem is ismeri öt, hát egyszerűen csak an
nyit mondott Péter gazdának, hogy :

— Talán elvétetted az ajtót, más embert ke- 
resesz, én épen most érkeztem meg, s igy velem 
semmi baja a polgármesterednek.

— Na csak izibe fel kell jönni, az a parancso
lat, nem kell a szót hiában szaporítani!

Sz— pálinak feltűnt a dobos nyers goromba
sága s rákiáltott :

— Hát csak lassan a testtel!
—  Micsoda? —  kérdé a dühbe jött dobos, — 

én hagyjam a szót lassabban? hát tudja kend, 
hogy ki vagyok én?

— Én, bizon nem tudom, hanem azért most is

1i

■a-
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azt mondom, hogy fogd be a szádat s menj dol
godra addig, mig meg nem vagy pofozva, mert 
elhiheted, hogy nincs nagyon messze már.

Ez sokkal több volt mint a mennyit a dobos 
eltűrhetett volna, azért tehát egy fenyegető, me
rész lépést tett az őrnagy felé, melyért aztán úgy 
képen is lett egy pillanat alatt teremtve általa, 
hogy kéket, zöldöt látott utána!

Péter gazda a sérelemhez méltó elégtételt 
akarván venni, szó nélkül ott hagyta a taliánnak 
vélt Sz— pálit,s futott fel ismét a polgármesterhez.;

—  Satisfactiót tekintetes úr, mert más külön
ben a halálok halálával pusztitom el azt a talián 
máj most!

—  Hát mi baj? — kérdé a polgármester.
—  Megpofozott, meg vagyok csúfolva!
— De hát miért?
— Ártatlanul, minden igaz ok nélkül, csupán 

azért, hogy ide fel akartam hozni.
A polgármestert is fellázitotta e vakmerő 

tett, azért tehát biztositva Péter gazdát, hogy 
elégtételt fog neki adni, meghagyta, hogy tüstént 
két markos hajdút vegyen maga mellé, s erő ha
talommal is hozzák szine eleibe a gorombás- 
kodót.

A  dobos örömtől sugárzó arczczal kérte fel 
legmeghittebb két emberét az érdemes város
hajdúk közül, kik készeknek nyilatkozván a pa
rancs végrehajtására, el is indultak.

Sz— páli boszankodva a történtek felett, de 
legkivált azon, hogy ki engedte magát vétetni 
sodrából egy együgyü ember által, még mindig 
egy ingben fel s alá sétálgatottszobájában,midön 
újból berontani látja a dobost,most már harmad
magával.

— Mit akarnak itt kendtek? —  riadt reájok 
katonás hangon Sz— páli —  hát meg vannak 
veszve ebben a városban az emberek?

— Megmondják azt nemsokára a városház
nál! —  felelt az egyik hajdú nagyot suhogtatva 
pálczájával.

— De hát kit keresnek, miért akarnak felhivni?
—  Azt keressük, a kié azok az izék ott la 

a ketreczekben! —  felelt nyomatékos hangon a 
másik hajdú a majmokra mutatva.

—  Azok csakugyan az enyémek, de mi köze 
hozzá a polgármestereteknek?

—  Hát először az : hogy nem lett volna sza
bad kidoboltatnia magát ezzel a becsületes em
berrel itt a hátam megett, —  szólt a hajdú, hátra
mutatva Péter gazdára, ki azonban már kivül 
állott az ajtón s kézzel lábbal igyekezett tudtára 
adni társainak, hogy ne czeremonizáljanak sokat 
vele, hanem hozzák ki, — azt jelenteni szokták 
először, aztán még elhiszem azt a poflevest is 
számba fogják kérni!

Ez a párbeszéd idáig olyan élénk hangon 
folyt, hogy többen kezdtek már az ajtó elé gyü
lekezni, de észrevették a dolgot az őrnagy legé
nyei is, kik eddig az istálóban voltak elfoglalva a 
lovakkal.

Sz— páli sehogysem tudott tisztába jönni a 
dologgal, s e mellett szörnyen kezdte restelni a 
növekedő publikumot az ajtaja előtt, mely min
dig előbbre nyomult. Legényeinek sikerült gaz- 
dájok mellé furakodni.

—  Tüstént kergessétek el ezeket a sült bo
londokat, a mig jól van dolguk!

Épen midőn ezeket mondá, a kapu előtt ha
ladt el báró N — czy, ki felismerve az őrnagy 
hangját, sietett oda hozzá,megtudandó mi baj van?

—  Epén jókor édes báróm, nézd csak a pol
gármesteretek erőnek erejével el akar fogatni!

A  hajdúk hallván, hogy a talián per te s tu 
van a báróval, roszat kezdtek sejteni.

—  Hogy akarnák elfogni Sz — páli őrnagyot? 
— kérdé mosolyogva N — czy, körültekintve, 
hogy lássa, hol vannak azok a hajdúk, hanem 
azok persze már nem voltak láthatók sehol a vá
ratlan fölfedezésre!

Sz— páli tisztába akarván egészen jönni a 
dologgal, felöltözött egyenruhájába s ment a bá
róval a polgármesterhez, ki megtudva ezalatt a 
furcsa félreértést, maga is útban volt már az en- 
gedelemkéréssel.

Az őrnagy egy hatalmast nevetve, visszatéré 
szállására, a mi pedig a dobost illeti, mondanom 
sem kell, hogy reá nézve ütött ki a legkeserve
sebben a dolog, mert azonfelül hogy engedelmet 
kellett kérnie, olyan érzékeny huszonöt botot 
kapott, hogy testvérek között felért ötvennel.

Efféle furcsa históriák történtek a régi jó 
világban nemes Torda város kebelében.

Nagyharang.

Olümpíkosz.
Orrod olyan nagy van bizonyárar Oliimpike, néked, 
Hogy se a íorrásba és se patakba ne nézz :

Mertha miként Narczissz arczod viztükribe látod, 
Meghalsz, utálván holtra te önmagadat.

Lukillosz.
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Különös fizetés. Kész felelet.

Egy magyar huszár egy pesti óráshoz jött, egy 
kis franczia órát mutata neki és kérdé: hogy mit fog az 
igazításért fizetni ?

A  mester megvizsgálta az órát és monda :
— Többet mint a mit ön érte adott.
— Azt nem bánom, — viszonzá a huszár; — én 

szívesen megadom érte a kétszerest, mivel nekem az óra 
igen kedves.

— Tehát mit adott ön az óráért?

Sürgefi úr instructora volt bizonyos első osztály
beli úrfinak, kit későn-korán, kivált vendégek előtt sze
retett a latin declinatiókból nyaggatni. A fiú az ablak
törülő spongyiával játszodozván az imént, gondatlanúl 
valahová elvetette, s kiment. Sürgefi úrnak később 
szüksége lett volna a spongyiára, de nem találta, s érte 
nagyon boszankodott a gondatlan tanítványra, de utána 
kiáltozni nem akart, mert vendégei voltak.

Kevés idő múlva benyit a szobába Tamás úrfi, s az 
instructor úr mindjárt szembe áll vele s tekintélyes 
képpel szól az úrfihoz :

— Annak a rongyos francziának, a kié volt, — fe
lele a huszár : — egyet a fejére.

R é b ii § z.

— Tamás! — hol van a — spongyia?
Az úrfi azt hitte, hogy most is a declinatióból kell 

valamit kitalálni, magát szépen rendbeszedi, és szemet 
meresztve, határozott hangon szól :

— Hát — hát a plurális accusativusban.

A 3-ik számbeli rébusz megfejtése.
rJudás.“

Xikonoré.
Még fiatalszinü, Nikonoré, a bizony ő még!

Bár látták szemei már az özönvizet is.
Az még is különös, hogy most is férfi után jár, 

A mikor a sírra kellene nézni neki!
Nikarkhosz.

I
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Egy felcdékenységbe ment történet.

1831-ben Pesten a koronnkávéházban, mely akkor 
a juratus-világ kedvencz tanyája volt; egy idegen kez
dett feltűnni, a kit a szolgálattevő személyzet gróf úr
nak czimezgetett. Az idegen mintegy 20—22 éves fiatal 
lehetett, bár komoly, zárkozott tekintete idősebbnek ha- 
zudá. Arcza külföldiesen borotválva volt egészen s a 
feszes angol divatú viselet nagyon kirítt az általános 
attiladolmány-világ közül : de még inkább a mély, | 
hallgatag, figyelmes tekintet a zajos könnyüvérü társa
ságból.

Rendesen ott ült a kávésnő emelvénye melletti 
szögletben, onnan nézte a tekézőket.

Volt akkoriban egy hires tekehős a jurátusok kö
zött, úgy hiszem Rékasinak hívták. Megvert mindenkit, 
még a marqueuröket is, a tekézésben; senki sem birt 
vele, bár mindenki megkisérté. Csak az idegen gróf 
nézte el csendesen, s nem ajánlkozott vele megmér
kőzni.

Egyszer Rékasinak kedve kerekedett belekötni a 
szörnyen hallgató idegenbe :

„Nem volna kedve megkísérteni vagy három pira- 
midli partiét ?“

Az idegen szótlanul meghajtotta magát és felállt.
„Egy aranyba a játékot ?“ ajánlkozók a tekehős. A 

gróf ráhagyta és acquit adott.
Az idegen ifjú igen sajátságosán játszott. Elébb 

minden lökést kimért, kiszámított, a golyót ide oda 
mérte, pontokat jegyezgetett meg magának, sokáig czé- 
lozott; hanem azután minden lökése bizonyos volt; soha 
egyet is el nem hibázott; ha egyszer kezébe-vehette a 
tálcót, ellenfele többet lökéshez nem jutott. Ezt ugyan 
unalmas dolog volt nézni, hanem el kellett ismerni, 
hogy igaza van. Rékasi egyre vesztett, s a tételt min
dig duplázta; délig kijátszottak tizenhat partiét, Rékasi 
úszott 32768 aranyig. Ennyi pénze persze soha semmi
féle jurátusnak sem volt; tehát azt mondá, hogy majd 
holnap folytatják a tusát, ,,dupla vagy semmi“  addig 
irja fel a gróf a tárczájába a nyereséget, vagy fogadjon 
el váltót, ha jobban tetszik.

Másnap folytatták a tekeversenyt, „dupla, vagy 
semmi.“  Délig elvesztette Rékasi Pest vármegyét a kis- 
Kún és Jász kerületekkel egyben. No holnap majd 
megválik.

Harmadnap megint játszottak, a gróf megint le
győzhetetlen volt mérnöki pontos számításaival; már 
ekkor Rékasi elvesztette nem csak Európát, de Chinát 
és Braziliát, a perui ezüstbányákkal egyetemben.

Negyednap újra összejöttek : dupla vagy semmi! 
Már ekkor Rékasi elvesztett három olyan földgolyót 
aranyból, mint a milyenen most lakunk. A grófot kezdte 
mindenki bámulni.

Ötödnap nem jelent meg a gróf szokott helyén; ha
nem jött helyette egy gyanús külsejű egyéniség, ki so
káig titkolózva beszélgetett a kávéssal, s nagyon va
karta a fejét, mikor mondák neki, hogy a gróf az éjjel 
elutazott.

Csak hetek múlva mondta el a kávés bizalmasabb

ismerőseinek, hogy az a fiatal idegen, kit a vendéglőben 
gróf Arenenbcrg név alatt ismertek; a nagy Napóleon 
unokaöcscse, ki ekkor Magyarországon keresztül akart 
utazni Lengyelországba, hogy ott a forradalom élére áll
jon, s az alatt itt tudósításokra várt; miután azonban 
eleve megtudta, hogy a lengyel forradalom ügye ha- 
nyatlani kezd, s hogy őt elakarják fogni, hirtelen visz- 
szament ismét Helvétziába; a kik elfogására jöttek,épen 
egy nappal érkeztek később.

Ha Rékasi akkor tudta volna, hogy a ki tőle három 
nap alatt elnyerte az egész világot tekegolyókkal, egy
kor Francziaország császárja leend, s épen olyan kiszá
mítva fog játszani országok és népek sorsaival, mint 
akkor az öt fa bábbal!

Még most is mutogatják a koronakávéházban azt a 
helyet, hol egykor Francziaország mostani uralkodója 
csendesen és figyelmesen nézte a magyar ifjak zajgó 
csoportjait. Kakas Márton.

II a romló.

X . törvényszéki tanácsos nem birta még egészen 
minden képen tökéletesen a magyar nyelvet. Egyszer az 
előadó ülnök valami periratot olvasván fel, abban gya
korta fordultak elő ezen kitételek : „az ebből háromló 
veszteség,44 „az alperesre háromló kötelezettségek,44 — 
„az egészből háromló eredmény44 stb. X . úr hallgatja 
egy ideig, utoljára nem állhatja, odasúg a szomszédjá
nak : „was will dér mit seinen drey Pferden ?44 (Mit 
akar ez azzal a három lóval?)

Tudom ón. liogy mi a Czé?
A napokban egy jámbor tímárlegény odamegy a 

nemzeti szinházhoz, s mondja az illetőknek, hogy ő éne
kes akarna lenni, még pedig tenorista. Azok utasitják 
az énekmesterhez, hogy majd az megpróbálja a hangját. 
Az énekmester a zongorához ül s kérdi azadeptust, hogy 
hát birja-e a magas Czét? — Hogy ne birnám! — No 
hát adja ki. A legény rákondítja erre torokszakadtában 
Czé! — Jaj, mond erre az énekmester, ez nem ,,C“ 
hanem „ F 44 — Már hogy volna ez F? mikor én azt 
mondom, hogy „C,*4 hát nem hallja, hogy azt mondom, 
hogy C! Jártam én iskolába, csak ismerem tán a betűket, 
vagy mi?

Jli kell hozzá?
M. szinésztársulatához odaviszi a minap egy em

berséges zsidókocsmáros a leányát, hogy hadd legyen 
az theátristáné.

— De hát van-e neki hivatása ? kérdi az igazgató, 
lehet-e reményleni, hogy jó színésznő lesz belőle?

— Hogy ne lenne ides lelkhöm? felel a táti erős 
meggyőződés hangján : Volt ez már minden!

f
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Szeget szeggel.

Találkozik a tiszteletes N. Bálint pékmesterrel, ki 
igen rósz süteményt készitett és ekkép feddé :

— Édes Bálintom, egészen elégedetlen vagyok ma
gával, mert hajó süteményt akarok enni, mindig a vá
rosba kell küldenem.

— Epén úgy vagyok én is nagyontisztelendő uram, 
ha jó prédikácziót akarok hallani.

Elhibázott rovatok.

Volt P —tt egy eredetileg német, de huzainosb itt- 
lakás folytán megmagyarosodott sebész, ki öregebb ko
rában a város részéről halott-kémül alkalmaztatott.

Felsőbb rendelet folytán holtat előbb eltemetni 
nem szabad, mig a halott-kém vizsgálatát végezve bizo- 
nyitványát az illető lelkészhez be nem küldi.

Az ily nvomtatott bizonvitvánvnak vannak bizo- 
nyos rovatai, mik a vizsgálatot tevő által betöltendők; 
jelesül : a megholt neve, halálozás napja, ki orvosolta? 
betegség neme s oka a halálnak.c  c

Egy ízben a betöltésnél eltéveszté a rovatokat, s 
így állitá ki a bizonyítványt :

A megholt 
neve

halálozás
napja

ki
orvosolta?

betegség neme, s 
oka a halálnak?

Gisch 1851. Typhus Dr. Hölbling
Entree*) martius abdomi-

24-ike naüs

mek fiskálta :
N. N.

városi zsebész és halott Gém.

*) Olvasd : Kiss Endre.

Sors iróniája.
Leghiresebb gúnyköltő a sors. Szegény Klieglnek 

volt egy nagyreményű találmánya, a betíiszedőgép; ezt 
most egy külföldi ember hirdeti, mint sajátját; az
után volt neki egy nagyreményű fia, kiben öreg napjai
nak gyámolát növelé; ez nem rég, mint mérnök dúsan 
jutalmazott állomást nyert, — s akkor — hirtelen meg
halt ____

Ilyen gúnyköltészettel foglalkozik a sors!

A  kis félreértés.
A múltkori népünnep utáni napon egy pesti derék 

magyar gyámok szép csendesen pipázva áll kapuja 
alatt, zsebbe dugott kezekkel; a mint egyszerre egy fia
tal dandy neki rohan s sem kérd, sem hall, főbe üti. A  
gyámok sem veszi tréfára a dolgot, nyakonragadja a 
gavallért, elkezdi püfölni; a lármára előrohannak a 
munkások, a megtámadó dandy két tűz közé szorul, 
ijedtében berohan egy ajtón, talál egy nyitott ablakot, 
azon kiugrik, az utczán tolvajnak nézik, elfogják, be
csukják — s akkor sül ki, hogy ő bizony megtécedt; va
laki a népünnepen megbántotta választott hölgyét, az a 
valaki hasonlított a gyároshoz, kit másnap meglátott, 
innen eredt az egész quiproquo.

Tanúság ebből :
1- o. Ha valakit megakarsz ütni,elébb kérdezd meg 

tőle, hogy ő-e az, vagy más?
2- o. Senkit maga kapuján belől meg ne támadj, 

mert nem tudod, hogy melyik ablakon jösz ki?
o-o. Ütleget kamatra ne adj, mert attól rettenetes 

törvénytelen uzsorát szoktak fizetni.

A  falu dobosa.
A *—i dobos, ki gyakran okozott már nevetséget a 

bánatban elmerült lakosoknak, egyszer szintén föláll a 
falu közepén levő dombra s következőkép hirdeti biró 
uram rendeletéit :

— Tudtára adatik a falu lakosainak
1- ör. Hónap minden ember vigye be a porczi .t, 

mer ha nem, délután kigyüu az ekszkuziczió.
2- or. Minden kenyeres gazda, a kinek tetszik, men

jen az uraságnak kaszányi.
3- or. Hónap minden ember menjen Csécsére követ

hordanyi, mer ha nem, kigyün a komiszárus és két pen
gőt fizet. B •

B orkorcső ly a k.
lágy falusi kisasszony, a franczia négyes lejtése al

kalmával, elbájolva a zene által, tánczosuhoz fordulva 
igy nyilvánította elragadtatását :

— Ah! mily felséges aromája van ennek a franczi- 
ának!

Alkalmasint az áriával tévesztette össze.

i
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Balustya leány.

— Micsoda betű ez Sárika? — kérdé a tanitó uj 
I tanítványát az A  betűre mutatva.

A  kérdezett néz és hallgat.
— No nem tudod? na megmondom én : A. — Hát 

ez? — kérdé, ismét a B-re mutatva.
Azt sem tudja.
— Ennek a neve Bé. . . . Hát ez? — a C-re mu- 

I tatva?
— Hm, hogy tenne kend engem bolonddá! — feleié 

a kis parasztleány — hiszen sokkal jobban tudja kend 
azt tanitó uram,még is ilyen balustyától kérdi,mint én!

Ez már sok!

Egy falusi ezermester nagy kaput csinált a föl- 
desuraság egy épületére, s a kapu-léczek végére, em
berfej nagyságú gömböket alkalmazott; befestette a 
kaput sárgára, a gömböket setétkékre. A  munka bevé
gezte után, hogy remekművén gyönyörködhessen, mint 
egy hat lépésre távozván a kaputól, visszafordult, s 
hátra tett kezekkel soká bámult a kapura, boldog meg
elégedését így fejezvén ki :

— Ez már sok egy embertől!!

Szerkesztői sub ro«a.
— Tisztelt kollegáimhoz! Igen szívesen kérem önöket ne ír

janak arról, hogy én ilyen meg amolyan beteg vagyok. Nem azért, 
] mintha én nagyon megijednék, mikor ezt nyomtatásban olvasom; 

hanem azért, hogy szétkergetik vele a közönségemet. Ki mer az 
Üstökösre előfizetni ha azzal ijeszgetik, hogy a szerkesztő most 
csinálja a testamentomát?Kevesebb részvétet kérek! Különben is 
hála az égnek, jobban vagyok már és dolgozom.

Több rendbeli levelezőinket kérjük, hogy mindenféle apró
ságra való válaszadástól mentsenek fel; némely dolgot igazán elég 
volt egyszer elolvasni.

Elfogadtatnak adomák Szarvasról; dón Dugó di Boutella 
indítványa, Szúnyogtól egy pár, Nagy harang küldeménye; néhány 
az autobiographiai freskókból. Kappan Tóbiásnak különös köszö
netét küldünk szives közreműködéséért; a múlt évi folyamot is 
küldjük, természetesen, hogy úgy.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos: Jókai Mór.
Lakása : Magyar-utcza 21. szám.

Szappanyos Péter Rétes Ferije megjelent Kakas Márton nap
tárában, az adomák mind végig liasznáíhatlanok. Csipet Pista el
késett már; ennyit is sok volt már Liszt Ferencz miatt debachál- 
nunk. Kérünk szépen minden nemes érzelmű Ill-ik  osztálybeli 
tanulót, ne kivánjon épen az Üstökösben lépni fel első zsengéi
vel; hiszen ott van számukra vagy három lap, a mik épen e ezélra 
kaptak privilégiumot. Avasi küldeménye nem jó. Donpierre kül
deménye eltartana egy évig az Üstökösben. Krebsz Eduardhoz 
irt versben nem leljük az élezet. AXII.légió hadnagyának dicsérő 
okirat adatik.

Kinyilatkoztatjuk különös köszönet - szavazásunk mellett, 
hogy a szolnoki postahivataltól ez ideig egyetlen reklamáezió sem 
érkezett hozzánk.

Az Üstökösből egyes számokat szívesen adunk, a hol hiány
zanak, csak izenni kell értük.

Nyomatott Landerer és Heekenastnál Pesten. 
(Egyetem-utcza 4. sz.)


