
25. szám.
Decemb. 19-én 1863.

Megjelenik minden szombatnapon egy íven sok le képpel ellátva. 
Előfizetési ár : Egész évre jan.— dec. 6 Irt., 6 hóra jan.—-jnu. 3 frt., és 3 hóra 

jan.—mart. 1 frt. 50 kr. — Előfizethetni minden póstahivatalaál és könyvárusnál. — 
Kiadó hivatal: Pest, barátok-tere 7-ik szán.

XIV. kötet.

K Ü LÖ N BÖ ZŐ  N E M E I A  SEG ÍTSÉG N EK .
Elhatározd az örök város,
Hogy a lengyel ügy kezd lenni káros. 
Imádkozni fog hát érte Róma.
Hiszen bizony „dat pyra, dat poma, 
Qui non habét aurea dona.“

Hogy látta ezt az angol Ninivé 
Hogy a lengyel lesz immár semmivé, 
S minthogy róluk értekezni bon tón, 
Nehogy ebben elmaradjon London, 
Lengyelekért káromkodjék mondom.

Ennek pedig nem nagy sikere volt.
Nem nyert vele semmitsem a revolt.
Könyörgés és szidás veszett kárba,
Egyik sem hatott el Pétervárba.
Szép szó, rút szó, de mind csak szó már ma.

K — s .fi— ti.

Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz.

Tekintedezs barátom uram!
Jaj megeset nekünk. Odavagyog falustul 

fogva. Teczik tunyi, in szoktam correspondeal- 
gatnyi mindenfile újságoknak ilendö lionora- 
riumir : volt ez nekem igen lucrativus valalata- 
tom. Miirt nem? Politika nagyon könyü: alioz 

! minden ember irti. Csak nem kel gondolkoznyi 
semirül, is azt bátrán papirosra tenyi; kisz a 
vezir czik. igen, de ki lesz olyan bolond, hogy

nekem ezir pinzt megagya, a miirt in magam 
nem adnik sémit? Ki fogja újságot elhozatnyi 
mesze földrül azir, hogy megtugya belüle, mi | 
okosat mond Tallérossy Zebulon! Hiszen ha ne-! 
keni kinalna valaki, hogy olvasak el, mi vilemi-1 
nye van Tallérossy Zebulonak miniszteri krízis- i 
rül ? bízom magam sem volnik ra nagyon kti-, 
riozus. De had azon segítettjük. Tutara atam 
ilendö szerkesztőknek, hogy a mit in irok,
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nem in irok : az nekem inspiraltatik : bizonyos 
helyekről; engedem gyanitatni: nevitnememli- 
tek. mert az titoksag; de lakik angol királynő
be, második emelet 7 2 szám: nem szabad meg- 
mondanyi. hogy ki ? —  allalanosan tisztelt ha
zafi ; volt valaha miniszter magyar; volt har
madive követ pestvarosi; —  no —  tobet nem 
szabad elarulkodnyi. 0  monta, ö súgta, ö in
spirálta nekem ezeket: v vileminye, ö meggyü- 
zödise, ö jovahagyatasa ez meg amaz. —  No 
igy mar aztan meghallgatak nekem. Volt re- 
spectus elötem; kiadtak őzikéimét nagyob betű- 
kel, mint masit: dicseketik velem, mint ren
des levelezővel; mig telegrafon izs izentetek ma
guknak altalam. Haromfile újságnak izs irtam, 
haromfile embernek izs irtam: egyikneg uj libe
rális, masignak oconservativ, harmadiknak cle- 
ricalo-feudalis irtelemben; mind az ti praesum- 
tiv helybenhagyogatasaval; mint legjoban irte-

Az ördög pilulái.
(A politikus csizmadia elbeszéli otthon, hogy miket látott.)

No Mihály gazda, most tüntesse kend ki memó
riájának az ő talentumát, mert könnyebb volna a len
gyel lázadás történetét, vagy a scldeswig-holsteini kér
dés phasisait, vagy egy némely hirlap tüneményes átvál
tozásait szép sorban elregélni, mint az ördög piluláinak 
szövegét: csak az a különbség lévén, hogy a mig ama 
kérdések részben szomorúak, részben unalmasak, addig 
az ördög pilulái minden tekintetben mulattatok; s az 
olyan tapaszt uh férfiú, mint én, ki minden allegóriában 
feltalálja a politikai ezélzásokat, könnyen felfoghatja a 
bolondságnak látszó események mélyebb értelmét.

Tehát: a történet fácitja az, hogy van egy nagy 
büvésznö, a ki szeretne bizonyos rá nézve nagyon ter
helő régi kötéseket megoldani s e végre magának szö
vetségest keres. Azt fel is találja egy fiatal festő képé
ben, kinek, bűvös hatalmát kölcsön adja, a mit az el is 
fogad tőle, s ennek segélyével ellenségétől megszaba
dul, azt pulykává változtatja; hanem mikor arra kerül 

| a sor, hogy már most a kedvesét hagyja el az 1111 éves 
! pártfogónőért s azt csókolja meg, akkor olyan képet csi

nál, mint mikor Győző Manótól azt kívánták, hogy 
mondjon le Rómáról.

A festő megtagadja a szives szövetségnek idáig

sült kutforas. Azokat sokszor ősze izs veszitetem 
a miat, hogy melyiknek van mar most igaza ? í

Ahim van ni! Most mind enek vige van.
Nagyon tisztelt hazafi eczer csak meglia- 

rakszik, berukoltatya Naplóba, Pestibe, nyilat
kozatot, hogy ö soha senkinek nem monta, hogy 
az ő vileminyibe valamit Írjon; nem izs fogja 
mondanyi ezután se sémit, mert az égisz histó
ria csak szamárság: mar tudnyilik vezir czik 
iras. Sőt azt izs kinyilatkoztatya, hogy politikai 
vitatkozás emez is amaz felet „wecldö.“ (Pedig 
nekem csak ez a egy tehenem volt fejős.)

Mar most in it vagyok, mint szárazföldre 
eljutot czethal. Edig, hogy az ö neviben beszil- 
hetem, voltam ember három izs ; most csak 
magamiba beszilgethetek, is akor nem vagyok 
egy izs.

íg y  rontnak el embernek legjob kseftyit.

T a lléro ssy  von Z eb u lon .

fejlődését s erre a büvésznö megvonja tőle pártfogásé 
s ellenségeit részelteti benne. A festő megszökteti ked 
vesét, kit régóta szeretett, de az ellenség mindenkép 
vissza akarja tőle azt foglalni; s ez által elevenen emlé
künkbe hozza az elszöktetett Nápolyt s a visszafoglaló 
brigantaggiót.

Szerencsére azonban egy másik büvésznö, a bo
hóság istenasszonya, pártul fogja az üldözöttet s a két 
nagy ezermester intrikáiból szövődik aztán az a gyö
nyörű bohózat, a miben már ezer nap óta gyönyörkö

dik Párizs — és a többi.
A boszorkány haragjában akkora orrot ragaszt 

legelébb is a festő inasának, a mekkorát még egy ex
tra vezérczikkiró sem kapott soha;s mikor leülne a bo
szorkány titkos könyvében olvasni, először a gyertya 
nyúlik meg előtte az egekig, vagy mit mondok, a pokol 
boltozatáig, azután meg a szék nő fel vele a padlásig, 
hogy sehová se tud tőle szabadulni; a borát elissza 
az orra elöl a falra festett csodatevő kép, ha nem szent 
Januárius, úgy bizonyosan szent December.

A tréfás tündér azonban megmenti a szerelmese
ket, mindenütt menedéket, terített asztalt támaszt szá
mukra, mig más felöl az üldözőket minden Útmutató ha
mis nyomra tériti, saját puskájukkal meglövi, s a terí
tett asztalok étkei eltűnnek előlük.

A vén büvésznö boszuból eddigi ellenségeinek', a
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festő vetélytársának és ipának, kik azt kergetik, nyújtja 
kezét. Valóságos ffanczia-orosz liga. A vetélytárs két- 
ségbcestében mármár főbe akarja magát lőni, — hogy 
ne fájjon olyan nagyon, — csak tükörből; a meglőtt tü
körből azonban a vén bíivésznö lép elő s egy hajfürtöt 
ajándékoz neki, a minek erejével minden megtörténik, 
a mit óhajt. Ez óhajtja vetélytársát a bolondok házába- 
Már ott van. Azután óhajt leendő ipának egy gyaloghin 
tót; melyben haza vigyék fáradt restét. Megjön. A bohó
ság tündére azonban kilopja a gyaloghintó fenekét s a 
hordárok a maga lábán szállítják Madridig a jámbor pa- 
tikáriust. Ez összezúzva jut el egy betegápoló intézetig 
s ott mulatságos jelenet válik belőle, hogy támogatják 
élűiről hátulról, mint valami keleti kérdést, mig végre 
le bírják fektetni Európa beteg emberei közé.

De ott sem pihenheti ki magát, mert a bohóság 
tündére egyszerre kibocsátja a bolondok házának min
den lakóját s lesz lárma és zűrzavar, mintha valameny- 
nyi európai égető kérdés egyszerre szabadult volna el. 
A kórház fenékkel fordul felfelé, a hausseból egyszerre 
baisse lesz; ajtó ablak fent, a tető alul, az ablakokon az 
emberek lábai néznek k i; mely általános zavarban a 
festő hirtelen adnectálja rég vágyott kedvesét, s mind
nyájan elmenekülnek a bohóság tündérének országába, 
mely, mint látszik, mindennemű refügiék menedékhelye 
szokott lenni.

Itt azután nagyszerű mulatság rendeztetik. Elő 
jön egy csoport apró sisakos vitéz, komoly lépésekkel; 
az ember azt gondolná első tekintetre,' hogy az apró né
met hatalmakat látja maga előtt, hanem azután, hogy 
észreveszi, mennyire egyenlő taktust tartanak, rá jön, 
hogy azok még sem azok. Egyébiránt ezek is csak ma
radnak a táncznál, éneknél és turnirozásnál; minden 
komolyabb tények nélkül; midőn egyszerre csak meg
jelennek az üldözök; de a kik a bohóság istennőjének 
egy intésére a földhöz tapadnak, s egy pillanat alatt 
úgy le vannak vetköztetve egy ingre, a hogy semmi 
börzén nem lettek volna képesek ily hirtelen levetkőz
tetni őket.

Most azonban vasúton veszik üldözőbe a szerel
meseket ; a vasút aligha volt garantirozva a spanyol 
cortes által, mert az első elindulásnál a légbe repül a 
lokomotív, a hidalgót oda mázolja a falhoz, a patikárust 
meg száz darabra szakgatja, az úgy hull le darabokban, 
keze, lába, feje másutt, egy kutya a színpadra' rohan, s 
egyik karját felkapja s elszalad vele. A vén boszorkány 
valami kenőcsöt ád nekik, a mitől a falhoz mázolt hi- 
dalgóból iiiegint_embcr lesz; a szétszedett patikárus tag
jait pedigTnegint összeforrasztják, s ismét eleven ember

lesz belőle, hanem az elvitt karja nélkül. Ez már csak ! 
még is nagyon világos ezélzás.

A bohóság tündére ekkor bayadérnek öltözik s el - 
csábítja a hidalgót s ellopja tőle a bűvös fürtöt, épen mi- , 
kor ez friziroztatja magát Bigaró borbélynál. A hidalgó 
a bayadér után iramodik, a borbély kárpótlást nyer érte 
a festő inasában, ki oda. jön, hogy neki növesszen hajat, 
mert megkopaszodott. Azonban a szerencsétlen egy ujját 
bele találja dugni kíváncsiságból a csuda hajnövesztő
be s attól egyszerre szakálla nő az ujja hegyén. Bigaró 
megakaija menteni tőle s neki áll a bűvös borotvával ; s 
tévedésből levágja az inas fejét. A szegény inas ijedten 
szalad el fej nélkül s mint a megriadt görög nép, kétség
beesve keres magának fejet. A borbély szalad utána a 
fejével, s helyére teszi, de óh szerencsétlenség, a helyre 
tett fej el kezd forogni a nyakán, mint egy szélvitorla.

No én ugyan ilyen aláminázott országban lakni 
nem szeretnék, a hol mindenütt ki van lyukgatva az 
ember lába alatt a föld: mindenütt felütheti a fejét az 
ördög s a mi legnagyobb baj, a kész ebéd mindenütt el" 
süllyed. Vagy pedig úgy jár az ember, hogy mikor már 
nagyon utolérte az éhínség, bekopogtat egy kocsmába, 
kér ebédet a kocsmárosnétól; s arra egyszerre kocsma 
és kocsmárosné, és terített asztal oly óriási magasra fel
nőnek, hogy füttyel sem lehet őket elérni; s mikor me
gint azért könyörög, hogy ereszkedjenek le hozzá, ak
kor ismét kocsma, kocsmárosné és asztal öszszezsugo- 
rodnak az éhező előtt, persze a pecsenye is kolibrivé vá
lik, hogy lakjék már most ezzel jól annyi éhes ember?

Végre azonban még utolsó szövetségesében is 
megcsalódik a vén bíivésznö, mert midőn már arra ke
rülne a sói’, hogy az egy megszabadító csók által fel
mentse öregsége terheitől, megszökik előle, egy minde
nünnen kilökött, megczibált, halálra ítélt proletárra, 
Magloire inasra bízva a csókadásí. A bíivésznö mit tehet 
mást desperatiójában; a democratia karjaiba veti magát 
s a „Ma Gloire“ csókja által egyszerre bűbájos ifjú tün
dérré változik át.

Akkor azután kezdődik az általános világ boldog
ság, minden ember tánczol, dalol, hölgyek krinolin nél
kül, férfiak frakk nélkül járnakvelük együtt boros pa- 
laczkok, kulacsok, pástétomok tánczolva kínálják bájai
kat a beléjük szerelmeseknek, kiki megkapja, a mit kí
vánt, és holnapra semmi kivánni valója sem marad.

Tanúság pedig ezen nemcsak igen sok szép látni
valóval, de mély bölcsességet rejtegető eszmékkel is 
teljes drámából az: hogy nagyon jó, ha kétféle ördög is 
van a világon, legalább ha az ember az egyikkel elront
ja a dolgát, a másik még pártját fogja érte, csupa egy
más iránti ránkórból.
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Európa kisasszony és tréfás udvarlója.

„ Hová lett innen a kötésem ?“

..A kAtégek nem léteznek tftbbé.“

— Melyiket szereted jobban: a sárgabélü, vagy a 
zöldbélü dinnyét ?

— En a kettő között legjobban szeretem a zöld 
bélii bankót.

(Akadhat olvasóink között ez ínséges esztendő
ben, a ki még nem látott ilyet, hát annak megmagya
rázzuk, hogy ez az uj száz forintos. Magunk is csak 
úgy röptiben láttunk belőle.)

Ballagi Mór szótárából tanult egy vidéki kisasz- 
szony, s következő mondatot alkotá egybe :

„Hogy a ránta bóczozó sete sila fránya faljon fel 
fraskára. — 0  gabogyás silapsi sipetár! hogy ne siri- 
telhess setés séfnél, mert ha elsilakolsz, elsérülsz.

Megfejtése:
„Hogy a hajlongva bókoló balkezü kancsal ördög 

faljon fel reggelire. — O hóbortos pislogó marha haj
csár, hogy ne ugrándozhass a mormogó pataknál, mert 
ha elillansz parázson sülsz meg.“
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Pál mestertől eshetik az eső, ő csak megmarad kedvencz olvasmánya mellett.

K e d é l y e s  t o a s z t o k .
Elm ondva Sz. J . által a gyöngyösi első gazdasági kiállítás 

bankettjén.

A mennyi nézője volt kiállításunkon az O.c.y töknek 
Mennyit az emberek biliárdoznak és löknek 
Mennyi szeretője van a valódi szép nőknek 
Annyi évetkivánokK.L.-nak az ölelve szeretett elnöknek.

A mennyit a varró leányok a tűvel szúrnak 
Mennyit az asztalosok és ácsok mikor faragnak és fúrnak

A hány szál szőre van egy öreg kandúrnak 
Annyi évet kívánok én alelnök B. F. úrnak.

A mennyi leány van, kinek neve Mári,
Mennyi az országban ember van alpári 
Annyi évet éljen a magyar gróf Sz*pá*y.

A mennyi inget ruhát a patakban mosnak 
j Mennyi szál szőr van a lábán az általa kiállított kosnak, 
Annyi boldog évet engedjen az Isten F. Lajosnak.
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R o m á n c z o k ,
a szív életéből.

I.
„Ma csókot szívok Fannim ajkiról,
Sünt napsugár virágról, harmatot;
A’ mely kinyitja kelykét jöttire,
Mint ö nekem: — a rózsás ablakot.1*

A gyász idő mikép rohan; pedig 
Éjfélt bevárnom épen nem szabad,
Hisz’ addig hö szerelmes kis szive;
Miattam, értem kétfelé szakad!

Az ifjú szóllna még, — de menni vágy, 
Nehány lépés s a ház előtt terem,
Kis ház előtt, — hol tegnap óta lett 
Megásva neki: a’ sötét verem.

S köhini, — mivelhogy szóllni nem rnere — 
Majd lassú neszszel, zörget ablakán ;
Mig végre hah! e szóra felnyila : 
„Megörülök ! hát már aludna tán ?“

„Nem“ — szólt méz-édes biztatón a hű.
— S itt rázugott egy jó nagy dézsa viz. — 
„Oly rég epedve várja jöttödet,
Fannid helyett, — a megcsalott Eliz !“

Estélyre voltam híva, s kedvesem’,
Az üdv mosolygó angyalt ott lelém,
Fehér selyemben — karcsú ékesen 
Bukétom keblén rezgve, — jött felém.

„Mi itt!“ kiáltok — majd elhallgatánk, 
Mivelhogy épen szólt a vig zene ;
A’ Vortauzer colont parancsok 
S mi készakarva — olvadánk bele.

Volt kézszorítás! gyöngéd érezőn,
Volt — tervhiúsult csók-harmat szedés ;
A’ karcsú test hajlott, miként a nád, —
Keblek, szorongtak kéjjel telve, é s .........

Szünet lön; — mint öblös kancsóba’ ha 
Kiforta már az árpáié magát,
„Urak s hölgyek! előre most — együnk! 
így hallaíá a házinö szavát.

Helyet fogánk. Jobbkézt szerelmesem 
Előttem sonka, s balra — lágy kenyér: . . . .
S mig én ezekkel foglalám magam,
Ki hitte vón’, hogy ö belölök kér ? . . .

Es kért . . . s evék — felém hajolva, — de 
Oh! borzadály! minő vigyáztalan . . .
A lágy kenyérbe tört be — ál-foga . . . .
Ezóta szüm végkép bezárva van. —

ö  .  • • f i i  L j  a a a .V .

A d o m á k .
Pere iránt tudakozódott egy szabolcsi volt alispán | 

nehány év előtt egy törvényszéki elnöktől kit valahon- i 
nan Stiriából neveztek ki ide.

Az elnök hosszasan elmondá apróra a formalitá- ■ 
sokat anya nyelvén, szép törvényes műszavakkal, minek 
az lett vége, hogy még egy pár évig legyen türelemmel 
a felperes ur.

De hallja az ur, fakadt ki a volt alispán; mikor 
én alispán voltam!

Habén sie aucli gedient ? vág közbe örömmel az el
nök, hogy a keserű piluláktól meneküljön:

Ieh habé nicht dient, ich habé herscht, felel rá ba
juszát pödörve a cliens.

Igen hosszúra nyújtotta a berzéti pap sz. beszé
dét: másfél órája beszélt, a mikor igy szólt : Láttuk 
tehát az első részt, most lássuk a második részt, mely 
ismét két alszakot foglal magában.

Rémülve kiált fel a jelenlevő földes ur: „No ennek 
ma nem lesz vége ?

— Nem lesz vége ? ! szólt a tiszteletes. Azért is 
ámen!

— Mely nők szebbek — kérdék a kisfalusi legé
nyek egymás közt — a parasztok-e, vagy az úriak ?

— No hát az úriak! — felel egy —
— Nem igaz az — mond a más — mert az urak 

akkor nem járnának a paraszt menyecskék után.

Múlt nyáron az aszály által okozott károk szemlé
jekor a magas hivatalnok tiszteletére nagy ebédet ren
dezett K. város főbírája, mit látván egyik vidéki ur, 
azon megjegyzést tette a főbíróhoz fordulva: „Föbiró 
ur! ezen lakoma nem aszályt, hanem nagy bőséget mu
tat.11 — Csak úgy van biz az téns ur, válaszol a föbiró, 
mint mikor a méh valakit megcsip, kiadja a mérgét és 
belehal.

Nyulat kergetett az agár, mit egy paraszt fiú ap
jával nagyon szenvedélyesen nézett, de mikor már az 
agár beérte a nyulat, a nyúl félre csapta magát és el
szaladt.

Apám! kiált fel a fiú, ha annak az agárnak csak 
egy kicsivel lett volna hosszabb a feje, már elfogta volna 
a nyulat.

Kicsigázott három gebével utazott egyik bará 
tünk s feltűnt előtte, hogy valahányszor végig páholta a 
kocsis sovány lovait, mindig vagy húsz ló nevet mon
dott el.

Miért mondja el kend azt a sok ló nevet, kérdi az 
utas — hiszen itt csak három ló van befogva ?

Csak azért megkövetem átossággal [felel a kocsis, 
hogy ha sok ló nevet kiabálok a lovak azt gondolják, 
hogy ök oly sokan vannak és igy a teherböl kevés esik 
rájok, hát akkor a szegény párák vigabban iparkodnak.
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— Egy reggel szomorkodni látja Talleyrand sza
kácsát a konyha ajtóban.

„Miért olyan szomorú ?“ kérdé részvéttel hűséges 
' cselédjét az okos diplomata.

— ,Hogy ne lennék szomorú, feleié leverten a 
í szakács, midőn nehány nap múlva vége lesz a világnak.
Az állatoknak január 4-ikén, az embereknek pedig jan. 
6-kán kell kimulniok.*

— „Jó isten!— kiálta fel kétségbeesve Talley
rand — hát nekem ki fog ez esetben 5-dikén ebédet 
főzni ?“

Históriai kérdés.
Hogy híják azt a királyt, a ki így énekelt:

„Perelj uram, perlőimmel,
Harczolj én ellenségimmel;
Te paizsodat ragadd elő.
Én segedelmemre állj elő. stb.

Felelet. Úgy híják, hogy „Dávid.u 
— Nem egészen van eltalálva; úgy híják, hogy

!

Az ördögnek sem kell.
Kedves barátom ! ha igy folytatod 
A korhelységet, azt hiszem :
Hogy egyszer majd csak egy szép reggelen 
Az ördög téged elviszen.

L é g t ü n e m é n y .
Tanár. Miféle légtünemény a délibáb ?
Diák. A délibáb . . .  a délibáb . . . ehe, ühüm 

Tudom már! A délibáb divatlap is volt, naptár is volt.

No de meg nem köszöni a pokol 
Ezt az új acquisitiót,
Mivel csinálsz te ott lenn szörnyű nagy 
Skandalumot, ribilliót.

Éjenként ott is későn jársz haza, 
Ordítva, zúgva, részegen;
S káromkodol majd, nem találva meg 
A szobakulcsot a szegen.

S dörömbölsz hosszan ajtón, ablakon 
S az egész pokol felriad;
S ez igy megy minden éjt . . . és a pokol 
Nem tud alunni e miatt.

Ha meg otthon mulatsz, czigányt hozatsz 
S muzsikáltatod magadat,
S fejéhez vágod, ezért a ki szól,
A kancsót vagy a poharat.

Kifogsz az ördögön, hitelezőn,
Minden csizmadián, szabón;
S ha nem lesz hiteled: úgy pénzüket 
Elnyered ferblin, makaón.

Zálogba adsz : mit csak kezed elér, 
Dunyhát, csizmát és kabátot;
Elámul a pokol: ily ördögüt 
Még sohsem hallott, nem látott. —

Azért ne félj fiú! — mert az ördög 
A melyik egykor elviszen 
A földre vissza is hoz tégedet 
Lehető gyorsan, azt hiszem.

Az orvos és betege.
— Doktor úr, az a bajom, hogy nem megy le sem

mi a torkomon.
— Talán meg van gyulladva ?
— Nem a. Hanem nincs minek lemenni rajta.

S z e r e t e d - e ?
Sok rósz és jó időt élt át a szabolcsi táblabiró 

gazdasszonyával, hálás akart lenni irányában, elhatá
rozta, hogy elveszi.

Az oltár előtt állva kérdi az eskető pap:
— Szereted-e ezt a tisztességes személyt?
Halt, megálljon a tisztelendő ur! — kiált a vőle

gény — szeretni; úgy segéljen nem szeretem; de mi
vel annyi sok vészt állott ki velem, s kivel annyi
szor átestem a marhadögön, hálából elveszem. — Most 
folytassa. __

Mért kopaszodnak meg rendesen a 
legokosabb emberek?

Azért, mert ö velük meszelik az eget.

Ábránd és szerelem.
Az ábránd szép: de szegény lány. 
Korszellemében nevelve,
Kinek ezrek udvarolnak,
De el nem veszi senki se.

A szerelem : „ne nyúlj hozzám, “
Régen közönséges virág,
Mely telt erszényeken virul,
S keresi az egész világ. —

K isvida.
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

-------Valamennyi hírlap közöl egy borzasztó tör
ténetet valami kisasszonyról, a ki egy virágot megsza
golt, azután megörült és meghalt, s mikor felbontották, 
egy nagy pókot találtak az agyvelejében, mely oda a 
virág kelyhéből szaglás közben mehetett. Azt a bátor 
újdondászok nem fejtették meg, hogy honnan mehetett 
az agy velőbe a pók ? miután az anatómusok még eddig 
nem fedezték fel, hogy- az orrból az agy velőbe valami 

I feljárás volna, mert ha volna, valahányszor valaki vizet 
! szí fel az orrába, mindannyiszor a nyavalya törné ki ré- 
I miiltében.

-------Ahán! Rajta kaptuk az Idők Tanúját! Itt
van ni. A december 16-ki számában a szerkesztői érte
sítés így hangzik: „666-nak. Levelét vettük, a benne 

j  foglaltakat köszönjük.“ Tehát a 666-al tetszik levelezni!
| A kiről tudja minden ember, hogy senki sem más, mint 
| az apocalypsis liétfejü sárkánya: annak a symboluma a 

666. S még „köszönet a küldeményért. “ Szépen va
gyunk.

------- Az augustenburgi herczeg professorai kiad
ták a trónkövetö fejedelem iskolai bizonyítványait, me
lyek szerint minden tudományban eminens volt, ex mo- 
ribus Imae classis ; még a himlőbeoltási bizonyítványát 
is mellékelték, melyek szerint minden kétségen kivül 
helyeztetik, hogy ö magassága tökéletesen képes azon 
hivatalnak megfelelni, melyért legalázatosabb ribillió 

I utján konkurrálni engedelmet vesz magának.
------- (Mi baja van Schmerling miniszter urnák 7)

Azt mondják, hogy Rechberg miniszter ur fekszik a 
j gyomrában.

------- Thaly Zsigmond hazánkfia azt írja a Sür
gönyben, hogy a mióta hazaérkezett, tökéletes fiigget- 

| lenségnek és szabadságnak örvend. (No azt a vidéket 
: meglátogassuk.)

-------Mommsen azzal biztatja a németeket, hogy
akármilyen lesz is a holsteini kérdés kezdete rájuk néz
ve, de biztositja őket a jó kimenetelről. (Hiszen a kime
netel iránt nincs semmi kétség; de a jó benn maradásról 
kellene őket inkább biztosítani.

— — (Micsoda uj kártyajátékot találtak már 
megint fel ?) Hát micsoda uj kártyajátékot találtak fel ? 
(Hát annyit hallom emlegetni; hogy a „vörös herczeg“ 
a mi minden egyebet üt: királyt, alsót, fölsőt.) Ahá! Az 
valami „adutt“ \eíz.

------- Angliában tendentiósus boxirozás történt
mely egészen royalista véget ért. King ur (király) töké
letesen leverte az amerikai republikánus Heenant. (En
nek bizonyosan valami mélyebb jelentősége lesz.)

F é l r e é r t é s .
Egy amerikai szónok a meetingen ezt menny

dörögte :
„We can reely on the m axxex.1 (Mi számítha

tunk a tömegekre.)
Milyen nagy lehetett a meglepetése, midőn más

nap olvassa a beszédét a (űrlapban s látja ezt a fel
osztást :

„We can reely on thei/í a fixen.u (Mi számitha- 
tunk ezekre a szamarakra.)

Különböző orvosságok.
(A fűszeres boltban.) — Úgy elrontottam a gyom

romat valami bojtos eledellel, hogy kérek rá egy kis 
papramorgót.

(Az Idők Tanújában.) — Úgy elrontottam a gyom
romat ezzel a papramorgőval („Renán könyve1*) hogy 
okvetetlen kérek rá egy kis nagyböjti prédikácziőt.

Kakas Mártonnak nagy fejvakarást okoz 
Deák Ferencz nyilatkozata.

Nagyon tisztelt hazánkfia kényszerítve érzé magát 
a „Pesti Naplódban kinyilatkoztatni, hogy ö soha sen
kinek sem szokott és ezután sem fog semmi eszmét 
sem mondani abból a czélból, hogy azt akár miféle 
újságba kitegye. Már most nem tudom, hogy az „Üstö- 
köst“ is ide értette-e, a hol én a legjobb adomákat az ö 
aranyos szája után szoktam közrebecsátani ? s engemis 

kitagad-e ?

De nem úgy ám.
— Mit akar kend ?
— Hát én vagyok a kenő asszony, biró uram; a 

kenő asszony.
— Minek jött kend ?
— Hát a Kobak Ferencz uram küldött, hogy ken

ném meg biró uramat.
— Mi a ménkűért ?
— Hát neki meg a fiskárus mondta, hogy : ha azt 

akarja, hogy a pőrében jó ítéletet kapjon, hát meg kell 
biró uramat kenni jól. Hát én elgyüttem.
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