
8. szám .
Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képpel ellátva.

.Klöíizetesi ar : Évharmadra, azaz september—december hóra Z ft. 1Ö kr. uj pénzben.—
VII. k ö te t .Oct. 20-án 1860. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. — Kiadó-hivatal : Pesten egvetem- 

1 utcza 4-dik szám.

S Z I K I  R
Szikár úrról azt beszéli a hír 
Hogy ő nem egy, de két ember.
Az egyik egy jámbor, szelíd kalmár 
Ki sipkát feltenni sem mer.
A másik egy tudós, kritizáló 
Status fér fi, híres szónok,
A kinek a beszédjei után 
Azt, mondja mindenki : ,,óh Gott!“

Én nem tudora, igaz-e ?
Egyik árul kartont, zsebkendőket,
Egész nap nem tesz egyebet:
Kelmét dicsér s a jámbor vevővel 
Megalkuszik, hogy ha lehet,
A másik az ország dolgát végzi,
Miniszterben keres hibát.
Alkotmányt szab, nem enged, nem alkszik 
Senkivel sem cserél pipát.

Én nem tudom, igaz-e ?
Az egyikkel nem sok köze vagyon 
A szegény újságíróknak.
Lapjaikat nem használja másra,
Csupán pamut-takar ónak.
A másik rettentő maeeenásunk.
Szól sajtóról, censuráról :
Mintha csak valami lapszerkesztő 
Beszélne ki a szájából.

Én nem tudom, igaz-e?

Ü li.
Az az egyik nagyon derék ember,
Igaz rőffel, mértékkel mér,
Senkinek kárt világért se tenne 
Sem a rofön, sem a kelmén.
Az a másik, mikor épen ott van 
A hol árulni nem szabad,
Csak úgy könnyen fosztogat még régi 
Kincseiktől országokat.

Én nem tudom, igaz-e?
Az egyik nagy tiszteletben tartja 
A többségnek óhajtását;
Olyan portékát tart a boltjában,
Mit a majoritás vásál.
A másik azt tartja, mi rég nem kel : 
Divatból kiment kelméket,
Kopottat, szinehagyottat,
S kérdezi : „kinek kell még ez?“

Én nem tudom, igaz-e?

Mert Szikár úr, mikor otthon vagyon,
Saját jó fejével gondol.
S józan szemmel nézi a világot 
A díszes kartonos boltból.
De oda künn, a hol a systemát 
Vágja szörnyen, mint a bikkfát,
Ott szerepét olvassa írásból,
Mit egy újságíró diktált!

En nem tudom, igaz-e? K—s M—ti.

A január—augustusi számok már elfogytak.
S ep tem b er— decem ber évh arm ad i szá m o k k a l  m ég  sz o lg á lh a tu n k .
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Nagyszerű ©ircusi előadás!
Alulírottnak van szerencséje jelenteni, hogy ebben az esztendőben, előre meg nem határozott napokon az 
„Európához“ czímzett színkörben nagyszerű lovar, — ének, — szavallati, — erőmüvészi, — magasabb má

giái, — és pyrotechnikai előadások fognak tartatni, az alulírott jól rendezett társulat által.

A P aul Itica  igazgatósága alatti müvésztársulat nagyszerű productiójának elöleges programmja.

I. SZAKASZ.
1. Piece. Ouverture, vagy is nyitány ..a 

B éllé  A llia n c e "  czimü operából, külön ze
nekarral és külön karmesterrela miből igen szép 
harmónia fog keletkezni; különösen mikor a vége 
felé a trombiták és bombard bele szólalnak. 
Kezdődik „cismo//“ al és végződik ..n e sc is  
<lurr‘*-al.

2. La Transformation. A hires lovag La Mau 
rice d'Hiér nyergeletlen paripán sebes vágtatva 

át fog öltözni először beduinnak, azután fran- 
czia tábornoknak, harmadszor sansculottnak, ne- 
gyedszer duzzogó Cátonak, ötödször keresztes
vitéznek, végtére mint tengeri nymplia bontako
zik ki a publicum előtt, folyvást sebesen vágtató 
paripán.

3. ,,// pyramido d’ Hercul A hírhedett ath-
leta Vittorio egymásután vállaira szedve Lom-
bardo, Toscano, Parmo, , és
due Sizillie testvéreket, e hétszeres pyramiddal 
vállain háromszor körül fog sétálni az érdemes 
közönség előtt.

4. „ TheEquilibristP A híres kötéltánczos 
„John“ egy kifeszített kötélen különféle mester
ségeket fog producálni, a ballancírrúd segélyé
vel, a közepére érve, egy toasztot fog inni hom
lokára tett pohárból az ..e u ró p a i su lyegyen*4 
hosszú életére.

5. Kardal a ,, druzokés maronitáku czimü 
dalműből, s ugyanabból az első felvonási magány 
fuvola; fújja ..Fújjad“ basa.

6. Az időközöket a két angol elown Púm 
mester és El Russ tréfás elménczkedéseikkel 
fogják kitől'eni.

II. SZAKASZ.
1. Szavalmány, a híres p ro c la m a tió k ö ltö  

Le Maurice d'Hiermüveiből; ezzel a refrainnel; 
lövés, akasztás, gályarabság,tíz évi börtön, 30000 
forint birság.“ Szavalja a szerző.

2. ,.Soltomortale“ugrató verseny, hármas 
korláton keresztül; idegen paripán exequálja 
Bourreau Bon.

3. „La forza d'Hercule.“ A híres erőmüvész
Rotschild Sámson, különféle rendkívül nehéz tár
gyakat, statusadósságokat, s más efféléket fog 
emelgetni, végül egy még eddig lehetetlennek 
nyilvánított munkát fog végrehajtani, tudnillik a 
török kölcsönt m egköti.

4. A híres chinai yongleur “ egy
másik betanult társa Ga-rfelé hegyes 
késeket hajigái. oly ügyességgel, hogy azok mind
a mögötte lévő ajtóban állanak meg, anélkül, 
hogy ennek csak egy hajszálát is meggörbítenék.

5. A híres corsicai improv a közönség fel
derítésére olasz, lengyel, magyar és keleti kér
déseket fog feladni, a miknek a megfejtése, — 
majd meglássák, — igen sok mulatságot fog 
szerezni.

6. Ködfátyolképek;a nápolyi constilutio télen 
és nyáron; európai congressustb. afféle tüne
mények.

7. A tengeri kígyó fogja magát producálni. 
Ne tessék tőle félni, még nem harap.

8 Mulatságos bluette; ezen czím alatt :a  
gullusok Rómában, vagy a oliumot megmentő 
ludak. Előadva a két híres trufator: Coupon és 
Maródi által.

9. Végül Grand IlluminationFeux d’artiüce, 
Feuerwerk és tűzijáték:rúgott csillagok,rakéták, 
tüzes circulus vitiosusok, explosiók, római fák
lyák, pokoltüz, száraz menykö; láva és volcán- 
kitörés; az összes személvzet közreműködésével.

A cassa megnyitását három taraczklövés 
fogja jelenteni.

A korlátokon keresztüli nonintercentió elve 
fentartatni kéretik.

Helyek ára : mentül hátrább, annál olcsóbb.
Számos megjelenésért esedezik

a mélyen tisztelt publicumnak, a nagy- 
méltóságú katonaságnak és a teljes er- 
szényü polgárságnak, nem különben a 
nagyságos zsidóságnak és tekintetes 
paraszt uraknak

leffíilázatosabb szolíráia 
Puul Bika,

kitanult és diplomatizdlt lóidomar és ezermester.
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K u tyah istóría .
Boglyát tetéztek a tagon a béresek András béres

gazdával együtt. Gyula urfi is ott lábatlankodott vi- 
gyázás képen, de leginkább a közeli tengeri-földön 
gyakran csemegéző idegen komondorok közűi szeretett 
volna vagy egyet megserétezni. — E végett meg is 
hagyta András gazdának, hogy a boglya tetejérűl ha 
vagy egyet meglát, jelentse, hogy ő aztán az ő módja 
szerint háborgathassa az eb apetitusát. — András vi
gyázott, és nemsokára signalisált is egy hatalmas dun- 
csit, előre örülvén a kutyaspektákulumnak.

Duncsi naturális kutyaeszével semmi rosszat nem 
sejtvén, az ozsonna után kifelé tartott a tengeriből, ol
dalvást nem messzire a boglyároktól. — Ekkor követ
kező beszélgetés keletkezett :

András. Ahun jön ni! még ugyan nem sajnálta ma
gától a tengerit, a füle is kétfelé áll tűle. Megállj, kapsz 
még egy kis emészteni valót. Itt van már, piff no! —

Gyula úrfi puskája : Paff. — A kutya : Mukk nyif 
nyaf hmahbr. — (Kettőt fordul, az oldalával a gyepet 
lenyomja, s többet nem mozdul.)

András. Annak ugyan jól a belső részére szolgált.
Gyuri béres. Úgy kell neki, miért állott be disznó

nak. Hanem András bácsi, ha nem kend kommandirozta 
volna a tüzet,el se hinném,hogy az nem a kendBodrija.

András. (Meghökkenve.) Csak nem tán ?!
András gazdáné. (Ki eddig meggyőződést szerzett 

magának.) Hát miféle debreczenyi szeme van kendnek, 
hogy saját drága kutyáját meg nem ösmerve meglö- 
veti! bolonduljon meg a kend dolga.

András. (Módnélküli restellést kifejező hangon.) 
Hadd el már nnyjok, úgy is megbolondult már az, de 
nem is csoda, hogy rá nem ösmertem, hisz nem láttam 
én még ilyen magasról azt a kutyát.

Én nem vagyok  a m aga tan!tv<'ínya.
N. Sz. M—n már a régi időben is — t. i. 48 előtt 

— a pápista és evangélikus tanítók jó egyetértésben él
tek együtt. Ha a nevelés körül valami újat és czélszerűt 
hallottak vagy olvaslak, azt közölték egymással és 
együtt megvitatták. Egykor a pápista tanitó egy új pe- 
dagogieus könyv birtokába jutott, melyet lutheránus 
tanitó társának is átengedett olvasás végett. Történt 
azonban, hogy épen tanitás ideje alatt sietős szüksége 
lett a könyvre, s átszalasztott egy tanítványát az evang. 
tanítóhoz, ki szintén tanítással volt az iskolában el
foglalva. Belép a gyerek a klassisba, s mielőtt jövetele 
czélját előadta volna, az ajtó közelében a padok mögött 
büntetésből térdepelő gyermekekre bámult.

— Tanitó uram, áll itt egy gyerek! — szólalt meg 
a hátsó pádból az idegen gyermekre mutatva egyik ta
nítvány.

— Majd letérdelsz semmiházi! — rivalkodott a 
táblánál számtant magyarázó, s különben is rövidlátó, 
azt vélvén, hogy valamelyik bünhöncze unta meg a tér- 
depeléőt. A pápista gyerek megijedt, és a térdepelek 
mellé lehúzta magát. -  Ap. tanitó pedig nem győzvén

várni küldöttjét, egy másikat indított a könyvért. Be
nyitván ez is az iskolába és társát a térdepelők között 
megpillantva, szintén elbámult.

— Tanitó uram, megint áll itt egy gyerek.
— Válj csak gaz natió, mindjárt oda megyek s 

megtanitlak térdepelni, — rivalgott rá magyarázat köz
ben a tanitó. — Erre a második küldnök is legunnyadt 
a térdepelők közzé.

Végre jön a harmadik küldnök is, megállván az 
ajtóban, nagyot nézett térdepelő két társára.

— Tanitó uram, ismét áll itt egy gyerek.
Ekkor a tanitó nagy méreggel és vesszővel kezé

ben hátrarohant a térdepelni nem akarót megfenyíteni.
— Tanitó uram, — hebegé a harmadik küldött, — 

én nem vagyok a maga tanítványa, eme kettő se az, a 
ki itt térdepel.

— Hát kik vagytok, mit akartok itt ?
— Hát minket a mi tanitó urunk küldött kigyel- 

medliez, ne sajnálja ide adni azt a tankönyvet.
— Hát miért nem szóltatok mindjárt, bosszanko- 

dék a tanitó, s a könyv mellé egy felvilágosító ezédulát 
is adott, nehogy a küldött gyermekek késedelmezésokért 
megbüntettessenek.

O kirat.
Azon évben, midőn a bélyegtörvény hatályba lé

pett, egy b —megyei birtokos, naptárában azt olvasá, 
hogy ezután minden folyamodás, kérvény és okirat 15 
pengő krajezáros papirosra Írandó, s mivel ez időben 
birtokosunk legdrágább s szivbéli szerződés mellett tar
tott gazdasszonya egy távol fürdőben időzött, minden I 
héten lovas ember által küldözgető néki a szerelmes le
velet, még pedig 15 kros papiroson, egyszer azonban 
elfogyván a stemplis ivek, kénytelen volt a szomszéd 
faluban lakó körjegyzőt levél által megkérni, hogy ha 
csak lehet, küldjön neki egy illetékes ivet, mert gaz
dasszonyának akarván Írni, paraszt papirosra irt sorok
kal nem szeretné megbántani. Végre mentegető magát, 
ne vegye tiszteletlenségnek a jegyző, hogy lapkája is 
csak 3 krajezáros.

A jegyző látván, hogy a bélyegtörvénynek egy új 
doctora akadt, veszi pálezáját, s átsétál a szorultságban 
lévő birtokoshoz, kit már a kapuban talál, türelmet
lenül várva a stemplire.

— Hát kérem hozza a stemplit ? — kérdi a jegyzőtől.
— Hagyja pokolban, hiszen szerelmes levelet nem 

szükséges bélyegesre irni.
— De bizony kell barátom, mert az okirat sokféle, 

én pedig ok nélkül senkinek sem irok levelet.

Az elvesztett gazda.
A házszámokat erősen nézgelődve és keresgélve 

járt egy szabó atillával a hóna alatt, kérdi tőle egy ba
rátja :

— Kit keressz?
— Azt az urat, a kit ebből az atillából elvesztettem
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V aliotim im  cziganorum .

Aradon történt, hogy K. primás 13 
társával a cs. k. közjegyző előtt megjelen
vén, a köztök létrejött társasági szerződésről 
jegyzői okmányt maguknak kiadatni kértek. 
Az ennek alapjául szolgáló szerződésben 
azon föltétel is foglaltatott, hogy a ki az 
egy évi tartamra kötött társasági szerződés
ből idő előtt bármi okból kilépne, vagy más 
bandához csatlakoznék, a társaságnak köt- 
bérczimén száz forintot kifizetni kötelezve 
maradjon.

— De ugyan honnét fogjátok, — szólt 
a jegyző, — miután összes vagyonotok nem 
ér meg száz forintot, ezen pénzt kifizetni? 
szeretném tudni.

— Hiszen csak ijesztés! — feleiének 
egyhangúlag a barna atyafiak, — hogy senki 
közölünk el [ne menjen máshová.

MAGYAR KLASSZIKUSOK ILLUSTRATIÓI.

I.

„Elbúsulva, elfásolva 
Veszteségem siratom.“

Kazinczy.

*

II.

„Deisz’ a kedves jobbágyság 
Többet ér mint a szabadság “

Kazinczy.
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K O R R A J Z O K .

XV.

Az európai szakácsok.

Hlilyen vo lt az a Széchenyi-em lék?
Anyjuk. Hát, apjuk, milyen volt az a Széchenyi- 

emlék ?
Apjuk. Hm. Gondolhatod azt, hogy milyen volt, 

mikor egy ötvös, meg egy aranymicM készítette.

A  testim onium .
Cs—n volt í832-ben két tanító, rector és praacep- 

tor, az iskolai port még le sem rázva, elkezdtek hegyen- 
völgyön ez irán t éjjel nappal mulatni; a tiszteletes 
figyelmeztette iskolai kötelességökre, de híjába, a sokat 
már nem tűrhette a presbitérium, az elbocsájtásról volt 
szó, jó akaratból megsúgja a tiszteletes a korhely frá
tereknek, hogy jó lesz resignálni, mert ebrudon vetik 
ki, megfogadták a jó tanácsot, kértek bizonyítványt is
kolai pálvájok további folytathatására, s kapták lepe
csételve Á. P. praedicatorsága alatt ily tartalmú testi- 
moniumot :

„Remittimii8 vobis pedotritos nostros S—cuses, 
unum nempe Ludovicum X. moris bisonis, asotum 
trimodium, vere proletarium, alterum verő Stephanum 
Y. nondum defaecatum, et Joachimi Gringenőr secta- 
torem acerrimum.“

E rendkivüli testimoniumnak valódi értelmét dic- 
tionarium segítségével, midőn megtudta a profcssora- 
tus, volt a dominéknak nemulass, nem is adták volna 
ők ezt kézbe, ha megsejthették volna, hogy mit zár a 
pecsét, a hősök egyike derültségében máfg is nevetve 
beszéli a rejtélyes testimoniumot, másként nem is tud
hatná az Üstökös.

Magyarra így van áttéve :
„Visszaküldjük hozzátok a mi gyalogjáró s—i em

bereinket, az elsőt X. Lajost, vadökörfaj erkölcsűt, oly 
bor- és serivót, kibe 3 akó belefér, valódi gyermeksza- 
poritót. — Másikat Y. Istvánt, ki még nincsen meghig
gadva, és Gringenőr Joachim kártyafeltalálónak legtüze
sebb utánzóját.“
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T ati bácsi liqn idatiója , útm utatásai hogyan lehet az adósságot letisztázni.
Ad nótám : De csak úgy ha lehet.

Z—ta városában nem rég élt egy czigány, 
Kinél mindennapi baj volt a pénzhiány, 

Most is az okozta 
Hogy felszólította 

Uj kölcsönre Herschlit 
Ki már számtalanszor kisegité Tátit.

,Kérem Herschli urat adjon huszforintot 
Két nap múlva adok érte huszonhatot,

Ezt is a . . . többivel 
— Herschli úr higyje el,—

Mind összeszámlálom . . ,
Sköszönetem mellett — majd le is tisztázom.u

Herschli semmi rosszat nem is gyaníthatott 
Mert nem egyszer kapott húszra hat kamatot 

Azért hamarjába 
Benyúl tározójába 

Kivesz húsz forintot,
„ Itt van Táti bácsi, kapok huszonhatot.44

Elmúlik a két nap . . . elmúl két esztendő . . . 
De azért fizetni Táti bácsi nem jő;

Ha szólítja Herschli 
Mindig azt feleli :

,Ejh majd letisztázom,
En is — adósimat már régóta várom.4

: „Táti bácsi, hallja még most utoljára 
Minden adósságát ha le nem tisztázza 

A következését 
Kend lássa — s a végét . . .

Bizonyisten mondom,
Táti bácsi kendet én még ma feladom.44

,Ha már rászorultál . . . térjünk be e házba, 
Egy pár bizonyságot híjunk a korcsmába, 

Majd ott letisztázom.
— Előbb kiszámítom,

Ugyan még mennyi jár
Oly nagyon föllátni Herschli, mégis csak kár.

Ülj le Herschli. figyelj arra mit mondandók, 
Mert én hidd el, neked rosszat nem akarok:

Itt már az ideje 
Számítsuk most hát le :

Ki mivel tartozik.
Hogy és mikép állunk? majd mindjárt kitűnik.

Herschli te is tudod, midőn Egyptomból 
Kijöttek apáid as én ős hazámból,

Fáraó népétől,
Elhunyt őseimtől 

Sokat kölcsön vettek 
A mit tedd-el módra szépen elemeitek.

A kölcsön kért ezüst és tömérdek arany 
Még mindekkoráig most is nálatok van.

A mivel tartozom 
Kamatba betudom 

A tőkével pedig
Maradjatok adós boldogabb időkig.4

Specn latió  pénz nélkül.

Egy ezukorgyáros doboltatta a városban, hogy 
mindenféle csontot ezukortisztitáshoz szekér számra jó 
áron megvesz, ki is fizette busásan az első szekér csont 
árát neki, örült a fuvaros e keresetnek, összeszedetett 
pusztákon, árkokban több szekér csontot, beállít az 
udvarra.

— No tens uram, itt van nehány szekér csont.

’— Barátom, már nincs rá szükségem, — mondó 
tettetve az úr, — hanem arra kérem, távol vitesse há
zamtól, mert szagos.

— Viszi a mennydörgős mennykő, — kiabál leeresz
tett orral a fuvaros, haragjába leszóratta a kapu előtt, 
szintúgy csörömpölt; ezzel akarván boszút állni a gyá
roson, az úr csak nevette az ablakból, éjszaka fizetés 
nélkül mind behordatta.
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B ork orcso lya .
A közelebbi statisticai nyomozások alapján az újabb 

cultura bajnokai azon érdekes tapasztalatra jöttek, mi
szerint sok magyar nevek az idők folytán eredetisé- 
gökben változást szenvedvén, ezeket első tiszta erede
tökre visszavezetni szükséges. így jöttünk nyomára

annak, hogy például : Pákozdy Sámuel nem magyar } 
eredetű név, némelyek szerint scandinaviai,s így iratik: 
5>afué Di Schamoell; mások ismét magukat jobban ér
tesítve lenni érezvén, azt morvának tartják, Írván : Sá
muel Bagotzty. Hasonlólag a „Dudás“ név is el van 
ferdítve, miután ennek eredeti : „Tutatsz,“ igazabban 
„Tutusz“ volt.

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 .

Arany emlékkönyvébe.
I.

Legnemesebb érez volt az a ran y ; kit nem fog a rozsda: 
Egy baja volt csak, hogy hangjával zengeni nem bírt. 
Jól járt, hogy neked adta nevét! A mióta te szólasz, 
Még szava is legszebb az aranynak mindenik érez közt...

I I .

Megmutattak egynehányan,
Hogy lesz papír az aranyból?
Megmutattad te egymagad,
Hogy lesz a papírból arany?

A hajdiíli.
— Tisztelt nagysád, van szerencsém bemutatni 

j egy derék hajdűlit, Berczey barátomat.
— Ah, eh; (félre.) De az mégis tán nem fión dolog 

ilyen társaságba egy hajdúnak a fiát bevezetni.
— Oh nagysád; ez nem úgy van; ez egy derék gent

leman, a Hajdúságból való.
— Ah, vagy úgy ? Ez megint valami új. Az ember 

nem is tudhatja, hogy önök miket találnak ki mostan ?

=  Nevezetes dolog, hogy Corneille a múlt század* 
bán irt egy tragoediát Pertharite czímmel, melyben egy 
Garibalde nevű turini herczeg Grimoaldot Benevent 
uralkodóját biztatja, hogy használja fel a milánói és pá- 
viai uralkodók czivakodását, s országaikat annektálja. 
Ilyen sorok fordulnak elő a többek közt :

„Ha te nem mersz szólni, engedj tenni minket 
Mi szolgálni tudunk néked, ellenedre

Te tagadj el mindent, ily vállalatoknál, 
Királyoknak szabad megbizottaikat 
Szépen megtagadni, mintha nem ismernék.

Láthatod jól uram, mily igazságtalanul 
Mondanak vétkesnek, mig neked szolgálok.

Király mindent tehet, és nem jól cselekszi, 
Ha szíve mélyében más tanítót eltűr.“

=  — No Ábrahám, eljöjjön kend azx—i árverésre 
aztán.

— Nem megyek biz én,thekintetes szolgabiró uram, 
a minap is odavetődtem a kherekdombi khótyavetyére, 
senki sem volt ott jóféle ember, csak magam, thartották 
az ükrüket ötven forinton, senki sem szólt, negyvenen, 
senki, harminezon, megint senki, húszon, úgy se kel
lett; „szóljon már Abri, hiszen árverés van,“ rámkiált a 
thekintetes szolgabiró úr. Na ha épen muszáj, hát le
gyen huszonegy. Alig khimondom, bele megy nekem há
tulról, nem tudom hogyan? a frakk alatt, a vastag 
húsba valami hegyes. Jaj neküm, oda kapok, egy hegyes 
á r volt; kihúzom, ordítok, micsoda isthentelenség az. A 
sok átkozott paraszt nevette nekem,s mind azt mondta: 
hiszen ez az árverés! De khüszünömén alássan; nekem 
nem khell több ilyen árverés, a hol az á r nekem bele
verik a vastag húsba.

=  Becsben egy cserélöcsarnokot akarnak felállí
tani, a hol terményeket és kézmüveket majd egymásért 
kicserélgetnek, pénz közbenjárása nélkül; ez legjobb 
módja is lesz a pénzerisis megszüntetésének.

=  Németországban egy paraszt meghallván, hogy 
van egy lotteria, melyben minden sorsjegy nyer valamit, 
nem gondolt okosabbat, mintha 1800 tallérocskábul álló 
tőkéjén mind ilyen sorsjegyeket vásárol. Képzelhetni 
aztán azt a mulatságot, mikor a nyereményeket szét
osztották, s neki jutott egy tuczat kalamáris, minden 
gerendájára egy üvegcsillár, egy sereg operngukker, 
selyemfüggönyök minden istálóablakra, falitükrök az

mifelczipök az egész cselédségnek, napernyők a szolgá
lóknak, mikor szénát gyűjteni mennek : moderateurlám- 
pák a teheneket fejni, keztyügombol a mennyi az egész 
falunak elég; szivartárcza még annál is több; ess bou
quet, a mennyit egy kiritág fiatalsága meg bir inni ; 
mindenféle nagyságú sakktáblák, számtalan tudós mell
szobra, a miket kiállíthat verébijesztőknek; és végül 
egynéhány százezer aczélloll. No ez bevásálta a télire 
valót !

=  Egy híres (persze külföldi) anagramma készítő 
kisütötte, hogy ebből a szóból ,.miniszter“ e következő 
betűelrakással. 1. 7. 3.6.2.8.4.5. ez jön ki : „mentiris.“
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A m a b. csizm adia es fe lesége  kérdései és 
feleletei.

------ Tehát Törökországnak már csak e két eset
közül van választása, vagy csődöt hirdetni, vagy bankót 
adni ki, (adjon ki bankót). Nem lehet, mert már annyit 
adott ki, hogy maga sem veszi el. Tehát csődöt kell 
hirdetni. Ez lesz a szép. Tömeggondnok lesz Anglia,

. perügyelő Francziaorszag, hitelezők Oroszország, Moldva, 
Valachia, Szerbia, Bosnia, Bulgária, Graecia, Albánia, 
Montenegria. Nem hiszem, hogy még magunk is be ne 
avatkozzunk, ha egyébbel nem; 150 esztendei fizetet
ten házbérrel. Úgy tudom, hogy a háziuraknak a 
csődperekben elsőségük van. Azután jönnek a patika- 
contók. A beteg ember rettenetes orvosságot consu- 
málhatott azóta, hogy gyógyitgatják ; a — cselédek és mi
niszterek félesztendei bére; hát még a lucrum cessans? 
mennyit lophattak volna fél esztendő alatt! — a sultán 
365 feleségének móringja és hozománya, hát még a sok 
leütött fej ! hát a sok teljesítetlen Ígéret, hát még a sok 
betáblázott adósság, a hátralavő lénung; a mesterembe
rek árjegyzéki és a kájmesz! Nem hiszem, hogy a hite
lezők tiz perczentet kapjanak a követeléseikből. De 
ugyan miből is ? Hiszen majd meglátják, ha felveszik az 
inventariumot. A legszebb jószágok Servia, Románia, 
sat. zálogba vannak adva. Egyiptom földe a commasati- 
ókor lOOesztendőre árendába adatott; a birkák közt ki
ütött a métely; a fekvő javak közül egyedül a hárem 
nincs per alatt; a többit mind aviticitas jogán impetrál- 
júk; az arany szarvat az angol követeli, benne lévén az 
egyszarvú az ő czimerében , az tehát az övé, a dárda- 
nyellákat a muszka, neki vannak kozákjai, azoké a dárda,

a fekete tengert a németek praetendálják, kell az nekik 
tintának, protocollumot Írni; a vörös tengert a franczia 
vitatja, mert a zuavok bugyogója is vörös. Utoljára is 
kisül, hogy a portának semmije sincs tulajdonképen 
mint az a nagy kapu, a min bejött, s a min megint ki
mehet. A hitelezők allegálni fogják a könnyelműség 
okozta bukást. Minek volt az a nagy fényűzés? minek 
volt egy kaftányt negyvenszer megvenni? minek volt az 
a sok cselédség, meg az a sok léhűtő katona? Hát még 
a tömérdek feleség; ha kevés volt a szultánnak egy, 
nem járhatott volna a felebarátjai feleségeihez, a hogy 
civilizált világban szokás? nem került volna annyi pén
zébe. Aztán még hadihajók és ágyuk is? minek az ilyen 
költséges mulatság? A hazárdjátékokra is sok elment; a 
tarokk, különösen a Paskevics egész jószágokot elvitt, 
sat. — A hitelezők rögtöni licitatiót fognak követelni, 
a főhitelező, az orosz azonfelül becsukatást is. Az angol 
azt fogja felelni mint tömeggondnok, hogy a liquidatió 
nem készülhet el ebben a században. A franczia, mint 
perügyelő, békés kiegyenlítést proponál; csupán csak 
Constantinápolyt, mint a Mohomét patrimoniumát kivánja 
zuáv, turkus s más franczia igazhivő mahomedanus se
regek megszállása mellett a nagy úr számára garanti- 
roztatni. A nagy úr elutazni készül, de nem eresztik. 
Az alkoránra hivatkozik, mely egyedüli törvény; azon
ban §§-sokat idéznek ellene, a mik azt bizonyítják, hogy 
mindenki, a ki született, meghal, és fizet, s hogy még a 
halálnál is nagyobb úr — a hitelezői — Ilyen allegálá- 
sok közben majd aztán csak szépen elmúlik a seculum, 
a tömeggondnok és perügyelő igyekezik nyújtani a pro- 
cessust; apránkint a tömeget felemészti a perköltség-, ők 
olcsó áron megvásálgatják a dominiumokat, s mikorra 
az Ítélet kimondatik, a hitelezők azt veszik eszre, hogy 
a mi a szárazon volt, azt assecurálta a zuáv-turkus, a 
mi a vízen volt, abba beleült a Goddam , s nekik nem 
maradt más hátra, mint bolondmódra örülni azon, hogy 
nem kell a stemplire ráfizetniük.

— — Az augsb. allgemeine szörnyen lamentál 
azon, hogy a budai svábhegyen egy német (?) lelkész a 
kápolna-felszenteléskor magyarul prédikált; a mit az it
teni népség épen nem ért (ugy-e?). Továbbá kesereg a 
felett, hogy a vojvodinában mi irtózatosan izgatnak a 
magyarság mellett, pedig egy tuczat mágnáson (!) és 
néhány magyar falun kivül, (minők például Baja és 
Szabadka)  semmi magyar sem lakik ottan! Itt mégis 
eszébe ju t , hogy nagyon bolondot mondott, mert ha 
semmi magyar sincs ott, hát akkor ki izgat?Felel aztán 
rá : izgatnak a m agyarság mellett 1. a renegát szer- 
bek és oláhok. 2. a papok. 3. a német ügyvédek 4. a Ma
gyarországból bevándorlóit falusi jegyzők. 5. a keres
kedők és — 6. legkülönösebben a zsidók ! — Ez szorul 
szóra így van megírva abban a derék jó német újságban.

— — Napoleon fél, hogy megint létrejön a szent 
alliance. (Mért nevezik azt úgy, hogy „szent a láncz?“)  
Ha tudod, minek kérdezed?

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakát« : A l-ortzágüt, Unger-ház 18. tz . 2-dik emelet.

Nyomatott Länderer és Heckenastnál Pesten, 1860.
íE gyetem -u tcza  4. s z .)




