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VII. kötet

L A S S A N  J Á R J ,  T O V Á B B  ÉRSZ.
(Csillapító insurgens dal.)

Tekintetes Karok s Rendek!
Jó reggelt! Nagyon örvendek,
Mit gondolnak ? a mennykőbe! 
Tán gyülésezni készülnek 
Még ebbe’ az esztendőbe’? 
Vigyázzanak, még meghűlnek!
Itt jön a tél, beáll a fagy,
A keréktalp a sárba fagy.
Semmi sem kész : még a szála 
Sehogy sincsen kipingálva;
Most tapasztják a kemenczét, — 
Csuda, hogy végkép nem ment szét. 
Falakat kell kitöretni 
Almárjomokat kivetni,
Poloskával tele a fal,
Mennyi vesződség lesz avval!
Mig a szemetet kihordják,
Mig a piszkot felsurolják! . . .
Azt gondolják tán az urak.
Hogy ez csak olyan figura?
Hogy ezt olyan hamar végzik ? 
Hogy ez csak olyas — vezérczikk ? 
Aha, persze, jó is volna :
Mingyárt neki ülnénk holnap.

Ülni? szép! Csak volna mire;
Nem vagyok Rotschild, sem Mires, 
Hogy ötvenkét megyeházat 
Egy „núu alatt beruházzak !
Hol a székek? Ezek itten?
’Sz ezek még be vannak ülve ? 
Egyre csak nem ülünk ketten 
Vagy tán épen az ölükbe?

Költsük hát fel ez urakat! 
Lehetetlen! Ne kívánjuk;
Hisz látjuk, hogy egynehányuk 
A szuroktól odaragadt.
Némely szívesen mehetne,
Ha épen a frakkja szárnya 
Oda nem volna csiptetve 
Valamelyik közpénztárba.
Aztán már a fertályévi 
Házbért is csak le kell élni;
Itt nem mozdulnak meg másra 
Mint féléves felmondásra.

Hát még aztán a zöld asztal! 
Tele van Írott malaszttal;
Azt mind erlédigolni kell;
Addig még a zab is kikel,

A január—augustusi számok már elfogytak .
September—december évharmadi számokkal még szolgálhatunk.
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A mig azzal mind bebánnak,
S helyt adnak a viczispánnak.

Aztán jön még csak a java! 
Akkor kell még megvitatni :
Hogy kinek legyen itt szava ?
Tán minden embernek ? vagy mi ? 
Hogy tán még az újságíró 
Is lehessen szolgabifó ?
S ha megnyilik a diaeta 
Holmi inczenfincz poéta 
Odajöjjön deklamálni?!?!
Ezt mind jól meg kell rostálni.
Ez megfontolást érdemel.
Eldöntést „semper et semel“
Erre kell legalább hat hét 
Legyünk türelemmel addég.

Addig magunkat szervezzük. 
Felpróbáljuk a nadrágot,
Amannak bő, emennek szűk, 
Igazítsák meg, ha vág ott.
Nekem sem kész még a mentém, 
Ha akarnám sem tehetném,
Hogy most egy okos szót szóljak, 
Egy gálaköntös nem hólyag,
Arra nem oly könnyű varrni 
Szép sallangós sujtásokat,
Mint a hogyan lehet sokat 
Tollal papirra kaparni.

Aztán nem is a az rende 
A dolognak! Szép leendne 
Ha így békén csak leülnénk,

A teremben összegyűlnénk,
Semmit sem törődve avval 
Merre van jobb, merre van bal? 
Mindenki egy hangon szólna,
Mind egy véleményen volna.
Hisz igy egy félóra alatt 
Meglenne a határozat!
Elébb veszszünk kissé össze.
Magyar ember hadd öklözze 
Egymást, csináljon csatatért,
Hiszen most még mind egyetért. 
Szép is volna olyan gyűlés,
A hol volna egyesülés!
A hol senki sem vitázna 
Sem alsó, sem felső házba".
’Sz a külföld kaczagna rajtunk,
Hogy még csak speechet sem tartunk.

Majd ha hajba leszünk kapva : 
Polémiák a hírlapba’,
Korteskedés a vidéken.
Farkasszem jobb és bal széken, 
Osztályok összehuszitva,
Nemzetiségek felszítva,
Hitkülönbség gyűlöletté 
Es a nemzet válik ketté. . . .
. . . Akkor leszünk csak megérve 
A gyűlésre; addig térjen 
Minden ember haza szépen.
Legyen a legjobb reménybe"
Egy pár hetet késni nem kár :
Hisz az idő áll és ránk vár!

K—s M—n.
(Zászlós úr in spe )

W A S  S C H A F F E N S ?

Erdélyben történt; azon mesés időkben, a 
mikor a negyedik szomszéd Morvaország bő 
kontingenst szolgáltatott azon férfiakból, kik az 
igazság istenasszonyának viaszk orrot csinálni 
segitettek, s kiket,hogy a „szolgabiró“ nevezet ne 
kopjék, inkább csak Beczirkereknek neveztek ott 
országszerte.

No — de azért jó késziiltségü urak voltak 
azok. Bizonyosan odahaza is nagy hivatalokat vi
selhettek, sok akadémiát kitanulhattak, képvisel
ték az intelligentiát és a jurisprudentiát, a mint 
e következő esetből majd mingyárt ki fog derülni.

Kalucsekúrnak híták bizonyos kerület érde
mes főnökét, ki nagy czivilizátor volt; lefordí- 

! tóttá a magyar vásárok neveit németre, úgy 
Íratta fel a meilenzeigerekre; csinált Maros-vá-J 
sárhelyből ,,Bissiger Marktplatz“-ot.( sikszereda- 
ból „Nudel-Mittwoch“-ot, s csak alig lehetett 
arról lebeszélni, hogy Köbölkutat „Zweipress- 
burgermetzenbrunnen“-re ne bérmálja.

Azonkivül is szörnyű magas szempontból 
despiciálta ezt az egész scythafajt, mely még 
annyira sem vitte a polgárisulást, hogy illen
dően köszönni tudjon az utczán, mikor találko
zik az elöljárójával.

Hát egyszer a kormányzó körutat tett az 
országban; (ne tessék ahoz a veres krétához 
nyúlni, tekintetes censor úr, nem fogok a kor
mányzó úrról beszélni) a hol egv-egy közbeeső 
állomáson meg kellett pihenni, ott illendő volt, 
hogy az illető hivatalfönök és a megyei birtokos 
urak, a kik épen az állomás közelében laknak, 
várjanak reá és üdvözöljék.

No ez ennyiben van.
Tehát egv bizonyos állomáson k o r á n  reggelre

volt a vizáivá a tekintélyes körutazó megérkezése,
ki egész éjjel kocsin ült, s ott a ven églöben 
kellett az illető küldöttségnek rá várakozni.

Kalucsek úr tehát már éjfélben megjelent az 
illető vendéglőben, s kivilágittatá az éttermet,
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nehogy elkéssék a tisztességtétellel. Azonban éj
féltől reggelig nagyon hosszú az idő, Kalucsek 
úr egyes egyedül találván magát a teremben, 
annyira elálmosodott ebben az unalmas társa
ságban, hogy egy asztal mellé leült, s észre sem 
vette, hogy elaludt.

Persze, hogy az álmaikból felzaklatott pin
cé rek , látva, hogy a nagyságos úr alszik, s 
tudva, hogy reggelig úgy is ráérnek, folytatták 
szintén valami kuczkóban a megszakított álmot.

Lassankint a gyertyák is leégtek; a lámpá
sokból kifogyott az olaj; iszonyú bűz és füst 
árasztotta el az éttermet, melyből alig pislogott 
már ki az utolsó gyertyabél végsőt lihegő ka-

nócza. Ekkor érkezett meg egy csoport fóldesur 
küldöttség, kik jól kiszámiták, hogy épen öt 
perczczel elébb érkezzenek az állomásra , mint 
az, a kit várnak.

Belépnek a terembe; a füst majd leüti lába
ikról; a sötétben alig is látnak, meg egy kis reg
geli is jól esett volna már éhomos vágyaiknak; 
de senki sincs itt.

„Kellner !“Kiált az egyik táblabiró menny- 
dörgös harsány hangon.

„Was scliaffens?“Kiált fel erre Kalucsek úr,
álmából felriadva.

Aztán nagyot bámultak egymás szeme közé.
K —s M—n.

A BALEKEK ÉS BALEKFOGÓK.
(A dalék  a 19-dik  század  történetéhez.)

Székfoglaló értekezés az Üstökös érdemdús tag jai előtt. T arta tik  egy megválasztatlan tag  által.

(Vége.)

Előadás után elmennek a P. Ferkó bandáját meg
hallgatni, melynek kedvéért mint a törökök Mekkába, 
legalább egyszer életében minden magyar ember feltö
rekszik Pestre. A jó bor, jó zene, két oly elem, melyre 
a magyar ember természetének szüksége van, mely nél
kül csak tengésnek veszi az életet; egyik felhangolja, 
hogy a másiknak élvezésére annál fogékonyabb legyen. 
Csak olyan bőven fel ne hangolódnék aztán gyakorta!

Ez így megy napról napra; a baleknek minden 24 
órai mulatsága belekerül közel száz forintjába. Végre 
midőn hazakészül összeszámolja pénzét, s elborzad a 
tátongó ür felett. Eszébe jut, hogy az Akadémia házára 
is szánt nehány száz forintot, — a színházi nyujdíj — 
a Kazinczy-alapitvány most már mind elmarad! „Hja 
ttem lehet, nagyon kiköltekeztem!“ Persze otthon a 
szegény feleség azt hiszi, hogy mennyire kitesz most 
magáért férje a hazafiságban, s csodálkozik, hogy neve 
a lapokban még sem közöltetik. „Tudod édesem — vá- 
laszoltatik ilyenkor — kikötöttem, hogy az én nevemet 
ne publikálgassák, nem szeretem a fitogtatást semmi
ben.“ S a nő eltelik férje nemes szerénysége iránt.

A legtöbb balekfogó nem elégszik meg azzal, hogy 
lttmulátásuk alatt pusztítja áldozatait, hanem mielőtt 
útnak eresztené, még egv nagyot koppaszt tollán. Pa
naszosan előadja, minő zavarba hozták barátai — jót 
nllott értük — most nem tudnak fizetni, pedig neki ok- 
vetlen szüksége van, becsületbeli tartozás, ha tehát oly 
szives lenne, egyébiránt csekélység az egész, pár hétre 
50—-100 ftot adni kölcsön.

No még ennek a kölcsönnek a rentéje sem állana 
magasan a börzén.

Némelyek már olyan tökélyre vivék mesterségü
ket, hogy nem alkalmatlankodnak kölcsönbehajtással 
8em, hanem kilesik hol hál a tárcza, mert éjeire sem

hagyják el balekjeiket, s aztán mikor jóizűn hortyog az 
illető, ők csendesen fellopódznak, tőreiket (köröm) az 
alvó keblére (tárcza) merítik, s annak legdrágább ér
zelmeit (a százasok) tövestől kitépik.

Azonban nem mindig tesznek ily jó fogást a ba- 
leklesők; néha egy-egy tapasztaltabb úriember ajtót 
mutat nekik, s ők szégyenpirral, azaz ménkűt! fiityö- 
rézve baktatnak le a grádicson, s legfeljebb kalapjukat 
más oldalra vágva felkiáltanak : „hah oda egy frakk 
ára!“ Aztán odébb rontanak más baleket fogni.

Ennyit t. gyülekezet a magasabb balekek és balek
fogókról! Most térjünk át az ártatlanabb fajra, s te
kintsünk szét kissé azon csemeteiskolában is, melyből 
egy-egy oltovány kiválva, ama deli sugár, ex professo 
bülekfogó fává növi ki magát.

Vannak fiatal emberek, kik világboldogitó czélból 
minők a beteg élet ágyaszalmájának könnyitése, vagy 
az igazságnak papir lámpávali keresése, de fel nem ta
lálása, felgyülekeznek az Olymp hegyére, vulgó Pestre, 
hogy a pápaszemes s nagy süvegű Jupiterek ajkairól 
beszívhassák a mindentudásnak germán cseppeit.

A víg ficzkók mentül elébb túladnak minden kül
dött és ezentúl küldendő Árupénzükön; (csakugyan a hó 
sem olvadékonyabb.) Azonban a billiárd, kaffé, kalab- 
riász, karamátyi, s más számos ártatlan és szellem
képző, de pénzt kivánó időtöltéseknek nem szabad el- 
maradniok, mindezt elő kell teremteni a semmiből is. A 
semmiből teremteni! Ez kissé merész hyperbola, de ha 
visszaemlékezünk, hogy a jelen században papa Mer- 
kurius tartja a korinánybotot, aẑ  állítást nagyon ter
mészetesnek fogjuk találni; mer ő, ha fiainak vagyont 
nem adhat, legalább a semmiből teremtés okos taná
csával látja el. Egyike ezen atyai tanácsoknak az ügyes 
balekfogás.

*
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Az ily ily ifjú zsenik felfogva és becsülni tudva 
Anglia „company“ szellemét; hárman négyen össze
állnak, s egy kézre űzik e gallant szórakozást. Minde- 
niknek ki van jelölve beczirkje; sör és borházai. Ha 
sikerült baleket fognia, arról a többi czimbora azonnal 
telegraphiroztatik, s aztán estére véletlenül ugyan 
egy helyre gyülekeznek össze, a baleket körülülik, sza
vait megbámulják, mindenben rechtet adnak neki, még 
a fizetésben is.

A balekfogó legények sokkal csekélyebb ügyes
séggel regalirozhatnak mint a mesterek; az ő kund- 
schaftjaik többnyire jámborhitíí, világot és irodalmat 
nem látott kövér árendások, s más efélékből állanak. 
Ezeket aztán meghurczolják a váczi-utczán az Ausla- 
gokat nyitott szájjal végig bámulni; magyarázatot ad
nak minden élhetetlen kérdésre; elmennek a múzeumba 
ott számtalan „ejnye! ájnye! tyühű! nini! de furcsa!“ 
felkiáltások után a zsidótemplom, vagy más nevezetes
ség veszi igénybe e felkiáltásoknak kottára szedhetlen 
folytatását.

Ha a balekfogó ilyenkor társával az utczán össze
találkozik, rettentő büszke leereszkedéssel fogadja kö
szöntéseiket, hogy saját tekintélye emelődjék a balek 
szemei előtt, mig azok egymásra kacsintva ravasz mo- 
solylyal szólnak : „Laczi baleket fogott,estére iszunk!“

Tisztelt gyülekezet! Ne kölcsön csodálkozást ha 
hangom remegni kezd! Saját turpisságomat akarom 
bevallani, elmondván mint váltam egyszer magam is 
balekfogóvá.

Félig ismert fiatalemberekkel keveredtem össze, 
elmentünk mulatni. Egy szerény csehorchestrum egyet- 

j lenegy szemmel az egész bandában, addig nyakgatá a 
| pikulát és fagottot, hogy kedvünk kínjában elkezdett 

rugdalódzni. A másik asztalnál egy becsipett hazánkfia 
búsult rettentő árva kedélylyel, majd fólkerekedve hoz
zánk jő, s panaszteljesen előadja, hogy mennyire meg
vetik itt Pesten a szegény falusi embert! O olyan szí
vesen diskurálna valakivel, de mind vagy elfordulnak 
tőle, vagy olyan hangot bocsátnak, a mit ő teljességgel 
nem képes megérteni!

— Oda se nézzen nekik kedves urambátyám, nem 
igazi ember volt az egy sem! Hogy vetné meg egymást 
a becsületes ember most, midőn egy akol, egy pásztor! 
Nyújtsa ide azt a kesztyüellenes markát, hadd csapok 
bele! így ni! Most hozza ide poharát, hurczolkodjék 
közénk. így la! kotczantsunk fiuk! Éljen urambátyám 
minden falamiástól! — Nekem a legtisztább felebaráti 
szeretet, menten minden mellékczélzástól, sugallta aja- 
kimra a fennebbi dictiót. A fiuk tetszéssel fogadák az 
indítványt, s mindent elkövetének, hogy az öreg úr jól 
találja magát. Tönkre tették az orschestert, elkezdtek 
dalolni.

A mulatság javában folyt, midőn egyik szomszé
dom kitanult arczczal hozzám hajlik, s nótahangon fü
lembe súgja : jó kövér baleket fogtunk tralalam.

Tyhujjujjuj, t. üstökös s üstököstelen tagok. Ha 
Götz von Berlichingen vasas öklével nyakon vág, avagy 
jeges zuhanyt lóditnak fejemre, nem förmedek el iszo- 
nyatosbban, mint e pár rythmustalan szóra. Azon gon
dolat, hogy engem valaki csak pillanatra is e zsebmet
széssel rokonmüvészet papjának tarthat, szégyenpirral 
égeté arczomat, s rögön kifizetve tartozásom, a társa
ság nem csekély bámulatára eltávozám.

Ha hálómat a társadalom folyamába mélyebben 
akarnám kimenteni, lehetne még több nemeit kihalászni 
a balekek és balekfogóknak; sőt néhány itcze bor sege
delmével azon merész állítástól sem iszonyodnám vissza, 
hogv az egész emberiség két táborra, ngvmint balekek 
és balekfogókra oszlik! Megemliteném különösen azon 
fajt, mely durva szakái helyett finom piros (ított) arcz- 
bőrt visel, s magát kemény aezélbástyával övedzvén 
körül, onnét intézi megtámadásait a vékony lábú, inga- 
tagjellemü inexpresseblek ellen.

Mindezeket azonban mellőznöm kell, miután a t. i 
társaság e közlönye úgy tartja magát, mint vasárnap az 
omnibus! Nagyon t. elnöküuk ő kakassága, már eddig 
is felhasználá arcza és szemeinek minden izmát, hogy 
leintegessen innen! — Nem fogok tehát a helyemet i 
leső nálam sokszorta érdemdúsabb tagoknak tovább is 
utjokban ülni, leszállók székemről, csupán köszönetté 
szavazván még a t. üstökös és üstököstelen társaság 
mindazon tagjainak, kiket értekezésem csendes szuny- 
nyadásba m erített, mindazoknak kik előadásom alatt 
„a la crém“ hangosan társalogtak.

(Egy idétlen hang.) Éljen!
Ludas Matyi.

M eleg m ég a helye.
Pál. A városba a vót szóba koma, hogy már ne- 

veztek, meg tettek is viczispányokat.
Péter. Tettek bizony.

Pál. Hát mért nem ülnek be h ivata la ik b a  ?
Péter. Koma, oka foka van a d o lo g n a k ,------ csak

most ment ki a beczirk, melc^ még a helye.
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K o r r a j 7.
XVI í.

Jó volna, ha a főispánok rögtön elfoglalnák a székeiket.

Csak egy  forin tot adott.

— Ugye kérem maga lotos?
— Nem, az a szomszéd.
— Hát a magáé nem bot.
— Mondtan! az a szomszéd kapsz, itt 

nincs bot, ez speczerej handlung.
— Hát ott kapunk stokfischt? azért kűdött 

a pap.
— Stockfisch? az itt én.
— A zur?
— Igán itt, magam.
— De már ilyen nagyra nem adott pénzt 

a pap, csak egy forintot adott.

m egvertük niagáta.

Pál. ~So azt a tollas urat, a ki úgy hara
gudott a sas tolira, eltették már.

■ ©
Péter. Hát minek is haragudott annyira? 

i hiszen ha jól láttam, a saját lakásán is sas 
volt kiakasztva. i

Iczik. Azért, hogy minek koppasztják ilyen 
liideí; őszszel.

Pál. Az is igaz, tavaszszal úgy is megved-
' lik ma^átu.°

T itk os deiiuncziácziók .
A pohezajnak titokban besugja K akas Marton.

XIII. Az úgynevezett „öreg Harang“ (idősb) kire 
újabb időkben igen sok adósság kifizetése volt utalvá-

XIV. Bizonyos sokak által ismert symbolum, mely 
sok helyen találtatik, s magát épen nem rejtegeti. Bi-

ny<>2va,e nembeli kötelességének nem akar eleget tenni, zonyosan tudom felőle, hogy a katonaságot „eltérésre“ 
Mit kellene vele csinálni ? csábítgatja.



XV. Ez a símaképű ravasz „házi úru még mind- 
ekkorig ki tudta kerülni, hogy házadét fizessen; a mit 
az által ér el, hogy mikor az adóbecslő bizottmány ke-

«

resi, akkor ő felveszi a házát a hátára s odább megy. 
De bizony exequálni kellene rajta mint a XII. eszten
dei restancziát!

XVI. Nád Péter daczára a rendőri tilalomnak,

i még most is buzogányt hordoz.

m e g d ic s é r te .

— Mit mond komám uram a Mihály ökrészről, kit 
újévkor elbocsát ? hozzám akarna szegődni.

— Lassan dolgozik azt már mondhatom, de nincs 
is ám benne köszönet.

N agy  k észség .
— Menj csak Boris, kivül a szekéren van egy em

ber, kölcsd fel, és add által neki ezt a két üveg sava
nyú vizet.

A szolgáló kévés idő múlva visszamenvén kérdi :
— Mivel kössem fel azt az embert kerem alássan.

A  kalendárium .
— Mi haszna a coriandrumnak ? — kérdik a szi

gorlaton egy orvosnövendéktől.
— Megjövendöli az időjárást, benne vannak a név

napok, napkelte, nyugvása, tiszti-tár és vásársorozat.
Kalendáriumot értett a jámbor.

MAGYAR KLASSZIKUSOK ILLUSTRÁTIÓI.

„Múltadban nincs öröm, 
Jövődben nincs remény!“

K ee az ü veges.

Kakasdon, Iczignél az üveges zsidónál ki egy
szersmind korcsmáros, ivogatott a hetivásárról hazajött 
Pál és Péter gazda, elmélgetve a jelen változásokról.} 

Pál. Fordul a világ koma.
Péter. De már megfordult.
Pál. Iczig is sejti, teljebb adja az itezét.
Péter. Miért nem csinált ke kivilágítást Iczig 

szomszéd ?
Iczig. Nű, hogy bethűrjék az ablakom mind.
Pál. Akkor is keenek vóna haszon mert kee az

üveges.
Iczig. De kürcsmáros is vagyok, s az enyim lenne 

a kár is.
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=  Sokan fognak még emlékezni arra a nevezetes 
jóslatra, mely 1851-ben körutat tett az országban,r s 
melynek azóta minden szava csodálatosan teljesült. Én 
magam is azon évben hallottam ezt Komáromban :

„Ezernyolczszáz ötvenegy;
Minden jó ügy hátramegy;
Ezernyolczszáz ötvenkettő;
A jobb idő még el nem jő.
Ezernyolczszáz ötvenhárom ;
Még súlyosabb lesz a járom. 
Ezernyolczszáz ötvennégy;
Tűrni tanul minden nép.
Ezernyolczszáz ötvenöt ;
Óhajtásunk be nem tölt.
Ezernyolczszáz ötvenhat;
A mi halad nem marad.
Ezernyolczszáz ötvenkét;
Negyvennyolczczal ellentét.
Ezernyolczszáz ötvennyolcz:
Ingadoz’ sok magas polcz.
Ezernyolczszáz ötvenkilencz ;
Lehull helyéről sok kegyencz. 
Ezernyolczszáz hatvan;
A mit vártunk, itt van!“

Es hát csakugyan itt van.

=  A Kisíáludy-társaság újon választott tagjainak, 
mint tudva van, beköszöntő felolvasást is kell tartani. 
Mint még inkább tudva van, ezen tisztességtételnél az 
elsőbbségért nem szokták az illetők egymás tyúksze
meit letaposni; sőt iparkodik kiki hátrább maradni, hogy 
több ideje legyen a készülésre. De már most hát ki le
gyen az első ? Legajánlhat óbb megoldás, hogy a kinek 
a neve ábécze szerint elől következik. De miféle ábécze 
szerint? Ha a görög szerint mennek, akkor Greguss a 
legelső (Gamma) Jókai a kálvinista ábéczét követeli, a 
hol a J  utolsó előtti, Csengeri hihetőleg a régi ábéczé- 
hez ragaszkodik, a hol a Cs—t T, s,—sel Írták: ha pe
dig a franczia ábéczéhez állanak, akkor Chalamon megy 
legelői: csak Tóth Kálmán veszedelme általános, mert 
e qua Bolond Miska minden alphabetben második he
lyen áll.

------ A Pesti Napló vezérczikke november 9-ikén
ezen szavakkal kezdődik : Azon ismert török mondat : 
s*ólaiii ezüst, hallgatni arany ! a mostani korban 
alkalmazható — I  gyezon napon a Pesti Ilirnök vezér- 
ezikke meg igy kezdődik : Áthaladtuk azon korszakot, 
helyben a török közmondás szeri ¡Úszói mii ezüst« hall
gatni arany volt a legtanácsosabb. Erre a börzén úgy 
megijedtek, hogy az nap sem aranyat, sem ezüstöt, nem 
akart venni senki. — Én a mondó vagyok, hogy a hall
gatás is pénz, de pénz a beszéd is, az egyik magyar fo- 
Untokban, a másik észt rák értekben. Csak a Valutában 
van különbség.

=  Hogyan lehet 40 ftból 10 hónap alatt (1859 60) ; 
140 ftot csinálni? Jogeset.

Bevezetés. 10 ft. lévén behajtandó, a megbizótól 8 
ft. előleget kapunk templire. Pert nem indítunk, hanem 
kiküldetés nélkül ugyan, de egész apparátussal azonnal 
exequálni megyünk, foglalunk, az adóst árveréssel biz
tatjuk, ez megijed és kezeseket állít.

1. A kezességi okirat elkészül 40 ftról, aláiratik, 
felolvastatik 67 f. 91 krokról. Bizonyos tiszta profit 27 
ft. 82 kr.

2. Sürgetjük a kezeseket, ezek a főadóst, ez lefizet 
a kezeseit összeg lehajlitására 40 ftot, de nyugtatványt 
nem kap, mert Márton sógornak is tartozik s a 40 ft« 
ennek követelésébe hajlik le. Márton sógor követelése 
13 ft., hármat leenged behajtási dijul,10 fttal kifizetjük. 
Tiszta profit 30 ft.

3. Jő a megbízó, követeli azon 40 ftot,melyet a fő
adós le te tt: „nem lehet, mert ez Márton sógor követe
lésébe ment, hanem hogy kendnek is legyen mig a per 
lefoly, itt van 20 ft.“ A megbizó fölveszi a 20 ftot, de 
nyugta helyett kötelezvényt ád róla.

4. Ekkor bepereljük a kezeseket 67 ft. 82 krig, 
váltig erősködnek, hogy csak 27 ft. 82 kral, vagy úgy
szólván semmivel sem tartoznak, de nincs nyugta, aus 
ist. Árverésig vitetik, a 67 ft. 82 krból lesz 110 ft. A 
calculus így áll : 8 +  30 +  110 =  148 ft. bevétel.

5. Ha aztán jő a megbízó, könnyű a számítás, visz- 
szakapja 20 ftos kötelezvényét, illő, hogy dijjazzon is, 
kap készpénzül 10 ftot.

A bevezetésből meggyőződhetünk a rögtönzött el
járás üdvös eredményéről, ehez egyébiránt oly actuárt 
kell választanunk, ki a nép érdekeit igazán szivén vi
seli. Az 1-ső pont kivitele legczélszerübben közhelyen 
történhetik, ott lehetvén csak az aláírok vakmerő ellen
vetéseiket erélylyel fékezni. A 2-dik pont eléggé iga
zolja, hogy a nyugtatványok feleslegesek becsületes 
emberek között, sőt a 3-ik pontból kiderül kézzelfogha- 
tólag, hogy sokkal czélszerübb nyugtatvány helyett , 
kötelezvényt venni. A 4-ik pontból világos, hogy a biró 
nem Isten, hogy az emberek lelkében olvasson. Az 5-ik 
pont szerint fődolog, hogy a megbizó pénzhez juttas- j 
sók. a kiviteli módokkal ne törődjék. Probatum est.

=  Az újabb eseményeket hallott Estók gazda, ví
gan ballag hazafelé, megszólítja a szembejövő segédbi- 
rót. ..No uram más világot értünk.“

— Majd robotol kee megint. — válaszolt a biró, 
ki nagyon szeret féremagyarázni.

— A se igaz, de hadd legyen.
— Majd fizetnek keetek duplán, a nemes meg se

hogy se.
— A se igaz, de hadd legyen.
— Majd visszakívánnak keetek még minket.
— A se ig a z . de ne is adja  a szent Isten /
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az iskolai év be van végezve. Kezdődik a vakáczió. A 
jó tanulók apró ajándékokat kaptak, zászlókat, ágyukat s 
más efféle játékszereket, a rósz tanulókat megverték, a 
kik pedig épen semmit sem tanultak, azok co n s i l iu m  
abeundit kaptak. Mikor lesz a legközelebbi „veni san- 
cte?“ azt a rektor professor még nem tudatta a gyerme
kek szülőivel.

• — — Her Umlauf a nevéből és a cziméből egy
szót csinálván, Isten hírével elutazott. „Sit co terra le- 
vis !“ Nem „neki“ könnyebb, hanem „tőle.“ Követte őt 
nyomban Herr Schwammerl. Utóbbi időkben ő is azon 
törte a fejét, hogy jó volna a nevét megváltoztatni ma
gyarra; de nem tudta elhatározni, hogy „Tapló“ le
gyen-e, vagy „Gomba?“ hát csak inkább elment. No 
„glückliche Rájz, mig a szél meg nem ráz.“

------ Tehát ezentúl a demonstratiók ellen katonai
erőnek csak a politicai hatóság felhívására szabad/el- 

1 lépni. (Mi az a politicai hatóság?) Politikai hat Óság 
^ gC I =  a régi hat politikai újság, azért híják őket óságnak 

s N > c mert már régiek : a Magyar Sajtó, Pesti Napló, Buda-
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------ (Hát ez a német kérdés már megint mi-
j csoda ?) Német kérdés az, hogy „miért vitték fel a sör

pesti Hírlap, Pesti Hirnök, Idők Tanúja és Polit. Új
donságok. (De isz azt várhatja a katonai erő, a mig ez

árát 12 krajczárról 15-re? E felett folynak most a lég- a ^a* ^ S(*g felhíja!)
élénkebb debatteok Bécsben úgy, mint Münchenben,, ------ A Budapesti Hírlap igen erélyesen megrója
(Mit tesz az a debatt?) Ha az emberek nagyon„(d)ebat- j a magyar hírlapokat azért, hogy az eltávozandó liiva- 
táznak.“ * talnokokat minek keserítik meg; ez nem illik a magyar

------ Most olvasom, hogy pápa ő szentsége szá- nemeslelkűséghez.Igaza van. Én is megrótam már őket
mára egy hajó görög lobogó alatt 750 ezer frankot szá- ¿rte ; különösen nagy nemtelenség, keresztyéntelenség 
lított Rómába osztrák ezüstben. Valyon mit akart az & hűtlenség annyiszor emlegetni azokat a közpénzülí- 
az infámis újságíró azala’t érteni, hogy „osztrák ezüst?“ rakat. „Innen ennyi ezer, onnan annyi tízezer forint hi- 
Tán biz a sexedlieinket vitték oda ? * ányzik!“ Minek már az ilyenekkel keseríteni az eltávo-

-------- Persigny és lord Russel a Lordmayor laka- zókat ? Nem nemesebb és magyarhoz illőbb volna-e azt
dalmán egymást kölcsönösen megtoasztozván, azt mon- mondani : „nem tudsz számot adni a közpénztárróh 
dák, hogy soha sem volt nagyobb kilátás a békességre, kedves barátom.*' itt az ökröm, itt a lovam, Hezitáld ® 
mint most. Hiszen a czigány is azt mondta, hogy a radg egyszer> kérlek.“ No már e részben az T stÖko* 
grófkisasszonynyal való házassága már félig  rendben nera vethet magának szemere semmit ; mert ő csak dí
ván, miután az ö részéröl már kész a beleegyezés csőitő énekeket zengedezett a mi áldáskisérte felebara-

— — Egy magyar városban az idegen tisztviselő- tainkrol, s ha netalán hibáik jutottak tudomására, azo-
két (tudom már : sietni kény szer íték) azért sem úgy 
van, sőt megfordítva : nem akarják elereszteni, ------
---------------------------------------------- — — — a mjg
tudnillik a közpénztárakat szépen ki nem egészítik, a 
hogy átvették.

------ Azt írják a lapok, hogy derék törökországi
követünk, báró Prokesch-Osten a magas kapu lépcsőjén 
elbotlott, s úgy megüté a térdét, hogy fekszik bele. Is
tenem, Istenem; hat már ott is rósz lábon állunk!

------ Korán beütött a tél, inár Gaétában is fűié
nek. (Talán fázik ő felsége?) Inkább nagyon is izzad. 
Most alkuszik már a tengernagyokkal, hogy melyik 
vinné el olcsóbban? A franczia társaság legjutányosabb 
lesz, miután a tináni borbélynak csak tíz krnjezár van 
rendelkezése alatt (Kreuzer) s egy Napóleonért (10 f. 
64 kr. darabja) egész életében elszolgál; ez örülni fog, 
ha egy souv^raint kap (18 f. 60 kr az ágióval.)

------ A nápolyi diktatúrának is vége van, s ezzel

kát szépíteni és illustrálni törekedett : ha azt nem te
hette, hallgatott. íme nekünk is tudomásunkra van, 
hogy bizonyos eltávozandó urak Pest-Buda környéken 
aként világosítják fel a köznépet a történt v á lto zá so k 
ról, hogy már most megint jönnek az „u r a k fizettetik 
a dézsmát, hajtják a robotot, osztják a százpálezát; de 
mi el tudjuk ezt hallgatni, senkinek sem szólunk felőle, 
hát más miért nem tud igy tenni?

------ Különös forgandósága a történetnek! Mikor
Attila Olaszországba ment, akkor alapítók az előle me
nekülő olaszok Velenczét, hogy Attilátok mentek legye
nek, most pedig ők készítik* az attilát, hogy az által 
legyenek mentek.

-------- (Nem megy el ma kend egy k icsin y t a Ka
szinóba? választmány ülés van.) Nem merek este későn 
járni, nagy föispánfogdosás van odakinn; ki tudja »ll 
érhetne az embert ? jobb most a szobában.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Laka*» : Al-országiít, Unger-háx IS. »x. 2-dik emelet.

Nyomatott Landeror cs Heckenastnál Pesten, 1860.
(Eiryetein-ntcx* 4. sx.)




