
Megjelenik minden azombfttnapon egy ivén sokfele képpel ellátva.
• SZÁM * Előfizetési ar : Évharmadra, azaz máj.—aug. hóra Z ft 10 kr vagy máj.—dec. Ő hó 

4 ft. Z ú  kr. uj pénzben. — Klófizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál — Kiadó- 
hivatal : Pest egyetem -utcza 4-dik számMáj. 11-én 1861. IX. kötél.

TELEKI LÁSZLÓ MEGHALT!
Mit csinál a hongyülés? — Halottak temeti és gyászol.
A vezérek hullanak el az ütközet előtt.
Teleki Lászlót eltemettük.
A ki azt megtudná mondani, mit temetett el a magyar nemzet e sírban? az nem tudná azt 

elmondania zokogás miatt.
Kevés szó éri fel e csapás gyászát. . . .
Isten erős próbára kivánja tenni a magyar nemzetet.
Bújdosásra külde bennünket a szolgaságnak földéből az Ígéret hona felé; ah de választott 

népe Mózesének megmutatta elébb az Ígéret földét, azután vette őt magához; mi pedig itt állunk 
a puszta közepén — egyedül.

Teleki László meghalt.
Ha a nemes, lovagias férfiúra gondolok, — ha a magasztos jellem jut eszembe, — ha a fe- 

ledhetlenjó barátra emlékezem, titokban sok könyem hullhat érte, de mikor arra kell föleszmél
nem, hogy a „honfi“ nincs többé, akkor nem állhatom meg, hogy fennhangon ne sírjak érted — 
hazám 1 Mi lesz belőled, ha legjobbjaid így vesznek e l!

Minő temetkezés vár még reánk ?
Tán e négyszögü ablaktalan terem nem is egyéb már, mint egy nagyszerű sírbolt, melynek 

ajtajára láthatlan betűkkel van írva : itt nyugszik a hajdan dicső magyar nemzet.
De az „élő halottak“ folsirnak hozzád, magasban levő Ur, s várnak a „boldog feltámadásra!“
Teleki László meghalt. Sötét van. Szorítsuk egymás kezét.
A legnemesebb hamvaknak csak szabad hon földében lehet nyugalmuk. — Isten adj nyugal

mat fájó hamvainak! J .M.

1*59. évből a a januar —aprili folyamból 1&61. telje» »iamu példányokkal folyvást »«oUálhatunk
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B E C S E S  R É G I S É G E K .
a hajdani török 

I. Músszájn pasa hivatalos I

„Ezen mii Levelünk adassék Pannonfalvi 
Bírák Uraiméknak, a mü alázatoss Jobbághjaink- 
nak, az eördögadtáknak.“

„Ti kutyahitü disznók!
Eö Kegyelmességheiknek, az Nagyváradi és 

az Budai Bassáknak Uraknak parancholatjából 
tudatom vélletek ez mai keservess naponn, ti 
hütetlen kenyérpusztitó állatok, hogy mivelhogy 
és miután — ti háládatlan földi férgek, nemhogy 
meghköszönnétek, hogy megengedtetik ti néktök 
az ti nyomorult életötököt meghtartanotok, ha
nem még az reátok kiszabott harácsot mind ez 
mai napiglan Eö Kegyelmességheiknek lábaihoz 
rakni gyalázatossann elmulasztottátok : sem pe- 
nighlen semminemű ajándékok hozatalával az ti 
derekaitokat meg nem erötettétök; annak okáért 
és annak utánna adom tudtotokra ti néktök, ti 
érdemetlen kutyák, az kiket mü már régh eltör- 
löttünk volna az föld színéről, ha az hatalmas

uralom idejéből, 
eve le pannon falvi  bírák hoz.

Szultánnak szükséghe nem volna reátok, úgy
mint hogy az földet számára túrjátok; — mikép- 
penn ez mai kegyetlen Dömötör naptól számí
tandó nyolcz napoknak leforgása alatt az ti re
átok kiszabott sarezotés harácsot akár Nagyvá
radra, akár Budára, akár penigh mind a két 
helyre rögtön és tüstüllést felvinni el ne mulasz- 
szátok.

Azt se mondjátok penigh ti csalfa hitetlenek, 
hogv ezen harács ti nektek sok! mert az nem 
igaz, mivelhogy nekünk penigh kevéss; — azt is 
kivált gondolóra vegyétök, hogy ezen harács 
épenséggel fél annyi, mintha még egyszer annyi 

1 volna.
Az mely kegyelmess intésömet ha az ti vas- 

tagh fiileitök mellett elereszteni próbálnátok, 
várhatjátok bizonynyal szakállamra ,
hogy rögtön és azonnal rajtatok termek az én 
Janitsárjaim és Szarátsiaim ortáival s az ti rongy 
házaitokat meghszállvánn, bennetököt úgy ki- 
bolhászlak, hogy rajtatok mégh csak egy ólom- 
pityke se maradjon; — mindaddiglan penigh, a 
mígh az véres harács az utolsó dénárigh ki nem 
kerülne, mind magam, mind lovaim rajtatok 
élünk, s nagy szerencse löszsz, ha a házaitok te- 
tejénn lévő szalmát is megh nem eszszük.

Az kik penighlen ez haragos rendeletünköt 
tréfára próbálnák venni, azoknak bizon mondom 
hogy lehúzatom az talpáról az bőrt és ugyan 
meghköszönheti, ha minden perepútyiával együtt 
karóba nem vonatom.

Tehát mind ehhez tartsátok magatokat, ti 
engedetlen, hiteszegött, pénzrejtegetö, szegény
séget tettető, mindig jajgató, alkalmatlankodó, 
hitvány gyaur gágogó ludak! az kiket én majd 
megkoppasztok, csak várjatok

a ki egyébiránt maradok az ti jóakarója basátok,
M u ssza jn  b a sa .

VERSEZET.
(Egy kicsit rósz k a d e n c z i d k k a l .)

Honatyák tanácskozása; 
Adó-executio; — 
Alkotmányos szolgabírák :
Financz director-erlasz; — 
Szabadelvű miniszterek : 
Katonai bracchium; —

Tökéletes szabadsajtó :
És praeventiv censura; — 
Nemzeti rendtartás : 
Fegyver-tilalom; —
Angol pástétom 
Bécsi schmoren!
Pipázhatsz magyar,
De dohányt nem termeszthetsz.
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S T A T I

Valami furfangos angol kiszámította, hogy a 
jelenlegi magyar képviselöház tagjai közt van 
140 régi 48-kí követ, 61 volt 9 hetvenes,
150 kopasz, 17 a ki nem akarja elhinni, hogy 
kopasz, 3 lángszakállú, 2 cs. k. tisztviselő, 2 fe s
tett hajuszu, 130 pödrött 19 pap, 100 
szakállviselő, 3 borzas, 5 sánta, 1 vak, 41 mágnás, 
5 hat lábnál magasabb, 260-nál mutatkoznak ősz 
hajak, 2 született héber, 18 poéta,'¿volt miniszter, 
2 tábornok, 15 volt emigráns, 25 alispán, fő
bíró, főjegyző stb. 35 ma230 nős, 35 
35 olyan, a kinek nem lehet nősülni, 3 csatákból 
sebhelyet hozott, 2 haza szolgálatában lábát el
törte, 5 szerkesztő, 9 a ki tótos, németes, zsidós 
vagy francziás accentussal beszél, 18 akadémiai 
tag, 12 pápas&emviselö és kettő a ki soha bort

S T I K A.

nem szokott inni. (Ez a kettő épen Deák és 
N yáry.)

Szónoklat közben van egy, a ki mindig moso
lyog; egy, a ki indulatát rövid kaczagás formá
val fejezi ki; egy, a ki mind a két kezével taglej- 
tözik; egy, a ki úgy tesz, mintha mindig hara
gudnék; egy, a ki mingyárt ; egy, a
ki mindig mérges; egy, a ki kegyesen oktat; egy, 
a ki mindig rekedt; egy, a kinek hangjaiul dörg 
valamennyin; egy, a ki a beszédet azon kezdi 
„megvallom“ ; egy, a ki igv kezdi : „kénytelen 
vagyok“ ; egy, a ki ezzel indul meg : „lelkiisme
retes kötelességemnek tartom“ ; egy, a ki min
dig ezen kezdi „Én“ (nagy betűvel) és itt pauzát 
tart, és végre 149, a ki minden véleményre azt 
mondja, hogy „helyes!“

H A V A N N A  H!

A múlt nyáron gőzösön Bécsbe utazván, 
egy müzülmán is volt a hajón, ki csak valami 
keveset deákul tudott, ennélfogva rajtam kiviil 
nem értvén a hajón senki ezt a nyelvet, én társa
logtam vele Bécsig, — Bagdadból jö tt és sok ér
dekest tudott beszélni. Mikor Bécsbe megérkez
tünk, az én úti társamnak én levék tolmácsa.
hogy a financzok előtt nyitogassa föl ládáját ‘ 
néhány font török dohányáért erősen megfizet
tették, végre rám került a sor, de nálam nem 
találtak semmi „mautbarest “ Már odébb akar
tam indulni, midőn egy szilaj fináncz , egy 
policzájtól kisérve elém áll, hogy csak adjam 
elő a dohányt, mert nálam kell annak lenni. 
Engem ki különben se vagyok barátja ennek a

növevénynek, igen meglepett ezen erőszakosko
dás.

— De hát honnan gyanítja az u r, hogy én 
nálam dohány van? kérdém a fináncztól.

— Dér Herr kommt von Bagdad, Sie kom- 
men von Havanna, Sie müssen Tabak habén. — 
Már ekkor magam is egy kicsit creolnak kezd
tem magamat érezni mérgemben.

— De hát honnan tudja az ur azt, hogy én 
Havannából való vagyok? Erre azután előmu
tatta az útlevelemet, és oda mutatott ujjával, a 
hol előtte nagyon idegen nyelven ez volt Írva : 
Kelt Karácsony havának 2-dik napján sat.

Alig hitték el, mikor lefordítottam, hogyo
mit tesz.

K o r á n k  j e l l e m é h e z .

E napokban két katonatiszt jött a vasúton Becsből 
s következő párbeszéd keletkezett köztük, mit egy 
harmadik utas előtt, ki velők szemközt ült, nem ipar
kodtak meg nem hallhatóvá tenni.

A. hadnagy. No, valahára mégis a „Dreinschla- 
gen“re kerül a sor.

B. hadnagy. (Csodálkozva.) Hol?
A. hadnagy. Hát itt a magyaroknál.

B. hadnagy. S te azt óhajtod ?
A. hadnagy. Hogyne? barátom; — mikor még

849-ben lettem másodhadnagygyá, 8 azóta mindig
másodhadnagy vagyok.

B. hadnagy. De már en, pajtás, ezen az áron nem 
óhajtok előléptetéshez jutni.

(Ilyen nézetek is kormányozzák a világot!)



\í

L e g ú j a b b  t a l á l m á n y !

Alulírottnak van szerencséje a 
mélyen tisztelt pekkingi miniszté
riumhoz egy általa föltalált czél- 
szerü szavazó és vivátozó gép min
táját, patentirozás végett, benyúj
tani; ez igen czélszerüen pótolná 
azon érdemes követeket a manda
rintanácsban, a kik nem értvén a 
tanácskozás nyelvét, a főmandarin 
lábnyomására szoktak felállni, vagy 
tetszés szerint kiabálni.

' I.Ülés megnyittatik. Elnök elfog
lalja székét; Fajankó meghajtja ma
gát és kezet csókol.

II. Elnök csenget. Fajankó helyet 
foglal.

III. Elnök bejelenti a status kül- 
é8 belállapotjának mivoltát. Fajankó 
félreszegi a nyakát s aluszik.

IV. Elnök fólteszi a kérdést, helyes 
li-ea kamra a kicsinált budgetet? A 
kik helyeslik, álljanak fel. Fajankó 
felegyenesedik.

V. Valami felölvastatik. Fajankó 
„lebe hoeh“ot kiált.

VI. Főmandarin tudtuladja a kö
veteknek, hogy miután a jövő eszten
dei adót nagy szótöbbséggel elfo
gadták ; addig ebből a teremből ki 
nem mennek, a mig a részükre eső 
rátát ők maguk, jó példaadás végett, 
előre le nem fizetik. Fajankónak le
esik az álla; bámultában kezd em
beri vonásokat felvenni. A. 3/.
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A s ü l t  g a l a m b .

„Magyar, tátsd el a szádat, hadd repüljön bele a “
-De, kérem, a nyárs is? I‘?‘



1 4

az odáig czipelt követ elővette, dühében majd hogy a 
B o r k o rcso lv á k / fejéhez nem vágta a kocsmárosnak.

=  Tudva van, hogy a távozó czivilizatorok Buda
pest környékén a sváb volt jobbágyokat avval ijeget- 
ték : hogy visszajön a dézma, majd robotolnak megint. 
Nem hitték ugyan egészen, de azért csak csóválgatták 
rajta a fejüket, míg egyszer bemenvén közülök egy 
pár Pestre, — naturalékat szállitván, — látják az 
utcza-sarkokon arasznyi betűkkel kiragasztva a német 
szín czédulát : Róbert dér Teufel!

— Nézze csak Vetter, nem félek már a robottól, 
ki van már ragasztva, hogy az „Ördög robotol.“

— A bizony, monda a másik, pedig a vármegye 
ház mellett szintén ilyen van ám kiragasztva, no hisz 
elmondjuk ezt oda haza.

=  Gál Eduard 1849-ben, miután D.-Vecsét fel
gyújtotta, a tűz után hogy vért is lásson, elfogatta az 
ottani birót, és de jure majoris potentiae elitélte agyon- 
lövetésre, ki is köttette a Dunapartra a többiek retten- 
tésére. A bírónak, — ki hat élő gyermekű kovács mes
ter volt, — volt egy jó barátja, egy takácsmester. Ez 
oda borult Gál Eduard lábához, sírva kérte, hogy lö
vesse őt főbe barátja helyett, mert neki nincs családja, 
és senki sem vall vele kárt. Ennek azután lett annyi 
sükere, hogy mindkettejöknek megkegyelmezett. (No 
lám, nem haltak még ki a jólelkü Dyonisius tyrannusok.)

=  Feszelgett Pesten egy bizonyos aranyos huszár
ruhában s széles fringiával oldalán.

— Nézik a katonatisztek, és tűnődnek : hahogy 
nem garibálbista-e ? Végre egy megszólítja : Ich bitté

— Nem értem a nyelvet, — dörgött rá a hős.
Odasompolygott egy másik, s kérdé : Ugyan ba

rátom kérem, melyik ezredből való? igen ismeretlen az 
egyenruhája?

— És mi köze önnek hozzá?
No ez már garibaldista, — súgtak össze a tisztek, 

— ezt el kell fognunk. Fogjuk el, gyönyörű érdem 
lesz!

Már-már készülődtek a megrohanásra, midőn egy 
úriember ismerőjük ily fölvilágositással járult hozzájuk :

— Sohse bántsák, hisz ez egy f—megyei pandúr
hadnagy !

=  A szí—i népgyülésen fölszólal egy képviselő, 
ki tulajdonképi művészetére nézve varga vala :

— Képviselő urak , polgártársaim : Indítványo
zom, s kérem, hogy határozatban hozatván meghagyas- 
sék az mészárosoknak keményen az bőrökben vak
metszést nem tenni, mert azzal mind az vargáknak, s 
mind az publikumnak nagy károkat okozván.

=  Mikor még a foldkostoló urak in floribus vol
tak, nézte a kecskeméti csősz, hogy kóstolgatják a 
határbeli homokot, — rájött némi kérdezösködés után 
hogy a szerint fogják majd az adót vetni a földre, a 
milyennek azok az urak találják.

— De hát instálom alássan, majd mi ránk vetik 
ennek a földnek az adóját.

— No táz iz a frage! hát ugyan kire vessük?
— Én úgy gondolnám , hogy a halasiakra meg 

a szegediekre , mert úgy nézzék ám az urak ezt a ho 
mokot, hogy ez 4 hét múlva mind ott lesz.

= H áj! háj! el kell menni, sajnálkozik a német ka
tona, midőn régi quartélyáról el vala menendő, s fél 
szemével a mestergerendán álló jó darab hájra sandí
tott.

— Soha se szomorkodjék katona uram , majd 
megvigasztalja magát holnap, lássa én nem szomor- 
kodom.

— Majd szomorkodik holnap.
A gazda azonban észrevette a sanditást, és elég 

ravaszul kicserélte a hájat egy ugyan akkora kődarab
bal, s nagy megelégedéssel látta, hogy a katona éjjel 
hogy pakolta azt be tarisznyájába.

Képzelhetni azután, hogy a szomszéd falubeli 
kocsmában, midőn a már meg is ivott bort a katona a 
hájjal akarta kiegyenlíteni, minő méregbe jött, mikor

=  Egy úri ember azon stádiumát érte már el a 
lethargiának, mikor az ember nem absolut ura többé az 
ő nyelvének, hanem az mindenféle municipalis botláso
kat követvén, ellenszegül. Midőn már ezen úri ember 
nyelve az ejtegetés négy casusa között nem igen tudta 
a találót kiválasztani; egy társa ezt jegyzé meg rá :

— Barátom te már annyira belemerültél a hajto
gatásba hogy az ejtegetésre nem is igen figyelsz.

=  Kiadja a császárné az illető hadiparancsnokok- i 
nak a szigorú decretumot, miszerint ezután egy tisztet j 
sem szabad előléptetniük, ki feslett életről ismeretes, ! 
és tisztaság s egészség iránti orvosi bizonyitványt nem 
mutat elő, a hadi parancsnok elkiáltja magát :

— Istenem be Örülök, hogy többé nem vagyok 
hadnagy! — mire az uralkodónő nem csak elkaczagta 
magát , hanem a kiadott parancsot azonnal vissza
vette. —

=  Hát maga amice ugyan mire nézi a napot, hogy 
nem igyekszik, — korholá tisztelt professor ur a veszé
lyes hajlamú ifjú szittyát, — csak szeretném én tudni, 
hogy mi lesz magából?

— Ha segit Isten, viczispán, ha nem segit, pap, 
felele a javithatlan nebuló.
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K A K A S  M Á R T O N  E M L É K L A P J A I B Ó L .

Ki nem váltott levelek.
T a l lé r o s y  Z e b u l o n  képviselő levele M i n d e n v á r ó  Á d á m  

barátjához.

Kedves drága barátom uram!
Tetszette kérdeni, hogy kapunk-e már azokat a 

40,000 forintokat österreichische monetában, a miről 
szó volt a követválasztáskor alkalmával, hogy annyit 
rendelte a magas kormány minden egyes képviselőnek, 
in favorem sui való megnyerésére végett. Rendelte a 
magas menykü! Kapjuk mi a sistergő istennyila. Ka
punk mi a sok subscriptionalis Bogent jótékony ban
kettekre és gyászos illuminatiókra, kapjuk mi a sok 
petitio, kapjuk mi a verificatio, kapjuk mi a nyomtatott 
protocollum, kapjuk mi a semmi. — Itt van ni. — Teg
nap meghadaraszta a tekintetes commissio, hogy kap
juk mi a diurnum per 5 ft 25 krajczár in rothem Gelde, 
valami alkotmányos férfiú felszólalta végette, hogy ez 

(> a moneta nem constitutionalis; azután egyik is hada- 
raszta, másik is hadaraszta, fine finali azt hadaraszta, 
hogy kapunk mi 5 forint, nem mondjuk milyen? A 25 
krajczar sind zum Teufel! vigore constitutionis. Utol
jára kisülte magából, hogy minekutána j énz az or
szágnak eassájában, sem nem vagyon, sem nem nincsen, 
sem nem találtatódik annakutána kölcsön felvennünk 
nem szabad, kérnünk nem illik, csinálnunk nem lehet. 
Jetzt sumus hic képviselönes ex propriis. No minket 
szépen megvesztegettek nekünk!

De hát ez még nem baj volna pedig. Hanem hát, 
úgy remélem, hogy okos ember előtt szólok, a ki nem 
árulja el engemet, hanem megérteni tudja mert. Hát 
hogy is csak? no úgy : a mint én idejöttem; kerestem 
mingyárt, hogy micsoda érdemeket megszerezzem ma
gamnak? Tetszik tudni : linea recta est brevissima, ha
nem hát a művészet azért találta meg a serpentinákat. 
hogy a görbe utón könnyebben feljutni a hegyre. Men
tem legelőször is az oppositióhoz. Ez régi practica, 
domine confrater, tetszik tudni, a ki azt akarja, hogy a 
száját aranynyal bedugják, nyissa ki mentül jobban, 
hogy megláthassák a kalibert, mekkora fér bele? Ez 
volt a szokás régenten is. Szegény legeny, a ki consi- 
liarius akarta meg lenni, mindig az oppositiónál kezdte 
a pályafutamodásunkat. Jaj, domine confrater, vége 
ennek a tudománynak is. Die Kerls sind gewitzigt 
worden, az oppositiós urak disciplinât tartják, ország
gyűlésen nem szabad beszélni, csak a mi már a confe- 
rentián meghadarasztak , a ki előre akar szaladni, 
annak megrántják a szájában a zabolat, a ki többet 
akar beszélni, mint epen szükséges, annak lekiabálják : 
»,rendre rendre!“ Jáj, itt nagyon okos emberek vágy
nak! az baj.

Megyek hát a conservativ urakhoz, hát csak ki

kell rukkolni a jó érzelemmel, a hogy az ember belül 
megvan. No servus humillimus! Találtam én itt nekem 
conservativ urakat!Hisz uram, domine spectabilis, ezek 
mind — izék, ezek — becsületes emberek! — No, 
asro gratias!C? I #

Már most, ha az oppositionalisok okos emberek; 
a conservativek jó patrióták, akkor mi legyem én?

Aj, aj! Nem nekünk való világ ez itten.
Én csak mindennap azon imádkozom, hogy az Úr 

Isten sokáig éltesse a mi országgyűlésünk derék elnö
keit, alelnökeit, tollnokáit, ülnökeit, hivatalnokait, — 
mert ha valamelyik meghal, quod Deus avertat, — das 
kost widerum Geld.

Legalázatosabb szolgája Qui supra.

S zeren csés p rogn osticon ok .
Összegyűjtve a hivatalos lapokból.

Legyünk megvigasztalva : a Rajxrat megnyitása
kor Vay közelebb állt egy lábnyommal a trónhoz, mint 
Schmerling. Ez nagy horderejű körülmény.

Legyünk megnyugodva: Az utczán Vay és Schmer
ling hintajai találkozván, az utóbbi tért ki az első elől. 
Ez hazánkra nézve igen jó jel.

Legyünk jó reménységben : a trónbeszédben nem 
a magyarok vannak fenyegetve, hanem csak bizonyos 
emberek, kik Magyarország alkotmányát óhajtják visz- 
szaállitani. Ez pedig nagy különbség.

Minden jól megy. A Magyarországból várandó 
követeknek megengedtetett a Reixrathban fehér nyak- 
ravaló és fekete frakk helyett, fehér frakkban és fekete 
nyakravalóban jelenhetni meg. Remény van az attilában 
elfogadtatásra is. De nem kell egyszerre sokat kö
vetelni.

Nagy csatát nyertünk! sikerült dr. Hein és dr. 
Mühlfeíd között véleményszakadást idézni elő. Ettől 
függött Magyarország jövendője! (Olvasó közbeszól : 
de hát ki a fránya az a Hein? s ki a patvar az a 
Mühlfeíd? s mi közöm nekem Hecubával?)

A nem es e löv igyázat éljen.
— Ugyan kedves uram bátyám — egy maga van 

a városban, ki a „Pesti Hírnököt“ járatja.
— Mind tudom én azt szép öcsém, de lássa én 

már ebben praktikusabb vagyok. Jöhet időszak — az 
Isten ne engedje — hogy hacsak pár hétre is — a többi 
lap majd mind fennakad a rostán, a Hírnök pedig szé
pen átcsúszik. Akkor majd jó lesz ugy-e, ha nálam 
naponkint egy kis friss betűt olvashatnak ?!

— A nemes elővigyázat éljen!
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------ Tudva van, hogy a velenczei tartományban
levő katonaságnál franczia mintára behozatott a kávé 
reggeli. A jámbor csehek és morvák örömmel kaptak az 
uj dolgon, hanem a magyar katonák azt mondták, hogy 
nekik bizony nem kell a „letykó.“ Később aztán az 
kezdett ki világiam, hogy az a kávézás nagyon sokba 
kerül, s hogy könnyebben elviselhesse a státus, az ha 
tároztatott, hogy kávé fejében két krajczár adassák a 
menázsba. Most aztán a magyar katona nevet, mert 
neki letykót sem kell inni, aztán meg két krajczárja is 
megmarad. Ezért jó az óvatosság!

------ X. megyében a törvényszékek átadásakor a
volt császári hivatalnokok nem csak az őrök fegyvereit, 
hanem még a börtönök lakatjait is mind elvitték. No 
de — meghagyták azért nekünk még a lánczokat.

------ Eredeti tréfa. Fiume követeit, a kik erővel
akarnak Pestre jönni, nem engedi a bécsi kormány ide
jönni, hanem Horvátország követeit, a kik vonakodnak, 
azokat ide parancsolja. Milyen kedves alkalom volna 
most ezen összevesznünk, s újra eljátszanunk — uj 
szereposztással — a 49-ki tragoediát!

------ (Hogy híják azt az angol minisztert, a ki
nem ismeri el a magyar nemzetiséget.) írják Russelnek 
de úgy kell kimondani, hogy ,(R o s z s z é l(No nem 
hiába ,,rosz szél.“)

------ Hogyan akarják velünk megkedveltetni a
gesammtmonarchie eszméjét? megint egy uj fogásra 
jöttem. (Halljuk.) Hát mikor a múzeumba gyülekezünk 
reggel, a rendesen megjelenő katonaság előtt járuló 
zenekar rázendít egy marschot, melynek az eleje ma
gyar népdal, a folytatása polka, a közepe tcalzer, a 
vége mazúr. De már hiába, se leirva, se elmondva, se 
elénekelve, se lerajzolva, se eltrombitálva nem szép az.

— — Ama híres bécsi macskazenék után másnap

a bécsi községtanácsban, a mint Berger doctor feláll, 
hogy valamit mondjoD, egy irgalmatlan éles fü tty  ha
sítja a levegőt. A szónok elkékül, elvörösödik; a rend- 
ügyelők keresik ki fütyült? erre még nagyobbat füty- 
tyentenek; erre még kevésbbé találtak rá a botrány 
okozójára. Csak a harmadik attentátumnál jönnek az
tán rá, hogy az egy rebellis gázcső volt, melynek 
be talált dugulni a lyuka, 8 a mint a légszesz koronkint 
utat tört, az okozta a politzeywidrig észrevételeket. 
Még ez is!

------ Miután sokan félnek attól, hogy az 1861-ki
tavaszszal ki fog törni az európai háború, úgy látszik, 
hogy ebben az évben épen nem akar tavasz lenni. Leg
alább a „tavaszutónak csúfolt májusból még csak két 
hetet kell kihúznunk a futott szobában, akkor aztán 
benne vagyunk a nyárban, s elmondhatjuk, hogy a 
rettegett tavaszt (!) „elpassziroztuk.“

------ Jó volna az én financziámnak, ha az a kis
pénz mind az enyim volna, a mit félév óta a bécsi bör
zén nyertek és vesztettek ezzel a négy szóval : „ Vay 
leköszönt;“ — „Vay megmaradt.“

------ (Hol nyitják már meg az erdélyi országgyű
lést’?) Te erre vagy kiváncsi, én még arra, hogy hol % 
zárják be a magyarországit?

------ Köszönöm én az ilyen tavaszt, a melyikre
az a kadenczia, hogy „havaz.“

------ Különös az , hogy a képviselő honatyák
mindegyikénél nagy erényül számitják be a s í  ótar
tást; hanem már a beszéd  tartást nem mindeniknél 
számitják a virtusok közé.

------ Még is nagy meggondolatlan nép az a né
met! A császár trónbeszédje közben tetszése jeleit olasz 
felkiáltásokkal fejezi ki, per „bravó!“ mintha neki volna 
legtöbb oka az olasz manifestatiókra.

K om oly  f ig y e lm e z te té s ! Miután sokan 
vannak, a kik daczára békés szellemű felhívásunknak, 
mind e mai napig előfizetési illetékeiket be nem kül
dötték, ámbár ebben az illető vármegyék által gátol- 
tatva nem voltak; minthogy az Üstökös jövedelemforrá
sait továbbra nem nélkülözheti, ezennel komolyan 
figyelmeztetünk mindenkit, hogy a ki előfizetési diját 
be nem küldötte, azt nyolcz nap alatt teljesíteni el ne 
mulaszsza, mely határidő elteltével kénytelenek leszünk 
szigorúbb rendszabályokhoz folyamodni; a mik abból 
állandnak, hogy a késedelmes előfizetőkhöz magunkat 
bekvártélyozva, addig maradunk a nyakukon, a mig 
kinél-kinel az illető 2 ft 10 krajczárt — le nem ebédel- 
tűk!

Az Üstökös szerkesztősége.

Lapunk mar kedden szerkesztve lévén, e körülmény 
m entsen ki bennünket. hogy az első lapon levő gyászje
lentés után Is képesek voltunk hunior l sz t lkus  (t!) lapot 
kiadni. Szerkesztő.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Jlór.
Lakás* : A l-or*x***t, U acer-há* u  „  * .dik .« « le t

N yom atott Landerer és Heckenastnál Pesten, 1861. 
< Egyetem -ote*a 4 ssám ).




