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Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képpel ellátva.
E lő f iz e té s i á r  : Egész évre jan.—dec. t> frt 3 0  krM 6 hóra jul.—dec. »/, év, 3  frt. 15 kr. és 
l/ i évre sept.—dec. 2 frt. 40 kr. uj pénzben. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárus

nál. — K ia d Ó -lliv a ta l : Pest egyetem-utcza 4-dik szám.
X .  k ö t e t .

Ezt a szamot már csak feliben szerkesztette Tallérossy /a lmion.

A N C Z E L L Á R  N 0  T Á J A.A K

Édes uram, édes uram,
Édes jó  kanczellár uram! 
Kegyelmed még mindig virraszt? 
— Éste van már a faluban! 
Fáradt munkás lefeküdt már,
A miniszter bálba ment már, 
Csak kegyelmed töri magát,
S az üres szobában fent jár.

Ne szomorkodj, légy víg :
Nem lesz ez mindég igy!

Hegyeket kén emelgetni 
Tenger-vizt kimeregetni, 
Régen álló csillagokat 
Az égről leszedegetni.
Üres zsákból sokat adni,
Két mankóval elszaladni. 
Tűzokádó hegynek száját 
Tenyérrel letakargatni.

Ne szomorkodj. légy víg : 
Nem lesz ez mindég igy!

Ne szomorkodj, légy víg : 
„Nem lesz ez mindég igy!"

Ha tudná feledni önkényt,
A  mi elmúlt, mi megtörtént,
A  mibe azt temethetné,
Ha találna olyan örvényt!
S ha meglelné azt a kutat,
Melybe a ki beletekint,
Eljövendő évet mutat,
Akár szépet, akár rutát.

Ne szomorkodj, légy víg :
Nem lesz ez mindég ig y !

Fárad nappal, fárad éjjel,
Evez szemközt fúvó széllel,
A  miket csak ő maga lát, 
Kgyedül küzd száz veszélylyel. 
De nincs áldás a munkára : 
Küzdelemnek nincsen ára : 
Mikor végül összeroskad,
Azt se tudják, miért fáradt?

Ne szomorkodj, légy víg :
Nem lesz ez mindég igy!

1859. évből s n jan . — apr. folyam ból 1861. teljes szánni példányokkal folyvást szolgálhatunk.
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Felül húzzák, alul tépik, 
Futó homok, mire épit,
Segitő kéz nem nyúl felé, 
Legfenn kezdve le a népig. 
A hiten és reménységen, 
Túladott már régesrégen,
A  szeretet tartja még csak, 
Másként elűzné a szégyen. 

Ne szomorkodj, légy víg : 
Nem lesz ez mindég így!

Nem jó mostan jónak lenni,
Mert a jót megszokták enni,
A  legkisebb valami is 
Több, mint a legnagyobb semmi. 
Egyik rósz nap a mást tolja, 
Változik a világ sorja.
Uram, uram, édes uram.
Nagy magában csak dúdolja 

Ne szomorkodj, légy víg :
Nem lesz ez mindég igy!

K — s M - n

TALLÉROSSY ZEBULON LEVELE MINDEN VÁRÓ IDÁMHOZ.

Tekintedezs barátom uram.
Vivát! vivát! Victoria! Kilátásba helyeztetett, 

miszerint remínysigünk van azt varhatni, hogy 
nemsokára illendő helyeken — einem on dit 
zufolge —  az fog sugdostatni, hogy talántán 
netalán hajlandóság lehetne megadatni ma
gyaroknak 47-et.

„1847“ ! vivát Soroksár!
Uram. barátom uram. Ölelje meg engem, 

csókoljon meg levelemet, 47. Tugya, mi az a 
47 ? Adomentessíg. Nem fizetünk töbi adót. Fi
zesse akarki, nem mi dolgunk, mint 47-ben. 
újra meg eczer kapunk urbiri valtsag, elsőt mar 
elköltötünk. Nem fizetünk még hidon sem, déz- 
ma meggyün etcaetera.

Megpörlünk aviticumokat, rigi jurispörök föl- 
elevenednek , restoration kap szegin bocskoros 
urasag diurnum és innya, quantum satis.

Nem bantunk nimetet föbet, leszünk minden 
varmegyín pecsovics es Kubinszki, veszekedünk 
itthonn — szípen.

Újságíró firkasz nem zseniroz , lesz Ősi 
1847-ki elöleges censura megint.

S mikor az ember felmegy Bicsbe, itthon 
dohányzsacskot kiiiriti, mert a vámon kezdenek 
vizitalnyi.

Ajh! Ha míg ezen boldog idő visszakeringül!

Barátom uram. En szegin légin vagyok; de nem 
mondom, hogy én is nem küldök egy döböz tú
rót az én kedves barátomnak, Jánosnak a Hir- 
nőknek.

Faxit Deus ! Tallerossy Zebvlov.

U. i. Postscriptumkípen utósólagosan van 
szerencsitlensigem kedves barátom uramnak 
megjegyeznyi, hogy reminsigeink nimi módosí
tást megszenvednek, tudniillik hogy, újabb érte- 
sülis nyomdokán, kitudtam, miszerint, de mén
kűt adnak nekünk vissza robot es dizma; job- 
bagyszabadulas megtartatik 1848-bol. Adófizetís? 
ez megtartatik i&55-bül. Aviticum eltörlís, ez 
megmarad 1854-bül; sajtoszabadsag ez megtar
tatik 7852-bül. (Örülnek neki újságírók, mint a 
zerdeg.) Dohanytrafika megtartatik i#50-bül szí
pen. Adoexecutio megtartatik 7807-bül pompá
sán. Finanz és zsandar szinte megtartatik anno 
dazumahlból fölsigesen. Mi a kacskaringos minkü 
kerü^hat vissza 1847-bül? Felelet : adminisztrá
tor urak. —  — Nem küldöm Hírnök János ba 
ratomnak turot-

Hijaba! Azt mondja az iras : „mindeneket 
megpróbáljátok, a mi rósz, azt a magyaroknak
meghagyjatok.*4

Tallerossy Zebidon.

Dániel próféta beszéde az oroszlánok vermében.

Tisztelt oroszlán társulat! vágyatok, s azt mondjátok : „ez az ember nem
Bátor vagyok egy órai kihallgatást kérni tő- meg ennivaló.11 

letek, az alatt majd beszélek én nektek olyan Tehát csak egy rövid órácskát kérek,
dolgokat, a miktől tudom, hogy elmegy az ét-, Látjátok, hogy most mindnyájan egy verem-
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be jutottunk, a hová bennünket Ahasverus minisz
terei vettetének, hogy egymást megegyük. Mint
hogy azonban nekem nagy reménységem van e 
veremből promoveáltatni; én Ígérem, hogy tite
ket meg nem eszlek. A  háládat.osság azt paran
csolja, hogy ti is hasonló concessiókat tegyetek 
nekem.

Én ismerem a ti panaszaitokat, tudom, hogy 
az a keserüségtek, hogy e verembe vagytok 
zárva. Hanem ennek magatok vagytok az okai, 
miért születtetek oroszlánnak? lettetek volna 
ürgék; senki se zárt volna benneteket ily kalicz- 
kába.

Aztán végtére is sokkal jobb ti nektek itt eb
ben a veremben, mint odakinn a pusztán. A 
pusztán meglő benneteket a vadász, hiába vág) - j 
tok olyan vitézek, a mióta Napolkodonozor csá
szár föfegyverésze föltalálta a boutard-féle de- 
tonáns puskagolyókat : azóta sokkal biztosabb 
kút ának lenni, mint oroszlánnak.

Itt a veremben pedig senki sem bánt benne
teket, mint csupán csak a strázsa, a ki egy kis 
alkotmányos tüzes vasrúddal sütögeti a bor
dáitokat.

Sőt még az az előnyötök is meg van, hogy a 
„kanczellumonu keresztül a szabadba is kinéz- i 
hettek.

A ti ügyetek nem volt igazságos, mert le- 
gyözettetek. Látjátok a Rókáké igazságos; ők, 
mikor a vadász messze van, rabolnak és fojto
gatnak ; mikor pedig a vadászok jönnek, akkor 
elbújnak odúikba, s kiadják magukat remeték
nek. Ezek az igazi patrióták.

Milyen nagy alkalmatlanság volt rátok nézve 
az is, hogy a mig szabadok voltatok, magatok
nak kellett az eledel után járnotok, most pedig j 
készen hozzák számotokra a hulladékokat.

Igaz, hogy keveset kaptok; hanem látjátok, j 
a böjt által nemesedik meg az oroszlán gyapja.

Nehogy azonban evésről beszélvén, lázadó 
étvágyat gerjeszszek sziveitekben, beszéljünk 
azon concessiókról, a miket bőségesen élveztek.

Nem látjátok-e, milyen nagy engedmény az a í

, tömlöczőrtül, hogy saját nemzeti sörényeteket en
gedi viselni, sem azt nem kívánja, hogy vorschrift- 
maessig kiborotválkozzatok, sem pedig azt, hogy 
frakkot öltsetek fel : a hogy ezt a majmoknál 
láthattátok a menageriában.

Nem nagyszerű concessio-e az is, hogy ti 
nektek saját nyelveteken szabad orditani, s nem 
kell idegen nyelvet tanulnotok, mint ezt tapasz
talhattátok a papagályoknál a menageriában.

Nézzétek az ökröt, a tevét, mennyi terhet 
visz az! ti pedig csak ingyen nyaljátok a talpai
tokat.

Az igaz, hogy most nagy megpróbáltatás vár 
reátok, mert mindaddig nem kaptok húst, a mig 
én közöttetek leszek; de hát olyan nagy baj-e 
az, mint a milyennek látszik? Óh nem. Ezt csak 
az elfogultak állíthatják.

Miből lesz a hús ? Szénából. Nemde nem 
szénát eszik-e a tulok, a zsiraff, az antilopé, az 
elefánt? tehát a széna nem egyéb, mint inquali- 
ficalt állapotban levő beafesteak, Rehfillée és 
drágalátos galantine aux chasseurs!

Hogy az oroszlánok belső constitutiója nem 
veszi be a szénát? meg kell próbálni, hisz a 
kutya is megeszi a füvet, mikor a hasa fáj.

Látjátok, pedig mennyi széna van ide alánk 
alomnak terítve!

Dr. Liszt, a híres államgazdász, valamint 
Liebig tanár ur is, a híres vegyész, kiszámította, 
hogy a szénában épen száz proczenttel több 
táperö van, mint a káposztában; már pedig mi
ből áll az igazi káposzta; szalonnából, kolbász
ból és dagadóból. Érgo a széna mindennél jobb 
eledel.

Jertek atyámíiai, próbáljuk meg.
Én is számba veszek egy szálat, (hanem per

sze csak fogpiszkálás végett , mert én már 
eltakarítottam egy kis gabelfrüstüköt a Vadász- 
kürtben) ti azonban csak rágjátok.

Majd ha czimzetes prófétából megyéssé ala- 
kulandok, imádkozni fogok a lelkeitekért, a 
testeiteket azonban nem táplálhatom.

Dixi!

Szerkesztői sub rosa.3 nel sif tünk helyreigazítani, részünkről is aláírván a
tisztelt urnák azon mondását : hogy „többféle utjai 

§£ Nagyon tisztelt B—nyi ur leveléből értesülünk, vannak a hazaszeretetnek.*1 Úgy van, miért ne szeret- 
hogy az Üstökös egyik számában közlött adomának hetné valaki a hazáját — vasúton is? 
a vége nem igaz, miután ő nem adta ki magát Ha
lász Boldizsárnak, melyet is az igazság kedviért ezen- ! ---------------
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A R á j x r á t  c e l e b r i t á s a i -
1. mottó. Traurig ist die Mordgeschiehte.

Egy ismeretlen.
2. mottó. Itt áll a gyilkos, itt a hős.

Vörösmarty. Az özvegy.
3. mottó. Nézz Árpádra magyar, ki hazát állíta nemednek!

Vörösmarty.

Nézz Rájxrátra magyar, ki hazád állítja nimetnek, 
Nézz, s tiszteld képét nem akart collega uraknak!
I tt lásd doctor Hájnt, a hatalmast, csengetyübírót!
A ki cseh és lengyel hősöknek nagy beharangoz.
Ott bámuld Giskrát, a ki verwirkolta hazádat, 
á egy tollhuzással kitörülte a föld kerekéről.
Mühlfeld doctor előtt kalapod megemelni ne késsél. 
O vala, a ki dicső fedezé fel az állami üdvöt:
Alkotmányos utón steuereintreibolva haladni.
Litvinovicz papirend, vezetője ruthéni seregnek.
All itt, s háta mögött (nem látszik) a többiek állnak.

Az pedig a ki szelíd szunditva, szemét lesütötte, 
Jóakaró urad az; nem más, mint szende Kuranda.

Oh magyar, arczaikat rámába kitenni ne mulaszd. 
Nem tudhadd, mire jó? — Mert bár azt mondja az

irás.
Nem jó angyalokat (— feketéket —) festeni falra. 
Ámde tanitja viszont, hogy néha megilleti őket. 
Gyertyát hogyha nekik meggyújt gondűzte halandó. 
Üstökösön példát, látván, végy róla magadnak,
A ki a sáfránynak szimatolván illatit immár, 
így siet a Rájxrát kegyeit kaptálni magának.

Tallérossy Zebulon.
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Jaj prinzipalis uram, zivatar jön.
Ne félj semmit, húzódjál ide, itt nem ér az eső. 
Nem ám, de há: a ménkű?

Itt van ni! 

48 -at tettem 

be extrátóra, 

s megint nem 

az én számom 

jött ki.

=  Egy chinai occidentálistának ítélete az euró
paiak fölött.

Szeréntem nincs furcsább emberfaj az európaiak
nál a világon , mert papjaikat megiszszák (Kapuciner 
vagy is : barna kávé), vizet esznek (fagylalt), leve
gővel (gáz) tüzelnek, a vizet (gőz) befogják, jeles köl
tőik s festészeik, mig életben vannak, holtak, s ha 
meghalnak, halhatatlanokká lesznek; a ki sokat él, rö
vid ideig él nálok. és sokan, a kik a korral nem halad
nak s vele visszaélnek, mégis megöregszenek.

=  K. Gábor híres volt folytonos jó  humoráról. 
Midőn rövid idő alatt négy gyermeke után feleségét is 
sirba vitte a halál, nehéz vigasztalással, de nyugodt- 
tan igy szóla :

— Már látom, hogy az Isten engem nemcsak meg
látogat , hanem nálam lakik.

=  Mit fogsz vacsoráim édes fiam! — kell-e rosz- 
' prádli!

— Nem kell biz én nekem ha rósz!
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Spitzelhnber Venczli gasztronom nyílt 
levele Budáról.

October 1861.
Nincs még éve annak, hogy valami falsche Ah- 

nnngtól ösztönöztetve, s a mint most tapasztalom elha
markodva, méltó haragomat expectoráltam ugyanis a 
végett; mivel többen azon gemüthlich földieim közül, 
kik nemes emberszeretetből, az elhanyagolt magyar 
népet a czivilizatio valódi éden földére bevezetni akar
ták, — nálam is megfordulva és mindamellett, L>gy 
mint földiek csakhamar megösmerkedtünk és én mint 
mindenkori akár alkotmányos akár nem alkotmányos 
igazi gutgesinnter (ibi ubi) egészen gewogenheitjukba 
és a gesetzek ótalmába ajánlám magamat, ók mégis 
engem az én unbegránzte unbedingte hódolatom da
czára is, a legfurcsább és legveszélyesb időben a he
lyett, hogy oltalmukba vettek volna, úgy a mint jöttek, 
váratlanul itt hagytak a faképnél. Igaz ugyan, hogy 
azon jó urak érkeztére szivem is megindult, mert rég 
igen rég a múltak tengerébe elmerült idők tűntek fel 
ismét előttem; azon idők, a melyekben én is a Nepo- 
mukhidon sétáltam, és az estéket a Liliom-útczában 
Hasenbinder Hotteljében töltöttem, a hová egyetlen 
jó barátomat a guitárt is mindig magammal vittem. 
Ott történt, hogy Lizikémmel megösmerkedtem, ő ott 
igen hires szakácsnő volt, s a mellett szeretett engem, 
de én is őtet! mert olyan vacsorám volt mindig, majd- 
hogy povidli vagy talkellivé lettem, midőn csak egyszer 
Lizikém, nem tóm miért, nem volt többé szakácsnő; 
ekkor aztán nem kellett többé senki előtt titkolni hajla
munkat, és mégis, ah szerelem wie süss, und doch wie 
sauer! nem volt többé talkelli! — No de rég volt már 
ez, minek ismét fölemlíteni; elég az ahoz, Lizikém egy
szer igen nagyon fellelkesült, csakhogy nem a szépért, 
jóért, hanem ellenem, átható éles hangon tak povedal 
hogy én semmire való vagyok, igy tudtam meg, hogy 
Lizikém énekelni is tud, én pedig a guitárhoz értettem, 
vándorbotot fogtam és kettecskén sok viszontagságok 
után végre ide értünk; de itt csakhamar meguntam Li
zikém productióit, mert mindig azt a fennemlitett egy 
nótát énekelte, és a mi sok az sok , — csapiáros 
lettem a Ráczvárosban, Lizikém povidli helyett papri
kás gulyást galuskával tanult főzni, az alföldi hajósle
gények számára, kik Budára följöttek; — végre én is 
feljöttem a várba, mert Lizikém mindig görcsöket ka
pott, nem bírta már tovább tűrni azon zsiros durva 
hajóslegények jelenlétüket. — Persze ez is régen volt 
már, oly rég, hogy azon éveket számítva, én kétszer is 
eingeburgert jó  módú hazafivá váltam, nem is volt el
lenem soh’ se panasz, se az alkotmányos se a nemalkot
mányos időkben, mert hiaba, a hol az ember a kenye
rét, eszi, ott az ő hazája, mindig ez volt az én elvem, 
és ezt követve nem is csalódtam. — Hanem ember 
ember marad, én nagyon megörültem, midőn azon jó 
urak oly váratlanul megleptek, kik ugyanazon nyelvet 
beszélték, melyet én mint gyermek dadogtam, hogy ne 
örültem volna ? itt-ott régi ismerősöket találtunk Ha

senbinder idejéből, persze hogy régi időből, hm, most 
csak doctorokra ismertem szemüveggel, de ez még 
jobban tetszett nekem, és ők oly hamar einburgerolták 
magukat nálam, hogy a mint szokásban volt Hasén- 
bindernél, nálam is egészen Stammgasztokká váltak 
oly annyira, hogy az étterem egyik gemüthlich szögle
tében, a honnét az egész publikumot lehet dominálni, 
számukra egy egész asztalt reserváltam, ott aztán 
csak csupán doctor utriusque juris üvegszemekkel fog
lalt helyet, és miután velem, valamint mindenkivel kü
lönös nyájas leereszkedéssel bántak, s Lizikémnek első 
emeletben levő vizitczimmerjében is látogást tettek, 
végre engem is társaságukba felvettek, és én is rende
sen annál az asztalnál szoktam volt enni és inni délben 
és este, és tudós viczczes ötleteikkel ételemet fűsze
rezni, hallgatva azon interessante Tagesneuigkeiten, 
interessante Rechtsfalle és Tagespolitik tárgyalásait 
s taglalásait. A mellett többször visszaemlékeztünk arra 
az országra, mely az én és vendégeim első hazája 
volt, mert Lizikém még is szerette, — de csak bizalmas 
beszélgetés után, — ha a hajdani szép Lizette (sza- 
kácsnét persze nem említve) udvariasan felemlittetett, 
s ilyenkor aztán nem állhatta, ha már maga nem is fő
zött, legalább lejött a konyhába, s felügyelve gondos
kodott arról, hogy legyen povidli, talkelli, Livanczen 
Opecancen, disznópecsenye lekvárral, és obligate quar- 
glival. — Es igy egész csendességben abban a gemüth
lich szögletben több évig jól mulatgatánk, egészen 
az olasz háború bevégeztével bekövetkezett békeidőig. 
Ekkor nem tóm miért, halkabb lett az asztal körül a 
vita, sokszor emlegették azt a „finanzen, finanzopera- 
tionen“  históriákat, s úgy hiszem, e tárgy fölött egyet 
értettek, mert nem szerettek vitázni, este mindig ál
mosok kezdtek lenni, igen kora távoztak. Ez igy tar
tott egy ideig, mig mások is kezdtek a vitához azaz 
a „Tagespolitikához és financzokhoz“ szólani, és én 
azt hittem, hogy még csak most fognak majd az aszta
lom mellől replikáim; ebben ugyan legjobban csalat
koztam, mert lassacskán ismerőseim kevesbültek , mig 
végre egyedül ültem a szögletben, nem tudva mi tör
tént, mig utóbb az újságokból olvastam, hogy más 
fővárosból Írják a replikákat. — No nézze meg az em
ber, el sem búcsúztak, holott annyiszor „Landsmann, 
lieber Freundnek“  neveztek, én úgy szerettem volna 
velők még politizálni. — Erre aztán ki ne haragudnék? 
így történt, hogy én akkoriban épen nem kedvezőleg 
expectoráltam magamat, s annál inkább felbátorodtam 
méltó haragomban mert C9ak távolból replicáltak! 
Czimeremet megváltoztattam, lett belőle ,,a nagy ma
gyarhoz" Lizikém haragjában nagy nemzeti zászlót 
varrt össze és kitüzette az ajtó felett. így aztán vár
tam a jövőt. — Jöttek más vendégek, jól ettek, jó  bo
rokat ittak, de csak úgy röptiben, 9Örre rá se néztek, 
országgyűlés volt, el is múlt, én mindig csak egyedül 
ültem az üres szögletasztal mellett, láttam és szinte 
éreztem, hogy uj vendégeimnek, nincs szándékukban 
magukat nálam einburgerolni, nem tudtam ezt a válto
zást érteni, ezt az abnormis Zustandot felfogni. Ültem 
ültem egészen máig; ma szintén közeledve az üresnek
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vélt asztalhoz, ime , képzeljék meglepetésemet , otí 
ült egyik régi vendégeim közül! Ivözeledtemre nyájasan 
felemelkedett, és mintha előre tudta volna, hozzá inté
zendő kérdésemet, kinyilatkoztatta, hogy azért nem 
búcsúztak tőlem, mert mint igazi jó  barátok nem akar
tak oly rövid távozás miatt könyekre fakasztani: egy
szersmind felhatalmazott társai, a régi Stammgastok 
nevében, hogy mától fogva e szögletasztalon levő be- 
stekkeket für besetztnek declaráljam. Én tehát a fenn 
emlitett elhamarkodott expectoratiómat ezennel öröm
mel és ünnepélyesen désavoualom.

Párhuzam 1860. uctober 20-a és 1861. 
october 20-a között.

1860. Megérkezett az uj pátens, keresik az újságokban.
1861. Csak már több pátens ne jönne, vagy ha jön, 

tartsák titokban.
1860. Vándor madár sereg készül, veszi butyrát a 

hátára.
1861. Disponibel gémek kérdik : merre Magyarhon 

határa ?
1860. Az utolsó czilindernek épen most megy le a napja.
1861. Az utczákon nézegetik : kinek van pörge ka

lapja?
1860. 1848-at kitűzik a kalap mellé.
1861. 1847-eí kezdik kinálgatni : „keil-é?
1860. Konferencziákon kérdik, kit válaszszunk meg 

elnöknek ?
1861. Ma meg kérdik : szétmenjünk-e, vagy megvár

juk, mig kilöknek ?
1860. Országgyűlést remélenek, s várnak tőle minden 

szépet.
1861. Országgyűlést félnek, a mely veszélybe hoz 

testvérnépet.
1860. Minden ember azt hiszi, hogy már az egész nem

zet biztos ;
1861. Azon örül minden ember, hogy nem akad sehol

biztos.
1860. Az édes reménység mellé jól esett a savanyu 

must.
1861. A  must, úgy, a hogy, megjárná, de a képünk 

savanyu most.
1860. Fehérvári bizottmányba ülhelyet kap Garibandi. 
1861- Fehérvárnak bizottmányát kiteszi — egy másik

Bandi.
1860. A  censor kezd köszöngetni az utczán a szer

kesztőnek.
1861. Megint a szerkesztő köszön . . . Nehéz jele az 

időnek!
K —s M —n.

Az 1852-ki sajtópátens olvasásakor.
Hm. Hogyha összeszámlálom, hány mindenféle 

esetre diktáltatik itten 1 hónap, 2 hónap, 6 hónap,

I. esztendő II— V. esztendő, s igy végig gondolok el
követett bűntetteim lajstromán, úgy találom, hogy ed- 
digelé 2672 esztendeig kellene élnem hogy mind azt 
leüljem, a mi ott rám olvastatik; ha pedig a pénzbeli 
büntetéseket számlálom; volna nálam a statusnak 3 
millió 50 ezer forintja, a mi jó helyen fekszik; csak 
hagyja nálam: én el nem költőm.

K —s M—n.

-=  Miután azon kenyirkeresetre adtam magamat, 
hogy ezentúl kormány intizkediseit megmagasztal
jak, ki kell emelnem azt a czilszerü gondolatot, 
hogy ha azt az ember előre tudta volna, hogy igy lesz: 
p, o. az olyan bölcs firfiu a ki minden viszonyokhoz 
alkalmaznyi tugya magat, milyen jo lett volna : mar- 
cziusban inegvalasztatnyi magyar orszaggyülisi követ
nek: augustusban vige van, akor megvalasztatnyi horvát
országi követnek, az octoberbe hazamegy, akor megva
lasztatnyi erdílyországi követnek, és igy sorba ülnyi 
három négy országot, s kihuznyi az esztendőt szip 
halgatassal és diurnumokkal. Ha az ember az ilyent 
előre tudhatna.

Tallérossy Zebulon.

Tatár Péter
emlékkönyvébe, kinek a mostani laplefoglalási saisonban jött 

kedve felcsapni humorisztikus lapnak.
Jaj be jókor jut eszedbe,

Közénk állni, Péter!
Mikor nekünk is azt mondják.

Minden számnál : ,,spáter!“

Nagyon leszállt, szelet mutat.
Most a barométer :

A mi fürdőnk nem otkolon,
De kénkő s szalpéter!

=  Tiszteletes uram, tiszteletes uram! az Isten 
szent szerelmére kérem! — szólitá meg a paraszt a 
sz—i papot, kézen vezetve be hozzá három esztendős 
kis fiacskáját. — Csak képzelje el kigyelmed, milyen 
csoda már ez, ez az ökölnyi gyermek itt la, németül 
beszél, hogy az Isten néki bűnül ne vegye!

— Ugyan, már hogy beszélne még ez németül?
— Am poróbálja meg tiszteletes uram, meglátja.
A pap meg akarván győződni, s egyszersmind az

apát is megnyugtatandó, pár pillanatra a konyhába lé
pett, egy „vas nyársíl-at hozván onnan be.

— Na kis fiam— szólt a tiszteletes a csodagyerek
hez , — hogy hivják ezt, a mi a kezemben van néme
tül?

A gyermek minden tartózkodás nélkül bátran 
megfelelt :

— Vasz nájsz!
— Na lássa a tiszteletes ur, — szóla közbe az ámu- 

ló apa — ugy-e német a kölyök?



Ama  bizonyos két csizmadia különböző észleletei.

Ű  Ahá! Itt van : Kossuth megizente, hogy nem 
fog Magyarországra betörni. No iszen „nő most az órra“  
annak a másik csizmadiának oda át! (Már most vi
lágos, hogy haza is fog menni bizonyosan Londonba, s 
a légiót nem tartja tovább Olaszországban.)

©  Lesz pénz! A bécsi pénzverő intézetben minden 
héten egy mázsa aranyból 240 ezer darab aranyat 
vernek. Itt álla Hírnökben. (Die verstehens!)

©  Lajos Fülöp király unokái elmentek az egyesült 
amerikai államokba, mint illik, a forradalmat legyőzni. 
(Nagyon jól tették, még ide találnának jönni die ver- 
fluchten Rebellen!)

©  Lengyelország ostromállapotot kapott. (Mi az?) 
Ez is egy neme a konstitutionak.

©  A  nápolyi rebellisek ugyancsak ütik megint a 
királyiakat. (A  semmirevalók!) No ezeket nem szabad 
szidni. Nápolyban a ribillio a „gute Saehe“  ott a roya
lista a Schlechtgesinnt. (Ja so.)

©  A montenegrói rebelliseket már megtámadta 
Omér basa, s 15-öt levágott belőlük. (Szegény jó embe
rek!) No asszony, itt megint olyan rebellisek vágynak, 
a kiket sajnálnunk nem szabad. Omér basa most a mi 
emberünk. (Óh, a jeles szent férfiú !)

©  (Mik azok a montenegroiak?) Szerbek. (Hisz a 
szerbek a mi embereink.) Tanulja meg madame, hogy 
a szerbek csak Magyarországon szerbek, a hazájukban 
pedig törökök.

— — Kossuth könyekre fakadt! s kimondá, hogy 
nem kíván hazájába háborút hozni. No iszen „nő most a 
szarva“  annak a másik suszternek oda át. (De már baj 
lesz belőle, mert már tagadni kezdik!)

— — Egy mázsa aranyból 250 ezer darab a Hir- 
nök szerint. Jut minden latra 78 darab. (Arra mi fe
lénk ilyen vékony korában az aranyat papirosnak 
hivják.)

— Lajos Fülöp király unokái az amerikai köztár
saság szolgálatába léptek a rabszolgatartók ellen 
harczolni. (De már megújul a világ, mikor királyi utó
dok republicánus szolgálatban a rabszolgaság ellen 
harczolnak.)

------ ■ Lengyelország uj constitucziót kapott. (M i
lyet?) Hasonlít egy kicsit a mienkhez.

----- No Nápolyban is legyűrték már valahára a
forradalmat. Hála Istennek. (Már csak nem mondhatja 
senki, hogy nem vagyunk jóérzelmiiek, mikor a forra
dalom legyőzetésének igy örvendezünk.)

------- A montenegritákat megtámadta Omér basa.
(Bárcsak a körmére vernének.) Valóban nem lehet 
eléggé helyeslenünk, hogy atyánkfiái külön Vojvodinát 
akarnak maguknak kiszakítani — Törökországból.

------- (Tehát azok is szerbek?) Még pedig iga
ziak és otthon levők. De hát mit használ nekik minden 
vitézségük ? Nincs ott Gleichberechtigung dér Natio- 
nalitaten; nincs ott a Rájxrát, nincs ott a magyar elem, 
a ki ellen pártjukat fogják.

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jékal Mór.
Ltkáu : o m á p i t ,  lg . n  l-d tk

Nyomatott Landerer és Heckenantnál Pesten, 1861.
(Eryeteir-ntcx* 4. $7 <»n)




