
10. szám.
Nov. 9-én 1861.

Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képpel ellátva.
(Előfizetési ár : Egész évre jan.—dec. 6  frt 30 kr., 6 hóra jul.—dec, •/, év, 3 frt. 15 kr. és 
l/jévre sept. —dec. frt. 10 kr. uj pénzben. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárus

nál. — k ia d ó -h iv a ta l  : Pest egyetem-utcza 4-dik szám.
X .  k ö t e t .

V A R S Ó I  V E Z É R C Z I K K .
(Itt is jó !)

A dolgok legújabb rende — hm hm.
Azt kényszerít mondani, hogy — iim üm.
Volna ugyan valami, de — hűm hűm.
Jobb lesz mind a kettőnknek, ha — műm műm. 
Mert ha mi igy sóhajtunk, hogy — hej hej!

Arra nekünk egyszeribe — — ej ej.
Ha nem tudunk szépen kérni — — ó ó.
Az lesz belőle, hogy aztán — hó hó.
Már most hát csak azt mondom, hogy — pszt, csitt. 
Méltoztatott prüsszenteni? prosit!

K - s  M —n.

C S A K  H O G Y  R E N D  V A N .

Csak hogy rend van, csak hogy helyre állt már! 
(Minden ember meg van elégedve :
Lengyel, orosz, magyar, olasz, német, 
(Mindegyiknek haza jött a kedve.

Hosszú téli éj — jó  átalunni.
Nyugton alszik, kit gond nem háborgat; 
Ország gondja. — A kemencze mellett 
Minden ember biztosan h >rtyoghat.

Rend és csend van, nincs krawall az utczán.
Örülj János! Győzött már a jó  ügy!
Még a légy is eldöglött a polczon :
Azzal sem kell harczolni. — De jó  igy!

Tallérossy Zebulon.

1859. é v b ő l  s a j a n . — apr. folyamból 1861. teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk.
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h a  a z  e m b e r  h í r e s s é  l e s z .
Előadja Kakas Márton.

Tallérossy Zebulon barátom mindig azon sóhaj to- 
zott, hogy bárcsak ő belőle valaha híres ember lehetne. 
Kívánságát meghallgatá a sors ■ egy rövid év s neve 
ott ragyog, a hol egy Mühlfeld, egy Brinz, egy dr. 
Hein s egyéb világhírű humoristák nevei ragyognak.

Van-e a hazában hirlapolvasó, a kire Tallérossy 
Zebulon levelei hasonló felviditó hatással ne volnának, 
mint a (Csitt! Szerk.) Ugyanazon leleményesség, 
ugyanazon helyes felfogása a nép hangulatának a 
mit nyomrul nyomra mindig jobban bámulunk itt 
és amott.

Denique Tallérossy Zebulon híres embernek érez
ve magát, nem férhetett bőrében, élvezni kívánta a 
hírrel járó dicsőséget, s elindult egy kis körútra, mint 
szoktak híres emberek, kik szeretik magukat ünne
peltetni.

Első nap vasúton utazott. A waggonban egyedül 
találta magát egy más nemen levő egyéniséggel, a ki
től később, saját állitása szerint, megtudá, hogy még 
kisasszony. A szép lélek kanász kalapot viselt kócsag- 
tollal, meg Kazinczy-dolmányt, nagy vitézkötéssel és 
illendő krinolint. A mit a költők a szépségről írnak, az 
mind meg volt rajta, azzal a változatossággal, hogy 
fehérek nem a fogai, hanem a hajszálai, feketék nem a 
szemei, hanem a fogai, pirosak nem az orczái, hanem 
az orra. Különben igen jeles és kellemetes egyéni
ség volt.

sokáig az inco-Zebulon barátunk nem állhatván 
! gnitót, felfedezte magát kelleme, utitársnője előtt, hogy 
í ő az a híres Tallérossy, a mit a szép lélek igen nagy 

örömmel hallott, s magasztalta aztán tisztelt barátun- 
| kát és idézte jelesebb mondásait, úgy hogy az utolsó 

statión Zebulon alig fért ki a waggon ajtaján, úgy meg
hízott a sok dicsőségtől.

Szerencsétlen! Nem tudta, hogy kinek a kezébe 
került? Az a szép lélek a Divatcsarnok vidéki levele
zője, hirhedett rébuszmegfejtő celebritás : a ki azon
nal, a mint papírhoz jut, siet megírni a minden tekin
tetben jelesül szerkesztett divatlap zöld borítékja szá
mára e következő tudósítást.

„X . X . Ma utazott itt keresztül jeles és hirhedett 
hazánkfia Tallérossy Zebulon, egy csodaszép urhölgy 
társaságában, ki által a legnagyobb kitüntetésben ré- 
szesiteték; Ígéretét bírjuk, melyet a fenntisztelt delnő
nek adott, hogy mihelyt országos ügyei engedendik, 
hosszasabb itt maradással fogja szerencséltetni itteni 
tisztelőit, g különösen azon tisztelőnőjét, ki e rövid 
napot élte legkellemesebb perczei közé fogja számitani.“

(Zebulonnak pedig van felesége otthon; — erre 
a vidéki levelezők nem reflectálnak.)

A vasútról leszállva, Zebulon kocsit fogad; jám
bor kék mándlis hazafit, s megmondja neki a falu ne
vét, a hová szándékozik.

A  jámbor fuvaros útközben elárulja, hogy ő is

szokott ám újságokat olvasni, Zebulon kap rajta, fel
fedezi előtte kilétét; a fuvaros nagyon örül, hogy ilyen 
nevezetes személyt szállíthat a szekerén, s azontúl foly 
az értekezés ország dolgairól és magas minisztérium
ról, egész a falu határáig, a hova Zebulon meg akar 
érkezni. Itt a litteratus furmányos bátorkodik azzal a 
prózai kérdéssel megszakítani a tanácskozmányok fo
lyamát, hogy hová akar szállni a tekintetes ur?

— Had hova máshová, mind az in kedves barátom 
uramhoz, tekintedezs Mindenvaro Adam úrhoz.

— Aha! No annal épen most van tizenkét katona 
a Ráczkrisztus regementből (Reusz Kösztricz) egy 
főhadnagygyal adóexecutión.

— No! úgy kedves barátom uram, kocsi", nem 
szalok oda. Katonakai nem jo collisioba gyüni, ahol 
hadnagy van, hamar törtínik conflictus, katona előtt 
respectussal  birok, ez a hadnagy nekem kellemetlen 
auspicium;  csak menyünk kocstnahazba.

Szerencseden Zebulon! Nem gyanitotta, hogy a 
fuvarosa titkos levelezője a debreczen-nagyváradi köz
lönynek, melynek legközelebbi száma ily tudósítást 
hoz :

„Q . Q. Most járt vidékünkön ama híres Tallérossy 
j Zebulon, hirhedett celeritds;  épen akkor volt itt ka- 
tona-executio; a derék hazafi szörnyen szidott valami 

j  Auspiczi  hadnagyot, a kinek szerencséje, hogy nem 
találkozhatott vele a convictusban, mert különben col
latióra  majd adott volna neki egy kis denpectust.“

(Azt persze nem bánja a vidéki levelező, akárhogy 
tud Zebulon a duellálás mesterségéhez.)

Nemes barátunk tehát nem mervén érdemes ba
rátjához szállni, kinek hasonló körülmények között az 
„újabb beszállásolás" alig okozna örömet; leteteti ma
gát a falusi fogadóba.

A  kocsmáros fiatal értelmes ember, újságokat is 
látni asztalán, felesége is fiatal menyecske. Zebulon 
nem állhatja meg, hogy meg ne ismertesse magát. 
Kocsmáros nagyon örül. Beszédbe elegyednek; Zebu
lon kérdezősködik családi állapotuk felől: „van-e már 
örökös ?“  Kocsmáros bajuszán penderitve, felel, még 
nincs, de aligha nem lesz." Menyecske elpirul s kisza
lad a szobából.

Zebulon tehát illő virágnyelven mond : „no, agya 
Isten, esztendőre megirkezik az, a kit olyan nagyon 
varunk." (Senkit mást nem értett alatta, mint azt az 
útban levő örököst, a ki majd talán születni fog ven
dégfogadós örömére).

Szerencsétlen! Nem sejtette, hogy a kocsmáros 
titkos levelezője a Trombitának, melyben a legkö
zelebbi postával a következő tudósitást fogja közre
bocsátani.

„Hirhedett hazánkfia, Tallérossy Zebulon, kör- 
j nyékünket is megvigasztalá körutazása alkalmával, 
sokat panaszkodtunk a mostoha idők felett; ő azonban
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megnyugtatott, hogy majd máskép lesz az, ha a jövő 
tavaszszal hazajön az, a kit olyan nagyon várunk etc. ‘

(Azt persze a vidéki levelező nem tudja, hogy az 
újságokat nemcsak a kávéházban olvassák, hanem a 
policzián is.)

Mit csináljon Zebulon az unalmas éjszakán át, 
hogy meg ne őszüljön, mig megvirrad?

„Ne tessék búsulni, mingyárt eljön az ispán ur, 
meg az erdősz, aztán meg a káplán ur, azok itt szok
tak tarokkozni, szerencséjüknek tartandják, ha urasá- 
godat bevehetik negyediknek.

Úgy lett. Zebulon megismerteié magát mind a 
három úrral, a kik természetesen mind régóta tisztelői 
s nagyon örvendenek, hogy ilyen nagy férfiúval ehetnek 
egy tálból cseresnyét.

Előhozatik az altehrwürdig tuczat kártya, mely
ben a többek közt a skiz hátán akkora faggyú-pecsét 
van, mint egy tizkrajczáros bilyog, a pagát szegletéből 
meg le van hasitva egy darab ; a ki oszt, mindig meg
mondja : „ott megy a skiz, ott megy a pagát.* Zebu
lon különben is nagy szerencsében van; káplán ur pe
dig oly roszul játszik, hogy mikor ultimót mond, pri- 
móra elszalad, a pagáttal. Száz point megy egy uj 
krajczárban. Ejfél után, mikor összeszámítanak, káplán 
ur fizet egy egész egységes osztrák forintot, meg ti- 
zenkilencz krajczárt,sabból csak magának Zebulonnak 
kilenczvenöt krajczárt. ki eként befonta a társaságot 
legalább két veres forintig.

De hátra van a boszú! Szerencsétlen Zebulon, 
Nem sejtette, hogy káplán ur a P. H. titkos levelezője, 
ki is revangeul nem késett az ultrák egyikének körút
járól e humoristikus megjegyzést közleni a fenntisztelt 
érdemes lap hasábjain :

„Itt járt Tallérossy Zebulon is, ki úgy látszik, 
hogy sokkal szerencsésebb a 47-es tarokkban, mint a 
48-as politikában, mert egy éjjel összes mindnyájunk
nak egész pénzkészletét elnyerte.'1

(Azt persze nem gondolja meg a levelező, hogy i 
az embernek otthon hitelezői is vannak.)

Már most kerülj haza Tallérossy Zebulon.
A legelső, a mint otthon benyitja az ajtót, az, 

hogy a felesége tiz körömmel ragad a hajába.
— Hát te semmire való vén kandúr! Micsoda 

szép kalandok után jársz te, ha elszabadulsz ? Ki volt 
az a csodaszép hölgy, a kinek megigérted, hogy majd 
odamégy hozzá lakni? Ugy-e ? Eltagadtad, hogy már { 
feleséges ember vagy? Kiadtad magadat diáknak; 
ugy-e fertelmes?

Zebulon az ártatlan emberek phlegmájával veszi 
a dolgot; tudja hogy nem vétett semmit.

— Micsoda bolond beszid ez ? Ki elbolondabitota 
teneked?

— Soha sem tessék tagadni, Itt van nyomtatás-| 
bán ni. Ugy-e? Csodaszép hölgyek kellenek neki?

Zebulon olvassa az árulást, bámul, esküszik, ká
romkodik, a harcz annal elkeseredettebb lesz; szeren
cséjére csengetnek az ajtón, soha szívesebben látott 
vendég nem jöhetett a házhoz; akárki légyen.

Azon akárki pedig senki sem más, mint a szabó, :

I meg a csizmadia, meg a boltos, aztán meg a masamód. 
Mind hozzák a kontót.

No köszönöm az ilyen megszabadulást.
— De mi ütött az urakhoz, hogy ma gyünek hozam? 

Tálán lutrit megnyertem, a kire nem tetem, vagy mi?
— Igen is, itt van az újságban, hogy méltoztatott 

igen sok pénzt nyerni. Most tessék kiegyenlíteni e kis 
tartozást.

Tallérossy lat es olvas, olvas és káromkodik.
— Micsoda nyerésig? It a tarczam, kifordítom, 

beforditom, kivül is annyi van, mint belül. Micsoda 
nyerésig? Egy paprikahendlinek az ara, sémi több.

De azok nem akarják elhinni; — a mi nyomtatva 
van, az nem lehet nem igaz. Zebulon esküszik, mennyre 
földre, nem használ, azok nem mozdulnak, mig leg
alább valamit nem fizet abból a nagy nyereségből. 
Csöngetnek az ajtón. No hála Istennek, jön valaki 
megint, a ki által megszabr.dul Sisera hadaitól.

Két ismeretlen ur áll előtte, a kiket nem látott soha.
— ön  az a Tallérossy Zebulon?
— Szolgálatjukra.
— Mi baja van önnek Auspiczi hadnagygyal?
— Soha se is halotam nevit.
Ekkor egyik ur előhúz egy újságot a zsebéből s 

mutatja neki :
— Mit akart ön ezzel mondani ?
Zebulon elámul.
— Soha in, az in iletemben!
— Akar ön elégtételt adni azon urnák, kit úgy 

megsértett, s kinek mi segédei vagyunk?
— Eligtitelt, de minek eligtitelt?
— Tessék igent, vagy nemet mondani.
— Nem akarom. Sem eligtitelt, sem kevistitelt 

nem akarom. Nem bantotam senkit.
Cgy, tehát nem ad elégtételt? s tudja ön, mi 

az olyan embernek jutalma, a ki a megbántásért meg
tagadja a lovagias elégtételt? Annak a hátán megtán- 
czoltatják a rájtpájcslit.

Jaj Zebulon! Ennek fele se tréfa. Ezek haragos 
urak. Mit csinálni velük? Ki szabadit meg ebből? Hol 
van egy policzáj?

Mintha csak kivánságra jönne, itt van a policzáj.
— Her von Zebulon. Alant vár a kocsi. Tessék 

velem jönni oda a numero ultimoba.
Ezt nevezem aztán esőrül csurgó alá! Kihívás elől 

behivás elé.
— Herr Tallérossy! szólt a rend tiszteletreméltó 

fenntartója a numero ultiméban. Micsoda botorságokat 
beszelt ön itt és itt : Türről, Garibaldiról, hogv^majd 
eljönnek? Miért mondta azt?

— En?
— Ne tessék tagadni. Itt van az újságban;_ nos

tálán nem iga? ?
Zebulon annyira meg van rettenve, hogy nem talál 

szavakat mentségére.
— Ezúttal örülhet ön, hogy nagyobb büntetés 

nem éri, hanem kénytelen vagyok önnek tudtára adni, 
hogy az efféle lázitások miatt önnek a várost elhagynia 
nem szabad.



Oh átkozott hiressé-létel.
Már most szegény Zebulon barátunk igy van :
Ha hazamegy, és bezárkózik, a felesége kikaparja 

a szemeit.
Ha nyitva hagyja az ajtaját; a hitelezői nyakára 

járnak.

Ha kimegy az utczára, rájtpájcslit tánczoltatnak 
meg a hátán.

Ha pedig akar szökni a baj elől, — elcsípik, mint 
országháboritót.

így jár, a ki híres emberré lesz, s azt nem tudja 
titokban tartani.

f's<l nyakon azt a grófot.
S . . r i püspök ő méltósága igen vendégszerető 

ember lévén, R . .  . n megfordult vagy átutazó urak 
nála mindig terített asztalt találtak. Böjti napon több 
vendég között egy osztrák gróf is jelen volt. A 
többek között halat is ettek, melyből a grófnak 
egy szálka torkán rekedt. A mint a házi ur vendége 
bajait észrevette, oda kiáltott felszolgáló huszárjának 
„üsd nyakon azt a gróf urat.“  A  műtét sikerült, 
mert a nyakleves után kiugrott a gróf torkából a 
szálka.

Később — talán egy év múlva — ugyancsak böjti 
napon egy más idegen ur volt a püspök ur vendége.

Halevés közben elbeszélte a fenntebbi esetet vendég
jének német nyelven , hanem e parancsszót, „üsd 
nyakon a gróf urat“  magyarul találta mondani, ezt 
a huszár is értette, és úgy teremtette nyakon a grófot, 
hogy a szemei is szikrát hánytak utána.

=  Az Independance szerint átadatnék Velen- 
cze , s török tartomány által fog kárpótoltatni; — 
ha azt mondta volna, hogy orosz tartomány által 
inkább lehetett volna hitelt adni tudósitásának, mert 
p. egy kis darabkának Szibériából igen jó  hasznát ve
hetnék egy hevesvérű magyarokból alapítandó Colo- 
niá-nak népesitésére.

kakas Marion látogatása a kollegáknál*

K- M. Jó napot Miska. Hát te is fekszel? Én csak most keltem fel; nagyon megviseltek a ynrgativdk.
olond Miska. Én nem tudom, mi bajom? Olyan nyomort érzek, 

n \r n-Zt n én i* érzem. Emésztesz-e?
I>. .1. Bizony van mit. A legjobbat, a mit beveszek, megint ki kell vetnem. A doctorok azt mondják 

hogy csak '^ " " 7  táplálékra fogjam magamat.
K. M. No én mar egy hét óta fenmjtírok. Háromszor végtak rojtom eret. C'sak ma hagyott cl a hidegleMt" 
B. M. \ Ígyázz magadra, hogy vissza ne jöjjön.
K. M. Te is Pajtás Miska. Isten áldjon meg.
B. M. Isten áldjon meg Marcii. Majd én is meglátogatlak ha felkelek.



K. M. (Fekete Leves collegához.) Jó napot Vitéz pajtás. Hallom, hogy gyöngélkedel. Én is.
Bús Vitéz. A betegség még hagyján. de az orvosság. 3eh!
K. M. Hadd lám a recipédet, mivel cúrálnak : „recipe cretae rubrae uncias quatuor.“  Nekem is ezt 

adnak, de pilulábnn. Fülkelhetsz-e már?
B. V. Föl, de a lábamat szakgatja.
K. M. Hja. biz Úgy vagyunk ezzel mindnyájan. Engem is tegnap pióczáztak. Isten áldjon meg.
B. V. Servus pajtás. Buli, be rósz!

K. M. (Tatár Péter collegához.) Jó napot Péterbátva. Hallom, hogy baja van. Mi baja?
T. P. Jaj, ne kérdezze kend. Kénytelen vagyok minden születésem napján újra születni. Na^v kin ez! 
K. M. Aztán mivel gyógyítják?
T. P. Nem sokat veszek be, hanem kennek és izzasztanak.
K. M. Azt én is próbáltam. Hogy van a székéyel?
T. P. A sh kt"! nem félnék, hanem a pádtól. (Értsd : ,,deres.“ )
K. M. „Szegény Tatár" komám!

i
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K. M. (Bohócz collegához.) Mi baj atyafi?
B. Jajh! nagy baj van; leestem a kötélriil.
K. M. A mennykőbe, atyafi, vigyázzunk, hogy vissza ne jussunk rá.

Történeti adoma.
II. József császár Alsó-Ausztriában valami na-, 

gyobbszerü vizi épitmény kivitelét rendelte el. Egykor 
miniszterével beszélgetve, kérdezte tőle a vizi épitmény! 
mibenlétét is. A miniszter nem tudván felvilágositást 
adni, megígérte, hogy a Baudirectionál végire jár, 
és az eredményről tudósítani fogja ő felségét. A 
császárt az épitmény nagyon érdekelte, személyesen 
utána nézett, váljon és mennyiben teljesittetett ebbeli 
rendszere ? Elment tehát a Beczirks-Baudirectióhoz 
és kérdést tett a szóban levő építményről. Felnyittattak ] 
a protocollumok, s azon választ nyerte ő felsége, hogy 
az illető acták már áttétettek a Landes-Baudirectióhoz | 
Oda ment a császár. Itt ismét azt felelték, hogy az! 
illető acták már áttétettek a General-Baudirectióhoz.

Ide is elment a császár, de itt se kapott felvilágo
sitást, mert a vizi építményt tárgyaló iratok már a mi
nisztériumhoz tétettek át. Vissza ment ismét a császár 
honnét elindult, s kérte az irományokat a minisztertől.

— Hát itt volnának már az acták ? kérdé a mi
niszter megiitődve.

— Ide utasítottak.
— Tehát hozom mindjárt a Bausections-Scheftől.
Rövid idő múlva a császár elébe tette az illető

iratokat.
— No lássa miniszter ur, az effélékről nekem Ma

gyarországon egy szolgabiró öt perez alatt adott volna 
fólvilágositást, itt majd egy fél napomba kerül, mig 
valamit megtudhatok.

(Itt kezdődött kulcsa az általa czélba vett de- 
centralizationak , de az akkori * * lingek megakadá
lyozták.)

=  A  Lajthán túl oda törekednek, hogy a magyarok 
is részesülhessenek a „Stader Zoll“  előnyeiben; ki
vált a Reixrath, mely örömét fékezni sem bírja azon, 
hogy a gyűléseket betiltották, s hogy nálunk lassankint 
minden „Stader u. Stader (halkabb) lesz.
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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 .

Tallérossy Zebnlon levele ülindenváró 
Ádámhoz.

Tekintedezs barátom uram.
ípen azon szomorkodtam, mirül írjak kedves bará

tom uramnak, ragvan tolamat; es nem talalvan tárgyát 
mert a mi eddigi irtekezíseinknek vala targya, az mar 
tragya. Hat a mint sóhajtok valami változás után, 
zsupsz! berepül nekem kü zablakomon keresztül, 
akora, mint a kit öklöm.

It van nekem mingyart tárgy, a mirül írjak vezir- 
czikket.

Ki a zördög hajította be nekem zablakomat küvel? 
Kicsoda nekem olyan nagy ellensígem, hogy ablakom 
bedobja ijjel, s mégis olyan kicsiny ellensígem, hogy 
nem mer nekem kerülni nappal.

Doctor Hein nem lehetett, mert anak ma meg kell 
nyitogatni a Rajxratot, ot a dolga.

Rajxrat Nasszalmicseszkul sem lehetet, mert az 
nem tugya, mi numero alatt lakok.

Tan valami megsirtett inexpressible ur akarta 
valami revangeot csinalnyi tulajdon bevert ablakai 
miatt nalamnal? gondolván : „ha te bevered az énj 
zsidóm ablakát, én is beverem a te zsidód ablakát.“

Hirnök János baralomrul se hiszem, hogy ezt tete 
volna, mert ő nem tud ilyen magosra felhajitani.

Ki haragszik had meg ram?
Aha! Kitalálok. Ezt senki se tete más, mint Augs- 

burger Allgemeine Zeitung levelezője, mar most aztan 
varok legközelebbi lapban ezt a czikket :

„Pesten nov. 3-an ijel nagyszerű demonstratio 
törtint „jobban irtesült11 nipsig risziről „mindentfel- 
forgato“ part celebritasai elleniben. Töbek között a j 
sokat emlegetett Tallérossy Zebulonnak, az ultrák 
vezirinek ablakait is beverte a lojolalis irzelmü tömeg; 
mely e nagyszerű tüntetis után „Éljen a Rájxrát! Éljen 
a pátens! Éljen az adoexecutio, kiáltásokkal oszlottá 
magat sziljei. Hala Szent Vendelinnek! most mar ki- ( 
jozanult publicum nem a kormány firfiainak, hanem 
radicalis újságíróknak ablakait veri be.“

. Fogadok sokba , hogy ezt igy fogjuk olvasni, 
Augsburger Zeitungba.

Tallérossy Zebulon.

Hlagyar Miska levele Mindenváró 
Ádámhoz.

Kedves barátom.
íme, ha jól emlékszem, most egy éve épen, hogy! 

midőn e boldog Kanaán föld küszöbén állottunk, ama 
óriási szőlőfürtöt hoztak által nekünk az igért, vagyis j 
inkább az Ígéretek földjéről, mely szőlőnek kisajtolt

„must“ -ján fel kelle vala vidulnia borús kedélyünknek, 
ha azon egyének, melyre az expeditio bizva volt, fáj
dalom , le nem csipkedték volna valamennyi szemét, 
úgy hogy mire táborunkba érkeztek vele, a puszta 
csutka lógott a rúdon. Nem lehet őket kárhoztatni, 
h;sz a hőség nagy volt, a teher súlyos, s egy kis eczet- 
nek valót mégis kicsikartak belőle számunkra, melylyel 
mi azonban, a mint tudod, nem szoktunk élni, tehát a 
csigabigákra csepegtettük; bezzeg hánykolódtak!

Hát tudod-e öcsém, melyik a legboldogabb nemzet 
a világon? — Nem akarok talányt feladni, mert ki 
tudja, mi történhet, mig ismét irok? hátha a posta nem 
is já r ; s te kíváncsiságból meg se bírnál halni! ily 
kellemetlenségnek nem akarlak kitenni, s inkább meg
mondom ; tehát a románok, mert ezek a legvigabbak, 
mivel minden szavuk végén azt mondják, hogy ,,ju !!!“  
Hisz ezek könnyen fütyülhetnek, mi már öregebbek 
vagyunki — tapasztalásban — reményeink fonyadtak, 
már idején valami komolyabb tárgyról, p. olvasó-egy
letről gondoskodni. A concessiot megnyerjük sicher! 
Főstatutumok lesznek: akkora miatyánkok, mint az 
öklöm, s a hiszek-egy-ek, mint a fejem — tudod már 
micsoda olvasó-egyletet értek ugy-e? de csak az a 
kérdés, hogy hová megyünk koldulni? egymásnak csak 
nem alkalmatlankodhatunk!

Ugy-e te is boszankodtál már sokszor azon, hogy 
mindig azzal vádolnak, hogy el akarunk szakadni, 
pedig tudok valakit Erdélyben azok közül, a ki maga 
metszette el a magyart a némettől, s az előbbit vissza- 
küldötte azon megjegyzéssel, hogy nincs rá szüksége, 
— pedig dehogy nincs!

Most már a legunalmasb teendőmhez jutok, s 
csak azért, hogy te ne bűnhődjél, t. i. a gummi arabi- 
cum-os markomat megnyálazni, s a levél hátára csapni.

Maradok hű barátod
Magyar Miska.

=  A. Patrie-nek egy Compiégnebe küldött leve
lezője, midőn egy másik journalista kérdezé tőle, min 
gondolkozik oly mélyen, — collegájának válaszolá :

— Bárcsak a lég szivacsosé, s a szavak vízzé vál
nának, hogy átszivároghatna a mit Napóleon Vilmos
sal beszélt. — Ha a népek java kerülend szőnyegre, 
akkor — mond a journalista — az utóbbi óhajtás t. i. 
a szavak vizzé válása, mindenesetre teljesül.

=  Mi a különbség az Álla- Homeo- és Hydropatha 
közt? “

Semmi! mert az első szó a franczia allons“  
(menj)-ből, a második az angol ,,home“  (haza)-ból, a 
harmadik a magyar „hid“ -ból származik, az első tehát 
elküldi, a második haza küldi, a harmadik azon hidra 
küldi a beteget, mely az életet a túlvilággal összeköti.
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Ama bizonyos csizmadia <;s fcle-

------- , (Nos, mit mond kend a legújabb rendele
tekhez?) En csak a szegény színészeket sajnálom. (Mi 
a menkőért sajnálja a színészeket ?) Azért, hogy már 
most az újságoknak nem lévén szabad semmit mást 
kritizálni, mint a színházat; ez a sok mérges újságíró 
mind a szegény színészeken fogja tölteni boszuját.

— — Palmerston lord azt mondta januárban, 
hogy ez az év úgy jön, mint egy oroszlán, s úgy távo
zik, mint egy bárány. Most már értem a viczczet : t. i. 
„meg nyírva."

------- Spanyolországban egy hirlap azzal dicsek
szik, hogy öt már 150 ezer piaszter bünteté.-re ítélték 
el. (Hogy viselheti e rettenetes terhet?) Csak úgy, 
mint maga a státus, — nem fizetve.

------- Egyet nem bírtam tisztán kivenni a legújabb
rendeletekből: váljon szinte az „u jlí tisztviselők meg
sértésének fog-e az vétetni, ha az ember a „lelépetteket“  
fogja dicsérni? (Kérdezze meg kend?)

------- Azt írják a lapok, hogy Pléner miniszter ő
excellentiája engedékenynek mutatkozik a bélyeg-kér
désben. Ejh, bárcsak a lapbélyeget is odaértette volna.

------- A  török szultán rendszer-változtatása abból í
áll : hogy a régi hárem helyett újat szerzett. Ezt neve- 

i zik ott reformnak. (Másutt meg mást.) Ezt ő bizonyo
san azért tette, hogy bebizonyítsa ,ad hominem,“  hogy 
ő „nem beteg ember."

------- A Pesti Hírnököt is lefoglalták! (Ebből
az látszik, hogy vagy a Hirnök lett liberális, vagy a 
politzia.) Az utóbbi valószínűbb.

-------Hugó Victor,,Les miserables“  a nyomorultak
czimü regényéért 500 ezer frankot adott egy könyv
árus. Boldog ország! a hol egy Írónak a „nyomorúsá
gért" igy fizetnek: nálunk az összes Írói kar „dicsőségé
ért" sem adtak ennyit.

------- Hej! jó l  mehet most az idén a Krepp-keres-

Felelös szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór. 
LikáM  : oriz ízst, 1». ,_ * ,k „ , el„

j------ --------------------------- -----------------------------------------

kedőknek. (Ugyan miért épen azoknak?) Hát, mivel a 
magyar urak a múltakra vetettek fátyolt, a német urak 
pedig a jövendőkre. Sok felmehetett rá!

-------Hogy a magyar ember is életrevaló, azt e
napokban tapasztaltam. Egy nem magyar biztositó 
társulat egy pesti tollfogható férfit fölkér, hogy képvi
selje érdekeit, s ha netán magyar lapokban a társulatot 
megtámadnák, keljen erélyesen védelmére, minden 
egyes védelmi esetért stipuláltatván az illendő hono
rárium. A megbizott ügynökre nézve ennek folytán 
nem lehete jobb alku, mint a lapszerkesztőket meg
kérni, hogy mennél többször tépáznák az általa képvi
selt társulatot; a mely barátságot azok szívesen teljesí
tenek is, s igy alkalmat nyújtanak neki buzgalma meg- 

' triplázására. De okosan cseíekszi!
-------Oroszországban nagyszerű petitio van ké

szülőben, melyben az kéretik a czártól, hogy adjon 
nekik is olyan alkotmányt, mint a lengyeleknek. 
„Olyant44 alkalmasint nekik is fognak kimérni, csak 
sürgessék!

------- Ha Shakespeare tévedésben volt Csehor
szág holléte fölött, ez még megbocsátható, de nagy 
tapintatlanságnak lehet mondani, ha a jelen korban 
egy költő, mint p. Hebbel Frigyes a porosz királynak 
ajánlott költeményében tévé, hol a cseheket kárpátalji 
bozontos fejűknek czimezé. Ily bal felfogású egyén
nek azon tanácsot kellene adni, hogy tegye félre tollát, 
vegyen elő egy fésűt, s siessen a Kárpátokba ama bo- 
zontosfejü cseheket felkeresni, simítsa ki hajaikat, s 
tegye igy őket a civilizatio legelső fokának felvételére 
alkalmasokká , valóban több hasznot tenne ezáltal, 
mint a fejedelmeket ijesztgetni azzal, hogy már a cse
hek is igy meg amúgy rázzák bozontos fejőket.

-------Még utóbb el kell hinnünk, hogy Ausztria
mennyország, mert ha valamely száműzött vissza akar 
térni, csak oly feltétel alatt jöhet, ha egy évet a pur- 
gatoriumban tölt.

-------A nagy özönvíz után, annak jeléül, hogy
többé nem fog ismétlődni, szivárvány mutatkozott; a 
magyarországi 11 évi tinta-őzön titán magyar szív 
árván maradt.

-------Gallengó olasz követ megmutatta, hogy
lehet két urnák szolgálni, elfogadván Syrakus vá
rosától 2600 frankot, hogy érdekeit Cattagiorne el- 
ellen képviselje és megfordítva, úgy hogy a két város 
egymás ellen agitáltatott tudta nélkül általa. Ép any- 
nyit nyertek volna, ha közösen 5200 frankot fizettek 
volna neki azért, hogy hallgasson.

Szerkesztői sub rosa.

Höke Lajos ur ajánlata elfogadtatik.

Nyomatott Landerer és Heckenaotnál Pesten 1861.
tE ry«t*m -n tcia  4. %r *n)




