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A P E B R U  A R.

Tanácskozik a város nagyja 
Milyen legyen az ünnepély? 
Van-e olyan terem, a melybe 
Minden tisztelkedő befér?

Bölcs férfiak virrasztva ülnek 
Előttük számok, milliók;
A  milliók a tartozások,
A  birtok — egy üres fiók.

Legyen fényes kivilágítás, 
Vagy csak országos diszebéd? 
Legyen album, melybe a hivő 
Beleírhassa a nevét?

Hogy teljen ez meg újra könnyen? 
A nép mit adna még belé?
Mit bírna még el, hogy ha kérnék? 
Innen amonnan nem tel-é?

Ki mondja az első toasztot? 
Belehozza-e ezt amazt?
A Lajthán innen s a Lajthán túl 
Hogy ömlik dúsan a malaszt?

Sok kéz ha ád, sok lesz belőle : 
A  számadás czifrája fogy.
Ez innen itt, amaz meg onnan 
Majd csak letelik valahogy

Künn az öldöklő éjszakában 
A  gátattört vizár rohan. 
Veszendő háztetőn segélyért 
Kiáltanak sokan, sokan!
— Oh uram Istenem, ne hagyj.

Jeges vizártól elbontott 
Falvakban árva nép zokog 
S emel kezet felénk, — koldulva 
Falat kényért és hajiokot,
— Oh uram Istenem, ne hagyj!

1859. 1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk^"®*"
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Beszélnek, írnak annyifélét 
A boldogság milyen legyen,
A  Lajthán innen s túl a Lajthán, 
Mely átvonul völgyön hegyen?
Hogyan béküljön annyi nép ki, 
Mely szemben küzde oly soká? 
Vagy tábort járjon egymás ellen 
A hogy testvérek közt szokás?

Erőszak? szép szó hozza össze?
Az ősi jog? új érdekek?
A trombitába kell-e fújni?
Vagy szólni : „óh béküljetek“

Köz a nyomor. A  tenger árban 
A  hullák úsznak csendesen.
Azok között már szent a béke! —
. . . .  Nem okul róluk senki sem.
-  Óh uram Istenem, ne hagyj!

J. M.

T A L L É R O S S Y  ZE B U L O N  LE V E LE  M IN D E N  V Á R Ó  ID Á M H O Z .

Tekintedezs barátom uram.
Tetszette tülem kírdeznyi, miírt, hogy mi- 

kíppen, is voltakíppen vagyon az, hogy en 
vissza elutasitottam alazatos meghivatasat, 
hogy menyünk együtt tanczvigalomba; agyam 
okát neki, meg pedig úgy, hogy ok legyen 
élig, de meg se legyen ok olyan; a miírt tisztelt 
barataim dunaparti magas hazban azt mondha- 
sanak : „veni mecum Karolyka szárnya ala.“

Tehat vagyon nekem erre harminczharom 
okom.

A harminczharmadik az, hogy nem tudok 
tanczolni.

A 32-dik az, hogy labamban van köszviny.
A 31-dik az, hogy sajnálom csizmámnak tal

pat, mert nincs se neki, se nekem több egyníl.
A 30-dik az, hogy nem vagyok mar szíp 

lyányokba szerelmes.
Á 29-dik. A mióta kosarat kaptam egy 

tanczban, nincs gusztusom hozza.
A 28-dik. Minthogy mostan balokban min

dig csak csárdást tanczolnak, tehat tisztán 
loyolalitasbul nem tanczolok.

A 27-dik. Hozza vagyok szokva, hogy úgy 
tanczoljak, a hogy fütyülnek. Hat mírt nem 
fütyülnek ?

A 26-dik. Közmondás : Kecske akor megy 
jegre tanczolni, mikor jo dolga van. ügy de en 
se kecske nem vagyok, se jo dolgom nincsen.

A 25-dik. Az a mondás, hogy „három a 
tancz!“ es ez nekem mar negyedik volna.

A 24-dik. „Könnyű Katót tanczba vilii!“ Mar 
csak nem tehetem, hogy vinsigemreKató legyek.

A 23-dik. Orvos is megtiltotta nekem.
A 22-dik. Felesígem is haragszik írté, ha 

nala níkül tanczolok.

A 21-dik. Az pedig nekem sokba kerül, 
hogy ötét is balba jarjam.

A 20-dik. Józanon nem tanczolhatok, inni 
pedig nincs mit.

A 19-dik. Fílek kadencziaktul, a mik 
„tanczra“ következnek : sáncz, lancz, ráncz, 
financz, etc. etc.

A 18-dik. Meg akarom mutatni Liszt Fe- 
rencznek, hogy nincs cziganyzene, ha nincs 
magyarember, a ki tanczol.

A 17-dik. Magyar ember ha tanczol; csi
nálja világos virradtig; de hat ki tudja, mikor 
virrad? Addig en mindig jarjam?

A 16-ik. Fílek, hogy tyúkszememre lípnek.
A 15-dik. Tanczbul rendesen lesz duellum. 

Az en íletem pedig draga, s azt a hazáé.
A 14-dik. Ha elötanczos nem lehetek, ha- 

tultanczos nem leszek.
A 13-dik. Vígzödik a tancz rendesen fer- 

blin, s azon en mindig vesztek.
Á 12-dik. Hat ha belím talalna szeretnyi 

valaki tanczom miatt, milyen szerencsítlensíg 
volna az ranízve.

A 11-dik. Minthogy leánykák idökorat úgy 
szokás szamitanyi : enyi, meg enyi esztendeje 
mar, hogy balba hordjak : igy az idén egy eszten
dővel fiatal lesz valamennyi, mert ez nem számit.

A 10-dik. Mivel két nagy ragadós nyava
lyáiul filek : az egyik a grippe, a másik a sza- 
bokonto.

A 9-dik. Lehet-e birodalmi polgárnak tan- 
ezolnvi akor, midőn virtualitasunkban, Mexi- 
coban, gyászos háború dühöng.

A 8-dik. Mert soha sem tanczoltam He
temben.

A 7-dik. Mert szorgalmas munkás polgára
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vagy°k birodalomnak, a ki addig, a mig ma
sok hivalkodnának, otthon dolgozo szobájában 
van es aluszik.

A 6-dik. Mert megtudnák.
Az 5-dik. Mert nem divat.
A 4-dik. Mert terrorisalva vagyok fene uj- 

sagoktul.

A 3-dik. Mert nem hittak sehova balba.
A 2-dik. Mert mar magamnak is megjött 

az eszem.
Es a legeslegelsö, mivel hogy anílkül is 

eleget tanczolunk Ankerbalban, a hol nem lat
nak meg újságírók, vagy ha meglátnák, ük is 
eltagadnak, hogy ott voltak.

Tallérossy Zebulon.

D O C T O R  SC H U L H O F F  F IN Á N C Z P R O JE K T U M A
bővebben kifejtve és megmagyarázva.

Az tökéletesen igaz, tisztelt uraim, hogy a 
státus javadalmai ez idő szerint nagyon keve
set hoznak b e ; annyi millió hold, és milyen 
kevés millió pénz, alig esik 45 krajczár egy 
holdra. Az nem lehet!

Micsoda? Hogy azoknak nagy része erdő? 
Hát aztán? Tetszik tudni, hogy egy csomag 
szalongyufa? Két garas uraim? Két ezüstös 
garas! Egy szál fából lesz százezer paklival, az 
hatezer forint, egy hold erdőre számítva ezer 
fát, az hat millió; százezer holdról tehát hat
százezer millió forint biztos jövedelem! Ez nem 
bolondság uraim, mit?

Hát egy skatulya hársfaszénböl készült 
fogpor mibe kerül? Tíz krajczárba,rézben.Egy 
öl hársfa ad tízezer skatulya fogport, ez már 
ezer forint, egy holdon van ötszáz öl, ötszáz- 
ezer forint, ezer holdon ötszáz millió forint! 
Hát ez nem pénz?

Azt mondják, hogy egész kopár hegységek 
vannak, miken semmi sincs. Semmi? De kő 
csak van ? Hány város és falu nincs kikövezve 
Magyarországon ? Tegyük fel, hogy ezer; ha 
nundegyik csak százezer forint ára követ vá
sárol is évenkint, az száz millió forint. Szép 
pénz ez mai világban.

Hogy annak egy része viz alatt is van?
az igaz. De hát a viz semmi ? Hogy egy 

kis szűk palaczk kölni viz? Két forint har- 
nfincz krajczár. El kell szállíttatni a vizet 
Kölnbe, ott lepecsételtetni s lesz belőle otko- 
f°n. Ezt tehetjük gyors közlekedés mellett 
óvenkint 400 millióra.

Hogy a vasbányák nem jól jövedelmez
e k  ? elhiszem, de nem rudaknak kell a vasat

önteni, hanem a mi legkelendőbb czikk, annak : 
például krinolin-abroncsnak. Egy krinolin- 
abroncs 50 krajczár, egy krinolinban van 10 
abroncs, az öt forint; van a világon 750 millió 
ember, annak fele krinolint hord; ez 375 mil
lió krinolin; summa 1845 millió forint. Bizony 
ez is nagyot rúgna rajtunk.

Mi az? Hogy olyan földeink is vannak, a 
mik 45 krajczárt sem jövedelmeznek, mert 
nem terem rajtuk egyéb, mint burgonya és 
rozs. A fentebbi czikkben már bebizonyítottam, 
hogy van a világon 375 millió krinolin : ez a 
legbiztosabb konzumens, mely évenkint min
den individiumra számítva elfogyaszt két font 
keményítőt,' ha a burgonyából keményítőt csi
nálunk ; egy hold föld megad 500 forint jöve
delmet. Hát ez tréfa. Hát a rozs szalma? Igen, 
ha takarmánynak használjuk el : de hogy egy 
flórén tini kalap ? ötven, hatvan, száz forint is 
van! Ha minden szalmából kalapot csinálunk, 
bevehetünk csekély számítással 900 milliót 
évenkint.

Az nem argumentum, hogy maguk, a kik 
azon földeken laknak is rongyosok. A rongy a 
legfényesebb hivatással biró elem a mai világ
ban. De nem adjuk el mázsa számra, hanem 
megcsináltatjuk finom papirosnak : s ha birto
kainkon csak egy millió rongyos ember van is, 
s az átlagosan fejenkint tíz darab finom papiros- 
ivnek való rongyot szolgáltat is, s abból mind 
kredit-akczia lesz , vagy más afféle; a cursus 
most alpárin áll, tiszta jövedelem kétezer millió!

Ugyan kérem, nem lehetne ezekért a pro- 
jectumokért valahol előre fölvenni az öt pro- 
centet ?

K . - s .  —
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A különféle nemzeteknek activitása a jelenkorban.

Lengyel. Tyroli.

Muszka. Német.

Olasz és Franczia.



Török.

Amerikai.

Magyar.

IHnstrált távirati sürgöny.
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Borkorcsolyák.
=  Egy szeles szobaleány beszalad az asszonyá

hoz, hogy oda künn egy almarázó van.
„Mit akar44? kérdé csodálkozva a gazdasszony, 

fel nem foghatván, hogy micsoda új művészet lehet 
azon „almarázás“ .

„Alamizsnáért könyörögd mond a leány.
Persze „armer reisender44 volt.

=  Egy inast a gazdája valami csínyért rette
netesen elpáholt. A megvertnek egy barátja, a ki 
annak ijesztő arczát látta, kérdé :

„Miért vágsz oly infamis pofát44?
„Levert vagyok44.

=  A  piski csatában a bihari lovas nemzetőrök 
is részt vettek, részét képezvén azon seregosztálynak, 
mely a csatatéren érkezett meg segítségére a kora 
reggel óta már tovább mint délig küzdő s e csatának 
gyilkos tüzében fölöttébb le olvadt kisded magyar 
tábornak. A  vett diadal után az említett lovasok 
őrnagya G. beszélgetésképen azt kérdi egy S. 
I. nevű kitűnő szalontai közemberétől „na S. I. hát 

i hogy tetszett kednek ez a csata és mit szól ehez44 ?
I „bizony uram — válaszolt a kérdezett — e veszedel

mes állapot volt tagadhatlanúl, de azért mi ez a 
Papszász restóratiájához?! mert abban én magam is 
három sebet kaptam a fejemre.

=  Egy vendégfogadós ekkép róta meg pinczé- 
rét, ki valamely uj vendég iránt elmulasztó a szokott 
előzékenységet : Te nekem szépen bánj az uj ven
dégekkel! már a régi, kivált a tőzs-vendégekkel 
nem kell annyit teketóriázni, mert azok már úgy ide 
vannak szokva, hogy ha mindennap kidobjuk is őket 
még se mehetnek máshova.

1. Föstész. Ugyan melyik állat nyakához hason
líthatták egy bájló hölgyét a hattyúk behozatala 
előtt ?

2 . Föstész. Mindenesetre a ludnyakhoz.

Pásztor (az ut mellett.) Hova hova! földiek?
Vásárosok. A  lipcsei misére!
P. Hányszor van ott mise egy esztendőben ?
V. Csak háromszor!
P. Ejnye! az istentelenek; — nálunk minden 

vasárnap van.
V. De ott két hétig tart ám egy-egy mise!

=  Egy Magyarország fővárosában megfordult 
szabadelvű berlini jól ráijesztett egy német, „conser- 
vativ club44 tagjaira azon hirrel, hogy ha a magya
rok a tervezett akadémiai palotát felépitik, Európá
nak kilátása örök időkre el lesz zárva! — Ezt 
esküvel tmeg is erősítette — Európa szállodájának 
kilátását a Dunára értvén alatta.

=  A  bécsi szükölködők demonstrátióval vádol- 
I tattak a magyarok javára, nagy lelkesedés — s el

szántsággal felfogván a bécsi duna-csatornán felénk 
úszó „Prügel44 (Prügelholz) — ölfát.

Vendég. Ugyan merre kell itt tartani ha az em
ber — balra akar menni?

Pinczér. Itt mindjárt jobbra!

=  De megőszült bátyám uram mióta nem 
láttam!

Bizon öcsém, ha tudtam volna, hogy a szobám 
oly nedves, hogy még a hajam is meg fog penésze- 
sedni, nem laktam volna benne tiz esztendeig.

=  1849-ben történt, hogy egy a czigány-mezőn 
tanyázó család, ebédét szolgálója által a városból hor- 
datá. Képzelhető, hogy a szegény leánynak nem a 
legmulatságosabb sétái voltak ilyenkor, golyók 
fütyölése, bombák bugása mellett.

Egy napon épen ebéddel terhelten megy a leány 
a város legveszélyesb utczáján, midőn feje fölött 
egy közeli bomba zúgását hallja, ijedtségében nem 
tudott egyebet tenni : a falhoz húzódott s a bomba 
ellen védül a gombóczczal telt nagyfazekat az ég 
felé tartá. Szerencsére azonban; a bomba kikerülte 
a gombóczos nagy fazekat!

=  Volt Komáromban egy kedélyes öreg ur, a 
ki az ostrom alatt főmulatságát lelte abban, hogy 
pipa-szóval nézze a tüzérek működését; mindig jelen 
volt az ágyuknál.

Főkép a harcsási sánczon lehetett őt gyakran 
látni, O-Szőny átellenében, a hol rendesen több vá
rosipolgár nézte a dráma jeleneteit. Ilyenkor azután 
az öreg ur beszéddel tartá társait, szemeivel mindig 
az átelleni sánczokat nézve, s ha megvillant az ágyú 
tüze, egy hatalmasat kiáltott „bukj le ! 44 s az egész 
néző és hallgatóság egy pillanat alatt hason feküdt, 
mig az öreg ur mozdulatlanul, pipázva hallgató a 
golyók fütyölését. Sokszor megtörtént ily alkalmak
kor, hogy az öreg legérdekesebb beszéde közben el- 
kiáltá magát „bukj le ! 44 pedig ágyú nem is hallatta 
szavát, a néző sereg ilyenkor is híven lefeküdt, mit 
az öreg s a tüzérek hatalmas hahotája követett.

Egy ily alkalomkor egy német varga állt 
a kedélyes öreg mellett, midőn ez elkiáltja a végze
tes jelszót. A varga hányát homlok esik, azon
ban esése közben az öreg ur jól hátba üti. Félhol- 
tan emelték fel a vargát, ijedtségében nem tudott 
felkelni, szerencsétlenségére a kabátja épen hasadt 
volt hátul, rádisputálták, hogy golyó stráfolta, 
mit ő híven el is hitt.
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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 .

=  Sok mindenféle tárgyra fölhasználták már 
Deák arczképét, de tagadhatlanul legeredetibb ötlet 
volt a x—i kéményseprőké, kik az idei uj évi köszön
tőjük szép kőmetszeten hat buzgó keményseprő honfi 
polgártárs közepébe oda rajzoltaták a vezérhonfi 
mellképét, mint valami tűzoltó szent képet.

A  nagy honfinak magának is megküldék ez új
évi köszöntő egy példányát.

Épen akkor emlegették e bécsi hírlapok, hogy 
Deák Ferencz ez idő szerint egészen egyedül maradt.

— No lám, szólt a tisztelt hazafi, a díszes kö- 
nyezetre mutatva a köszöntő vignettáján : hogy nem 
'maradtam egyedüli

Egy alkotmányos **zoIgabiró.

Midőn egy év előtt feltűnt az alkotmányosság 
hajnala, elhagyók helyeiket a régi hivatalnokok s 
azokat — a nép által választottak — foglalók el. 
D . . . .  re is e szerint uj szolgabiró jött, egy derék 
barátságos tiszta jellemű magyar ember. Nem sokára 
hivatala elfoglalása után falura kelle mennie. Korán 
reggel már háza előtt várta a fuvaros, s ő tiszti kö
telességét teljesítendő felült, alig haladhattak azok
ban egy negyed órát, a biró barátságos természeté
nél fova párbeszédbe ereszkedett szekeresével, s ezt 
folytatta, míg rendeltetése helyére — a negyedik 
helységbe — nem ért. Ott elvégezvén dolgát újra 
visszaindult s midőn megérkezett, kivevé tárczáját, 
hogy előfogatos emberét kifizesse, de mint meg volt 
lepve, midőn az a nyújtott pénzt elvenni vonakodván 
így szólott :

Azt nem teszem, hogy pénzt elfogadjak szolga
biró uram! hisz többet ért az nekem, mintha bármen
nyit tetszenék fizetni, hogy oly barátságosan beszélt 
velem az egész utón; hejh mert azok a másik szolga
biró urak ugyan nem sokat beszéltek a szegény 
emberrel.

Hogy szedte rá Mózes gazda a ftnnn- 
czokat.

Pálinkát főzött az sz—i zsidó, azonban nem 
adott hirt a finánczoknak róla. — Főzi nyugottan a 
pálinkát, mintha Isten tudja minő jó rendén volna a 
szénája; — ki is főzte szerencsésen, s az üstből a 
seprőjét is majd egész kihordta már, midőn a vigyá
zatra kiállított fiú nagy lélek-szakadva rohan be. — 
>,Thatele jühnek a finánczok."

Tylűí ördög adta, mit csinálsz most Mózes 
gazda?

Nosza, rajta! neki gyürközik a vén róka, meri

ki a még hátralévő moslékot, s utczu neki a nagy 
vizeskádnak, bele az üstbe a jó melegvízből, rá a si
sakot, s hadd égjen a tűz a katlanba; maga pedig 
hirtelen levetkezik s a vizeskádba bele, — meleg 
volt ugyan kicsit a viz, hanem az mit sem tett, nem 
ért rá hűteni.

Szerencsésen megérkeznek a finánczok. — Mózes 
gazda ugyancsak fördik a forró vizben.

„Jó nap Isten Mózes gazda, pálinkát főz, ugye 
pálinkát; aztán az embert még megsem hiná egy po
hár sligoviczára, ha maga nem jőne" mondja az egyik 
fináncz.

„Dehugy fhűzök phálinkat, ides financz uram 
dehugy fhüzök, mikor ulyan beteg vagyok alig bírom 
magamat, — Hanem hát orvus azt commendáltha, 
hogy fhürödjek, azért egy kis vizet melegítettem."

Azonban a finánczok nem hagyták magukat, 
felbontják az üstöt; s majd leperzseli az orukat a jó 
forró gőz, s utoljára is saját szemeikkel győződnek 
meg róla, hogy biz az üstben csak viz van fejet, csóvál
nak és elmennek szép csendesen.

Alig húzták ki lábokat az utcza-ajton, Mózes is 
kijött a kelletlen fürdőből, s jót nevetett a sikerült 
cselnek.

..Őszinte hazugság."
— Eredj Évi, kérdezd meg Icziket el megy-e az 

éjjel Szeredbe? és jöjjön át, vegye meg a borjut. —
— Aszonta az Iczik, hogy nem megy Szeredbe, 

és nem is jön megnézni a borjut, mert most nincs 
odahaza.

..Hogy meg ne finánczolják.“
— Hát nénémasszony mért tetette saját sírke

resztjét boldogult férje sírjára, és nem az övét?
— Már csak biz azért, hogy ha meghalok a fér

jem után maradt vagyont nem finánczolják meg, 
csak az enyimet, de az enyim már a temetőben van.

..Szerény intés.44
*

— Kedves szabó mester ur! — Ha az ur nyári j 
ruhát csináltatna húsvétikor, és kilencz hét után se ! 
készítené el azt a szabó, akkor bizonyosan igy ká- j 
romkodnék : ördög vigye* azt a lusta szabót, de én e*t j 
nem mondom, hanem csak azt, hogy már közelget a 
tél, nem kell az ur ruhája.
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Ama bizonyos csizmadia és fele- a * 
sége kérdései és feleletei. '§’§N

-------Becsben ez a legújabb bonmot: „azt mond
ják, legyen mienk a mexikáner“ ; mivel hogy „möcht 
sie keiner“  (Ha tudnám, hogy mit tesz magyarul?) 
Hát azt mondják, hogy legyen a mienk Mexico, 
mivel hogy „megszökik ó !“

------- A Vaterlandban egy czikk jelent meg ily
czim alatt: „Ivet legyetegy csapással,“  a melyet a kor
mányférfiak csendháborítónak találván, a szerkesztő
ségnél házmotozást rendeltek el; meg is kapták a kéz
iratot s kisült belőle, hogy az volt minister Thun Leó 
Írása. Ez aztán „a harmadik légy“  egy csapással.

------- A  török kormány találta ki a módját,
hogyan lehet olcsón pénzt hitelre kapni? (Hát ho
gyan?) No mit csinálnak a többi potentátok? Ki száz, 
ki kétszáz millió forintot költ el a hadseregére, ha 
nincs pénz, szól a zsidónak, vagy az anglusnak, ha a 
zsidó nem ád hat procentre, ád az ánglus nyolczra. 
A török okosabbat talált ki : ő a hadseregnek 
való százmilliókat maguktól a katonáktól veszi 
kölcsön, olyanformán, hogy egy két esztendei 
zsoldjukkal adós marad. Ebben az a haszon van, 
hogy a kölcsöntül nem jár kamat. Azután meg 
nem lehet vele a börzére menni s pánikot csi
nálni vele. Annyiszor, a mennyiszer mindig meg
lehet újítani; a nagyhatalmak se szólhatnak bele. 
A  rájxdiván se akadékoskodhatik benne; aztán in 
fine fináli az embernek módjában van, ha már nagyon 
alkalmatlan a teher, a hitelezőit háborúba küldeni : 
egy-egy jó csomó csak ott marad, vagy elszökik s 
annak a kölcsönét aztán nem kell megfizetni. Na
gyon jó finánczoperátum ez, hidd el!

------- Hogy lehet a censurat privatim is gyako
rolni. Egy sokat emlegetett tisztelt barátunkról be
szélik, hogy egy időben, a midőn a lapok nagyon

Felelósszerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Al-országut, 18. sz. Unger ház, 2-ik emelet.

sok kellemetlent tartalmaztak rá nézve, utasításul 
adta az írnokának, hogy reggel, mielőtt hozzá bekiil- 
denék a lapokat, valamennyit olvassa el, s a hol 
valami kellemetlen vonatkozást talált, azt fekete olaj- 
festékes pamacscsal mázolja be. — így lehet az 
embernek újságot is olvasni s még is tökéletesen 
védve lenni az újságok dühétől.

=  A franczia császárné a pápai nuntius tisztele
tére diszebédet adván, udvarhölgyeinek meghagyta, 
hogy ezúttal ne jelenjenek meg kivágott ruhákban. 
Monsignore Chigi (olvasd Ividzsi) azt megtudván 
tiltakozott ellene , mivelhogy az olasz tisztelendő 
urak már az ilyesmit megszokták. Hanem azért a del
nők csak mégis magas ruhákban jelentek meg. (Szo
rul szóra a P. L.-ból).

%

— A franczia császárra nagy megtiszteltetés 
vár! a mint Caesar történetét ki fogja adni, megvá
lasztják akadémiai tagnak. Akkor aztán mingyárt 
colléga urak leszünk.

=  A becsületessége miatt hírre kapott Teitel- 
baumnak mégis némileg igazsága van ha „Tokaji- 
Ausbrueh“ -nak adja ki az ő híres gyártmányát, 
csakhogy a használás után lesz belőle csakhamar 
„Ausbruch.“

=  Egy angol uj aczélból készült Vatermörde- 
reket talált fel, melyek segitségével a „Coeur de 
Lion“ előtti időszakot varázsolhatja vissza a világ
nak, melyben az angol személyrabok vas-nyakrava- 
lót hordtak. — A mi bennünket illet, kissé elkésett 
találmányával az apagyilkosokra alkalmazva, hanem 
papír tízeseket nem rósz volna ama vas-vászonból 
kesziteni s ezüst-fénymázzal behúzni; igy legalább 
némileg emlékeztetnének ama végkép eltűnt nemes 
érezre.

=  Bemegy a gútai ember sógorával Komárom
ba. Megállnak a megyeház előtt, a hol három két
fejű sasos-tábla jelezi az ott székelő három külön
böző cs. k. hivatalt.

„Ejnye sógorom! — felszólal az egyik — de 
nagy tarafik van ebben a házban, nézze kend csak, 
három sast is tettek ki! (Történt anno ante diluvium.)

=  Azt mondja a példa beszéd : „Egy bolond 
hamarább képes 1 0  kérdést feltenni mint egyet megol
dani ;“  — pedig Európában most annyi a kérdés, 
melyek feleletével adósak maradnak, miszerint azt 
kell hinnünk, hogy nálunk nemcsak nappal, de éj
szaka is — még pedig lámpa nélkül — akadhatni 

; bolondra.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862.
(Egyetem-utcza 4-ik szám. •


