
9. szám
Márcz. 1-én 18 6 2 .

Megjelenik minden szombatnapon egy íven sokféle képpel ellátva. 
Előfizetési ár : Egész évre jan.— dec. 6  írt., 6 hóra jan.—jun. 3  frt., és három hóra 
jan.—mart. 1 frt. 5 0  kr. —  Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. —  

Kiadó hivatal : Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.
XI. k ötet.

E G Y  E G Y  É V E S  K I S  F I Ú
születés napjára.

Felderült a hajnal szent Nesztor napjára.
derült biz az, mert épen nagy kódjára. Szerk.) 

Díjöve a nagy nap, mit mindenki vára.
(Hagyja el barátom, rég lehetett már a! Szerk.)

Dózsákkal hinteném ösvényedet mostan,
(Asak hogy a kertésznél nagyon drága most az!

Szerk.)
Szivemet küldeném arany papirosban.
(De isz ilyen „frachtot“ nem vesz fel a posta! Szerk.)

Fád raknám az égnek minden csillagait.
(f ;0 csak ezt az egyet a tornyon hagyja itt. Szerk.)

a napnak, holdnak minden sugarait 
V'-sak adja ki neki apait anyait : Szerk.)

t
. ^ y esebbé téged azok sem tennének.

meSlehet, hogy még tán el is sütnének. Szerk.) 
•^ert szól felőled magasztaló ének.

már ezek után ki ne szeretné meg? Szerk.)

Keveset éltél még, s még is mennyit tettél! 
(Eddig csak azt láttuk, hogy mennyit megettél! Szerk). 
Egész időkorod : tavasz, nyár, ősz s egy tél. 
(Megnőhettél, mivel jól szoptál és fejtél. Szerk.)
Hangzott dicséreted igen sokat szánkból. 
(Kerestünk is nagyon, csak hogy nem tudánk, hol ?

Szerk.)
Mondták azt felőled, ez igazi ángol.
(Érték alatta : hogy betegsége ángol! Szerk.)

Ezután is nagy lesz reménységünk hozzád.
(Nem mérnök megmérni se szélét se hosszát! Szerk.) 
Mit várhatunk tőled, a napok elhozzák.
(A  javát már vettük, hát még majd a rosszát? Szerk.)
Kívánjuk, hogy nyúljék te életfonalad.
(Hosszú lehet, hogy ha hátra-felé halad. Szerk.) 
Mely bizony sok évig reméljük megmarad.
(Ha valami nagy szél nem támad az alatt. Szerk.)

Azért gratulálva járuljunk elébe.
(El jönne az maga; ne menjünk helyébe. Szerk.)
S kiáltsuk fenszóval : éljen! vivát! lébe!
(Csak bele ne fúljon még valami lébe. Szerk.) K —s. M —n.

1859. 1861. és a folyó évi folyamból teljes szánni példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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T A L L É R O S S Y  ZE B U L O N  L E V E L E  M IN D E N V Á R Ó  Á D Á M H O Z .
Tekintedezs barátom uram.

Okos ember az a franczia senator, az a Bu- 
: rignyald, vagy micsodának meghijak? amikor 
! azt mondja, hogy Magyarországon a mostani 
i  alapotokkal mar minden ember meg van elí- 

gedve. Hat hogy is ne volna megelígedve? 
Kell valakinek beliile míg töb? Hanem azt 
nem mondhatja soha se Bímgnyald ur, hogy 
minalunknal minden ember egyformán ki van 
elígedve. (No csak ne tesík azt a vöröset fogó 
plajbaszt megnyalazni tisztelt barátom uram,

Tekintedezs barátom uram.
Megint másik levíl. Azírt irok levelet ín 

duplo, hogy mint az Írásbeli magvető megcse- 
lekszi. Egyik mag esik tíiskibe, azt elfojtatik, 
azt megfojtja veres plajbasz : második meg 
esik kősziklára, ez meg publicumnak nem kel, 
es csak harmadik esik termőföldbe s kijön az 
Üstökösbe. Hogy tehat levelem gyiijön Üstö
kösbe , irok ketöt, egyik elvesz, másik megil! 
Mert meg vagyok a felöl győződve, hogy ha 
en nem irok levelezíst, égisz világ azonnal fel
háborodja magat : írzem fontosságom nagysá
got s minden hiten egyszer megmentem az or
szágút; a mi en tiilem élig.

Tehat kírdem ín : de micsoda juson fogva 
akarnak ultrák hazahozatnyi Rakoczy hamvait 
Törökországból? Mi köziik volt ö nekik Rako-

odafenn! Ki magyarázok magamat.) Hogyan 
lehetne azt mondani valamikor, hogy Magyar- 
országon minden ember ki van elegítve? Hi
szen polgári es közípsö rend ebedül dili tizen- 
kít oratul ketöig, úri rend meg akor nem 
ebedül. Tehat két orakor közép osztály ki van 
elígedve, úri rend nincs, úri rend ebedül este 
6 orakor, úgy de akor meg mar közíp osztály 
megint ehes lett, tehat soha sem vagyunk ki- 
elegidve mindnyáján. Hanem megelegídve 
mindenekkel, az mar vagyunk.

Zebulon.
czyhoz? — Volt-e az a Rakoczy „határozati 
part“ -hoz való? Nem volt az! Volt-e Rakoczy 
centralista? miniszter? pestinaploianus? nem 
volt az! Volt-e Rakoczy nemzetőr kapitány 
1848-ban? Nem volt az! Volt-e Rakoczy Ma
gyar Sajtó, vagy Jövő munkatársa? nem volt 
az! Tiltakozott-e Rakoczy februarpatens, octo- 
berdiplom elen? Nem tete! Beszílt-e Rakoczy 
orszaggyülísen felii'at elen? Nem szokot! Ma- 
gaíva tete-e országgyűlés tiltakozását feloszla
tás elen? Nem tete! — Inekelte-e szozatot- 
megyebizottmany feloszlatásakor. A se tete! 
Ha tehat mind ezeket nem cselekete, micsoda 
juson praetendalnak maguknak „hatarozatis- 
tak,“ hogy Rakoczy ö emberük volt, hamvait 
ök hoznak haza? Azt is tudnyi kellene nekik, 
hogy a mi mar hamuva lesz, az mind a mienk.

Tallérossy Zebulon.

J *  A  G Y U R I J Ó S Z Á G -Ö S S Z E ÍR Á S A .
J. Gyurinak már hetedszer vitte el az árviz 

költséges hídját a Tiszáról, az a rögeszméje 
támadt, hogy a Tiszának nem enged többet ki
fogni magán, hanem lánczhidat építtet rá, az
tán jöhet az árviz akár Muszkaországból: az uj 
Ilidről pipaszó mellett fogja nevetni annak erö- 
ködéseit, a vám is majd csak pótolni fog azt a 
mit, vissza a költségből. — Terveket hozatott 
Angliából, Velenczéböl, Hollandiából, sok költ
séget bele ölt, mig végre nagy tusakodások 
után egyben megállapodott. — Meg volt már 
a Tisza, meg a terv, s csupán csak az a baja tá
madt Gyuri bácsinak, hogy három egymás
után következő évben számadás nélkül meg

szökött tiszttartói üresen feledték az uradalmi 
kasszát; de ott volt a roppant terjedelmű va
gyon, azon a számtalan gulyák, — ménesek, 
nyájak, teljes securitás mesés öszvegig, s min
den meg volt csak a pénz nem, — ez a calaini- 
tás nagyon boszantotta, — végre elöhivatja 
ügyvédét, befogat, s felküldi Bécsbe, hogy a 
bankároktól pénzt teremtsen,mert két hét alatt 
az építésbe belekezdett; — a íiscalis úr nagy 
szemeket mereszta pátrónusra: mind hiába, — 
a dologból csak annyit értett, hogy két hét alatt 
fél millió forint ott legyen. — A bécsi bankár 
uraknak azonban azon veszedelmes természetük 
már akkor is megvolt, hogy fél millió banknó-
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tát nem dobnak oda potyára egy (ismeretlen 
fiscalis úr egyszerű kérésére, hanem szerettek 
a dolognak emberül végire járni,s csak azután 
bocsátkoztak alkuba a kérelmezővel. — így 
történt, hogy két hónap múlva a fiscalis úr 
megérkezik Bécsböl egy nagyon bizonytalan 
kinézésű ágenssel, kinek az lett volna feladata, 
hogy Gy. bácsi minden birtokát, gulyáit, méne
seit stb. inventáriumba vegye, — becsültesse 
meg, s azzal rukkoljon vissza Bécsbe, — hono
ráriumát úgy is lovagiasan fogja fizetni a meg
szorult földesúr. — Hogy a hosszas várako
zásba Gy. bácsi meg nem őszült, csak is annak 
köszönhette, hogy legkedvesebb czimboráján
K. grófon oly világra szóló csínt követett el, 
melynek sikerülése egész agy- és vérrendszerét 
folytonos kedélyes állapotban tartá. — De a 
két havi várakozás még is szerfelett boszantá. 
— Víg czimborái közt borozgatott Gy. bácsi, 
az eső künn rettenetesen szakadt, annál jobban 
aztak ők benn a gazdagon felborozott asztal 
mellett, midőn a fiscalis és ágens a legszánan- 
dóbban leázva, nyakig csatkosan berukkoltak. 
Gy. bácsi nagy mérgesen rájok akart förmedni, 
de a miserábilis állapot, s iszonyúan savanyú 
kép, mit az érkezők mutattak, kaczagásra in- 
ditá. A fiscalis bemutatá az ágens urat, el- 
mondá egyszersmind mi volna annak tulajdon
képem küldetési czélja.

Gy. bácsi indulatosan ugrott fel az asztal 
mellől, — az ő vagyona még soha inven tárl
ómban nem volt, nem is lesz, — még tisztjeinek

csak úgy találomra adja át, — de a mellette 
ülő gróf K. valamit súg fülébe, mire Gy. arcza 
örömtől gyulád ki, s minden mentegetőzések 
daczára asztalhoz eröteti az érkezőket, s mielőtt 
száraz gúnyába búhattak volna, borozniok kelle: 
majd kiszikkadhatnak a belső hőségtől úgy is.

A ser, thea, és más ártatlan italokhoz szo
kott ágens úr a különféle csúszós — édes aszú 
boroktól annyira leteljesítette magát, hogy hosz- 
S,?.u nyurga termetét két hajdúnak dolgot adott 

tanyájára kiemelni, hol aztán azon lucskoson 
kinyújtóztatván, sors'ára hagyatott.

Az ágens urra nézve a másnap nem exis- 
hdt, mert harmadnap reggelre ébredt fel. — 
Gy. bácsi már épen kopertába akarta takar
gatni, s haza küldeni a postán Bécsbe, midőn 
jelenti magát, hogy a vagyonok összeirása

megkezdethetik; — a vígczimboraságból még 
csak egy lélek se távozott el, — nagy dolog
nak kellett volna lenni, mi őket a J. Gyuri há
zától ez úttal eltávolithatná.

Reggel egész társaság paripán tilt, az ágens 
urat is felerötették egy öreg kiszolgált kan- 
czára, melynek magába szedett sok rossz szo
kása közt az volt legboszantóbb, hogy a ma
gányosságot nem szerette.

Mig az ágens ur csinálja az inventáriumot, 
a többi majd agarászgat.

Elérnek egy roppant terjedelmű birtokot, 
circiter lehetett 6000 köblös tér. — Ez a gulya- 
legelő domine, monda Gy. bácsi. — Az ágens 
ur egy árva szócskát se tudott magyarul, s az 
egész conversálás a fiscalis ur tolmácskodá
sával történt.

„Mennyi ennek a kiterjedése kérem alásan ? 
kérdi az ágens, tárczáját vonván elő.

„A jó isten mérte44 felel Gyuri bácsi; nem 
féltem hogy ellopják.

„Ebbe nekem bizonyost kell tudnom.44
Legközelebb mond Gyuri bácsi — tudja 

mit amice, jó hosszú lába van, lépje végig 
hosszába, azután szélességébe, sokszorozza a 
szélességét a hosszával, s megtudja hány 
quadrát öl, addig mi majd a közepén vadász- 
gatunk. Az ágens melegedni kezdett, a pocso
lyákkal ékeskedő távolba, onnan posztó karnás- 
lijára tekintett,leszállt a lóról, melyen különben 
is csak lógott, fityegett, — ez alatt a vadász- 
társaság nagy hajrá kiabálások közt elvágta
tott; — az ágens ur lova megészlelvén, hogy 
szabadon van, elnyerhette magát, s a már 
messze haladt vadászok után rugtatva ágens 
urat az inzselléri munkánál minden segitség 
nélkül hagyta. — Két hétbe került, míg az 
ágens nagy utána járások, tudakozódások után 
végre nyomára jöhetett a Gy. bácsi száraz fekvő 
vagyonai circiterének, — s midőn Gy. bácsi
nak az eredményt felmutatta, ő vállat vonva 
mondja az ágensnek, hogy még ugyan ennyi 
birtoka van a Tisza másik oldalán, — tessék 
egy úttal már azt is inventálni, s beszólitja 
ispánját, hogy ágens urat hordja meg túl a 
Tiszai birtokán. Másnap egy ladik meg 
volt rakva eleséggel, s az ágens és ispán több 
ladikosokkal megindultak, — már délre hajlott 
az idő még se értek száraz földet sehol.

(Folytatása következik.)
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A  nemzeti színház rendkívüli drámai tagjai.
Tisztelt kollegáink, a divatlap szerkesztők mind kiadogatták már előttünk a nemzeti színház rendes 

drámai tagjait. Nekünk most már nem maradt hátra egyéb, mint a rendkívüli tagokat mutogatni be, a kik 
szintén igen fontos szerepet játszanak drámáink előadásán.

I. Sztribucsek Nepomuk János
(mint Cselebizade Ibrahim, három lófarkas fővezér.)

Az előttünk álló reménydús művész születésére nézve péklegény, mikor a színházhoz került, akkor 
még egy szót sem tudott magyarul, de folytonos gyakorlat cs kitartó szorgalom által egy rövid év alatt 
annyira vitte, hogy mikor azt kiáltja „Allah 1“  senki sem veszi észre rajta, hogy nem született török, kevésbbé 
sikerült neki az „éljen“ kimondásának akadályaival megküzdeni, melyet különös szeszélynél/ogva folyvást

„eljen“ -nek hangoztat. Lzert gyanítjuk, hogy inkább az operai szakhoz volna hivatása. Mindamellett nagyon 
sokoldalú talentom. Ma Cselebizáde, holnap Servius Tullius, s a mióta megtanulta, hogy a trikóinak a 
sarka hátul van, mint Lord Burleigh is föllép. Vak Bélában ő volt az, a ki az orodi országgyűlési scénában 
a pártütőnek öltözött szabólegény ujját élethiven levágta.

Dicséretére fel kell említenünk, hogy mikor a többiek elmennek, akkor ő se marad a színpadon, s 
ha csak kikerülheti, nem gázolja le a herczegasszonyok uszályait. Szinpadismeretét is vitte már annyira, 
hogy felvonás-közök alatt nem jo  a szinfalak közül kiőgyelegni, miután egy párszor a fejére eresztettek egy 
egy várat onnan feljülről. Különösen speciális talentuma van meghódított várak kulcsait bársony vánkoson
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a fővezérnek átadni, s azokkal nem kinálja meg a legelső choristát, a ki princznek van öltözve, hanem meg
áll velők a szinpad közepén, tudva jól, hogy majd csak értük jön az, a kinek a súgó parancsolja.

Fizetése, ha csak bajuszt kell ragasztani, húsz krajczár, de ha szakállt is kell, harmincz, mert azt 
nehéz lemosni. Ha szerec§ent kell játszani, akkor duplagázsi; mert az sokáig kopik le. Ha kiabálni is kell, 
öt krajczár hadipótlék, mert kiszárad ám az ember torka. Ha csatában kell résztvenni, s ott ütleget kap; — 
azt vissza adhatja annak, a kitől kapta.

Első képünk ábrázolja e nevezetes [művészt frontban, a második pedig reversben, hogy igy is is
merjék.

Szakácsmesterség1.

— Mért nem tálalnak már?! Az uraságok nagyon türelmetlenek!
— Várjanak még. Lágy tojást akarok nekik adni s még nem puhultak meg; addig főzöm, mig 

^  glágyulnak.
—• No csak főze hát a tojást, míg lágy lesz.



70

Borkorcsolyák.
=  Egy jótékony asszonyság minden vasárnap 

házi szegényeinek az alamizsnát, kinek egy kinek 
két stb. garast, maga szokta kiosztogatni. Volt a 
többi között egy rokkant huszár is, ki midőn ekkép 
kérdeztetett: „Hát maga hány garast szokott kapni?“  
igy felelt :

Biz én , nagyságos asszony, három keményga- 
rasos vitéz vagyok.

=  Látogatást tőn a mezővárosi biró családostul 
a helybeli lelkésznél, s ennek neje egy kis uzsonnát 
akarván rögtönözni elküldé a szolgálót gyümölcsért. 
Nemsokára visszatért egy tál ribizlivel s miután el
fogyott vala, a háziasszony kérdezé őt a vendégek 
előtt : „Honnan hoztad azt a szép ribizlit, Marcsa?“ 
— A  szolgáló, a vendégeket nem ismervén, együ 
gyüen felele : A  biróéknál vettem, hanem drágán is 
adták, ördög bújjék a bőrükbe!

=  Egy agglegény elküldé reggel inasát a szin- 
lapot megnézni, s e z , valamely csipkekereskedő 
óriási betűkkel Írott hirdetését pillantván meg, 
azzal tért vissza, hogy ma a „csipkekereskedőt“ 
adják. — Az elment a szinházba s az nap véletlenül 
oly darabot adtak, melyben egy gazdag csipkegal
lérral felpiperézett spanyol grand fordult elő; midőn 
a színpadra lépett, szomszédjához fordul az öreg úr 
s egész naivsággal kérdezi őt : „Kérem, ez az a csip
kekereskedő ?“

Parasztfiú. Édes apám, édes apám! nézze csak, 
a bogár lovunk egészen fehér a hótol!

Atyja. Jaj, az nem csuda fiam, hisz a hótol nem 
is lehet fekete: hanem ha a szürkénk fekete lett volna 
a hótol, az már aztán csuda volna.

Ügynök. Csak ez a három sorsjegyem van még, 
tessék megvenni!

Magános. Kell az ördögnek! sok pénzt kidob
tam már hiába ilyenfélékre, oszt még soha sem 
nyertem.

Ü. De most az egyszer bizonyosan fog nyerni, 
jót állok róla!

M. Jaj barátom nagy, „Pechvogl“  vagyok én.
Ü. Épen azért! — Épen azért annak daczára 

meg kell kisérteni.
M. Ah! azt hiszi ugy-e a fő TrefFer-nek oda kell 

ragadnia a hol legtöbb „Pech“  van.

=  Anya. No fiam, jó dolgod van ugy-e uj az 
m aj szter ódnál?

Fiú. Jó nincs, hanem sok!
— Az orosz császár egyuj egyetem felállítását a 

fekete tengernél kegyelmesen megengedte. — Keve
set fognak ott gondolkozni, úgy látszik és sokat írni 
mert a tintató mindig szemök előtt lesz. A  görögök 
gyöngédségét követvén, kik a viharos tengert Pontus

Euxinus-nak nevezték el, a tanonczok is elnevezhe
tik az ütlegeket, melyeket ott osztogatni fognak : 
nemtő-szárny-fuvallatnak.

Házaló. Jegyzékkönyvet tessék venni!
Vevő. Mi az ára?
H. A  kisebbekből 10 kr. a nagyokból 40 kr. 

darabja.
V. Hisz ennek az ára nincs is arányban emezével!
H. Nem a, csak papirból vannak.
=  A  török hadsereg maholnap ismét nagyszerű 

bőségben s szabadságban fog részesülni t. i. a régi 
(orthodox) egyenruha visszaállittatik, mely felette 
bő és szabad mozgást enged.

=  Valaki azt találta megjegyezni hogy Török
országban roppant olcsó az élet s egy másik kérdezé 
hogy mibe kerül hát ott ez meg amaz ? — Semmibe 
mond az első, ott egyátalában a kerülésről szó 6Íncs, 
mert ott egyenesen haladnak az — örvény felé.

=  A  múltkori deák zenebona alkalmával Sz.- 
Pétervárott egy bizonyos Worontchef nevűt elitéltek 
60 mérföldnyire Szibériába, s egy másik folyamod
vány utján csak azt a kegyelmet kérte ki magának, 
hogy 90-ven akkora büntetést szabjanak rá mint 
Worontchef-re. A különös kegyelem megadatott fel
sőbb helyen,de aztán később kisült, hogy aszerint a 
nevezett deák Sz.-Pétervárott maradhatott,, mivel a 
földet megkerülő utázás költsége az államot terhelte 
volna, mert 60-szor 90 annyi mint 5400.

=  St. Pétervárott roppant trémában vannak 
mert attól félnek, hogy az Ur Isten utoljára meg
adhatná a lengyeleknek amit tőle kérnek s Felinski 
visszajött a lengyelekhez azon kéréssel, hogy az 
lJr Istennek ne alkalmatlankodjanak többé, legye
nek csendesek, aztán hiszi, hogy majd talán mindent 
megkapnak alkalmasint Pétervárról.

Nem rettegek tőle! . . .
Sárospatakon az ifjúság közt bizonyos rend van 

az ételnemre nézve, hogy t. i. melyik nap micsoda 
főzeléket főzessenek? . . s igy például a sz ombati na
pon mindig lencse főzelék van.

Történt pedig egy időben, hogy egy diák, ki a 
lencsefőzeléknek nem igen nagy barátja lévén, ezt 
megfordítva tette : nevezetesen ő nem a hét végén 
szombaton; hanem a hét elején hétfőn főzetett és 
evett lencsét.

Egyszer azt kérdi tőle egy barátja, hát te miért 
hétfőn? és miért nem szombaton főzetei és eszel len
csét, mint mi ?! . . .

Hát mondja ez : azért mert igy legalább egész 
héten nem rettegek tőle! . . .
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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 .

Különböző nemzetek felfogása a pár* 
lanientaris értekezés felöl.

I. Párizs.
Herczeg. Le az árulókkal!
Larochejaquelein senator. Miile tonnerres! Min

ket nevez ön árulóknak ?
Herczeg. De majd még mingyárt az apátok te

remtését is szidom.
Segur senator. Huh ventrebleu! Hali sacrebleu.
Herczeg. Akarnak-e kihallgatni?
Segur senator. Millióm teremtettét!
Herczeg. Legyenek csendesen; hadd mondjak 

el még egy pár gorombaságot.
Többen. Nem, nem, nem; mi kiabálni akarunk.
Herczeg. No hát kiabáljanak. Majd én elmegyek.
Larochejaquelein. Denemenjen el, mert most én 

akarok önnel gorombáskodni; ihol van nilánezos, lo- 
bogós, ő tele vágja szemünket szánkat, s mikor mi 
akarunk vele gombáskodni, akkor elmegy.

Herczeg. No hát visszajöttem, mi tetszik.
Larochejaquelein. Azt akartam mondani, hogy...
Herczeg. De az nem igaz.
Larochejaquelein. Hiszen még semmit sem

Mondtam.
Herczeg. Az sem igaz.
Lerochejaquelein. Hagyjon hát szóhoz jutnom.
Herczeg. Ön se hagyott engem.

, Segur. Sacrebleu! Most mindjárt kardot fogunk 
rantani!

II. Bécs.
(A  megerősitett Rájxrátban 1860.)

Báró B . . y. Nem kétkedem kimondani, hogy 
észtéit M . . r ur előadására azon szerény észrevé- 
telem van, miszerint adatai nem közelitik meg az
gazságot.

M. ur. Engedelmet kérek, hogy egy kicsit haza
jöhessek, s otthon a X  szerkesztőjével értekezhes- 
se,m> hogy mit feleljek-e megtámadásra? Majd ha a 
\a.!.as.ft kidolgoztuk, reményiem egy pár nap alatt, 
°ljövök és fel fogom azt olvasni.

Késő megjegyzés.
Vadászgatott a falusi compossessor, s minden 

aron szeretett volna a tó túlsó oldalára jutni, de nem 
j^ert az iszapos hínárnak törtetni, — egy czigány 
özei hozzá tüzelő kákát törögetett, ezt szólitá fel, 

nem vinné-e át hátán egy bankó forintért — a túl 
partra ?

„Á t bizs én nagyságos uram,44 tessik felülni, 
enye esem a virít de síp kedmene van, fel ir egy 
ócska mennyorsággal.44 —Övig slilyedt a szegény czi
gány nehéz terhe alatt, s mikorra túl partra tette vé
gig vert rajta a verejték.

„No czigány, ha a kutyámat áthozod, még 10 
garast kapsz44

„Júl van nagyságus uram, de nem harapús-e?44
„Hozhatod bátran44 . . .
A  szegény czigány, áttörtet újra, s midőn a va

dászebet meg akarja fogni az gazdája egy füttyen
tésére a túl parton termett . . .

„Tessik azst azs egy forintot kifizsetni nagysá
gus uracskám44 rimánkodék a czigány, a már indulni 
akaró vadászhoz, — az zsebébe nyúl, s dob neki egy 
két garasost, s azzal odébb áll, — a czigány búsan 
néz utána, s rá kiált :

„Csudar, fisvény, rablú, nem is a kendé vut azs 
a kedmen uj korába.44 . . .

Távirati sürgöny.
Magyarországban nagyszerű reactionarius moz

galmak történtek :
1) Egy szamár s öszvér biztositó intézet lépett 

életbe.
2) A Bega, Bodrog stb. folyamokretrograd fo

lyásnak indultak.

A. LTgyan mennyire van ide a váczi ut?
B. Csak erre egyenest tessék menni; nincs messze.
A. De egy negyed óra alatt mégis csak oda érek ?
B. Oh, legfölebb 15 perez alatt?

— Több mexikói magánzó Ausztriába fog 
utazni az itteni mintagazdálkodást tanulmányozni.

Ur. Hej! ide fiáker!
Fiáker. Hova méltóztatik parancsolni ?
U. A  Rókusba, — Mit kér?
F. Egy forintot, tejéns úr.
U. Elég lesz 50 kr.
F. Nem lehet, tejéns úr.
U. No én meg fillérrel sem adok többet, inkább 

gyalog megyek; hisz rá érek.
F. No hát tessék!
U. (A  kocsiba lépvén.) De jó meg kell ám haj

tani azokat a lovakat mert sietős dolgom van.

A. Ejnye, hova legyek már a fejemmel no?! min
den hajam kihull!

B. Menj Törökországba, ott divatban van a 
kopasz fő.
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------- Az olasz kormány Garibaldinak a savojai
rendhez 1500, Türrnek pedig 800 lírát határozott 
adni. Ezek aztán az „igazi46 lyra költők.

-------A  franczia senátus ülésében nagyon össze
vesztek azon, hogy Napóleon herezeg azt mondta-e, 
hogy „prétres66 (papok) vagy azt, hogy „traitres“  
(hazaárulók) — (Bizony elég csúnya is , hogy a 
franczianál a traitre, meg a pretre úgy kadencziá- 
zik, lám a magyarnál arra, hogy „pap66 nem kaden- 
czia az, hogy „áruló.66)

— — A  magyar journalistákat most két tárgy 
foglalkoztatja legélénkebben; egyik az, hogy ki em
lítette meg legelébb, hogy Rákóczy hamvait Rodos
tóból házi* kell hozatni; másik pedig azon machiavelli 
merénylet, melyszerint bizonyos színészek, valahány
szor magyar irót kell a színpadon személyesitniök, 
mindannyiszor attilában ugyan, de pantallonban je 
lennek meg. Hallatlan rágalom az! Azt fogni az 
írókra, hogy ők pantallonban járnak. Az hagyján, 
hogy a drámaírók darabjaikban felhozott írókat ne
vetséges, sőt né chaharacter nélkül el levő alakoknák 
mutatjákbe, de pantallót adni rájuk! az már túl megy a 
mértéken. Azért is sietek ezennel a megsértett ha- 
zafiui erénynek a legfényesebb igazságtételt szolgál
tatni, ily formán :

Bizonyság levél.
Melynek erejenél fogva alulirt csizmadiák és 

lábtyüművészek elismerjük és prezentáljuk, miképen 
mi azon idő óta, hogy nemzetes Kakas Mártony ur 
megirta azt a verset, melyben az van, hogy a ki ma
gyar csizmát hordoz, az nem czenk , soha semmiféle 
magyár iró úrnak topányt, avagy czipőköt, sem pa
pucsot, sem félcsizmát, sem sárczipőt, sem előlfüző

bakkancsot, sem mamuszt, sem pacsmagot nem vár
tunk, nem önötttünk, nem készítettünk; sőt ellenke
zőképpen mind valamennyinek folyvást magas szárú 
részint kordovány, részint fischleder, részint musz
kafényes bagaria bőrből kigondolt, valóságos rózsás- 
végű magyar csizmákat szerkesztettünk; jambusaikra 
igazi kádencziára pengő sarkantyúkat ütögettünk, a 
mint azt a kontók máig is bizonyítják. — Mely bi
zonyság levelünk előmutatóit kérjük mindenütt 
szabadon bocsájtatni.

Kelt Pesten, 1862 februárius 28-án.
Mihály mester, ama bizonyos csizmadia.

Következnek a többi aláírások.

Alázatos kírelem bécsi excellen- 
tiaikhoz.

Azt hallotam, instalok alázatosan, hogy február 
26-ikan, alkotmánynak 99 híján százados íinnepilin 
becsi teátrumban ingyen belípti jegyeket osztogattak 
hüsíges polgároknak. Minthogy pedig en is azon
ban mesze lakvan, oda nem mehetem, kírem 
alasan nekem a bilét helyett a belíptidijat bírmentes 
levílben megküldenyi; élig lesz nekem csak egy pá
holy. — Alázatos szolgája. Tallérossy Zebulon.

Az orcusban.
Tacitus szelleme. Ugyan, te Horatius, hogy a 

Plútóba mondhattad azt a bolondot, hogy a „Justum 
ac tenacem propositi virum, Non civium ardor prava 
jubentium, Nec vultus instantis tyranni Mente quatit 
solida66 hisz ezzel nagyon alkalmatlanná tetted a hely
zetedet mindenkorra.

Horatius szelleme. Hm. Volt ám annyi eszem, 
hogy mikor a „cives prava jubentes66 kerültek felyül, 
akkor hetvenkedtem a „tyrannus“ ellen; s mikor az 
„instans tyrannus66 jutott hatalomra, akkor dekla- 
máltam arról, hogy nem félek a cívisektől!

Tacitus. No már igy értem.

=  Tanító. Mit csinált Noé az özönviz alatt?
Tanuló. A legszélire állt.

=  Több idevaló ujoncz zárnyitó Kurhessenbe 
fog utazni mesterségök begyakorlása végett, mert 
oly jó alkalom — t. i. hogy a szekrény feltörésért 
nem csak hogy be nem csukják őket, hanem még 
zfietést is kapnak • nem egyhamar fog ismét nyílni

Felelősszerkesztó s kiadó-tulajdonos : Jókai Jlór. Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862.
Lakása : Al-országut, 18. sz. Uuger ház, 2-ik emelet. (Egyetem-utcza 4-ik szám. *


