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A  N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z  I G A Z G A T Ó J A .

Én vagyok Magyarországon, 
En vagyok Európában,
En vagyok a kerek földön 
A legszánalomra méltóbb 
jjEüggő, felelős miniszter.44

Az egyik az operának,
A  másik meg a drámának, 
A  harmadik a balletnak 
Kivánná kitágítani 
Az ő világi hatalmát.

Vagyok legeslegelébb is 
Saját belügyminiszterem: 
Tőlem kérdik, mi hol álljon? 
Ki mit húzzon a lábára?
Mi lesz holnap, holnapután?
Ki lesz király, herczeg, lovag, 
Pásztor, kertész, inas, koldus? 
Mind nekem kell kinevezni!
Es minden kinevezésem 
Csupán csak provisorium:
Egy esténél tovább nem tart.

Vagyok külügyminiszter is : 
Mindenféle külhatalom,
Tágabb és szükebb casinó, 
Erkélypublikum és páholy,
A magyar Akadémia 
Es az úri lovar-egylet 
Influenczíroz tanácscsal:

1859. 1861. és a folyó évi folyamból teljes számú

Vagyok majd hadügyminiszter: 
Yan nagy „Militar-vorlagom44 
A  miből nehéz lehúzni. 
„Geniecorps44 a primadonnák; 
„Zuávjaim“  a művészek; 
„Cavallériámu a ballet; 
„Gyalogságom44 a choristák; 
„Tüzérségem44 a zenekar;
Hát még a sok „népfelkelés44 
S annak mindennap lénung kell, 
Különben nem hadakozik;
Hát még a sok várépítési 
Hát a „Monturs-commissio!44 
Tánczosnők egyenruhái!
Jaj — ne is beszéljünk erről.

Vagyok pedig ezenkivül 
Igazságügyminiszter is :
Van ám itt pör! azt mondhatom,

példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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S akárhogy igazítom el 
Az egyik megharagszik rám.

Vagyok Sanitáts-miniszter : 
Primadonnák rekedtsége,
Ballerinák lábfájása,
Mind rayonomba tartozik.
Nekem kell megvizitálni 
Hogy van fütve az öltöző?
Nem kapnak-e benne náthát?
Nekem kell az ablakokat 
Becsukdosnom, hogy légvonat 
Ne jöjjön, mert ha rheumát 
Kap valaki, az én károm.
Nekem kell a fellépőknek 
Katarrhczeltlivel szolgálnom,
Hogy hangjukat jól kiadják;
Nekem kell a muzsikusok 
Mellcsontját megkopogtatnom,
Mert hogy mért nem fújják jobban? 
Nekem kell a színésznőknek 
Ivomplimenteket mondanom;
Hogy jó humorral játszanak,
Oh — sok az én hivatalom!

Hát a pénzügyminiszterség!
Ez még aztán a keserű.
Előállni a budgetttel.

Innen oda, onnan ide,
Egyik lyukat a másikkal 
Befoldozni; ha deficit 
Támad, nem elég ha magam 
Vakarom meg a fejemet,
Minden ember azt vakarja.
Ha fölemelem az adót.
Nem fizetnek, pedig hát én
Katonai hatalommal
Nem hajhatom azt be rajtuk.
Aztán rajtam Maager ur sem 
Jön segitni öt proczentért;
S van mind ehhez egy iszonyú 
Parlamentem : a sok újság.
A  sok szörnyű újságíró,
A  ki mind oppositio,
Kiben kormánypárt nincs soha,
Mind montagne, mind jacobiuus!
Ki detronisálni akar! —
Egy permanens parlamentem 
Es a kit, ha megharagit,
Még csak szét sem kergethetek.

Oh a pesti Kerepes-út 
Respublico-monarchicus 
Államának prezidense 
A  legszánalomraméltóbb 
Potentátja a világnak!

K —s. M —n.

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.
Micsoda beszíd az szerkesztetö uramtól, hogy 

most nincsenek Magyarországon partok f Hat a 
ki csizmán sarkantyút visel, meg a ki nem vi
sel, az nem kit part? Hat Körös is Kecskemét 
nem kit part? Hat a kik tanczoltak a tílen, 
meg a kik nem tanczoltak, az nem kit part ? 
Hat budai szinhaz meg pesti színház, az nem 
kit part ? Hat a ki búzát el akar adnyi meg a 
ki meg akar venyi az nem kit part ? Egyiknek 
politikai meggyözödísed az, hogy búzát kell 
adnyi olcsóban, másiknak dragaban; hat ez 
nem kiilönbsíg tálán ? Hat „országos kertíszeti 
tarsulat“ nem kit part? Hat a ki Luczenbakker 
gőzhajójára ül, meg a ki Don Audam Tsiífártz 
Gesellschaft gőzhajójával jár, az nem kit part ? 
Hat akadémia ipiilet nem kit part? Id van ni! 
Csak egy lílegzet akat elöszamlaltam tizenhat

partot! Vágynak is azonkívül meg önálló par
tok. Van kormány part — gőzhajókon is burd- 
zsellákon, van mindent jól megfontoló part — 
specerájboltokban; van malecontentus part, — 
a ki roszul ebídel; van a meglevő állapothoz 
híven ragaszkodó part — a tömlöczökben; 
van alkudozásra hajlandó part — a zsidopia- 
czon; van a külfölddel koketirozo part — a ki 
Artot kisasszonynak tapsol : vannak azutan 
meg gonoszabb partok is, de a melyeket de- 
nunczialnyi polgári kötelesígemnek megtartok: 
ilyen van a secessionisták (Losreisungspartei) 
a kik más lapra praenumeralnak, mint a 
mienkre, ilyenek a municipalistak, a kik egy 
újság píldanybol az égisz varmegye olvas, 
és vígre a veszedelmes , a kik
ípen sémi ujsagra nem praenumeraljak. Ezek
nek müködísít csak ugyan be kelene tihanyi.

Tallerossy Zebulon.
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J *  A  G Y U R I J Ó S Z Á G -Ö S S Z E ÍR Á S A .
(Vége.)

Az ágens ur pedig a mentő sajkát sehol 
se találván, aggodalmasan s éhesen tért vissza 
a kanász-gunyhóhoz, hol az öreg kondásnak 
már nyoma se volt, a bogrács ászokfája is szo
morún állott a kialudt parázs felett, ott hagyta 
a viskót, s egy tölgyes-erdő felé indult, a ser
tésnyájat s annak öreg pásztorát ott remélvén 
feltalálhatni, pár órai hasztalan járás-kelés 
után a vadont uj bakkancsa felmondta a szolgá
latot, s az erdő bozótai és vadsurjánai között 
megtépett frakk és horpadozó köcsög igen 
mizerábilisen néztek ki, se kondást, se nyájat 
uem talált, csak a fákról felriasztott varjak és 
csókák ijesztő károgása zavarta a levegőt.

Az alkony közelgett, s azzal a félelem a 
szegény magára hagyott szivében, busán tért 
vissza az elhagyott kalibához, s annak tetejére 
mászva, s egy hosszú pórázra tett roncsolt ka
lapját feje fölött magasra emelvén égbekiáltó 
kétségbeeséssel kezdett ordítozni, remélvén, 
hogy ezen jel és hangokra vagy az öreg kon
dás, vagy valamely a Tiszán szédelgő halász s 
talán a vig társaság meg fognak jelenni; — ez 
utóbbi már e rettentő vajúdásnak szemtanúja 
ls volt, különböző helyekről visszafojtott lé- 
fekzettel szemlélvén a szegény megszorult 
ágens hasztalan erőködéseit.

A nádasban farkas-vonitás hallatszott (mit 
tulajdonképen az ispán produkált felismerhet- 
fen tökélylyel) ezt valami pokoli röfögés kö
vette, az ágens póznát, kalapot kihullatott ke
zéből s rémülve tekintett szélylyel, az est 
homályában futosó alakok egyenkint és töme
gekben rohantak a kondás-kaliba felé dühösen 
fuva és röfögve, a vonitás újból s közelebbről 
hallatszott a nádasból, a kanász-viskót neki va
dult nyájak serege vette körül, belökték annak 
rozzant ajtaját, mintha gazdájukat keresnék, az
után pokoli lármával rohantak el, a kaliba tete
jén élet-halál harczot küzdő szegény ágens leej
tett köcsögétvetélkedve szaggatvaezer darabra.

A mint a zaj lecsendesült, eljött a legke
gyetlenebb ellenség, mely víg danával rohanja 
ümg ellenét s vérét szivja ki a nélkül, hogy ál
dozatát komoly szándoka volna meg is ölni, 
Jöttek a szúnyogok, éji pöcsikek, és náddon

gók iszonyú táborokban, s mintha több ember 
nem is volna a világon, megrohanták, ellepték 
szegény ágenst, ki iszonyú kapálózásaiban 
úgy nézett ki a rozzant viskó tetején, mint egy 
szélmalom kalimpázó vitorlája , a végpusztu
lástól egy erős déli szél rögtönös keletkezése 
menté meg, eltávolitván köréből a gyilkos ha
dat. . . .  a szél felhőt vert öszve, mely eleinte 
nehéz csöppekben, később iszonyú zápor alak
jában zuhogott le, s a tetőről a kanász-viskóba 
kergeté a megszorult inventálót. — S ez volt 
egyedüli szerencséje, mert a halásztársaság 
nyakig átázva nem állhatván tovább a dicső
séget iszonyú lucskosan húzódott a kanász- 
kunyhó felé, s kimenté ijedtségéből a már 
csaknem félholt ágenst, a Gy. bácsi kulacsából 
egy hatalmas ital félig meddig magához hozta 
a szerencsétlen Robinzont, ki boi’zasztó állapo
tát és kiállott szenvedéseit keservesen tolmá
csolván, egész halásztársaság szánakozó rész
véte és sopánkodásai között illendően lecsípte 
magát.—Másnap Gy. bácsi az öreg számadó kon
dást fiával együtt beállítván, egész triumplius- 
sal vitte kastélyába a megmentett áldozatot.

Még két napra volt szükség, hogy az ágens 
az egész inventáriummal készen legyen, és 
küldetése czélját befejezze.

Harmadnap reggelén, minden készületet 
megtett az elutazásra, csak az inventáriumot 
kelle még Gy. bácsival aláiratni, egyszersmind 
percipiálni az ennyi szenvedések méltó hono
ráriumát, benyit ennek szobájába hol a tiszt
tartót találja komoly stoicus képpel, s a tiszt
tartótól azon földig verő iszonyú tudósítást, 
hogy „miután a kívánt két hét alatt J. György 
ur ö nagysága a kívánt öszveget meg nem 
kaphatta, többé nincs arra semmi szüksége, 
egyébaránt ha tetszik parancsolni az ágens 
urnák, készen várja a forspont, mely az első 
statióig el fogja szállítani, a nagyságos ur reg
gel külföldre utazott.**

A lefözött ágens, búsan hagyta el J. Gyuri 
kastélyát, s midőn Bécsbe térve küldőinek refe
rált, s kiállott viszontagságait elbeszélte, csu
pán iszonyúan megsoványodott termete, és deso- 
lált kinézése mentették meg az őrültek házától.
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A nemzeti színház rendkívüli drámai tagjai.
II. Kocska Lépőid.

Sokszor fölmerül a sejtelmes kérdés : vajh ki fogja Egressyt pótolni ! Ki helyettesíti Szerda
helyit, Szigetit, Lendvayt, Felekyt? s szomorúan fejet csóvál a kritikus és a honfi.

Pedig régen meg van.
Itt áll Kocska Lépőid.
Azt tetszik hinni, hogy tréfálok? Én soha sem tréfálok. Igazmondás a kenyerem. Soha sem állítok 

olyasmit, a mi megczáfoltathatnék.
Igen is : ő az! az előttünk álló reménydás művész, a ki már jelenleg is tettleg és tényleg helyet- ! 

tesiti Egressyt, Szerdahelyit, Szigetit, Lendvayt, Felekyt! valamennyit mind — haláluk után.
Mikor tudnillik valamelyiket megölik a negyedik felvonásban s az ötödikben ismét megkell jelen- j 

nie a ravatalon; hát olyankor rendesen Kocska Lépőid helyettesíti a meghalt hőst, ő fogadja el a megér- 
demlett magasztalásokat, vagya nem érdemlett átkokat a hálás vagy hálátlan utókor részéről. Öt leplezik le 
a szemfódél alól, homlokára ilyenkor kegyetlen vágások vannak festve alkörmössel. Öt koszoruzzák meg 
könyező honleányok. Ö végzi be a szerep legnehezebb részét, inig a helyettesített művész a Griffben ül és 
roszprádlit eszik.

Dicséretére fel kell jegyeznünk, hogy e nehéz feladat közepette, bárhogy lamentáljanak is a füle 
körül, soha el nem neveti magát, s bir elég művészi nyugalommal, mikor halottat játszik és az orra viszket, 
azt meg nem vakarni.
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Van szerencsénk nemzeti színházunknak e halottakat játszó nagy művészét élő alakban bemutatni: 
Fizetése, ha csak le van takarva 50 krajczár, de ha koporsófödél is jön rá, akkor egy forint, mert, 

abban meleg van.

A e ú l y e g y e n .

A m e r i k a i  k á v é k  á z.
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Távirati sürgönyök a nanpliai fel
kelésről.

Márcz. 1-jén : Görögországban lázadás tört ki!
Márczius 2-án: A görög lázadásróli hir egészen 

alaptalan; nemcsak az egész ország, de még a ten
ger is nyugodt.

Márczius 3-án : Görögországban roppant nagy 
az izgatottság! S még, a mi soha eddig nem történt, 
a legphlegmaticusabbak, sőt még a burnótszelenczé- 
sek sem kiméltetnek meg az izgatottságtól!

Márczius 4-én: A  lázadás (szerencsétlen) szeren
csére csak local természetű! Csupán Naupliára szo
rítkozik; ott is csak a katonák között ütött ki. — A  
czivilből csak az őrültek tartanak a katonákkal.

Márczius 5-én : Naupliában az őrültség nagy
ban uralkodik a czivil között; az egész lakosságra 
elharapódzik! — Alig van itt-ott egy kivétel.

Márczius 6-án : A  lázadásra nézve a tudósítá
sok végkép kimaradtak.

Márczius 7-én : A lázadók között lázadás tört 
ki Naupliában.

Márc ius 8-án : Egészen ellenkező hírek kerin
genek.

Márczius 9-én : A  naupliai felkelők mindenben 
hiányt szenvednek; nemsokára azt fogjuk hallani, 
hogy — jól el vannak profiantirozva!

Márczius 10-én : A  felkelőkről mit sem hallani : 
alkalmasint felemésztették egymást?

Márczius 11-én : Úgy van! — csupán csontjaik 
s szakállaik maradtak a küzdtéren s most amnesz
tiáért fognak esedezni és miután azt kinyerték el
mennek Angolországba — trágyának.

Márczius 12-én : Az egész országból bizalmi 
feliratok érkeznek Athénbe, kivéve Naupliából, 
mert ezzel a közlekedés kissé háborgatva van.

Márczius 13-án : Nagyon komoly hirek Görög
országból! A  nagy izgatottság, gyanuskodás, kém
kedés daczára a policzia nem képes összeesküvést 
felfedezni. — Semmi befogni valót nem talál! — 
rósz jel ez midőn előre kell haladni. — A  policzia 
rósz Gschaftet csinál; bankrot lesz! — bizalmatlan- 
sági votumot kap a kormánytól.

Márczius 14-én : A  naupliaiak egy falatot sem 
kapnak sem a száraz, sem — a vizes föld felől, csu
pán a vizes tenger felől látják el őket a szükséges, 
sőt még a szükség fölötti, élelmi szerekkel is.

Márczius 15-én : Iszonyú rablások történnek 
Naupliában. Csupa rablókból áll az egész „Sipp- 
schaft“ !

Márczius 16-an A  naupliai felkelők már egészen 
kirabolták egymást; most nyugati hatalmaktól köl
csönt akarnak felvenni, hogy a rablást újra kezd
hessék.

Márczius 17-én : Valamennyi európai bankár- 
rentier és magános seregestül Naupliába akar za
rándokolni, mert ott legbiztosbnak hiszik érez lelkű

ket, mivel minden ki lévén rabolva, rabolni ott többé 
nem lehet.

Márczius 18-án : Athénben az egyetemeket be
zárják, mert a görög tanonezok már tulbölcsek; a 
policzia kelepcéébe se birja őket csalni az összees
küvésre nézve! — nem hiába, hogy már csecsemő 
korukban tanulják a görög nyelv elemeit!

Márczius 19-én : A  lázadok Naupliában egészen 
körül vannak véve — hegyektől.

Márczius 20-án: A  hűnek maradt sereg nemcsak 
valami 300000 emberből áll, hanem talpon is áll, és 
kész a lázadok ellen menni! csak ezekből nehány 
százat ki kell venni, a maradék aztán csak a papí
ron áll. stb.

Ez mind mindaddig igaz marad mig csak ellen
kező hirek által meg nem czáfoltatik.

== Londonban a kiállítás ideje alatt franczia és 
német szentbeszédek fognak tartatni. Hát a sok nem
zetből a ki hivatva van csak ezek a kiválasztottak?
-------mi sem akarunk ám elkárhozni s követeljük az
angol papságtól, hogy ha magyar nyelvben nem pré
dikáltalak is, legalább atilát öltsön hébe korba a 
szószéken álló pap a magyarok számára. — Hisz tu
dunk mi nélkülözni is.

=  A  n.-kapusi nagy égés után beáll egy czi- 
gány gyerek a szolgabiróhoz, a ki maga is jelen volt 
az oltásnál s ház-felirásnál s ily szókkal kér tőle 
alamizsnát:

— Kirem ídes nagyságos ur segitsen valamivel 
mert elígett Kapus!

— Hord el magad kötélrántó — riad rá a szol- 
gabiró, hiszen Kapuson egy czigány sem égett el, 
mind csak a jó gazdák pusztultak el!

— Ipen azsir kirek a nagyságos úrtól mert már 
Kapuson nincs kitűi kirjek.

=  Egy német lapban nem rég a „Gesundheits- 
pflege“ czimű rovat alatt egy igen egyszerű meg- 
mérgezési mód leírása vala olvasható. — A  mi egész
ségünket is igy ápolják.

=  Néhány évvel ezelőtt az amerikai egyesült 
államokban az elemi iskolák számára megjelent egy 
toldleirás, mely az európai államok leírását c sza
vakban merité ki : az atlanti tengeren túl is vagyon j 
egy állam-complex, mely Európa név alatt ismeretes. 
Ez gazdag prédául szolgált a bécsi publicistáknak 
viczeiket e fölött a világnak bocsátani; de az soha 
sem tűnt fel nekik, hogy a franczia földleirásokban 
Magyarországot, noha sokkal közelebb van oda s 
Ausztriától tenger által elválasztva nincs, egy ártat
lan szóval sem emliték.
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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 .

, Ez már aztáu a szemüveg líEzen’ keresztül talán 
!lleS azt is meglehetne látni, hogy mikor kezd el a 
bank megint ezüsttel fizetni!

Matkeiuaticai feladvány.
Bizonyittassék be a hármas aurea regula szerint 

miszerint : — 80 == +  40; és megfordítva -J- 80 =  
— 40.

Tavaly Magyarország megtagadta az adót, ez a 
minus — 80.

A pénzügyminiszter ur ez alkalomnál fogva föl- 
 ̂ett 40 millió adó-kölcsönt, ez a 40.

Az idén megfizették az adót, ez a plus -f- 80.
. S a pénzügyminiszter ur nem talál alkalmat me- 

gmt 40 milliót venni fel adókulcson czim alatt; 
ez a 40.

És igy 1861-ben áh a tliesis : — 80 =  +  40;
1862. pedig „  „  : +  80 =  — 40.
Quod fűit demonstandum.

Mit csinálnak a miniszterek különböző orszá
gokban, azon esetben, ha valami kellemetlen dolog
ról interpelláltainak a kamarában.

1. Londonban felelnek és szavazásra bocsátják 
a dolgot, s ha kisebbségben maradnak, leköszönnek 
és helyt adnak másnak.

2. Párisban szintén felelnek, s ha leszavaztat
nak, megígérik, hogy majd megjavítják magukat, de 
azért helyükön maradnak.

3. Turinban, szintén felelnek , szavaztatnak, s 
akkor köszönnek le, ha majoritást kapnak. (Lásd 
Ricasoli.)

4. Berlinben; felelnek, szavaztatnak, s ha kisebb
ségben maradnak, szétkergetik az országgyűlést.

5. Bécsben : — ott azt mondják az interpellál
nak, hogy a ki idebenn gorombáskodni akar, az men
jen  ki.

=  Ezelőtt néhány évvel a londoni Illustration 
azon jelenetet ábrázoló képet hozott, melyben egy a 
Caucasus-ban hős halállal kimúlt muszka hőst egy 
lepedőben a sirba bocsátanak; később ezen kép a 
franczia s azután a német lapokban is megjelent, 
csakhogy mig az elsőkbe a test ép állapotban vala 
festve, az utóbbiakban már mint csontváz jelent meg. 
Egy olvasó a ki figyelemmel szokta volt kisérni a 
lapokat, figyelmezteté szomszédját ezen hibára; de ez 
azt mondá : Nem hiba az barátom! hisz azóta is el
múlt már egy pár holnap és a sok áttevésből az 
egyik lapból a másikba bizon lekophatott a hús tes
téről.

=  Egy az amerikai vaspályán utazó angol 
utazó társai előtt untalan égbe emelé az angol intéz
ményeket s ha gyár, ház, csatorna stb. mellett ha
ladtak el, mindég kicsinylé ezeket az angoli honiak
hoz képest. Egyszer csak 'beborul az ég, iszonyú 
fergeteg támad s a wagoon közelében oly borzasztó 
mennykőcsapás dördül meg, hogy a benne levő höl
gyek s az angol is elhalaványodtak; erre egy öreg 
ur, a ki eddig hallgatott mosolyogva az angol felé 
forditá fejét s kérdezé ő t : „Van-e ilyen menykő-csa- 
pástok Angolhonban ?“

Az „Evening Standard“ -ban valaki azt olvasd* 
hogy 1860-ban az angol seregben kiosztott 36,373 
ostorcsapásból a lovasságra (41 emberre 29,751 csa
pás) a legnagyobb contingens esett. Mellette ülő ba
rátja kérdezé őt, hogy mivel füghet össze ezen saját
ság! — Az igen egyszerű dolog, mond amaz, hisz a 
lovas könnyebben elviselheti a nagyobb portiót, mert 
lóháton jár.



Ama bizonyos csizmadia és fele* ^  
sége kérdései és feleletei. fo

------- No már most csakugyan nemieket magyar
országgyűlés. (Miért?) Hát mert Perthaller ur meghalt.

-------Oroszországnak alkotmányt akarnak adni,
ezer éves létrejötte ünnepén. Más országnak, mire 
ezer éves lett, régen el is vették az alkotmányát.

------- Egy porosz várból két fogoly tiszt szö
kött meg; Sobbe és Putzki, kik együtt egy háziszol
gát öltek meg; s a kiknek meg volt engedve, becsü
letszavukra , szabadon járhatni, de csak mindig egy 
tiszt kíséretében. Szökésüket aztán igy motiválták a 
várkormányzó előtt, hogy Sobbe is tiszt, Putzki is 
az. Midőn tehát együtt szöknek, nem esik kár becsü
letszavukban, mert Sobbét kiséri Putzki; Putzkit 
pedig Sobbe, s igy tiszt kíséretében járnak mindig. 
(No lám, mégis veszi a német valami hasznát a phi- 
losophiának.)

------- A  Kájxrát „ v a  banque!" ot mond. (Mit
tesz az?) Azt teszi, hogy „csak menj te bank tovább 
is a szokott utón."

Jövendölések a jövő hónapra.
1. Chinában a beszédtartás megengedtetik, ha

nem a szótartás eltiltatik.
2. Pesten egy pokolgép födöztetik fel, az Augsb. 

Alig. Ztg. alakjában.
3. Egy különcz mutogatja magát, kinek kocsijába 

két lajhár van fogva. A magyar „irodalomtámogató
egylet" versenyfutásra kél vele, fogadásból, mit elveszt.

4. Valahol még egy színházat építenek. Ugyan
ott a zálogházi személyzet megszaporittatik.

5. Több magyar novellairó . folytonosan tanul
mányozza a szalonéletet, a Zrinyi-sörcsarnokban, 
szerednyei borcsarnokban, és a kávéházakban.

G. A  chinai alattvalók példátlan türelme, több 
kormány által példányképen ajánltatik.
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7. A  nemzeti színpadon uj darab.) (Milyen jó  len'
8. A  budai népszínházban uj darab. >ne ma Pesten
9. A  Múzeumban hangverseny, pem lenni!)
10. A  „Komlókertben" valaki két adag borjú- 

szeletet akar megenni. A  jólelkü becsületes pinczér 
rögtön átszolgáltatja őt a hatóságnak.

11. Egy kritikus kineveztetik tiszteletbeli Gre- 
guss Ágostonná.

12. Az orvosi tudomány neutrális nagyhatalom
nak nyilvánittatik, a mely senkin sem segit.

13. A  budai népszínház igazgatósága chinai falat 
akar emeltetni az ostromló fiatal drámaírók ellenében.

14. Általános zongorajátszás Pesten. Egyetemes 
kínszenvedés.

15. A  német-szövetségi várakban N. N. magyar 
hirlapiró gorombaságai nehéz-lövegekíil alkalmaz
tatnak.

16. Chinában valaki, minthogy a tetemes rende
letek ellenére összegyülekezésben vett részt (rendez- 
vous-ja volt egy ballettanczosnővel), két kötet 0. 0. 
regény olvasására kárhoztattatik. .

17. Irgalomból, kurtavason töltendő kétheti 
börtönre kegyelmeztetik.

18. Uj darab a nemzeti színpadon. Az a czime, 
hogy : „Eduard és Kunigunda."

19. Egy földreszállt léghajós kinyilatkoztatja, 
hogy 10,000 lábnyi magasban a földtől, egyetlen 
chinai rendőrt sem látott.

20. Egy ember sem tud semmit.
21 .Kimerítő értekezés efölött a Divatcsarnokban.
22. Reisz-Schleis német herczegség mozgóvá 

akarja tenni hadseregét, hanem egy káplár megkehe- 
sedik, hát nem lehet.

23. Két olvasó ma reggel a „Pesti Hirnökbe" 
belehalt.

24. Több fejnélküli ember a fejét csóválja.
25. X . kedvencz költőnk munkát ir. A vizár 

nem általános. Többen megmenekülnek.
26. Az ujtéri színházigazgató, a művészi-intézet 

ügyén emelendő, 6 perzsa karómászót, és egy rendkívül 
ügyes aportirozó kutyát hí meg vendégszereplésre.

27. Chinában házmotozást tartanak pénzre. — 
A házmotozás semmi eredményre sem vezet.

28. A  pesti tejárusnők áruczikke még folyton 
oly tökéletes, hogy egyformán lehet használni moso- 
gatóviznek is, és kávéhoz is.

29. Valahol még mindig nem akar hajnalodni. 
Ugyanoda újabb szállítmányok érkeznek világitó 
lámpákul praescribált czylinder kalapokból.

30. Egy vakmerő ember elbúcsúzik családjától, 
miután föltette magában, hogy a budai magyar szín
padon végignéz egy uj eredeti darabot.

31. Az égben két lapszerkesztő találkozik, egy
mással. Mindkető fölkiált : Mint jöhetett ez ide?!

Felelősszerkesztö s kiadó-tulajdono3 : Jókai Mór. Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862.
Lakása : Al-országut, 18. sz. Unger ház, 2-ik emelet. (Egyetem-utcza 4-ikszám.'


