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XI. k ötet.

N I X  Ü  B E R  D I E K O M M O D I T Á T .

(Ajánlva azoknak a mi gavallérainknak )

legunja ám végtére az ember 
a hosszas hazafiuságot; 

kényelmetlen passziv ellenállást 
o különösen a magyar nadrágot. 

k 2°rit biz ez, s nyáron nagyon meleg: 
Mennyivel j 0bb dolga a németnek! 

^ekik nincsen ősi alkotmányuk 
k bugyogóban szabadon mehetnek.

 ̂ ha már megkezdettük a reformot, 
v álljak meg, hogy az atilla sem jobb 

1 em takar jól, s ki-s be gombolása 
Az embertől mennyi időt ellop!

*1^ a kucsma? szemünk kiég tőle. 
kokkal czélszerübb volt a cylinder. 
^ként világpolgárnak öltözve 
Meg Bécsbe is elmehet az ember.

Bécsbe? Mért ne? ott több kényelem van.
Es az szebb is, mint ez a mi Pestünk. 

Én nem is tudom, hogy voltaképen 
Ekkoráig itten mit kerestünk?

Mit nyelénk port hosszú nyáron által?
S tánczolánk farsangon át titokban ? 

Mintha ezzel a monarchiának
Allapotja mingyárt menne jobban.

Apropos Bécsi Mondhatom barátim,
Az a Rájxrát terme non plus ultra! 

Kényelmes nagy bársonyos fotöljök.
Tükör is van téve minden pultra.

Héj tavaly de átkozott helyünk volt 
Ott a múzeumi társaságba! . . .

Nix liber die Kommoditát, Brúder!
Menjünk bele a tdgabb — — nadrágba.

K —s. M —i

*8^9. i86j a foiyd v̂j f0iyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhat
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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.
Mit hallok ? Azt hallok, hogy fiumei vas

utat Essigre azírt akarnak elvezetnyi, mivel 
hogy bícsi gróf urnák joszaga akor utjaba esik. 
Ebül baj lesz. In alázatosan indítványozok va
lamit, hogy kecske is jolakjik káposzta is meg- 
maragyik. Ha mar csakugyan elmulhatatlan

alapot, hogy vasút bícsi gróf urnák jószágán 
menyen keresztül, cseríltesik ki ország áltál 
bícsi gróf eszigí útba eső joszaga másikai, ae- 
quivalensel, mely fiumei útba esik; ekor mi- 
nyart rendibe megleszünk. In megtetem indít
ványomat.

Zebulon.

J Ö N  B O N  A M I  P R I C E Ü !

No urak, most szaladjatok! Jön Bonami 
Pricel

— Hát aztán mi bajunk nekünk Bonami 
Pricével ?

Ez az az ur, a ki ellenünk irt Angliában, s 
a kit mi aztán levicczeltünk.

— Hát’sz akkor quittek vagyunk.
De neméri ám be azzal, hanem most jön 

nagy fúriával elégtételt kérni a magyar újság
íróktól a rajta elkövetett tréfákért.

— Hát ha eljön, itt lesz, azt mondjuk 
neki : „sir Bonami Price; édes amice, vicém 
pro vice; azaz : vicczet adtunk vicczért.44

Igen bizony, de azt kell ám tndni, hogy 
micsoda ember az a Bonami Price ?

— Hát micsoda ember?
Senki sem más, mint az a rettenetes Hee-

nan, a hirhedett öklöző; azzal íratták a czik- 
keket, s most az jön extratrainnel a polémiát 
befejezni.

— Hát csak hadd jöjjön.
Biz igaz a! De ki tud annak megfelelni? A 

„Pesti Napló44 nem; mert annak a mája fáj ; a 
„Magyarország*4 nem,mert az el van fáradva; a 
„Sajtó44 nem, mert annak rheuma van a vállá
ban, a „Hírnök44 nem, mert annak a kereszt- 
csontjában a baja. Ki áll ki a homokra, ha a 
„Donau-Zeitung44 felfedezi, hogy Bonami Price 
nem más mint Heenan ?

— Hát akkor a „Üstökös44 is fel fogja fe
dezni, hogy kicsoda Kakas Márton?

No ugyan ki volna?
— Hát — Toldi János. Aztán beszélje

nek egymássál.

Az önmegtartóztatás jutalma.
Menthetlenül részeges volt az öreg huszár, ki 

józan korában a világ első katonája volt, mindent el
követtek vele tisztjei, de hasztalan, — borozást és 

! kurta vasat úgy megszokta mint lova a vakarót.
Előhivatja egyszer józan korában kapitánya 

í és lelkére akarván hatni, azon tanácsot adta neki,
; hogy menjen el a korcsma előtt első ízben csak pár

szor, kéfeőbb ötször hatszor, és tegye fel magában, 
hogy nem megy be, s ha ezt megállotta, — akkor ju
talmaztassa meg maga magát valami mással mit 
szeret.

Felfogadta ezt becsületére a huszár, és menten 
tartott a korcsma felé, mely előtt elmenvén mondá 
magában, megállóm, nem megyek be, másodszor har
madszor stb. elment s mindig! mondván, megállóm,

mint felfogadtam, midőn azonban fogadásának feles
legesen is eleget tett, mert háromszor helyett mint 
fogadta tízszer is elment a korcsma előtt, mondá : 
,,most már a becsületnek eleget tettem, most ideje, 
hogy magamat mint kapitány ur mondá megjutalmaz
zam, ezzel a korcsmába ment és úgy megjutalmazta 
magát, hogy saroglyán kelle haza vinni.

=  Az osztrák sakkjátszók mindenesetre győzni 
fognak a londoni nagy sakkcongress-en, mert a hú
záshoz jól értenek.
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Tallérossy Simkö levele édes atyja Tallérossy 
Zebnlonhoz.

Ides ur atyam!
. Hötelesígem szerint számolom öt forintocskarul 

mit llekem küldenyi míltoztata.
Három forintocskat fizettem országos kis kertes 

arsasagnak tagsagírt; ötven krajczarkat adtam viz- 
P ̂ károsultaknak, hogy enyim neved újság lapukba 
P o p s ik ,  negyven krajczarkat elköltöttem meg pör- 
tiz k ^  kukoriczkara i — az egy forintocska meg 

^rujczarkaval megvettem magamnak nagy nevet. 
0 Most nagy hazafi meg vágyom ín, mert orsza- 
ö°s kiskertes-tarsasagban indítványoztam.

l'ör. Hogy mivel mar a tarsasagnak uj szabályt 
gcsmaltunk azírt is sokan megvagyunk kik szíp 
szicleket megtarthatjuk, pínzke is megint sok meg 

ragy°n, —_ alapittsuk alsó titkári állomást 600 fo- 
ocskaval erre megadom ötven krajezarka. 

k ^-or. Mert alsó elnöknek fizeteskeje nincs, bo- 
neve napjara csináltassunk gyíman- 

gyurücskít, erre is meg adom ötven krajezarka.
, d-or. Mivel a palotai kiskertecskenket olyan jo 

8 0 C0 7  birbe adakoztunk, hogy birlö urnák mi csak 
t ., *°nntocskat fizetünk azírt, hogy birbe míltozta- 
 ̂ Vennyi, es ö nekünk mar 2000 vesszöcskit kiszol- 

^ertlí^ aJan(^kozunk 200 forintocskat ívenkint, 
ten V a veszdcskik megnőnek is álmát megterem
ik . * egy is ir húsz forintocskat, erre megadom 10
kraJczarka.
q, 1 Minek gyümölcsfa, virág kapuszta, cselid szol- 

° ^ a ve ê babralnyi, mi csak szíp beszídeket 
sül̂  arí8Unk’ egymast jól megdicsírjük, meg is fizes- 
nie' nek^nk ugy dúcai mert mi országos tarsasag

fa g y u n k .
fagyon megtetszette szíp indítványom is ín 

meSvagyom nagy hazafi. /
Tallérossy Simko, 

országos kiskertes tarsasag tagsagos.

^ ' re nem viszi az embert a hitbuz
galom ?

lés i ^ szen nagyon szükséges a nemzeti önbecsü- 
kai anen? az  ̂ nem értjük, hogy hasonló comicumok- 
i'ion*1 akar valaki elérni, minőt a román Visa- 
8a,' ~!lak »Iskolabarátu czimű könyvében, az ifjúság 
8 ine]ara 8zerkesz v̂e> !• rész 114-ik oldalon olvasunk 
r(j )  ]gy hangzik : „A  rómaiak Itáliából, azon régi 
feletaiakt( î származnak, a kik hajdan az egész világ 
a ro ?rMkodtak. A  románok atyja Romulus, kitől 
ten uev ered. Romulust Rhea Silvia s a hadis- 
bGl, ^ rs nemzették. Romulus félig Isten, félig em- 
JJ0 i m°ndhatni tehát félig  Isten. A  románok tehát, 
len származván, félistennek fia i.“  Az ügyet-

lg> barátok több kárt tesznek, mint az ellenség!

Az „u j“ magyar költő.
Jár számkiüzötten az árva kölök,
Dalt zengedez, és dala ugy nyöszörög ,
Oly éhes-epedve foly ajkairól,
Hogy tégla repedne fal ormairól.
Zeng tetteket, a haza szebb idejét,
Goromba csatákat, otromba vezért;
Zeng zsálya-szerelmet, a lyányka haját 
A  szép szemet, arezot, egyéb nyavalyát.
S mig a dal epedve foly ajkairól,
Ábrándozik . . . praenumeransairól!

„Jó gyermekem! a haza szebb idejét 
— Nem tudsz te ahhoz — sohse zengjed,
A  lyánka nem érez, az ifjú nem ért,
Nincsen potya pénze szerelmeidért :
Némuljon el ostoba versed.
Vagy zengj, de magadnak, erőtelentil,
Hol senki se hallja, kemencze mögül,
S méltó dali bért,
Tűzd árva fejedre a fűzfa-babért. “
Es igy, köszörűdén az ifjú megyen,
Nem tudva, hol été, hol ágya legyen;
S mig gyomra tekergeni hagyja, kihal 
Bús éneke, tört szusza hangjaival.

„Föld, fűzfa! örökre az ifjú nevét,
Kő járda! te nyomd kebeledre szivét.
S tán csendes aludni, tivornya után :
Zengd álmait éjiden, árva czigány.“
Szól, s nyugszik azóta, egy ablak alatt,
Hol vargainas fut, ebecske szalad;
S vész-hangon üvöltöz a bakter elé,
S villám-gerelyét viszi ágya felé.
De feljön az ormokon a teli hold,
Mint egy kulacs, a hideg éjbe mosolyg.
Oh ifjú, mi álmod a mámor után?
Szép álmokat énekel annyi czigány.
S már nem fut az ebfi . . . fölötte megáll . . . 
S ott szendereg egy szivar, álmainál.

Milyen limuzint az ellenség.
Nem régen, nem messze egy fiatal vitéz sereg 

bevett egy várat — a vár főparancsnok laka zsák
mányul esvén, két közvitéz a pinezében nehány üveg 
valódi pezsgőt találván, el nem tudták gondolni, 
hogy az mi lehet? és tetejét a szuronynyal addig fe
szegették, mig a pezsgő a dugót kirúgta.

Megrémülve dobta el a vitéz az üveget, midőn 
meglepetéséből magához tért, felkiáltott : „jaj! beli 
hunezfut ez az ellenség, még a borba is puskaport 
tett“ és nem győzte eléggé csodálni, hogy tisztjei 
midőn ezt megtudták, hogy ihatták oly kedvtelve a 
puskaporos bort.
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Németországi kép.

A német testgyakorló (Turner) fiatalság, azon esetet is megfontolván, hogy ha a sors ágyúabraknak 
(Ivanonenfutter) találná őket kiszemelni, gyakorolja magát az abból emésztetlen állapotban kijuttatásban.

P o r o s z  D o p p e l g a n g e r .

Hogy kell a porosz népet a „Kreuz- és Sternzeitung“ eszméjében az uj választásokra előkészíteni?^
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Z e b u l o n o s  i d e á k .

, Hogy képzeli magának Tallérossy Zebulon azt az „ a ls ó h á z a tmely legkevesebb alkalmatlan
é t  okoz? ‘

Borkorcsolya.
a ^  Hr. Z. . . . Stambulba ment. Szerette volna 
a ^ölől is meglátni. Órahosszant sétálgatott
nén n^°S i)01ta e^tt, kérdezősködött angol, franczia, 

rnagyar, spanyol nyelven, ahány emberséges 
\7^Ulmant csak látott. Senkitől sem kapott választ, 
nv .,meS egy öreg törököt s íuHnkn más 
► e ' )ől kifogyván kérdi tőle deákul :

— t)omus sultani?
A török csak néz, de a gróf* többször ismétli a 

kérdést. Erre ez nagy lármát csap s a grófot az össze
csődülő tömeg ütni kezdi : ugyanis törökül domusz 
disznót jelent, s a mozlim azt hitte, hogy a gyaur 
disznózza a szultánt, mi nálok igen éles szidalom.

Csak nehezen sikerült egy oda menő örmény
nek kiszabadítni a szerencsétlent.
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A  fösvény.
X . felső megyében lakik Miklós bácsi, ki oly 

vigasztalhatlanul fösvény — hogy például gyertya- 
kímélésből télen nyáron holdvilágnál vetkezett le, és 
megkezdett asztali boros hordójába mindég annyi 
vizet töltött , mennyi bort abból kivett, — igy az
tán nem sokára a hordó borba ha valaki bele kóstolt, 
— rendesen igy kiáltott fel : „tyűh kacskaringós te
remtette, hiszen ez moslék44 szóval oly rengeteg fös- 

j  vény volt, hogy a nyávogó macskának se adott enni.
Boldogabb és nyugalmas időkben Miklós bácsi 

tekintélyes megyei hivatalt viselt, mi miatt a bol- 
; dogtalan időben feneketlen magányában négy évig 

a nagy világ folyásáróli épen semmit nem tudást, 
nem annyira megunta, mint attól tartott , hogy e 
elfelejt olvasni és gondolkozni, főleg, hogy nem fogja 
megtudni mikor lehet ismét alispány.

Ez okból elhatározta, hogy egyetlen újságra 
szert kell tennie ha mindjárt egy bankó forintjába is 
kerül félévenkint.

Volt ősi falujában 15 intelligens compossessor 
társa, Miklós bácsi tehát igy gondolkozott : ha ösz- 
szehozhatná őket akkép, hogy társaságba állva min- 
denik csak ötven krt fizetne is újságra, ő mint in
dítványozó és olvasó-egyleti elnök semmit, le
hetne egy politikai lapot járatni és neki még egy 
pár kr. haszna is maradna.

Jól kigondolta ezt Miklós bácsi, de terve bir
tokos társai konoksága által úgy tönkre veretett, 
mint a hajdani regélő szerént a budai hegyek közt 
a dér által a paszuly.

Megkísértette ekkor Miklós bácsi azon indít
ványt, hogy tehát az újság olvasásért kiki illetősé
gét termesztményekben mint például egy pár font 
gyapjú, 10 itcze lencse stb. fizesse, ő nagylelkíileg 
praenumerál maga pénzén, — de azt csak ingyen ol
vasni nem követelhetik, de vagy ezen kiadás szokat- 
lansága vagy Miklós bácsi izzadásaibani gyönyör
ködés okozta, hogy a tek. karok hajthatlanok ma- 

! radtak.
Miklós bácsi kétségbe volt esve, mert oly rop

pant öszvegnek általa kiadása a halál kínjaival volt 
nála ugyanazonos, — midőn egyik rokona azt pen- 
dité meg, hogy oly szolgálmányt kell kitalálni, mely 
pénzbe nem kerül.

Ki volt leleményesebb ilyesekben Miklós bácsi
nál? Tüstént indítványozta, hogy tehát kiki fizessen 
évenkint négy nyulat az olvasásért.

Addig meddig megegyeztek két-két nyulban 
és a szerződést szépen aláírták és megpecsételték.

Most azon törte fejét Miklós bácsi mi módon 
praenumeráljon ? ha a levélhordó czigánynak adja a 
pénzt, elkölti vagy eltagadja, ha cselédjét küldi a

postára a postamester megtalálja csalni, mig végre 
elhatározta, hogy maga utazik a 2 órányira fekvő 
városba tél viz idején, mit az nap végre is hajtott, 
ezen útban csak egy lovasántult meg, de midőn haza 
jött várt reá roppant meglepetés.

Családja tagjai ugyanis azon áldott jó rendhez 
voltak szoktatva, hogy ha az éléstárkamara és pincze 
kulcsát valahogy csak meg is látták , menten keresz
tet vetettek magokra, mert a családi mondott három 
főépület kulcsai, a Miklós bácsi zsebében laktak nap
pal, éjjel pedig vánkosa alatt aludtak, maga szokván 
Miklós bácsi kiadni, sütni, főzni, inni valókat, igy 
történt, hogy midőn a postára menendő és épen ko
csira ülendő volt, rohant utána a szakácsné három 
itcze lisztből főzendő galuskához, három tojást kérni, 
mit Miklós bácsi egyetlen egyre lealkudván a speisba 
ment az egy tojást kiadta és az ajtót hirtelen bezárta.

Midőn tehát haza jött rettenetes kétségbe esve 
találta az egész házat, mindenki kerülte és futott 
előle, a cseléd elbújt, neje bezárkózott és azt üzente 
ki fiacskájától, hogy halálos beteg, senki kérdésére 
nem felelt, míg nem fiacskájától, ki kamasznak is 
be illik, kérdé mi történt itt? mire fia csak azt fe
lelte „én nem vagyok oka :

— Minek nem vagy oka?
— Hogy a Czirmos kutya a speisban van. A  

Czirmos az alatt két esztendei „Pesti Napló44 ára 
pusztítást követettel odabenn!

=  Az öreg M. . . . mintegy félszáz év előtt K ő
rösön köztiszteletü lelkész volt. Volt neki egy feles 
szántója Soki uram, kinek az volt a természete, hogy 
ha valamit gondolt, azt el is mondta, anélkül, hogy 
ezt tudta volna.

Egyszer bemegy a paphoz Soki uram.
— Na tiszteletes uram a gabona fel van már 

szórva, tessék kijönni osztozni.
— Nem megyek én ki Soki uram, sok dolgom 

van. Oszsza el igazságosan s hozza be az én részemet. 
De meg ne csaljon mert ott lesz az Isten!

Soki uram mentében elgondolkodott s a mit 
gondolt el is mondá :

— Ott lehet az Isten, csak a pap ne legyen ott.
— Álljon meg csak Soki uram, mégis kimegyek, 

mert Soki uram rosszat gondolt.
Soki uram csaknem sóbálványnyá vált midőn a 

pap elmondá mit gondolt.
— Igaz biz az uram, de hát honnan tetszik azt 

tudni?
— Onnan Soki uram, hogy az Isten nem hagyja 

el a maga szolgáját.
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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 .

Egy hirhedctt nagy ember emlék
könyvébe.

Oh nemes Bonami Price.
Bár nem vagy boné amice,
De lehetnél historice 
Donau-Zeitungnál vice,
Mint kinek van annyi wittze,
Hogy a parádi csevicze 
Nem debreczeni zsendicze. 
így deducálván logice 
Hogy nincs czinkotai itcze 
S igy a magyarnak spersitze 
Rájxrátban van. — Dicső Price! 
Üdvözülíink, mondván : hicce 
Itt van, megvan s nem is bicze!“  *)

Két hajmeresztő történet.
Az egyik eset Párisban, a másik történt ittPes- 
Az egyik az, hogy Napóleon Lajos császár ő 

telsége e napokban sétaközben betért a rokkantok 
palotájába, hol egy sérvitéz mellett elhaladva — 
j^don az neki szokott módón tiszteleg észreveszi, 
nogy a tisztelgőnek egyik karja hiányzik.

Hol vesztette el ön karját vitéz? szóla a
c8aszár.

— Szebasztopolnál fölséges uram, volt a válasz.
— S érdemrendje nincsen? — mert nem látom

azt mellén!
—■ Nincsen sire!
Erre Napóleon leveszi saját melléről az ott 

töggött rendett 8 a sérvitéz mellére tűzi, mire a sér- 
^téz elérzékenyülve ily magas kegy által azon kér
dést teszi:

Felséges uram! Hát ha mind két karomat 
veszteni vala, mivel jutalmaz akkor felséged? — 

lsztté teszem önt, felel a császár! Erre a sérvitéz a 
meliette fekvő fejszét fölkapja s egy vágásra levágja 
Vele másik karját is !

Ez történt Párisban, a másik eset, mely itt Pes- 
en történt következő :

Egy fiatal ember igen jól és bőségesen ebé- 
elvéi, pamlagán végig vetette magát s elaludt, de 

°v  mélyen aludt, hogy álmodni kezdett.
Tele hassal, nehéz álmok szokták az alvó nyu

galmát sérteni.
. Fiatal emberünk azt álmodta, hogy politikai 

vétség miatt elfogatott, börtönbe hurczoltatott hadi-

11Y,  ̂ ^  D.-Zeit., azzal rémit bennünket, hogy Bonami Pr.
ur nagyon erős ember!

törvényszékvérbiróság elibe állíttatott s halálra Ítél
tetett.

Álmainak iszonyától hideg verejtéket izzadott 
s folytatva álmát, azt álmodja tovább hogy fejvesz
tésre ítéltetvén a vérpadon áll s épen a bakó bárdja 
sújt felé fejét elütendő.

Ezen pillanatban érkezik a szobába látogató 
barátja ki az alva izzadót a pamlagon megpillantván 
elneveti magát s az asztalon heverő papirszelő kést 
az álmodó torkára illeszti azon perczben midőn ez a 
zörejre s kaczajra — melyet a bakó gunykaczajának 
vél — fölébred s ijedtében a késnek látására ször
nyet hal ?

Mind két esemény szörnyű dolog! — Csakhogy 
az elsőre azt kérdjük — ha azonnal eszükbe jut e 
kérdés — mivel vágta el egy karját a rokkant vitéz?
— a másodikra pedig, hogy hát az álmát mikor be
szélte el ha szörnyet halt az alvó ifjú?

Persze, hogy lehetetlenség mind két eset, de az 
ám nem lehetetlenség, hogy midőn april első napjaira 
elbeszéltük a hallgatóság csak azután jött az igazság 
fölfedezésére mikor már az egyikre azt kiáltotta, 
hogy rettenetes eset, rósz tréfa volt a belépő pajtásé;
— a másikra meg, hogy de bolond is volt az a fran- 
czia, denique csak franczia bolond, heves vér kell az 
ilyen tetthez!

Egyébaránt ma már nincs april 1-ső napja s igy 
bocsánatot kérünk a szives olvasótól ha első tekin- , 
tetre tán ő is igy tévedett vagy közszokás szerint fel
ült azon kópénak ki emez elbeszéléseket kompo
nálta. (S a miknek elsején úgy kapott mingyárt a 
„Pesti Hirnök“ nem ve vén észre, hogy ez csak a 
„genre“ re való paródia. Szerk.)

História! adoma.
Anno 1850-ben — Haynau korában — történt, 

hogy a szenvedélyes vadász X . . . . i lelki pásztor az 
akkori szokás szerint fegyverengedélyért Pozsony
ban székelő parancsnokhoz folyamodott. — A hatá
rozott órában a páter benyitott a büróba s alázattel
jesen meghajtva magát folyamodványát remegő 
kézzel — e szavakkal nyujtá át :

„Euer Excellencz ich Pharrernicht Rebellant,“  
melyre közbevág az „was bringt er ?“

„Euer Excellencz Waffen-Pass!“
„Nicht Waffen-Pass das ist Inschtancz.“
„Ja! ja! Instancz weil ich nicht schiss in Deucs, 

nicht in Serb, nicht in Schlovák, aber ich, — s ek
kor czélzólag emelvén fel kezeit a még mindig re
megő pásztor mond — schiss in Hősen — (értsd : 
Hasén.)
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Ama bizonyos csizmadia és fele
s é g  kérdései és feleletei.

— — (Ugyan megy le az ezüstnek, meg az 
aranynak az ára!) Az onnan van, hogy elhagytuk az 
ezüst sarkantyúk és gombok viselését; — az rúg- 
tatta fok

-------Furcsa az : Schmerling miniszter urnák
van grippéje, s mégis nekünk kell helyette— prüsz
kölni!

------- Hahn tábornok megint elfogta a nau-
pliaiaktól a vizet (Hát aztán minek neki az a viz?) 
Kell az a reactio malmára.

------- No hallod-e, ma ugyan „kemény pénzt“
vettem be a csizmafoklozásbul. (Tán biz egy kemény 
tallért?) Nem biz én, hanem egy hatost, mely meg 
volt ragasztva kemény papirossal.

-------Hát még a holta után is megveszik a sze
gény emberen a nagy adót (Hol ?) Ott Törökország
ban. Itt olvasom, hogy a miért Rákóczy és a többiek 
hamvainak megengedték, hogy továbbra is a földben 
nyughassanak, negyven aranyat kellett a török kor
mánynak lefizetni. Ez az úgynevezett „örök nyugo- 
dalmi adó.“  (De köszönöm én az olyan örök nyugo
dalmat, a hol még mindig fizetni kell.

------- A pénzügyi bizottmány azt indítványozta
a valuta helyreállítására, hogy a 75 millió egy forin
tosokat be kell váltani az államnak s azok helyett 
75 millió egy forintos kincstári pénzjegyet kibocsá
tani. (Ez olyan mint mikor egy hajó megtelik vízzel, 
aztán valaki az indítványozza, hogy lyukat kell fúrni 
a fenekén, majd azon kifolyik.)

------- Most már megint egyik államférfiunak
fáj a lába. Mi ugyancsak elmondhatjuk, hogy nem 
állunk jó lábon egymással.

-------Párisban nagy színházi verekedés volt, a

minek alapja az, hogy a múlt hónapban a diákok csi
náltak valami scandalumot a színházban, s ezért a 
rendőrség őket nagyon megtépászta. Most tehát az 
„egyenlőségé elvének fenntartása végett a rendőrség 
kapott egy kínálkozó alkalmon, hogy a glacée kez- 
tyiis uraságokat döngethesse el. Már most aztán 
mind a két fél meg van elégedve. A diákok azzal, 
hogy a herczegeket megpiifölték s a herczegek azzal, 
hogy a diákok kikaptak. Fődolog egy bölcs állam- 
rendszerben az érdekek kölcsönös kielégítése.

------- (Hallja kend, a debreczeni Prépost I. há
zasság szerző specereyboltot nyit.) Az jó lesz Debre- 
czenben, kivált ha olyan lesz, hogy az ember még az
nap el is válhatik.

Illiistris személyek utazási czcljai.
Lavalette Párizsba utazott, csupán azért, — 

hogy Rómában a nagyböjt alatt nem kapni cer- 
velátot.

Goyon tábornok neje Párisba utazott, megtudni, 
hogy — kapott-e hát Lavalette cervelátot?

Zamoyski gróf és nehány ezer lengyel Siberiába 
utazott e télen — botanizálás végett.

Lord B. Belgrádba utazott — entomologiai ta
nulmányok tétele végett.

Az olasz koronaörökös Párisba utazik — húga 
keresztelőjére.

Kakas Márton minden szombaton a politiára 
utazik — csupán barátságos látogatások tétele vé
gett s korántsem azért, mintha olyankor a lapját va
lami baj érné.

Számtani feladvány.
A franczia elismeri az olasz királyságot, ha az 

öve lehet Savoya, Nizza, Corsica és Sardinia.
Az angol elismeri az olasz királyságot, ha az 

övé lehet belőle Malta és Sicilia.
A pápa elismeri az olasz királyságot, ha az övé 

lesz Roma, Marca és Umbria.
Ausztria elismeri az olasz királyságot, ha az 

övé lesz Toscana, Modena, Parma, Yelencze és Lom
bardia.

A  spanyol elismeri az olasz királyságot, ha az 
övé lesz Nápoly.

Az orosz végre elismeri az olasz királyságot, ha az 
övé lesz a villafrancai kikötő, meg a mi körülötte van.

Hogy mindezekután mi marad az olasz király
nak? az a kérdés.

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


