szám
V U 26-án 1862

Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képpel ellátva.

Előfizetési

á r : Egész évre jan.— dec. 6 frt., 6 bóra jan.—jun. 3 frt., és három bóra
jan.— mart. 1 frt. 5 0 kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. —
Kiadó hivatal : Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.

Találjátok ki, hogy mi ez?
Veres inge néki vagyon,
Karddal körülvéve nagyon,
Nem kell neki engedetem,
Még is, a hol kelt, megjelen.

Hát ezt ki találhatja ki?
Tavaszszal jön nagy táborral,
Mikor nagy pusztítást forral;
Biztatják a föld népeit,
Ölje meg, a hol teheti.

(•jySoqoaasQ)

( u? d ílnX)

Hát ez mondjátok meg, hogy mi?
Nincsen veres sipka nélkül?
Hamar küzd, nehezen békül,
Vagyon neki sarkantyúja,
Az első riadót fújja.

XI. kötet.

Ezt is nehéz kitalálni :
Fiatalon börtönbe’ volt.
Édes, kedves, nem is hajolt,
Vénségére a szabadban
Fás, keserű, haszontalan.
(•BSjpds)

Hát erre ki ismerne rá?
Minden ujja veres plajbász,
Nem barátja a haladás:
Olló is van a kezében,
Ha megfog, — köszönöm szépen.

,8 5 9. 1861. és a folyó évi folyamból teljes számú példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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T A L L É R O S S Y ZE B Ü L Ü N L E V E L E M IN D E N V Á R Ó I D Á M H O Z .

Tekintedezs barátom uram.
Nagyon jo gondolat, pompás egy gondolat
ez &földhitelbank! mert hogyha holdhitelbank
volna, ki menne fel oda írté? Csupán csak egy
nagy hibaja vagyon ennek földi hitelbanknak;
a min mar kísö segitenyi; az a nagy hibaja
enek földi hitelbanknak, hogy a ki hasznát
akarja venyi, eleb földet kel neki szereznyi.
Mar pedig vágynak sokan polgártársak, a kik
nek egyíb földjük nincs, mint a mi talpukra
ragad, mikor nagyon eső esik. Hat ezekről ki

gondoskodja? Valójában, nagyon helyeslenem
megkell pínzügyminiszter ur azon intízkedísít,
hogy bankiul privilégium meghoszabitasírt. 80
miliocskat kivanya kamat nílkiil 80 esztendőre
hypotheca nílkül. Remílek ebül ín is kaphatnyi,
mindenben osztozván miniszter ur politikai nízeteit, a menyiben kamatot ín sem szeretek
fizetnyi, hypothecaeskat ín sem farasztok maga
mat kimutatnyi: s nyolczvan esztendő múlva ín
is szivesen latok hitelezőket mindlllyen bank kel
nekünk! Mennyei hitelbank, nem földhitel bank.
Tallerossy Zebulon.

P O L IT IK A I É R Z Ü L E T A L E G A L A C S O N Y A B B O S Z T Á L Y O K N Á L .

Van szerencsém előre is kijelenteni, hogy
én legalacsonyabb osztályok alatt a társada
lomnak nem azon rétegeit értem, melyek fa
vágással és téglahordással mozditják elő a vi
lág folyását; hanem mint a szó jelentése hozza
magával, azon osztályokat, melyekben az „a— '
b —ab“ -ot tanítják; s azt bizonyára meg fogják
nekem engedni hat éven alul levő polgártársaim
és társnéim, hogy az ö osztályuk a világban
röftel mérve is legalacsonyabb, s ha ők felnéz
nek mi ránk, kik már a harminczon túl va
gyunk, viszont el kell ismerniük, hogy mi va
gyunk a „magasabb körök.“
Tehát egy úri barátomnak van egy ily öt
éves kis leánya, Jolánka, a ki már tud olvasni,
s ha nagyon szép emberek kérik, deklamál is ;
(nekem is deklamált) azonkívül a kis bubáját
minden nap felöltözteti; de nem mindennap uj
divatba, a hogy azt nagyobb honleányaink
szokták, hanem állhatatosan mindig ugyan
azon magyar csipkés fökötöbe, fűzött vállba
és aranyos köténybe, a hogy már azt. a nagy
honleányok unni kezdik.
Ugyan abban a házban lakik pedig egy
nem hazánkban született hivatalnok, a ki igen
derék, szelíd ember. Annak is van egy kis hat
éves fia : Ottó. No persze : olyan szép név ez,
mint akarmi más.
Ottónak is volt kis bubája, hanem az kato
nás alak volt, sisakkal a fején, és lóháton.
Délután, mikor szabad volt játszani a kö

zös-kertben, Ottó is elhozta a czifra bubáját,
Jolánka is a magáét.
Csoda-e, ha bábvitéz, és bábkisasszony
megszerették egymást? Ez még azok közt is
megtörténik, a kik valódi emberek, s igy le
hetne eszük; hát még azoknál, a kik csinálva
vannak gipszből és papirosból?
Jolánka és Ottó el is határozák, hogy
nem állnak útjában boldogságuknak, hanem
egymáshoz adják őket; a hogy szokták az igazi
embereket.
Hanem annyit kivívott Jolánka, hogy báb
vitéznek zsinórt kellett varrnia a kabátjára, s a
sisak helyébe prémes kalpagot; ezt mind meg
varrta ő neki : s azontúl boldogok voltak.
Bábvitéz nőül vette bábkisasszonyt, s azontúl
mindaketten együtt laktak egy nagy katulyából épített házban; kistaffirozva mindennel, a
mi kell; Jolánka gondoskodott a bábtársak
konyhakészletéről, Ottó szerezte be nekik a
költségre való pénzt — persze kavicsból, a mi
volt az utón sok.
Jolánka hordott a bábhitveseknek mézes
kalácsot, azt megfőzte harminczhárom-féle
ételnek, azután meghíták magukat ebédre
hozzájuk;-megkínálták a bábukat is, s a mit
azok meghagytak, azt ők ketten megették.
Ezek a játékok tetszettek a szülőknek.
Ugyan kinek ne tetszenék az, a mit a gyerekek
játszanak?
Egyszer azonban kitört a viszálkodás kö
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zöttük : egy este Jolánka duzzogva hozta fel
a kertből bubáját, konyha és asztal edényeit,
székeit és asztalkáit. A bubák elváltak egy
mástól.
Kérdezték, min vesztek össze, miért hara
gudtak i g y meg, hogy báb úrnőnek el kelle
válni bábférj ecskétől ? de Jolánka nem adott
felvilágosítást.
Végre atyja fogta kérdőre : mondd meg
nekem kis lányom; mivel haragított meg
Ottócska.
A kis polgártársnö elébb szemébe nézett
atyjának;oli ezek a gyermekek úgy megtudják
azt a nagy emberek szeméből : kihez legyen

bizalmuk, kihez ne? Azután nagyon keseregve
elpanaszlá.
— Nézze csak, az az Ottó : milyeneket
mond nekem!
— Hát milyeneket mond, kis leányom?
— Hát olyanokat.
— De milyeneket?
— Nem is játszom vele többet soha.
— De hát mért nem?
— Hát mikor azt kérdeztem tőle, hát te
Ottó mi fogsz lenni, ha megnősz? hát azt fe
lelte nekem, hogy Rájxrat. Ilyen embernek a
bubájával nem játszik az én bubám többet!
K —s. M —n.

K U K L IN É P R E D I K Á C Z I Ó N A K F O L Y T A T Á S A .
(Két cseléd fölött.)

~~Azt hallom, Kukli, hogy te túl akarsz adni sőbb biróság a városban? ha bevádolnak, föl
a kapusodon Golyhón, s a Jóválett fiút akarod mented magadat : ez nem ok, ezt már megczáfoltam; mondj mást. Hogy hátad mögött ellened
.. yébe fogadni?Igaz ez?— Hogy nekem
is intrikázik, hogy rágalmaz? Jaj, Kukli, ha te
Z0)nhozzá, hisztéged szolgál, nem
Akár
yaT1 h°zzá közöm, akár nincs, én nem engedem. azokat mind el akarnád kergetni, a kik felőled
volt nálam a Golyhónak a felesége, derék jó roszul beszélnek, magad fekünnél itt az ágy
asszony—no ne köhögj olyan furcsán, mikor én ban. Hogy akkor legalább jól
Ez már
szelek!— persze hogy derék asszony; annyi- csak csúnya gorombaság tőled. Hiszen nem azt
^,al derekabb, hogyaz urát rajta kapta, hogy értettem én, hogy akkor engem is el kellene
, nczosnékkal levelez, még is könyörög érte, s kergetned, hanem hogy akkor kénytelen vol
megígértem szegénynek, hogy nem engedem nék fennmaradni, s magam nyitogatni a kaput.
1 ^raf elküldetni. Micsoda beszéd már ez tő- No minthogy ilyen szépen kivágtam magamat,
A • hogy hát akkor fogadjam meg magam szg- hát nem bánod, maradjon meg a Golyhón
ac$nak! hiszen nem tud főzni. Micsoda? Ar- kapusság de azért a Jóválettet is megfogadod
.'/tfőzni tud. Te meg nem tudsz egyebet, mint házinspectornák. No nem bánom, legyen neked
yosz calembourokat csinálni. De hát szeretném is meg a kedved; hiszen ott lehet Jóválett,
js tudni, hog y miért akarod szegény Golyhón- azért ha Golyhónál vannak a kulcsok, azt ere
? . ugy mir nix, dir nix elbocsátani? Hogy geti az ki és be, a kit neki tetszik. No már
p
fákkalés zsebmetszőkkel van ismeretségben ?most örülsz ugy-e, hogy nem háborgatlak töb
j j ani>ál jobb, legalább tőlünk nem lopnak. bet? Nos nem is kívánod, hogy jó éjszakát kí
°yy utoljára még téged tartanak miatta or- vánják? vagy már alszol is ? ... Ugyan sokat és
yuzdának? Hát aztán? Nem te vagy-e a legfel mélyen is alszol te mostanában, Kukli! . . .

j .
A magyarok nem is bírják méltányolni, menyliőc? köszönhetnek a mostani kornak! Azt mondják,
t
C8ak ezen úgynevezett „Sehliff" hiányzott neki
ölel^ ai szer®n}'8ég> melyben most is leczkéztetik,
ynek következtében magáról mit sem szabad be

szélnie. Majd ha egyszer a magyar egy nagyott tiiszszent, ő maga mit sem fog tudni róla, mindaddig,
mig csak a külföldi lapokban nem olvassa.
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A tormás metélt.
Két jó barát vendéglőbeni étkezésük alkalmával
egy harmadik idegennek tolakodásától menekülni
! óhajtván, — ki naponkint asztalukhoz ült melléjük
s őket üres beszéde által boszantotta, — tanakodtak
, mikép eszközöljék ezt az üledék megsértése nélkül,
j Egy Ízben észrevették, hogy mit ők a pinczértől kí
vántak, az idegen ugyan azt kérte tőle, mondván:
„Nekem is abból."
Magához hívja az élczesebb barát a pinezért
időközben s kérdi, mi tészta-étel lesz ma ebédre?
— Ví\jas metélt parmazán sajttal, — felelt a
kérdett.

— Itt van egy ötös, s ha a velünk étkezni szo
kott ur szokása szerint „ugyan azt“ kívánja mit mi,
neki parmazán helyett tormás vietélttet hozasz.
Ügy Ion. A kelletlen vendég csakugyan tormás
metéltet kapott, s neki esik mohón a tésztának, de
alig nyeli le, elvörösödik, könyei pottyognak tányé
rára, s jobbra balra néz asztal-szomszédai felé; látja
hogy azok jó iziin esznek, neki fog ismét, ekkor úgy
rá jött a köhögés, hogy fölugrott székéről s oda
hagyta az éttermet s többé nem is látták őt a ven
déglőben.
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A párisi rendőrség roppant szabadelvű beszédeket tart! — lefoglalva.

kgv ama hatalmas „Parteiführer-ék" (pártveközül, melyeket noha többnyire csehek s nétek, a magyarok bizalommal követnek.

2=5 Összetűzött a vasasnémet gazdájával Ökrös
*Pnial Debreczenben. Szóról botra keit a német, s
eguté Ökrös gazdát. Az időben szent volt a ka(j^a..5 legtöbbnyire ennek szolgáltattak igazságot.
^^r° s emiek, még inkább rendkívüli erejének tuda^ an>megfogja a katonát, s minden csontjában izé
le ^
összeropogtatja, hogy ő kémét, a verekedőt,
Pakk *n
az ispotályba. A megropogtatottPet r aPitánya hivatja a ropogtatót: na Ekres kazta,
te i -a katona, megtérte, most paj lesz! „Nem verta^ í£
v^öz kapitány uram csak megtapogat
ja1?.* ^
*8en>megférte, csupa kik a teste. „Biz én
tán ^ CSak meg tapogattam, higyje meg vitéz kapie ^ Ura.m,u Ah mi beszéd; hát tapogasson meg kend
Sem is. „Megtapogathatom vitéz kapitány urat?

Tiszt. Ha! ön az ugy-e a ki itt minden este rumort csinál?
Vendég:.
Én nem,7 hanem a rlium és az orrom
O
együtt csinálják a rumorrt.

Na csak rajta! Erre Ökrös gazda megfogja vitéz ka
pitány urat vállán, hogy ennek minden csontja ro
pogott bele, s a vas maroknak nyomai egy hónap
múlva is kéklettek. Na na Ekres kazta elég! látom,
hogy kendnek erős tapintata van!
= Egy bizonyos debreczeni magkereskedésbe
hetivásár alkalmával bevetődik egy katonaviselt
öreg huszár, veteményt vásárolni, kérdezi, hogy vannak-e és mi félék? Mondják neki, hogy van : ugorka,
káposzta több fajú, saláta stb.
Nagyot gondolkozik a huszár s végre felszólal,
hogy abból a töltött káposzta-magból is kérek egy
porcziót ha van!
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Napraforgó.
„A h be gyöngy egy virág
Ilyet nem láttam még
Ezer szemmel ragyog
Mint a csillagos ég,
El áll szemem és szám,
Mi ez édes apám?
„Kedves kis fiacskám!
Különös virág az,
Mert csak napfényt keres
S állhatlan és ravasz,
Fény nélkül szomorgó,
Neve : napra forgó.“
„N i ni édes apám!
Az a czifra bácsi,
Ránk se néz, és nálunk
Meg sem akar állni,
Pedig a nyáron még
Házunknál volt mindég.“
„Lásd édes kis fiam!
Azért nem jön elénk
Most az a czifra ur,
Mert elszegényedénk.
Fény nélkül szomorgó,
Neve : napra forgó.

Infélix.

Kinek milyen a kalapja
Csak olyannal köszön.
Még a szél is ha kedve jött,
Szárnyaira leghamarabb
Méltatja őt.
S bár mily lángész van alatta
Nem ég el a kalap soha . . .
De a legérdekesebb az
Mégis a kalapban,
Hogy egész szép világ érte
Áll örökös harczban;
S hol nő hordja a kalapot
Papucs kormány virágzik ott . . .
Végre ha kell
A kalap mutatja,
Kinek milyen
A z ő indulatja.
A jó vérü vigkedélyü
Csapja félre;
Letolja a sötét lelkű
A szemére,
A szeszélyes benyomintja tetejét,
A bátor emelve hordja,
Hogy bizton lásson alólla
Szanaszét.
Haragosnál változó az állása,
Minthogy fejét igen gyakran megrázza.
Kinek emberismeret kell
Ezekre kell vigyáznia,
S felesleg lesz épenséggel
Minden phreenologia.

Föl a kalappal! • . .
Sok verset megírtak
Mióta a Tisza,
Járja az alföldi
Rónát össze vissza,
Igaz, hogy a vizenyösség aztán
Növekedett itt is idő folytán . . .
De mi a kő!
A kalapnak
Nem jutott egy költő. —
Ah pedig ő magassága
Milyen tág kebellel várta!
De ideje hozzá fogni
Ha már tetszett ő neki is
Hozzánk lealacsonyodni.
Tehát a kalapra immár
Mert dicsőségszomjazva vár. .
Xagy dicsőség jutott a kalapnak
Ez árnyék világban,
Mert minden rang, — minden osztályúnál
All ő magasabban
Sőt a legmagasabb gondolat
Alól van a — kalap alatt. -Mégis van a kiváltsága,
Hogy bárha király jön,

Csak az a nagy kár,
Igen nagy kár!
Hogy nekem nincs jó kalapom.
De ha teszem,
Egykor leszen;
Engem úgy se’ félre csapom . . .
S. J»
= Az egyszeri diák ki minden szombati
tanári ülésben 4—5 különböző apró csínyekért idézve
és büntetve lévén, midőn az egyikben megkapta
Ítéletét : megint oda állt az elitéletlenek közé;
mit meglátván egyik fiatalabb tanár mondja : ,elmebet amice — ön már tudja mit kap — elmehet!‘
„Nem lehet spcctabilis : újra következem,, — mond
a diák és újra oda állt a még absolválatlan delin'
quensek közé. Ez igy ment 4-er, 5-ör mindig újra
következett. — ,ö n egyre másra kap 5 órát és fizet
5 ttot. — mond a tőle már menekülni vágyó tanar
— és most aztán elmehet!4 Amaz azonban csintalan
phlegmával elővesz zsebéből egy játék kártyát „nem
i emelnénk el spectabilis — dupla vagy semmi ?“ —
Hanem aztán meg is lett az emelés; csakhogy nem
I a kártyán.
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KAKAS

MÁRTON

EMLÉKLAPJAIBÓL.

«HoI jó bort érezek betérek^-féle.
Ivatonai gyakorlat volt D . . . mezővárosén kivül, s egy dzsidás közlegény lova megbokrosodván,
kibújt gazdája alól, s neki váltott a balatonmelléki
falvaknak, ahonnét kevéssel előbb hozta meg urát
executiónális kőrútjából.
Utána a gyalogra maradt polák lovas, feltevén
^agában, hogy vagy lovával vagy a nélkül ő sem tér
yssza többé. Rótta a falvakat egyiket a másik után,
e? senuni nyom, még a patkó helyek is mind megfér
j e 9' látszottak neki az ut porán, elbusulta magát,
°fyan olcsón meglehetett volna venni tőle e világi
gyönyörűségekre praenumeralt portióját : egész éle^5 panaszkodott házról-házra, hogy a jóra való
magyar embernek a szive is elmarjült rajta.
.Tudod mit sógor? — mond egy fbldmives
* yafi : lóval ugyan nem, de jó tanácscsal szolgálha^ Grondolj csak vissza, hol evett lovad legtöbb
rákot és legjobb szénát executiónális utaztodban,
?oa tért ám be a te lovad, mint a boros ember a legJobb csapszékbe/
Es úgy volt : meg lett a ló a — luczernájáról és
2abjáról híres N. N.-nek majorjában.

Nyugágynak kemény.
Alkotmányával kérkedett a franczia, az angol
hotf me^ ut°bbi csa^ azon vég megjegyzést tette,
i ^ alkotmánynak iszen alkotmány az, de — szasúgnak kevés. Mit a franczia nem akarván meg^ni ; mérgükben elaludtak; hanem a franczia a
Pa fora szorult; — reggel aztán panaszkodott, hogy
§yan elzsibbadt a csípeje meg mije . . .! „A z lehe. en —- felel az angol — hiszen puha fenyőfa az
^uen feküdtél ? ------- vagy most már elhiszed, hogy
kémé
Pllba ’ az nyugágynak még untig elég

^ftnács a katonákul visitált legé
nyeknek.

s már ázott számára a bírói virgás, midőn egész os' tóba okossággal úgy akasztotta meg a tanácsot
mondván : „nekem otthon azt mondták , hogy azt
; mondjam, hogy én bolond vagyok, azért megcsapatódnom nem szabad!“
Nem jó volna-e ha a visitálandó legény is azt
mondaná a katona-orvos kérdésére : „én iszen hallom,
hanem otthon azt mondták, hogy ha hallom is csak
azt mondjam : nem hallom?“
j

IHindenváró Ádám levele Tallérossy ZehuIonhoz.
Tekintetös barátom uram. Most hallom a köncsögi rektoriul, az óvasta valami újságbul,hogy japanai vademberek járnak Francziaországban, Ang
liába is elmönnek s hogy ö fölsége, a Napóleon csak
azon vót, hogy mindönképpen mögmutassa nekik,
milyen nagy vendígszeretettel van hozzájuk. Má
most aztán ö fölsíge, a Times meg azt indítványozza
hogy Anglia pedig mutassa mög nekik az ö töhetsígit, hogy milyen erős és hatalmas, had ijedjenek
mög. Má hiszön én azt mondom, hogy ha vendégsze
retet köll, gyüjenek ide hozám Emausra, mögtraktálom én az égisz követségöt tarhonyás pörkölt bürgével, édös paprikával, meg töltött szármával úgy,
hogy a füle is két-felé áll tüle! Ha pedig azt köll
mögmutogatni, hogy hát a magyar milyen erős? neköm ugyan ögy csöpp vontatott csüvü ágyúm sincsen;
de van a füldeáki tanyámon egy olyan gányóm, hogy
földhöz veri az ükét, ha csak a köll nekik, úgy, hogy
tudom Istenöm, mög lösznek vele ölégödve.
T udván,h ogy Tekintetös barátom uram ögygyütt trafikál azokkal az újságírókkal, kérőm szépen,
tötesse ki ezt az én hazafias ajánlatomat valamölyik
„Üstökös“ -b e ; de ki nö igazitassa az ortographiám at, mert ez így helyös, a hogy én cselekszöm, s
nem a hogy a tudósok elrontották.
lökötelezött tisztelője
Mindenváró Ádám, 8. k.

a X , . . gazdának bárgyú ökrész cselédje egyszer
= Egy spanyol művész oly kezet készitett a
'l^^szédnak kukoriczájából sütkezvén, a szomszéd
.j af rajt éretett és megzálogoltatni próbáltatott. Az | londoni kiállításra, melylyel minden mozdulatot ké
y f elmegyengék azonban roppant testi erővel szokván pes kivinni s a szemlélők csodálkozására még két
ok
nieS az ütlegezte meg a szomszédot. Másnap az ezüst reált is felvett vele az asztalról; — ha mináe
bíróhoz idéztetvén : gazdája azon utasitással lunk mutogatná ezen„Kunststück“ -ot tömegesen to
^ ^82tl *\> hogy csak azzal mentse magát, miként ő lulna a nép hozzája, nem annyira a mesterséges kéz,
0nd 8 igy megcsapatni nem lehet. Ez elmegy; — hanem az ezüst pénz megszemlélése végett.
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hatnája van, hogy sok katona más ellenség hiányá
ban maga magát öli meg. Napóleon ennek brochiireek által akar gátot vetni, melyekben ki van mondva,
hogy derék ficzkók, hogy a waterlooi-csatát is ők
nyerték m eg, s csak legyenek még egy kis türelem
mel, de a ki már épen nem bir magával az jelentse
magát, aztán majd elküldik Cayennebe borsót rágni.

A beteg ember.
Fekszik, nyög és liheg, szegény beteg ember!
Gyógyiták, nem használt, mindenféle szerrel.
Kifogott a kúrán makacs betegsége.
Lemondtak már róla, azt hitték, hogy vége.
Egyszer csak felugrik, elkezd ütni, verni,
Három Kranwarter se birja leteperni :
Bámulják erejét, ni még milyen izmos!
— Gyógyulás ez talán? Nem : — csak paroxismus.
------- A (léli szövetkezettek Memphist, ha nem
lesz tartható, fel akarják gyújtani; — ha okosan jár
nának el, hadi-cassájokat tetemesen lábra segíthet
nék ezen látmányra való jegyek kiadása által! Bez
zeg sietnének oda a kéjiiző, kiaszott angol tőzsérek,
hogy úgy ne járjanak mind azok 1813-ban, a kik
spleenben haltak meg, mivel Moszkau leégését nem
szemlélheték.
------- Varsóban is hasonló ünnepély volt mint
minálunk a Sz.-Gellért hegyen, csak hogy ott az al
mák még egy kissé aprók s kemények voltak, azért
nem is igen kapkodtak utánok, s a (rend) őr-angya
lok iparkodtak legalább néhányat a lengyel sapkákba
irányozni a mi annyit jelent, hogy jövőre eszökbe
fog jutni — hogy az ünnepély azonnal kezdődik ha
ismét éneklik azt a híres „Bőse cos Polska-t.“
------- A K. csodálkozik, hogy az alföldön, alig
hogy az ujonczozás megszűnt, már meg a fegyvere
ket szedik, pedig ez igen természetes következés;
hisz az ujoncznak fegyver is kell.
— — „D . Zeit.“ panaszkodik, hogy a csehek,
csupa demonstrátiói dühből, annyira viszik a költők
ünnepeltetését, hogy jelesek hiányában holmi vándor
színház-igazgatókat vesznek elő. Nem csuda, ha a
művelt osztály ezekben is valami dicsőítésre méltót
talál, mert még a hanákok is képeseknek érzik ma
gukat Crimea földéből valamit kicsikarni, miután
már a tatárok és bulgarok felhagytak vele, — azon
ban meglehet, hogy ezek is csak csupa demonstratiói dühből lettek muszka alattvalókká.
------- A franczia seregnek már annyira harczol-

= Luka Vukalovics-ot azért mondják ellenei
sérthetlennek, mert ha veszedelemben forog úgy se
gít magán, hogy kapja magát s rögtön igen lelkiis
meretes lesz, azaz, magába száll t. i. Luká-ba, hol
biztosságban el van mig az ellenség eloszlik aztán
ismét kibújik magából.
= A japáni német telepitvényeken 100,000
chininhéj-fa díszéig, melyeknek Jezsuitahej-fa nevet
adtak; ennek még Haneman sem adhatott volna he
lyesebb nevet, mert a Jezsuita látása hideglelést
idézhet elő, tehát a similai similibus elv szerint, va
lami Jezsuita félét kell bevenni ellene.
= H . . . táblabiró nehézkessége miatt utóbbi
időkben a könnyebb ifjúságtól sok tréfát volt kény
telen eltűrni. Megtörtént, hogy ha nevezetesebb
tárgyban, véleményét eleve gyanítani lehetett, s ily
véleményre szükség nem volt, szóhoz jutni nem engedék. Ilyenkor aztán, minden szónál, mely az ő
eszében is megfordult, helyeslést intett. Ellenkező
esetben neki veresedett, s egyes szótagokkal bele
szólt a beszédbe. Ülés után pedig rendesen elmon
dogatta „Bolond dolog az az id ő ! Mig ifjú voltam,
az öregek nem engedtek szólni; szerintök : még
várhattam; most már az ifjak nem engednek szólni,
szerintök : már elkéstem ! " — De hát egy időpontnak
mégis kellett lennie, mely az átmenetet képezte?
észrevételezé valaki bizonyos alkalommal. Azon idő
pont alkalmasint két gyűlés közé esett, azért nem
lehetett felhasználni.

(KT* Melléklet: Előfizetési fölhívás a „Szépirodalmi Figyelő" m áj.— októberi félévre 1862.
Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos : Jókai Mór.
Lakása : Al-országut, 18. sz. Unger ház, 2-ik emelet.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862.
(Egyetem-ntcza 4-ik szám. ■

