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B alogh Zoltán.
Miclon tisztelt és jóltáplált barátunkat bemutatjuk, nem tehetünk okosabbat, mint hogy 

ideiktatjuk önéletírását, ily czím alatt :
I )ieteti Ív a i felolvasás n kövérség felett.

Volt a klubbok hazájában, Londonban egy 
társulat: „a  kövét' emberek tár
sulata.11 Nem tudom, fenn áll-e 
még, de annyi bizonyos, hogy  
ha valaki tagja akart lenni, s 
úgy is befért a terem ajtaján, 
ha csak egyik szárnya volt 
nyitva: szimplicziter visszauta
sították Ellenben ha mind két 
szárnyát ki kelle neki nyitni : 
nagy diadallal vitték be a gyű
lésbe , s üdvözölték mint hiva
tott társukat.

Mind ezekből az tűnik ki, 
hogy a kövérséget az erény 
bizonyos fokának tekintették 
s a domború keblű táblabiróra 
mai napig is azt mondja a ma
gyar, hogy : tekintélyes ember.

A  világtörténet azt mutatja, hogy a 
jelesebb emberek kövérek szoktak lenni. Deák 
Ferencz, -XI V. Lajos, Mirabeaux, Beranger, Göthe, 
Jales Janin, Vogt Károly, Thackeray, Luther Már

leg-

ton , idősb Dumas Sándor, mind vastag korpu- 
lencziával áldattak meg, pedig 
ki tagadhatja, hogy a lélek 
ezer fönsége nem lakozott, s 
lakozik bennük ?

Sőt, a lángeszű Shakespeare 
is kövérnek képzelé az ábrán
dozó , töprengő Hamletet, mi
dőn az V-dik felvonás végje
lenetében a királynéval vilá
gosan ezeket mondatja :
Adj kendőt, hogy törölje homlokát 
Fiúnk , hisz ö kövér . . . .  stb.

De nézzük Rapliael Petrar- 
káját, nem kövérnek festé e a 
nagy művész? Hogyan lehet 
tehát vádolni bár kit is, ha kö
vér s sentimentális verseket ir?  

Ellenkezőleg, erre csak kövér emberek vannak 
hivatva, valódi érzés csak ezekben lehet, mert 
a physiologia törvényei szerint sangvinikus vér
alkattal birván, könnyebben fogadnak minden 
benyomást, s hajlandóbbak a szelíd indulatokra
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Mi a szépség fogalmát illeti, szinte meg
mutatta azt már Rubens, hogy a művészetben 
is szép a kövér. Remek képein az alakok na
gyobbrészt bő testnek, legyenek bár nők vagy 
férfiak.

Részemről valahányszor sovány embert lá
tok, mindig vagy Don Quixote jut eszembe, mi
dőn csak azért koplalt, mert ez a bolyongó lo
vagoknál így vala szokásban, vagy Kaulbach 
Mephistója, midőn Faustot illustrálja.

Mi is van azon a vékony pipaszár lábakon, 
horpadt mellen, kiálló bordákon ? 'A soványság 
soha sem lehet aesthetikus dolog, s ily emberek 
előbb-utóbb az epe áldozatjai lesznek, ha ideje 
korán meg nem lelik az asylumot, s kritikusnak 
nem csapnak föl, hogy annak a sötétzöld folya
déknak szabad folyást engedhessenek. Nevezzen 
nekem valaki egy ily szellem-hóhért, ki kövér 
lett volna. Nincs rá példa. Nézzük Bőmét, Irei- 
taijol, a Sehlegeleket, összesen alig nyomnának 
többet egy pulverizált bőregérnél.

Hazai kritikusainkról nem is szólok, mert 
ezek egyátalában igen keveset nyomnak.

E gy szóval, ki szeretné a soványát? Ha 
lovat, ökröt, birkát vásárolunk, nem azt nézzük, 
hogy sok-e húsa, zsírja? Ha jószágért adjuk 
pénzünket, nem azt nézzük, hogy kövér-e föld
je , legelője ? A  töltött káposzta is csak úgy jó, 
ha vastagon van szalonuázva. S végre : nem 
tetszvágyból fordúlnak-e hölgyeink is a vattá
hoz, hogy derekuk legalább mellben mutasson 
valamit ? Ú gy  vagyunk biz" ezzel, mint a füleki 
paiócz-suhancz a menyasszonyával, hogy : 
ép’ azért ütjük , mert szeretjük. Talán tisztelt fö -  
munkatárs bárátom is szeretne kissé kövérebb len
ni’, hanem savanyu a szollá, ugy-ef

Alkalmasint ez okért róvta rám e czikk 
megírását, mintegy vádolva, hogy mért nem 
hasonlítok, mint sokan, a tenger azon lakóihoz,

melyek Hering név alatt ismeretesek a termé
szet-históriában.

Én azomban generozusan ideigtatom a re- 
czipét, mely szerint meg lehet hízni :

Aludd ki magad mindennap becsületesen.
Reggelizz paprikás szalonnát, mint teszi 

ezt Vajda János az udvari kanczelláriában.
Tarts vén szakácsnét, ki még nagyapánk 

idejebeli ebédeket tud főzni.
Soha korcsmái bort ne igyál, hanem olyat, 

melynek taposásánál magad voltál jelen.
Ebédután legyen zacskódban mindig szűz 

dohány.
Különösen vigyázz, hogy semmi kellemet

len hír föl ne indítson. Ezért nem ajánlom a po
litikai lapokban a külföldi rovatok olvasását.

Ne gondolj e mostani pénztelen világgal, 
hanem örvendj, hogy udvarodon még nehány 
apró marhád vau.

Őrizkedjél szomszédaid dolgába avatkozni 
s legfülebb csak kártyázz velük esténként, —  
de ekkor is ne haragudjál, ha veszítesz, mert a 
harag soványít.

A szerelemnek csak a sentimentális oldalát 
ismerd, a többi úgy sem ért semmit. Ezért aján- 

I latos, ha épen költő v a g y , hogy csak sentimen- 
1 téilis verseket pengess lantodon, miután az erő
sebb szenvedélyek, melyeket az epikus s drámai 
költőknek át kell érezniük, apasztják a testet. 
De legfőbb előmozdítója a hízásnak az „ Üstökös“ 

j szorgalmas olvasása, mert ha ezt elmulasztod —  
haszontalan minden tanácsadásom.

Ennyiből áll az én reczipém, s hiszem, hogy 
! a két haza sok jeles kövér emberének méltány
lásával fog találkozni, midőn Huyo Victor „ Szá
zadok legendája-nők azon argumentumával zá
rom be, hogy egy, a legyek marásától megmen
tett kövér disznó, még a mennyországban is lenyom
ta a kegyetlen Murád ‘minden bűnét.

Balogh Zoltán.

Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz.
Tekintedezs barátom uram ! | béliünkét, (vagyunk izs tizennigy miliocska!)
Nálunk tele orszaggyülisel levegő. Kar, j hat kenyirhajaval. Magyar hajtó izs praenume- 

hogy csak levegő. Híradó, Bicsi, liat vezirezikel rationalis edictumaban aszongya, hogy fogja na- 
kieügitete orszaggyülis elözminyeit. Mar most | gyón gyorsan közlenyi orszaggyülisi tudositaso- 
irtek. hogyan lehete hajdanában hat arpakenyi- i kát. No no, csak ne olyan nagyon gyorsan! elib 
rel joltartanyi tízezer embert. A Relli joltartota kicsi lasacskan. Hiszen rairjük! Interdum nagy
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gyenyerüsigel tanulmányozok doctor Taschek 
et Comp. válogatott mineralogiajat. Doctor Ta- 
scliek azt a cliemiai axiomat felalitja, hogy a ki 
pinzt akarja megtalalnyi, ot kel neki keresnyi, 
a hol va n ; mások meg azt mondanak, hogy 
nem igaz, mert pinzt ot kel keresnyi, a hol nincs, 
hogy meg ne találjon az ember. Mind a ketönek 
van izs igazsaga, nincs izs igazsaga Mert ha az 
ember az embernek nem adna ki azt a pinzt, a 
mit az emberiül kapja, akor sok pinze megma
radna az embernek, hanem mikor aztan mig töb 
pinz keleue az embernek, azt mondana ra az

ember, hogy nem ad töbet az embernek. Ezt kel 
meggondolnyi az embernek! Egyibiranta az izs 
mutatya valamit, hogy égisz Európa diarrhoea 
oratoria-ban szenved. Mindenüt beszilnek, sokat 
beszilnek, vighetetlen hoszszukat beszilnek. Pa
risban beszilnek, Londonban beszilnek, Berlin
ben beszilnek, Bicsben beszilnek; csuda volna, 
ha ránk izs nem ragadna magat járvány. Edig 
hala Istenek egisigesck vagyunk; halgatunk.

Alázatos szolgája

Tallevossy von Zebulon,

i

A birodalom legjelesebb generálisa.
E gy bizarr ötleteiről, valamint adósság-csi- 

nálásáról egyiránt ismeretes magyar báró a vas- 
I utón együtt utazott több katonatiszttel, 
í A  kedélyes társaságban természetesen szó

ba jöttek a birodalom ügyei, s a többi közt pénz
viszonyai. Az egész társaság úgy találta 
egyéni szempontból véve a dolgot, —  hogy biz 
azok elég szomorúak.

—  Én mégis tudok valakit, —  mondá a 
báró —  aki megtudna szabadítni mindnyájunkat 
ezen calamitastól, s ezen hatalmas férfiú —  egy

1 generális!
Mindenki meg volt lepve ezen vélemény

által.
—  Ki legyen az? kérdezék a kétkedni lát- 

| szó tisztek.
—  Találják ki az urak! —  mondá a báró.
Egyik X . a másik Y . a harmadik Z. gene

rálist emlité.
—  Egyik sem —  mondá a báró. —  Az én 

generálisom : —  General Quitt.
Képzelhető, hogy a társaság minő élénk 

! helyesléssel fogadta a báró véleményét.
—  En ugyan czivilista vagyok —  végzé -  

de magam is mindjárt ezen generális zászlója alá 
szegődöm.

Versemények.
i.

Szép vagy szentem, úgy játszik át 
A  pir gyönge arczodon,
Mint halomra tépett rózsa 
Könnyű fehér fátyolon.

És tüzes vagy, kék szemedben 
Úgy ragyog a szerelem,
Mint a mindenség lángszive 
Fenn a zafiregeken.
/

Ámde én se vagyok vétkes,
Abban fekszik a h iba :
Hogy a gyöngyhám s rózsajárom 
Mindenképen csak ig a ! . . .

n .
Páter Habakuknak 
Szokásában állott,
Hogy reggeltől estig 
Rettentőn pipázott.

Rettentőn pipázott,
S ivott borzasztóan,

r
Es iszonyú kárt tett 
Több nemű burnótban.

Megütközött ebben 
Egy fiatal fráter:
„D e nagyban élvezi 
A  jót —  édes páter!“ —

Egy mélyet sohajta 
A jó  páter erre,
S keserű mosolylyal 
Készült feleletre.

Mind kevés ez immár, —
Bár olyast is tudnék 
Édes öcsém, —  mit a 
Fiileimbe dugnék! . . . .

Kukoricza János.
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Július Caesar írja Napóleon élettörténetét.

Előszó. —  Minthogy nagyon ráérek ide át, az Orcusban, üres óráimat a rajtam túl történt múltak ese
ményeinek tanulmányozásával elfoglalni, a pokolbeli tudományos köröket e munkával kívántam meglepni.

Kár, hogy Guttenberget kitiltotta az itteni Index congregatio a pokolból, s igy nem nyomathatom ki a 
munkámat, s ilyenformán, papiros hiányában, kikészített embcrbörre kénytelen vagyok azt magam ledietálni Sisy- 
phusnak; ki a kőhordást egyidöre azzal a penitencziával váltotta fel, hogy annyi példányban másolja le, a hány 

j itt lakó jó  barátomnak meg akarom azt küldeni.
Nagy hibának tartom, hogy nem Napóleon élt akkor, a mikorén, s én akkor, a mikor ö. Nem esak azért; 

hogy az én Calpurniám már közel kétezer esztendős, s a cserét nem bánnám m eg; de különösen azért, hogy én 
; többet tudnék ö tőle tanulni, mint ö tanult én tőlem.

Hanem az bizonyos, hogy nekem nem voltak ugyan pánezélos hajóim, hanem azért én mégis el tudtam 
foglalni Britanniát.

Az auguroktól sem ijedtem ám m eg!

Hanem azt elismerem neki, miszerint nagy hiba volt tőlem a kezembe nyomott irattekercset ki nem bon-

Itani, s az összeirt zendülöket jó  előre el nem küldeni Cayennebe.
Ezt ö tökéletesebben cselekedte. Caesar Gyula m. p



Tallérossy Zebulon álma.
9 3 _

Tesik elkipzelnyi. Aztatat álmodtam, hogy Mikulás napja volt, aztan a Mikulás tele rakta csizmámat min- 
! denfile draga jóval. Aztan mikor fölibretem, akor latam, hogy kirágták egerek csizmámon lyukat!

Megbukott magyarázat.
X . tanár a szesz illóságáról praelegálván, hogy be

szédét példával illustrálja, levett a polczról egy poros 
j üveget, melyben agyvelö volt.

—  Lássák uraim ! —  szól a tanitványokhoz —  a 
szesz csak félig takarja e praeparátumot, a többi el- 
rö pitit.

—  Kérem alássan —  szólal fel most egy leendö- 
beli orvos —  én láttam, mikor az iskolaszolga leitta róla.

B. Z.

Hosszú szó.
N. M. Hallod-e te Magyar Miska, de rettentő rö- j 

fos szavak vannak a ti nyelvetekben, p. o. elhamarkod- 
tatott vagy odaigazittatott.

M. M. Az ám. A tietekben meg de rövid szavak 
vannak, p. o. Justitzorganisationsprojekt, vagy Staats- 
sclwldenkontrolskonimission.

B. Z.

l í j  n ó t a.
A  napokban egy hitelező beállít gavallér adósához 

és pénzét kéri. Ez pedig a „ Vékony deszka kerítés“ nó
tájára, elkezdi neki dalolni :

A  Vigarda, Vigarda,
Pénzemet kicsikarta;
Akarta, nem akarta :
Lett fejemből „ Vakarda.“

B. Z.
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Puskás történetek.
i.

Minden évben meghívta a méltóságos ur vadászat
ra a helybeli tiszteletes urat, de ez soha sem jö t t , míg 
egy Ízben megkínálta puskával és municzióval is, és oly 
annyira szívélyesen hívta, hogy ez reá szánta magát, el
fogadta a municziót, de a puskát nem , mert, —  úgy
mond —  van nekem egy puskám, még nagyapámról 
maradt reám.

Kimentek s maga mellé állitá öt a méltóságos ur.
Soká töltötte puskáját a tiszteletes, mikor elvégre 

készen volt, azt kérdi tőle a méltóságos ur : no megtöl
tötte már puskáját ?

„M eg, úgy félig-meddig,“ volt a felelet.
Ezen furcsa feleletre oda ment hozzá a gróf, meg

nézte a hosszú csövii öblös nagyapai fegyvert, s látta, 
hogy a vessző csak egy arasznyira megy belé.

Miért nem töltötte hát már tele a puskát ?
„ Mert nem tölt,u volt a felelet.

. No iszen lett volna az lövés, ha úgy elsütötte vol
na a tiszteletes.

II.
„Alinak a Z —i önkéntes nemzetőrök esőben, se

tét éjszaka az előőrsön Gátán (Gattendorf). Egyikök be- 
i ment pálinkáért a faluba, s midőn visszajött, a setéiben 

nem látta meg az előőrsöket, s két őrszem közt kiment 
sokkal messzebbre, ezt azonban észrevevén, nyomon 
visszatért, és szembejött egyik őrszemre, s ekkor a kö
vetkező párbeszéd fejlődött ki köztük :

—  Á ll j ! ki vagy ?
—  En.
—  Állj ! ki vagy? mert mindjárt lülek.
—  De ha te lüsz, én a puska agyát fordítom.
—  Hát kend az János bácsi ?
—  En hát.
—  No hát mért nem mondta mindjárt, már el

kezdtem liini.
III.

Megkérte az öreg K. ügyvédet S. a. Ujhelyben 
falun lakó barátja, hogy vegyen neki egy font puska
port, megvette a lőport az ügyvéd, s bepakolván azt 
szépen többszörösen papirba, megczimezte s lepecsé
telte. A zaz: hogy már egy pecsétet reá nyomott s még 
egyet kellett volna reá tennie, midőn nagy rémülésére 
eszébe jut, hogy lőpor az, a min a spanyolviaszt con 
amore égeti és keni széjjel, a hogy ég. Ott hagy mindent 
és esze nélkül fut szomszédjához Z. ügyvédhez, hogy 
segítsen rajta, mert igy és igy járt. A  két practikus fér
fiú mit tett ? elővettek egy kézi vizi puskát, és a nyitva 
maradt ajtón át levizipuskázták az asztalt a rajta bé- 

i_________________________________________________________

késen égő gyertyával, puskaporral, és sok becses peres 
aktákkal együtt.

Kritika; valami új darabról.
„Ezen mü képes a nézőben a legmélyebb szánal

mat s a legerősebb félelmet fölidézni. Szánalmat az Író 
iránt s félelmet a fölött, hogy hátha még egyszer elő ta
lálják adni ?

Sziporkák.
Nálunk az állandó Cataster czéljából leim éi- 

ték a megyét a császári trigonometrák, s a fixpontokra 
két bemeszelt deszkával ellátott póznákat állítottak.

Azt kérdi két utazó egymástól, was ist das? a 
másik ezt felelte: E metrigolorischer Phinkt, was die 
Catastrirten Beamten habn gemacht. _ j

Alkalmasint egymásután olvashatottt egy munkát  ̂
a meteorológiáról és a trigonometriáról.

— Általános a panasz a nagy pénztelenség felett, 
oly annyira, hogy azt a tavalyi aszályszülte közinseg- 
gel teszik párhuzamba, s e miatt nem nagy kedv mu
tatkozott nálunk a bálozásra. Ennek tehát méltó tekin
tetbe vételével szerkesztette az itteni vendéglős egy 
bálra a meghívásokat, melyeknek egyik eredeti példá 
nyát itt küldöm, s mely igy szó l:
Homonnán Dudos czimü Nagy Vendiglö teremiben fo

lyó hó 26-án zártkörű
T Á N C Z Y I G I G A L M A T

rendez
az alólirt, melyre tisztelettel hija meg a nagyérdimü 

közinséget.
Betépti dij 1 f. ö. W . V. J.

vendiglös.
Meg is jelent szép társaság, csak Talirosi Zebulon 

hijányzott. _ _ _ _ _

Eltévesztett cziinck.
A régi jó  időben a pesti főegyházban a zenekar a 

húsvéti nagy misében tökéletesen összezavarodott, és 
fennakadt az ájtatoskodók és zenekedvelők megbotrán
kozására. A városbiró azonnal elküldött egy városi pan- : 
durt a Regens Chorihoz, hogy jö jjön  el hozzá, (már 
azért, hogy becsületesen összeszidja.)

Visszajö a pandúr, s azt az izenetet hozza, hogy oly 
messze van a városbirótól ö hozzá, mint tőle a 'városbi- 
róhoz, tehát kéretik a városbiró ur, hogy alázza meg 
magát ö hozzá, ha beszélni akar vele.

Erre a városbiró megboszankodván, azt üzeni visz- 
sza, hogy ha azonnal nem jő, megkötözteti, s úgy ho-
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! zatja el. Kis időre reá benyit a város érdemes birájához 
Gróf Cziráky O Excellentiája ezen szavakkal: „már 

I csak eljöttem magam, hogy valahogy meg ne kötöztes- 
j sen a városbiró ur.

Kisült, hogy a pandúr a Regens chori-1 úgy értette 
hogy Judex curiae.I ________

Mit nioiul Cicero.
Két legátus közeledett a rektor uram házához, a 

ki látván ezt, hirtelen elővette Cicerót, hogy őt olvasva 
találják a legátusok.

„Mit olvas rect’uram ?" szölitá őt meg a belépők 
egyike.

„Ciceró dé orátóré,“ volt a válasz.
„S  mit mond C iceró?" kérdezé a másik.
„Ugyancsak rakja a pápistákat" volt a válasz.

XVI. Lajos.
Egy az értelmiség ilyenforma fokán álló úri em

ber sok könyvet elolvasott a téli estéken szomszédja 
szivességéböl.

„Melyik munka tetszett önnek legjobban ? kérde- 
zék őt.

„Hát a Xui Lajos története," volt a válasz.
—  Micsoda mü az a Kszui Lajos története?
„Hát a T . úrtól kaptam, hiszen tán csak üsrneri 

tulajdon könyveit."
„Nem én, mutassa meg, melyik az ?
Előhozta azután, s kisült, hogy az tizenhatodik 

Lajos története volt

A „Nachricht“-er.
A Bach rendszer alatt eszébe jutott az illetőknek,

1 hogy minden akkor fennállott helytartóság körébe egy- 
egy hóhéri állomás szerveztessék. Mindenek előtt meg 
akartak emlékezni azokról, kik netalán még 1848 előtt 
viselték ezen fényes hivatalt. Hogy ezeket megtudják, 
körrendelet bocsájtatott ki minden megyefönükhöz, 
hogy a hatóságuk területén lakó hóhérok neveit jelent
sék be. Egyik megyének főnöke, ki az utasítók nyel- 

; vét még nem eléggé tette sajátjává, a mint a rendeletet 
kapta, h ogy : er hat die Namen und Wohnort dér im 
Sprengel des Comitats wohnenden Nachrichter zu be- 
richten, gondolkozóba esett a felett, hogy váljon micso
da az a Nachrichter s úgy okoskodott, ? hogy ez oly va
laki, a ki a lapokba ir Nachrichteket, tudósításokat, s 
mivel Dr. T . itt és itt lakó orvos szokott a Magyar Hír
lapba levelezni, bejelentette, hogy Dr. T . a Nachrichter-

Az eredmény nem maradt el, mert egy pár hónap 
múlva Dr. T. megkapta nagy meglepetésére a hóhéri 
kinevezést.

K ö l t ő i  l evél ,
egy nagy zsebíi, de kevés pénzű pénztárnokhoz. —

(Adalék, a k . . .  sz . . .  m ......... i iskolatanitók fizetésének tör
ténetéhez.)

Volt egykor, szeretek (noha késő!) visszatekintni,
Ifjú, gyönge korom szerelemmel tölt idejére;
A  mikoron szívem csordultig lakva örömmel :
Nem kellett terített asztalnak illatos étke. —
Szint ekkor szilajon kergetvén űztem az álmot,
Etelem, álmomat is pótolván drága szerelmem.
Volt egy más eset is, a mikor beteg ágyba feküdvén 
Kin, nyavalyák tették utálttá ételem, álmom,
Oh mért múlt el e k o r ! mért múlt el ifjúi éltem!
Istenek! Óh mért nem jöttük most szent szerelemmel 
Hét taggá szaporáit háznépem mindegyikéhez,
Hogy vele mint vastag, tápláló dús eledellel 
Tarthatnám a síró csecsemőt, és bánatos anyját, 
Sógorkám, meg öcsém’, szolgálóm s jó  magam is tán,
És hű házi ebem ! (nyöszörögvén szűkül ez árva :) —  
Avagy isteneim! mért fogjátok meg az édes 
Kínt, nyavalyát, a mely utálttá tész italt, ételt! —

Tisztelt férfi! ímé tovatűnt már drága szerelmünk 
Egy-kettőnk szívén, eliez meg a többi gyerek még, 
Sbükkmakképekisük. —  Szerelem, vagy drága betegség 
Csuszpájzként le nem ül egyiknek gyomra fölé sem ! 
Fájdalom! mind a hetet jó hassal verte meg isten. 
Állítván kenyeret, s vele más nemes ételek árját,
S nincs! bizony isten nincs, megtölteni semmim is őket, 
Nincs kenyerem, nincs sóm, nincs borsó, krompli, de

bab sincs,
Liszt, eczet és gyertyám ; zsírom sincs, fám is elégett. —  
S bár fiatal kikelet mosolyog már ránk, de azonban 
Gyönge a napfény még megfőzni ha volna is ám mit,
Sőt eme lelkemnek legfrissebb drága szülöttét 
E verset sem Írom é jje l; —  fény, gyertya hiányból! —

„E l ti komor képek! ti szegénység rajzai félre !" 
Hogyha pirúlt bankó szégyenlön jő  visitemre,
Mint a lányka szokott, kit az ifjú vár epedezve 
Lesz öröm és vigság, hasban, tárczában, a spájzban ! 
Most hát édes uram! áldván meg száz görög isten! 
Birkatürelmemnek ne óhajtsa megszakadását.
Adja ki napszámom, elmúlt már egy ezer e szám. —
Híg levegő lévén munkámért eddig a bérem. —
Adjon pénzt kérem, de nagyot, mert hát a kicsinytől 
Nem szűnik kamarám szomorúan kongni iiressen,
És vele nem szűnik nagy morgón korgani hét has. —

Egy tanár. —
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

—  —  Nem rég egy úri kuntsaftomtul következő 
processust hallottam, mely egész a királyi tábláig felment. 
Egy jámbor szabómester udvarolgatott egy csinos me
nyecskének, s azt már el is jegyzé, sőt háromszor ki is 

i mrdettetének, midőn a menyasszony mást gondolt s 
visszaküldé vőlegényének a jegygyűrűt. A vőlegény 
aztán port kezdett ellene kártalanítási alapon. Ilyen for
mán hangzott a kontó : 1. háromszor viziten voltam nála 
iiakkeren: —  6 forint, 2. húszszor meglátogattam gya
log : —  20 forint. 3. Mulattatás : —  23 forint. 4. A  mi 
dolgot otthon elmulasztottam az alatt: —  23 forint. 5. 
A szakállamat a kedvéért lelorotváltattam: —  50 forin t!
— Erre aztán megint a menyecske fogott az ellenliqui- 
datióhoz : „23-szor végig hallgattam az unalmas discur- 
susait : —  46 forint; — vacsorát, ozsonnát adtam neki :
—  46 forint; —  az alatt, a mig ö járt hozzám, jöhetett 
volna hozzám más vizitbe: —  72 forint. —  A fötürvény- 
szék azt mondta rájuk, hogy e szerint „quittek lettek;u 
nincs egymáson mit keresniük.

--------(Micsoda nagy pörlekedés már az ott Bécs-
ben azzal a 13-ik §-sal?) Hát tudod, az emberek egy ki
csit babonásak; azt tartják, hogy a 13-as szám szeren
csétlen, s a tizenharmadiknak valami útonmódon el kell 
mului. Mások meg aztán azt mondják, hogy az ilyen ba
bonákra nem kell már mai világban semmit adni felvi
lágosult embernek.

-------- Úgy ellamentálnak Napóleonon, hogy mi
lesz már belőle, hogy így elhalnak mellőle az emberei; 
azt mondják : Pelissierben elvesztette a kardját, Pietri-

ben a pápaszemét, Moquardban a tollát, Billaultban a 
hangját, Mornyban az erejét. De iszen, nem féltem én 
ötét! a kinek pénze van , kap az megint másik kardot, 
pápaszemet, tollat, hangot, erőt, mindent!

-------- (Hát az idén csak nagyon csendes volt a
franczia senátus ülése.) Hogy ne lett volna, mikor csupa 
j ó  emberek disputáltak benne egymással. J 6 dolog püs
pök, és Jó János senátor (értsd: Bonnechose és Bonjean.

--------Egy bécsi ballet kisasszony szállást fogadott
egy zöldség kofánál. Nemsokára azonban búcsuzatlan 
eltávozott tőle; emlékül magával vivén a szállásadó há
rom fehér alsó szoknyáját. A  kofa kriminális törvény
szék elé vitte a dolgot s a két pörös fél konfrontáltaték. 
A balletkisasszony tagadta az alsó szoknyákat, —  ekkor 
a kofa, hogy megröviditse a processust, odaugrott 
hozzá, megkapta a krinolinját, s odamutatott: „ime itt 
van rajta most is az alsó szoknyám, egy, kettő, három !“ 
Alig sikerült a bíráknak ideje korán megakadályozni, 
hogy tovább ne számláljon, s ott mindjárt via facti a pub- 
licum előtt vissza ne helyezze magát tulajdon jószágába.

-------- Az is a bécsi boldog körökben történt, hogy
egy gróf, meg egy tánczosné, (Gondolja meg kend, hogy 
ártatlan kedélyek is olvassák ezt az újságot!) Jól van no. 
Hiszen csak a végét akartam elmondani; hogy hát a gróf a 
mamsellnek egy gyémántos nyakékszert ajándékozott; 
melyet is a hű kebel azonnal sietett emlékül eltenni —  
zálogházba; ott pedig azt mondták neki a schmukkjára, 
hogy nem ér többet három forintnál. A megcsalatott ár
tatlanság erre fogja magát, ir egy levelet a gróf leányá
nak, hogy „hallja kisasszony, a maga papája egy csú
nya ember. Engem elbolonditott a szerelmével; de ez 
hát már napi renden van ; hanem az csakugyan minden 
bon tón- és társadalmi szokással ellenkezik, hogy az em
ber gyémánt helyett üveget, arany helyett rezet ajándé
kozzon egy becsületes debardeurnek ! azért azt mondom, 
hogy ha nekem mindjárt be nem váltja a kisasszony azt 
a rézschmukkot aranynyal, hát akkor maga is csak 
olyan, mint az apja!“ — Persze, hogy azt nyerte vele, hogy 
schmukkot ugyan nem , de ingyen szállást kapott egy 
kis időre a megbántásért.

-

Jeleit évnegyedünkben ez u szám az utolsó. 
Kérjük tisztelt előfizetőinket megrendeléseik foly
tatásáról jókor intézkedni.

A z  í 's tö k ö s  k ia d ó  h iv a ta la .

Laptulajdonos és főmunkatárs: J ó k a i M ó r . 
Felelős szerkesztő: D ien es  L ajo s . 
Lakása : Mészáros utcza 8. sz. II. emelet.

Nyomatott Emich G. magy. akad. nyomd. Pesten 1865. 
(Barátok tere 7-ik szám.)

Rajzolja : Jankó. — Metszi: Polák.

k


