
13. szám.
Április 1-én 1865.

Megjelenik minden szombatnapon egy ivén sokféle képekkel ellátva. 
E lőfizetési ár : Egész évre jan.— dec. 6 frt., 6 hóra 3 frt. és 3 hóra 1 frt 50 

kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. —
K ia d ó  h iva ta l Pest, barátok-tere 7-ik szám.

XVI. kötet.

K em éndi N ándor.
Mint megígértük, hogy a legtöbb előfizetőt 

gyűjtő honfinak arczképét kiadjuk, szavunkat 
sietünk íme beváltani.

K i a legnélkülözhetlenebb, a legfontosabb 
és a legtiszteletre méltóbb köz
reműködő egy lapnak kifejlő
désében ?

A  szerkesztő, a ki összeál
lítja? —  Nem mindig. —  Né
ha az gyilkolja legjobban a 
lapot.

A  munkatársak, a kik meg
írják? —  Korán sem. —  Ho
norárium kell nekik. —  Kel
lemetlen néposztály.

V agy tán a nyomdász, a ki 
papirra teszi ? —  Keblünk szo 
rul , ha a contóra gondolunk.

Vagy tán a censor, a ki a 
veres plajbászszal —  s a töb
bi ! —  Még az sem.

Legfontosabb tényező egy hólap életfolya
mában —  az előfizetés gyűjtő.

Az, a ki felkeresi a szomorodott sziviieket, 
s azt mondja nekik, ne keseregjetek : örömhír 
Pestről! S mikor kérdik : mi az ? félelvén

! mondja : megjött az Üstökös előfizetési íve : 
itt van !

Az , a kitől ha kérdi valaki : „mi újság ? “ 
— „Ú jság? Tessék! van itt a zsebemben elég, 

csak választani kell belőle. “ 
A z , a ki elmondja a lelkes 

hazafiaknak: uraim, nehagyjuk 
Magyarország L É G Á R  VÁBB  
vármegyéjét, az irodalmat vég- 
inségre jutni. Azokrul a ván- 
dórokrul is emlékezzünk meg, 
kik a közszellemet drótozzák
öszsze.

Az, aki lesbe áll az előfizetési 
adót megtagadó háta mögött, 
mikor az calabriasozik, s mi
dőn föl akar kelni a nyereség
gel. azt mondja neki: no most 
már volt ára a búzádnak, hát 
praenumerálj.

A z , a ki a jó lelkű praenu- 
meransnak saját cassájából előlegezi a hírlap 
díját, de még sem ereszti ki a kezéből, ha már 
egyszer megfogta.

E gy szóval az előfizetésgyüjtő az az iroda
lomban , a mi volt az Olyuipuson Ganymédes,
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ki nélkül az istenek mind szomjan maradtak volna. 
—  E nagyérdemű osztály generalissimusa pél
dányképe, a kit íme bemutatunk : Keméndi 
Nándor, igaz kebelbarátunk, kinek emléke nem 
csak szivünkben, de tárczánkbau is le van rakva.

Ö maga is iró (liat’s aber nicht nöthig, 
mint Rotschild mondá Mayerbeerrbl) s így leg
jobban fel tudja fogni, mik az irodalom legérzé
kenyebb sebei?

Neki köszönheti az Üstökös, hogy alkot- 
| mányos világbeli 5000 előfizetőjéből egyetlen 

egyet sem vesztett el —  Szegeden.
E tény által (is) Szeged hazánk második 

fővárosává emelkedik.

N e ln é z  j e le
(financziális

Uraim, Uraim! A  számok beszélnek !
Ne ereszszétek a szavakat szélnek!
Sokat elmondanak, a mit még nem tudtok,
Mikről pedig régen egész világ suttog,
És a miknek, kellő szempontbul észlelve,
Vagyon nagy horderöt képező értelme.
Ez évben, azt mondják a csalhatlan számok 
Két ezer mázsával kevesebb tubákot 
Szívott fel az ország, mint az elmúlt évben,
S abban is annyival kevesebbet, épen 
Száz szippantás egy lat, háromezer egy font, 
Hatvannégy millió szippantás, mit megvont

Mi is tehát Ígéretünkhöz híven, de baráti 
érzelmeink kitörő ösztönénél íogva is, követke
ző versekben énekeljük el felköszöntő mondá
sunkat :

Itt mosolyg elünkbe jó  Keméndi Nándor,
Kit megénekelvén leszek magam kántor,
Mert az Üstökösnek ö mindeddig tántor
íthatatlan híve vala és nem hánytor- 
Gatta azt fel soha, miként egy s más vándor : 
Azért kívánjuk, hogy a mennyi baj Pándor- 
A szelenczéjébül kirepült; —  a hány Dor- 
Ozsmán és Szegeden lesz egy év folytán tor,
Annyi évig éljen hű barátunk Nándor!

K —s Ifi— ti-

i a z  i d ő n e k
k öltem ény.)

Orrától az ország, a saját orrától,
Százezerre megy, ki többé nem tubákol.
Pedig ha a börzén nem volt semmi fix is 
Biztos consumens volt a tubákos p ixis,
Ez már nem bolondság! Ezt meg kell gondolni : 
Miért nem akarnak többé tubákolni ?
Ezt meg kell vizsgálni, végére kell járni,
Ki kell deríteni az okát, akármi.
Mert kik így agyiöt mondtak a tubáknak,
Attul félünk, hogy most titkon —  bagót rágnak.

K —s 91—n.

Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz.
Tekintedezs barátom uram! j vizsgalovai az elöte 87 esztendővel. Anak hat
Miuta ö excelentiaja legujab beszigyit meg- j ez volt csak rövid idő. De ago gratias humilli- 

olvastunk, azuta égiszén meg vagyok pihentet- me, ha ö excellentiája a „dér Sommer1“  alataegy 
ve. Ha magyar orszaggyülist adig haza nem ilyen Uranusi nyarat irtete! „Aztán a „holnap11 
eresztenek, a mig azt nem m ongya, hogy nem , izs rövid idő, de ha minden nap azt mondok : 
akar ithon maranyi, akor in égisz iletemre el „holnap!“ mig izs csak hoszu lesz belüle. Pilda 
leszek latva öt forint diurnumal, is quartilypinz- ra debreczeni togatus, a ki latogato ördögnek 
zel (nem quartilyal in natura kiszolgáltatva; minden nap ajtajara felirta „Cras !<£ utolyara ör- 
mert azt köszönök) Csak gyüne hat mar. Mert dög is kifogyta türelemből is alairta neki : mul- 
hogy mikor vigzödik, azt mar tudok, de hogy tűm „cras! cras!“ tandem dilabitur aetas! íg y  
mikor elkezdődik, azt mig nem latok. Hogy lég- i  biztatya hordobagyi csárdában izs felirat: „ma 
rövideb idő alata? De mi az a rövid idő? Ura- pinzir, holnap ingyen!“ de mikor az a „liol- 
nus planéta most irkezte visza ara helyre, a hol nap“ mindig csak megmarad „holnap.“ 
feltaláltuk egymást valami Herschl nevű csilag- Különben in rulam nem mondhatnak, hogy
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in Reichsrathban nem gyönyörködök. Különö
sen szip lektura az a budget! Miniszterek letek 
auctorok, írtak szipen kidolgozta munkát, akor 
Reichsrath urak letek megint censorok, s elkez 
denek munkabul veres plajbaszal kitörülnyi, 
nem tekintve se metrumot, se kadencziat! Most 
lathatnak aztan, milyen roszul esik a z , ha em
bernek munkájából kitörülgetnek!

Hanem, tapasztalásuk után, miket olvasok 
Ryger is Skene urak viselt dolgairul, valami 
czilszerü inditvany megtámad benem. Az a R y
ger , az egy H ercules, az a Skene, az meg cgy 
óriás (jo liu th ; a múltkor a Ryger egy kocsma- : 
bul sajat separatum votuma melete égisz diák 
kunpaniat kikergete, is csinálta maganak ököléi

1 absolut majoritást; az a Skene pedig úgy go- 
 ̂ rombaskogya Plener ur ö excelentiajaval, hogy 
ö excelentiaja kinytelen ki nem alhatnyi szeka
túrát is othagynyi tanácskozást Mondok, ezt 
meg kel gondolnyi magyarorszagi leendő bátor 
szavú firfiaknak; is a mikor valogatnyi fogjak 
közülünk, ne azt kérésének , a mit hazai közin- 
tizetek direktorainál szokás niznyi, hogy kinek 
van legvikonyab lábikrája? hanem külgyenek 
oda hatalmas erős firfiakat, akik most megfele
lik iretünk . . . .

Egyebet nem mondom.

Alázatos szolgája

Tallerossjj von Zebulon.

A diákéletből.

I

Az öreg S . . . . ry tanár orral történt D.-ben. 
Tanitványainak mutatni akarta a meleg éghajlati 

növényeket; de minthogy a gymnasium nem birt eféle 
dolgokkal, —  felkérte a derék — s akkor —  mindenki 
által, legalább híréből —  ismert Gr. K.-t, hogy egy dél
utánra engedné át a mindenféle külföldi plántákkal bö- 
völködö üvegházát —  studirozás okáért. A  derék gróf 
semmi kifogást sem tett ellene. —

Nosza S . . . . ry tanár urnák se kellett több , a 
legnagyobb örömmel adta tudtára tanítványainak, a hol
napi kirándulást a városon kívül fekvő üvegházba, ezek 
természetesen el m entek, —  ismerve tanáruk szokását, 
miszerint —  nem tűrte, ha valaki hiányzott az előadás
ról. Más nap mindenki megjelent botanizáló könyvekkel 
felfegyverkezve, s elérkeztek az üvegházba; a kertész 
azonban kérte a tanár urat : miszerint figyelmeztetné 
az ifjakat, hogy az ott levő czitromfák gyümölcséhez ne 
nyúljanak, mert a gróf kiválólag kedveli ezeket, s még 
most úgy is kevés van. —

S . . . . ry tanár ur nagy páthossal mondja a ta
nítványoknak : „Kedves fiaim ! minthogy, —  minek 
utána, és mert látják, hogy itt ez üvegházban a czitrom
fáknak az ö gyümölcsök igen k ev és-----Erre rá mond"
ják  a fiúk : ,„tehát senki se merészelje azokat lesza
kítani

„Igen dominék ! senki se merje azokat leszakíta
ni , mert aki azt merészelné tenni, nem volna rá érde-

I mes, hogy itt többet megjelenjék !u (Per amorem D e i! 
! nem látni többé ezeket a külföldi szép plántákat! . . .)

Es még több rendbeli átkot mondott azon szent- 
ségtörő fejére, ki a czitromot bűnös kezeivel csak meg 
is —  érinti.

Folyt javában az < iöadás! Nagy tűzzel bonczol- 
gatja S . . . . ry tanár ur a kül- és belföldi növényeket, 
hanem az alatt egy impertinens nebuló leszakít 3 czit
romot, s azokat (véletlenségböl) a tanár ur zsebeibe csúsz
tatja, azután a többiek közé vegyül, s hallgatja az elő
adást ájtatosan. —

Már ki lépnek az üvegházból, hogy haza menje
nek, —  mire jön lélekszakadva a kertész, hogy: „„O da 
van 3 czitrom! . . . Valami semmirekellő urtileszakítot

t a ! . .  . Jaj ! ha ezt megtudja a gróf . . . Hogyne tudná 
m eg ! . . hiszen mindig számlálgatja! oh én szerencsét
len !1̂  . . .  S . . . .  ry urnák sem kellett több —  meg- 

; törli, —  s fel teszi az okulárt, s komolyan néz körül, 
j ki akarván olvasni tanítványai szeméből, hogy ki lopta 

cl a tiltott gyümölcsöt, de mint hogy igy semmire sem 
ment, szóhoz folyamodott ekképen : „Dom inék! magok 
közt van valami impertinens fráter, a ki az én szavam 
ellenére elég szemtelen volt leszakítani s elcsempészni a 
czitromokat. Hogy pedig senki cl ne szabaduljon , min
denki fordítsa ki a zsebét; és hogy azt se mondhassák, 
miszerint a tolvaj én vagyok, íme én is ki fordítom.

Majd hogy a guta nem ütötte meg, midőn tulajdon 
zsebéből hullott ki a kérdéses 3 czitrom. . . .

D . . .  . eh.

i
I



Te néked pedig óh félrelépett testvérem, majd prédikálok én igen szép dolgokat a bib
liából. Hát ide hallgass!

Bernát Gáspárhoz Bernát Gazsi.
Opál levegőben úszkáló arany országtokból irt le

veledet egy onnan ide emigrált jeges medve által teg
nap kaptam. írod, hogy küldeményim szerencsésen hoz
zád jutottak. Tehát a búzaczipó azon puhán , a bárány- 
tokány pedig párolgó állapotban került asztalodra. Bra
vó. Ilyen a telegráf hatalma! Na mi itten a siralom
völgyben nem oly könnyen kapjuk meg azt, a mi ne
künk competál . . (kivéve a kiveendöket, például : hol
mi betüdevalvátió; grátishüvös s többeféle adókonfekt).

Derék dolog, hogy börze-herezeg létedre disznó 
val is spekulálsz. Éljen az industria. Ha e röfögő faj

(melynek a magyar annyi gyomorélvet köszönhet) na
gyon eltalálna nálatok szaporodni : kérlek , küldj ide 
post restante nehány telivér mangaliczát. Sertés palotát 
azonban ne küldj. Itt van a nemzet fővárosa. Télviz 
idején ugyanis beillenek az ö utczái disznó kastélynak. 
Itt barátom csak a mindenható isten tisztogat veröfény 
alakban. Ha sár van : csónakon; ha megfagyott: a ház 
tetején járunk. A  háztetőkön való biztos sétifikálást én 
most egy gimnászta kandúrtól tanulmányozom. Olcsó 
professor.

Hallom, hogy te is szenvedélyes állatbarát vagy 
Delejes természetedről azt hírlik, miszerint a tenger alatt 
delfinekkel wisztezel; akármelyik vén krokodillal per

Lincoln kenetteljes elnöki beszéd.
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Végezetül pedig úgy vágom a fejedhez ezt a bibliát, hogy egybe felfordulsz !

tu vagy ; hyénákhoz jársz estélyre, a nyakkendődet pe
dig mindig egy egy nyöstény tigris kötözgeti. Na, majd 
küldök én neked innen egy darab extra vadállatot, olyat, 
a ki még a zuspeist is paragrafus auflagyal eszi. Azt 
szelídítsd meg !

írod, hogy nőd a bűbájos donna voluptedo Glória 
Gráczia Cziczibella minden áron európai énekmestert 
akar. Legyen meg az ö akaratja, küldök innen egy vir
tuóz nádi-verebet. Híres skála mester. Egy maga quar- 
tetteket danol. Nádi verébféle tanárnak valót (főleg a 
himfajból) a nemzeti színháztól is küldhetnék ugyan, 
még pedig olyat, aki a b a l; fülén énekel, és a csizmaszá
rának beszél; . . azonban engedd meg, hogy ezen stib- 

I

lis pacsirták mint türelemedzök egy ideig még, hadd 
dúdoljanak a nemzet nyakán. Isten veled.

U. i. Azt a két véka aranyat, a miért minap inter
pelláltalak : megkaptam. Nálunk azonban oly méreg
drágaság van, hogy azon egy fejelés ócska csizmánál 
többet nem aquirálhattam. Fuszeklire mi se maradt. Töb
bet instálok.

A propos! Minthogy nálatok Mexikóban oly cso
dás emberfaj is létezik, a mely a pénzt és részvétet una
lomból fecsérli: ennél fogva kérlek, utalványozz ide ne
hány meleg keblii és kövér erszényü polgártársat, mert 
mi maholnap oda jutunk, hogy a nemzeti színház és 
dráma a publikumhoz fognak vizitre járni.
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Bécsi apróságok.
Farsangra be akart jönni a t'akercskedö tia, hogy 

művelődjék, de nem tudott tánczolni. A  faluban csak a 
kovácslegény, ki valamikor Lerchenfelden megfordult, 
tudta a quadrillet egészen, és estve mutatta a lépéseket, 
de mivel vis á vis dáma nélkül nem haladhattak, tehát 
egy káposztás hordó lett annak szcmélyesitöje, és e kö
rű! lépdelte a reménydús ifjú a tour de maint és a ba- 
lancet.

A legközelebb bálban megkísértvén szerencséjét, 
ügyetlenkedett.

Vigyázzon kérem, mindent elhibáz ! tigyelmezteté 
felette a vis á vis hölgy.

Bocsánat, „dadogott a reménydús “ a káposztás- 
hordó szagát már nagyon megszoktam, és most a sok
kölni víz és patchidi közt egészen confundálódom.

—
Várta az éhes örökösök raja a végrendelet felol

vasását, mig valahára elkezdték :
„Pontosan és körülményesen tudtomra adassék, 

milyen bajban haltam el.
Volt nagy fejtörés, mikép lehessen ezen pontot tel

jesíteni, minthogy sem adreszszct, sem tartózkodási helyt 
nem lehet megtudni, és se posta, se telcgrapf nem jár 
még a túlvilágra. Az ügyvéd végtére az által nyugtatta 
meg az örökösöket, hogy ismeretlen tartózkodási! X . 
lelke számára a bíróságnál jelentkezésig tétessék le az 
orvosi bizonyítvány.

Hanyag és szeles lévén, tönkre jutott egy fűszer 
kereskedő, és mivel tudta, hogy hitelezői nem sokat kap
nak, azon ajánlatot tette nekik, jöjjenek hozzá, ö bált 
ad és így vígan elviszik azt, a mi még van.

Jövünk —  volt a válasz —  azon kikötéssel, hogy 
nem gondoskodik zenéről, mi majd kegyeden hege
dülünk.

A  fánksütök farsang végén gyűlést tartván, na
gyon panaszkodtak, hogy a különben jó  gyomra közön
ség oly kevés fánkot fogyasztott e l , — mi lehet ennek 
oka, nem tudták kitalálni.

E j mit találgattok —  volt a válasz — mikor azok
kal a milliomos budget gombóczokkal egymásután any- 
nyira elrontják a közönség gusztusát, természetesen a 
mi fánkunkra rá sem hederített.

Az apa jurista fiának küldött havonkint 60 frtot, 
azon kikötéssel, hogy ha elköltötte, minden krajczárról 
számot adjon.

A fiú rendesen a hó végin leült és számadást com-

ponált,és ügyesen úgy czirkulázta, hogy kijött a 60 
forint.

Egyszer azonban pajtásai teke asztalhoz csalogat
ván, elfelejtette az additiót, azt sem nézvén , megüti-e 
a számadás a 60 frtot, elküldte a „pénzt kérek“ levéllel.

Az apa legközelebb ilyen levelet ir t :
Édes fiam ! örülök haladásodon és kiadásaid ele

ven bizonysága, hogy jó l tanulod a „Financzwissen- 
schaftot" mert 60 írtból 75-töt tudsz elkölteni, mivel 
jelenleg a búzának igen rósz ára van —  olvashatod még 
az Üstökösben is —  csak 45 forintot küldök , azon re
ményben , hogy mint múltkor úgy manipulálod, hogy 
15 írttal többet költhetsz. A  mama egészséges, —  az 
országgyűlési követségre nincs kilátásom —  csókol sze
rető atyád. _______ _

Miskolczi levél.
Márczius utolján.

Ne várj óh olvasó nyájas hangot innen,
Nagy országrendítö politische Stimmen,
Szomorú városból szomorú az ének
Mit közös rósz kedvvel fiinak ifjak —  vének!
Könnytől nedves nálunk a betevő falat,
Roszúl megy a sorunk a vén Avas alatt,
Nehéz idők járma ránk van nehezedve,
Alatta vigadni, kinek volna kedve ?

A  szellem, a gyomor a mit kíván minden 
Táplálékát nyeri majd csak hogy nem ingyen, 
Szégyenli az árát nagy hirü kenyerünk 
Egy forintos alá talyigással megyünk,
Nagy mint egy holdvilág a garasos zsemlye,
—  Kivájva —  pár galamb cllakhatnék benne, 
Olyan potom árú zöldség és főzelék,
Kérned kell a kofát, ne adjon „már elég," —
Egy könyvet vásárolsz, ne legyen ott lomnak 
Két könyvet szerzőül a markodba nyomnak,
A bornak sincs becse, hús se méreg drága;
Még is „panasztele" minden ember szája :
Zúg a kereskedő , hogy üres a boltja,
Hogy kevés a „van“ -ja, hogy nincs meg a „volt“ -ja, 
Imádsága morgás a csizmadiának;
Nyárban késő őszig mezítláb mért járnak ; 
Gyertyás ellensége petróleum, milly 
0  kebelvilágok nem igen idylli,
Nöszabó a varró gépekre kiabál,
Kerekgyártó, kovács vasút ellen ágál;
Haragszik a földész, hogy a barázdába 
Magja —  verejtéke pergett nagy hiába!
A czigány is böszült, azért van förmedve : 
liogy hát „urainknak" miért nincsen kedve?
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Földbirtokosaink jelen status quó-ja
Oly gyenge lábon áll . . . .  csak az Isten ójja.
Marhája óljából, magtárból élete
Fogyatékon van, a bosszú tél kiette, — ...........
Szöllös gazdáink a szánni való árvák,
Boraik pinczékben a vevőt rég várják,
. . . . S midőn pénz dolgában ilyen csehül állunk : 
Szép tornyok és papbér emelkednek nálunk,
Mert a vallásosság, s hazafi érzelem
Nem hogy kiapadna — folyvást nő és terem ;
Innét van, hogy köztünk Thália papjai 
Öt téli hónapot ki tudtak állani,
Kis hideg, kis éhség nem árt a hazáért,
„Addig nyújtózkodtak , meddig a pokrócz ért.“ — 
Egésség dolgában jót lehet mondani 
(Majd ha pénzünk kerül, fog-e hiányzani)
Közénk nem merészel a krompli cholera,
Kibe az beleköt, nem magyar ember a , —
Ha lehet halaszd is, ne halj meg „mostu jám bor! 
Drága a sírásó, drága a pap, kántor! ! !

Biczegü.

Karzati adomák.
A  Grifihél álló tyukosasszony be ment fiával a 

Fausztba. Nem győzték füllel, szájjal, szemmel bámulni 
a sok szépet.

Carinát az angyalokkal a padlás felé húzták. Mit 
csinálnak most ? kérdi a fiú a végjelenetnél. Hát égbe 
viszik a leányt!

Az ám —  nem hiszem, a tisztelendő úr nem en
gedi, mert ki fizetne akkor temetési stólát ? —  mondá a 
fiú, ki néha a faluban ministrált.

Dobsa negyedik Lászlóját adták, egy egyszerű fa
lusi ember nagy áhítattal nézte, mellette egy viczkándo- 
zó fiatal ember ült.r

Epén a tüzpróbát akarták foganatosítani.
Ilagyja-é azt kend, —  hogy tüzes vasat adjanak e 

szép leány kezébe ?
Ne bolygasson —  lesz ott lent az urak közt talán 

egy-két prókátor is, majd megszóllalnak, ha nincs igaz
ság a dologban.

Körösi ember jött vásárolni Pestre. Estve a kar
zatra hat órakor felment, és oda ült a többi mellé.

Később egy jogász nagyon szerette volna ezen he
lyet, látván, hogy vidéki emberrel van dolga, szóba 
ereszkedett vele. A körösi elmondta, hogy ki és m i; még 
czéhmester is volt.

Jaj akkor rósz helyen ül —  nem is figyelmeztet
ték —  látja ott a díszes hely fenn van tartva ilyen ven

dégeknek, ne higye, hogy Pesten nem volna vendég- 
szeretet.

Akkor hát oda mögyök ?
Persze! —  Oda is ment, de szemei 'egész estve 

könnyeztek , mert a díszes hely szemközt volt a csillár
nak, és azért nem ált oda senki.

Azóta azt mondják, ha valaki csak ott kaphat már 
helyt, hogy czéhmesternek ült.

Egy T. megyéből szakadt ferenczvárosi lakos, ki 
soha sem tudta, mi az a színház, egy szögleten silabizál- 
ta a vastag hetükből „egy pohár víz ,u és alantabb vas
tag számokkal a bérlet volt kihirdetve, a miről ö azt 
hitte, hogy ez a víznek az ára. Forgós teremtette! ez le
het már a víz, a mit úgy fizetnek, már bizony abból én 
is megkóstolgatnék egy kortyot.

Egy felvidéki leány Pestre jött szolgálni, és ott 
hallotta, hogy az úr feleségétől gyakran kérdezte : mit 
adnak ma a színházban ?

Egyszer azt hallotta : ma adják a 10,000 frtot 
Szigligetitől.

Kapott rajta a leány, és elkérezkedett a szinházba.
Ott aztán a nagy szorosságban némileg csak az 

egyik kezét tartotta kifelé a markával, hogy majd mikor j 
hullnak a 10,000 írtok, hát ö is egyet-kettőt majd csak ' 
elkap belőle. De biz a csak nem jött. Hogy tetszett a 
színház ? kérdik tőle otthon. Ü m ! Hiszen szép volt, szép, 
de nem adtak ám semmit.

Válaszfelirati hálálkodások
különböző országokban.

I. Francziaországban.
S ire !
A beduinoknak úgy a fejükre vertünk, hogy azok 

már most megvannak elégedve és boldogok.
II. Angolországban.
Sirene!
A japaniaknak annyi városukat leégettük, hogy 

azok már most egészen megvannak velünk elégedve és 
boldogok.

III. Muszkaországban.
Sire!
A lengyeleket úgy elláttuk minden földi jóval, 

hogy azok már igazán meg vannak boldogulva.
IV. Dániában.
Sirius!
A schleswigieket szerencsésen elvesztettük, s már 

most aztán azok legalább meg vannak elégedve és 
boldogok.
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

--------Úgy hallatszik, hogy a franczia Sénátusban
! még egy uj törvényczikk hozatala fog indítvcinyoztatni, 

a Code Napóleon kiegészítésére. „Büntető eljárás a kri
tikusok ellen!“ Ezt az egyet nem láthatták előre a bölcs 
törvényhozók, hogy a francziák császárja még olyan 
helyre elvetödhetik, a hol a rendes törvények az ö fel
kent fejét meg nem védelmezik; t. i. az irodalom terére, 

I s minthogy ebben az erdőben tömérdek az a briganti, a 
kit mi kritikusoknak hívunk, csakugyan szükséges egy 
kozbátorsági törvény, a C a e s a r  é l e t e  alkalmából, 
mely a lázadókat megfékezze !

--------Napóleon gesztenyefája még most sem akar
kilevelezni, tudniillik, hogy van a tüillériák kertjében 
egy vadgesztenyefa, a miről azt tartják, hogy ha 20-ik 
márcziuskor már van rajta levél, ha csak egyetlen egy 
is, az szerencsés évet jelent a Napóleon családra nézve. 
Az idén szomorúan tapasztalták, hogy még egy sem volt 
rajta. (Ha tudja Napóleon, mért nem csináltat fölé üveg
házat ?)

--------Greguss barátunk lefordítá Napóleon Julius
Caesárját, most pedig Labienus kritikáját a Caesar Írója 
ellen fordítja, melyben Napóleont megtámadják. (Gon
dolja, hogy az ördögnek is kell egy szál gyertyát gyúj
tani). De hát melyiké a gyertya ?

Most meg már Eugénia császárné maga 
nyomtat a typografiájában. Furcsa világ. Emez foglalko
zik a nyomdászattal, s amaz a konczipiálással.

Palmerston megbukott! Az az, hogy mikor 
egy parlamenti beszéde után ki akart menni a teremből,

Laptulajdonos és fömunkatárs: J ó k a i M ó r .
Felelős szerkesztő: D ien es  L a jo s .
Lakása : Mészáros utcza 3. sz. II. emelet.

egy szemközt jövő képviselő az ajtóval úgy feltaszitotta, 
hogy hanyatt bukott. (Ez már nagyon is erélyes oppo- 
sitio).

— — Az angol trónörökösnek pedig a lóverse
nyen kilopták a zsebéből az arany óráját. (Ez meg túl
ságos ragaszkodás az uralkodó családhoz).

--------Darimon, franczia liberálisból lett franczia
peesovics követ, a Metternich herczeg által adott bálban 
ójtott lábú , kurta nadrágban jelent meg. Mindenki mo
solyogva nézett rá, a mi nagyon tetszett neki, mig egy
szer egy tükör elé érve, észre nem vévé, hogy mind a 
két vatábul csinált lábikrája előre van csúszva. (E z az
tán nem csak köpönyegfordító, hanem harisnyafordító is).

--------Két lengyel földmives a búzát halála után
egy bizonyos jótékony czélra hagyományozta, s ez irán
ti szándékát a falusi biró előtt ki is nyilatkoztatá — szó
val. A biró jelentést tett az elöljáróságnál, s az viszsza- 
irt neki, hogy a két hagyományozótul jó  lesz ezt, a tör
vényes szokás kedvéért írásban is kivenni. A  lengyel 
paraszt azonban fél a keresztet a neve után írni, több
féle okokbul; a két hagyományozó sehogy sem akará a 
kívánt okiratot aláírni. Ekkor aztán a falusi biró, fogta 
magát, s mind a kettőre jó  huszonötöt csapatott. (Leg
alább ezek még a földön elvették jótéteményeik ju
talmát !)

--------Viktor Emmanuel már átköltözött Floren-
cziába. (Azt tartja a magyar közmondás, hogy háromszor 
hurczolkodni annyi, mint egyszer leégni.)

Jellemzi Lincolnt, az amerikai szabad köz
társaság elnökét az a nonsalánsz, a mivel az európai po
tentátok képviselőit traktálja. Mikor lord Lyons, Anglia 
nagy követe odament hozzá bejelenteni, mint örvende
tes eseményt, hogy ö fensége, a walesi herczeg meghá
zasodott, Lincoln nagy flegmával végig hallgató a tudó- 

I sítást> 8 akkor azt mondá a mylordnak, ki szinte nötelen 
legény : „Lord Lyons, menj, és tégy hasonlóul.“

Isztrikucz és Nasszalmicseszfeul.
I. T e ! ertesz te valamit ezekből a pénzügyi vi-  ̂

iákból ?

N. Mind értem tökéletesen. Valakinek a financzi- 
áit akarják rendezni.

/ .  K iét?
N. A mienket. S ha ez ilyen szép lassan megy, s 

mi az alatt folyvást kapjuk a tíz forintokat, csakugyan 
czélt is fognak érni.

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

Rajzolja : Jankó. — Metszi: Polák.


