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September 9-én 1865. I

D ien es L ajos.
Nekünk nincs aranygyapjunk . hogy saját 

kértére feloldozott ministerünket megjutalmaz
zuk vele; mi csak annyit tehetünk, hogy átadjuk 
öt a halhatatlanságnak.

Miután azonban jól tudjuk, 
hogy mai világban egy újság
írónak, kivált a ki maga is la
pot akar kiadni, kétféle attes- 
tatummal kell ellátva lenni, 
egyikkel a publikum, másikkal 
az illető hatóságok előtti ön
igazolás végett; — annálfogva 
mi is kétféle életirását adjuk 
nagyérdemű barátunknak, al
kalomszerű felhasználás végett.

Tehát ez az I. életirás szól a 
publikumnak.

Tisztelt barátunk, 1848 előtt 
mint vakok tanára működött 
itt Pesten. 1848-ban azonban 
minden ember szemei megnyíl
ván , és így vakok többé nem lévén, ő is vasat 
ragadott a kezébe, a minek aztán az lett a vége, 
hogy mikor mindennek vége lett, a vas ragadta 
meg az ő lábát, s azért, hogy a brassói fellegvár

ban várta be a muszkát, két esztendeig lett a neu- 
gebaude lekötelezett őrizője, mely alkalommal az 
„ott“ egybegyült országrendeinek fő-fő szakács
mesteri hivatalát viselé.

Onnan kiszabadulván, ismét 
viszszatért abba a köztársaság
ba , mely a hatósági közegek 
elkerülésével érintkezik a kö
zönséggel, sőt még adót is fi
zettet vele , és ujonczokat to- 
borz; s mely „irodalombnak 
neveztetik.

Kitűnő sikerrel működvéna 
a gyermekirodalom terén; be
bizonyító, hogy még a kis gyer
mekeket is huszároknak akarja 
nevelni. Ebből látható, hogy 
mi lakik benne ?

Az 1861-iki dicső korszak 
után is „Csatár“ czimü lapot 
szerkesztett, mely fényesen ta 

núskodik csatában életét és vérét ontani kész lei
kéről.

Azóta pedig rendes és pontos munkatársa 
„A  Hon“ -nak, azon derék lapnak, mely oly tű-
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zesen opponál ez időszerűit mindennek, a mi | Attére azon loyalis alattvalók czéhébe, a
megopponálható.

Egyszersmind az Üstökösnek két éven át 
hű és kitartó szerkesztője vala, ennek a szinte 
derék lapnak, mely midőn minden oppositio 
megszűnt, szép hegedüszóban mondogató el a 
napok keserű bölcsességét.

Azért is, majd midőn nyerendő lapjára elő- 
tizetési fölhívását ki fogja bocsátani, ajánljuk őt 
a nemeslelkű közönség széles pártfogásába.

Már.most következik a II. életirás, mely a 
rendőrhatóság előtt lesz elémutataudó.

Tisztelt barátunk, Dienes Lajos, 1848-ig, 
mint vakok tanára működött, a miből képzelhe
tő, mily nagy az ő türelme? Azonban minden 
szerviem va k ; és igy a honszerelem is. Nem cso
da, ha e vakság őt is annyira vitte, hogy még 
a muszkákkal is verekedett; a kik egyébiránt 
ez idő szerint többé nem jó barátaink s ez igy 
neki többé nem imputálandó. Azon érdeméért, 
hogy a brassói fellegvárat magával együtt a 
levegőbe nem repítette, kiueveztetett két esz
tendeig neufjebaiidti ülnöknek, szabad kvártély 
és ellátás mellett, mely terhes hivatalából, — rang
jának megtarthatása mellett, —  elbocsátatván,

kik még az 1861-ki adómegtagadás alkalmával 
is hűségesen megfizették a nemtörvényszabta 
adót, úgymint hirlapbélyeget.

Mily határtalan nagy az ő loyalitásának mér
téke, bizonyítja az, hogy még a gyermekver
sekben is huszár dalokat ir, s igy buzditja a fia
talságot idejekorán a katonáskodásra, sőt 1862- 
ben, a legsűrűbb katonaexecutiók idejében Csa
tár czimü lapot szerkesztett, s igy iparkodott 
ennek kellő népszerűséget szerezni.

Az óta pedig folytonosan a Honnál műkö
dik, annál a jeles lapnál, mely olyan szelíden 
tud opponálni, hogy még csak a hajszálát sem 
görbiti meg vele senkinek.

Fő főérdeme azonban az Üstökösnek két 
évi bölcs és tajiintatteljes vezetése, mely ha ta
lálkozott is néha „elhárithatlan akadályok “ -kai, 
de soha még csak megintést sem kapott.

Ü gy hiszszük ennél erősebb ajánlat nem 
lehet rá nézve azon magas körökben , a hol a 
kör négyszögitésével foglalkoznak.

K —s Ifi—n.

Sánta hős és sánta tánczos.
Románcz.

*0̂

Egyik olasz volt: — spanyolnak 
Szülte másikat az anyja;
Amazt Nizza, ezt Havanja.
Mind a kettő nagyravágyóit.

Egyik vágyott diadallal 
Bevonulni ős Rómába, 
Győzelemnek mámorába 
Elmerülni munka végén.

A másik még többre látott!
Sorba Bécset, Bukurestet,
Parist, Moszkvát, Budapestet 
Meghódítni büszke —  tánczczal.

Amaz nehéz munkájára 
Csupán egy szál karddal ment e l , 
Emez —  egy pár eastagnettel,
S egy pár orsón pörgő lábbal.

Mindkettő ott hagyta lábát 
Azt ellőtte olasz fika 
Ezt eltörte spanyol bika.
Hős és tánczos maradt sántán.

Balsors a féllábu tánczost 
Nem tartá fe l, tovább tánczolt,
S minden várost meghódíta,
Miként Olíva Pepita.

Sánta tánczos aranyat kap 
Sánta hős kap angol „god báj‘‘ -t 
S olasz ólmot —  a mi úgy fájt,
—  Ez legalább nyom valamit.

K — s 91— n. *)

*) Ez a két hős 1864. jul. 24-ikén szándékozott berukkolni, 
de utjokat állta Bothstift nr, s azóta contumaciában pihentek.
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Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz
Tekintedezs barátom uram!
Had mar ez a mostam kanczelar solia se 

fogja toasztot inya? Az a másik kanczelar leg- 
alab olyankor beszilt, mikor ivót; de ez a mos
tani se maga nem iszik, se nekünk nem tölti po
hárba! Pedig minyajan szomjazunk, is mondani 
kívánunk: „uram, uram, Mindenvaro uram, szo
lok az urnák! “

No de anyi mar bizonyos, hogy „orszag- 
gyülis küszöbön a l , “ mert küszöb mar le van 
tive ahoz a házhoz, hol ö fogja majd ülnyi. Az 
izs lesz provisorius.

Mosd minden lesz csak eleinte provisorius : 
is ezt úgy tesik maganak megirtenyi, mind mi
kor fiatal szip kisaszony firliez megy gazdag vin 
monstrumhoz, kit raoctroyalt szülői hatalom. Ez 
neki proviorius hazasac/. Mikor aztan gazdag vin 
dögöt elviszi ördög, akor aztan de fin ifivé firhez 
megy szive valasztotyahoz. Niha persze hozavi- 
nüli magat ü izs vin provisorius hazastarshoz. ' 
Biz az megeshet; de hat okos szülök csak igy j 
szoktak gondoskodnyi magzatyaikrul

No hanem hat Handabanda csak negyed-1

szer izs meghalta magat. E sem trifa dolog! Há
rom esztendő alata nigyszer meghalnyi : nem 
tudok, ki alana ki aztat ? Először meghalta ma
gat, mind Handabanda 1. azntan feltamata tíiir 
gönyben, mint Handabanda II. csakhamar <>t 
izs meghalta magat is atvaltozta, mint cserebo 
gar, Fíigetlenbe, let Handabanda III. Csak vige 
volt otan izs, megint letpilangobul hern vo. mint 
Bicsi Híradó. Most aztan jelenti Handabanda IV. 
hogy ősz van, hulanak a legyek ; ö izs megy tili 
quartilra „do pekla. “ Valyon milyen kukacz 
formába fogja megint egy kis idő múlva elü- 
kerülnyi ?

Mosd azonban bezárok levelemet, mert hol- 
nap akarom utaznyi kicsit Komaromba; ha ugyan 
kaphatom engedelmet Pest varmegyei szolgabi- 
rotul utazasra, vagy elenkezö esetben azonal utá
nam nem küldeti lovas postát, hogy fogjon el göz- 
kocsit; a mit ti megteheti, mert nagy az ü hatalma 
neki!

Alázatos szolgája

Tallérossy ron Xe balon.

Országgyűlés előtti
lieményink harmada betölt, j

Örül minden magyar kebel
Hogy hazánk szivében Ybl 

Landtágunknak házat emel.
i

Ha már „landéu lesz, „tág“ legyen 
Az épület mit rak Ybl,

Hogy benne kommót megférjen 
A  magyar más testvérivel.

Jobb szerettem vén, vén házat 
E gyűlésünknek, mert hát a

Kaszárnya s „?y épülettől11 
Soknak borsódzik a háta !

Hahogy fütik nagy lesz a gőz,
Nem állja a követ mejje,

töprenkedés.
Elfúl benne; —  és megrozsdál 

Sarkantyúja, kardhüvelye.

Ha nem fűtik nagy a nyers bűz 
Lesz főfájás quantum satis,

Megszökteti helyéről a 
„Béketürö honatyát“ is.

Lári-fári, képzelődés,
Csak kész legyen ha forr a bor,

Oszt teremne akkorára 
E gy közibünk való nádor,

Nem lesz főfájás,’ pompás lesz 
A ház melyet épít Ybl, 

nCsak üressen nejmaradjon, —
Ránk nézve e lenne Übel!

Biczegö Dani.
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Mikor indulunk már.

Pasasir. —  Héj ! Konductor ! Mért nem indulunk már.
Conductor. —  nMi várhatunk.“
Pasagir. —  Mire várhatunk? Az omnibusz tele van már. Nem látja?
Conductor. De iszen azt a leghátulsót majd mingyárt leszállítom én, mert ez csak „blinder pasasir!“

Népszerű magyarázat.
A  Bach korszakban, mikor —  ki tudná hányszor 

rendezték újra meg újra a törvényszékeket, mindig ösz- 
zeviszsza csereberélt személyzettel; egyszer felrendelis 
Árkos uramat X . megye. \\ törvényszéki elnöke, ügyé
nek tárgyalása végett. —  Árkos uram a mondott napra 
megjelen s vár szép csendesen, míg Y. úr hivatni fogja, 
a megye ház Kapuja alatt. Y. úr azonban csak se nem 
megy, még dél is elmúlék, csak nincs sehol; a várakozó 
kezdi türelmét veszteni; elvégre meginterpellálja a kapu 
alatt strázsáló hajdút: hová lehetett valyon Y. úr ö 
nagysága.

—  Hja, szól a hajdú, arra ne várjon kend, nem az
már a törvényszéki elnök, az egész törvényszék helyett 
újat csináltak. ,

—  De hát miért ? kérdi Árkos uram szörnyű ár
tatlanul.

—  Hát — felel a hajdú, —  a régiek már kihíztak, 
most aztán megint soványakat kötöttek he helyettük.

Államférfiúi bölcsesség.
Melyik volt, melyik nem volt a sok miniszter kö

zül ? azt mi nem mondjuk meg, elég az hozzá, hogy ma
gyar születésű volt, és régi bureaucrata; tehát ez örökí
tette meg a következő mondást :

A  63-iki ínség esztendejében már a miniszter ta
nácsban is kezdtek tanakodni a felett, hogy Magyaror
szágon segíteni kell valahogy, mert nincsen eső, kiszárad 
a búza.

„Kiszárad? szólt bele az államférfiú. —  Hát az a 
sok lusta paraszt nem tudja öntözni ?“
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N. Miska. Hát ti mért nem indultok már azzal a szekérrel ?
M. Miska. Elébb jó l meg kell azzal rakodni.
N. Miska. Hiszen meg van már rakva jól.
M. Miska. Tudod, nincs az a szénás szekér, a kire még egy villával nem fér.“

Miként tett szert egy német szolgabiró egy nagy tajték pipára.
E gy czigány nagy hetykén sétál az J ___ i vásáron,

kezében ólmos bot, szájából hosszú száron lógg egy nagy 
ezüst kupakos tájt pipa. A un , megy egy városi hajdú, 
meglátja a czigányt, s csakhamar gyanú ébred benne, 
váljon aun, nagy ezüst kupakos pipa igaz utón kerülhe
tett-e a more tulajdonába. Kevés gondolkodás után régi 
practicus e.szejárása azt felelte , hogy : „nem. “ Ebben 
megállapodva reá förmed a czigányra, s rövid proces- 
sussal a czigányt szépen bekiséri a tek. szolgabiró úrhoz. 
A czigány megijedve adja elő a corpus delictit, a s*ol- 
gabiró bámulja e nagy ezüst kupakos pipát, s imigyen 
kezdi a kérdést. Hol lakik ön ? —  kírem nagy alázatos
sággal, csókolom kezsit lábát nagyság fő comisarus úr, 
bizs in vettem ezt egy katonátúl. E  practicus felelet a 
szolgabiró urat confundálta s megfontolás után imigyen

kérdezősködött. Hol van azon katona ? „ Azs a katona 
kírem alássan, az itt van a vásáron, mindjárt ide hívom.“ 
Tehát menjen ön, és egyszeribe állítsa ide azon katonát. 
Igenizs irtem, csókolom kezsit, lábát nagyság uram, me
gyek, lótok-futok egyszerre itt termek, de hogy is ne 
teremnék, mindjárt tüstént hozsom a katonát. —

Azonban ennek most 12 esztendeje, a szolgabiró 
folytonosan pipázik a kupakosból mint rés nulliusból, a 
czigány meg még most is hozza a katonát!" —

A pandúr megvakargatta fe jét, s szitkokat mon
dott magára, hogy hát ö milyen ostoba szamár volt, hogy 
mindjárt az elfogáskor eszébe nem jutott elküldeni a 
katonáéit a morét. Igaz, hogy a katona akkor se jött 
volna, de most im ő pipázhatnék nagy kupakos tájt pi
pából bonissimo bona fide ! —
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Kegény telegraminokban,
új genre.

a régi módi regényforma levelekben már ócskaság.
1- s'ó telegramul. Gyémántfi Szivárványfihoz. 
„Temesvár 1895. Május 15. Üzlet szilárd. Pókháló

10 krral alább. Per font 25 frt. 80 kr. Küldök 600 má
zsát. Cserebogár keresett czikk. Kérek 8000 mázsát. 
Szilárd megrendelés. Három hónap a dáto. Gyémántfi ; 
cserebogár paraffingyár-tulajdonos. “

2- ik telegramm. Szivárványfi Gyémántfihoz.
„Páris —  udvari bál —  pókháló harisnya, —  üzlet

brilliant, —  pókháló rapid emelkedik. Összevásálni min
den pókhálót a tout prix. Cserebogár abondant. Utánvé
tül mellett küldetik. Szivárványfi, pókháló harisnya-gyár 
tulajdonos. "

3- ik telegramm. Gyémántfi Szivárványfihoz. 
„Kilenczezer mázsa pókháló raktárban. Profit egy

millió. Mi perczent nekem? Különben vállalat magam.1'
4- ik telegramm. Szivárványfi Gyémántfinak.
„1*4 perczent sensalia."
5- ik telegramm. Gyémántfi Szivárványfinak. 
„Kevés."
6- ik telegramm. Szivárványfi Gyémántfinak.
„1 7 5 Sensalia, —  meg leány feleségül.”
7- ik telegramm. Gyémántfi Szivárványfinak.
„Hány testvér ? “
8- ik telegramm. Szivárványfi Gyémántfinak. 
„Solo."
9- ik telegramm. Gyémántfi Szivárványfinak. 
„Hozomány ? “
10- ik telegramm. Sz. Gy.-nak.
„Minden mázsa után 5 frt."
11- ik teleqramm. Gy. Sz.-nak.
„N év?"
12- ik telegramm. Sz. Gy.-nak.
„Regina."
13- ik telegramm. Gy. Sz.-nak.
„Jó ."
14- ik telegramm. Sz. Gy.-nak.
„Forduló postán leány megy. Utánvétel. Cserebo

gár útban."

13-ik telegramm. Gyémántfi Köszénfihoz.
„Gazdag bolond Szivárványfi leánya, mátkám, 45 

ezer hozomány. Eskomptirozz rá 5 ezeret. Öregtől pénzt 
kapok, rögtön viszsza. Lakodalomra jö jj ."

16- ik telegramm. Szivárványfi Köszénfihoz. 
„Gyémántfi leányom veszi. Ígértem 45 ezer hozo

mányt. Adok csak 4000-et. Kölcsönöz. l*/„ per mese. 
Lakodalomra jő jj.“

17- ik telegramm. Regina Köszénfihoz.

„Apám férhez ad. Gyémántfihoz. Nagy szamár. 
Apám mondta. Még nem láttam. Leveleimet viszsza. 
Poste restante lehet majd később. Lakodalomra J jö jj- 
Schmukk hol ?"

18. 19. és 20-ik telegrammok. Köszénfi Gyémántfi
hoz, Szivárványfihoz és Reginához.

„Gratulálok. Pénz szűk."
21- ik telegramm. Szivárványfi Regina Köszénfihoz. 
„Férj szörnyeteg. Három nap négyszer verekedés.

Jöjj, szabadíts."
22- ik telegramm. Köszénfi Reginához.
„Idei méz keresett. Ara emelkedő. Veszem."
23- ik telegramm. Szivárványfi Köszénfihoz. 
„Megfogtalak! Értem telegrammot. Méz =  mézes

hét, enyim. Elégtétel. Amerikai. Pisztoly vagy dollár."
24- ik telegramm. Köszénfi Szivárványfihoz.
,,Yes. Budai lutrin páros szám halál nekem, párat

lan halál önnek."
23-ik felegramm. Szivárványfi Köszénfihoz.
„Páros szám! Buona nőtte."
26- ik telegramm. Köszénfi Szivárványfihoz.
„Ma délben meghaltam. G olyó ! Elégedve ?"
27- ik telegramm. Szivárványfi Gyémántfihoz. 
„Regina megszökött. Túl nem élem. Meghaltam 1

este. Borotva."
28- ik telegramm. Gyémántfi Szivárványfihoz. 
„Halálod ruinált. Minden pókháló szakad. Agyiö.

Halál per gyufa."
29. usque 33-ik telegrammok. Krepelkafy pesti rend- 

öralispán, Schmidtfy n. szebeni, Dobrzefy mármarosi, 
Bolnaiu balázsfalvai, Wladfy orsovai rendörszolgabi- 
rákhoz.

„Szivárványfi, Gyémántfi, Köszénfi üzérek, Regina 
üzérnö megszöktek , keletnek, északnak, délnek, sok 
csalás. Passiva iszonyú. Megfogni. Per schub viszsza."

34- ik telegramm. John Cox southamptoni rendőr
biztos Krepelkafy pesti rendöralispánnak.

„Szivárványfi, Gyémántfi, Köszénfi, inclusive Re
gina. Együtt megfogtam."

33-ik telegramm. Krepelkafy John Coxhoz.
„Ki bizta rád? Tartsd magadnak ha fogtad."

K —s 31— n.

Hát ön miben szenved ?
Szemfájós fiúhoz hivatták az orvost. A fiúnak az 

apja is beteges kinézésű ember volt. Mikor a fiút kikér
dezte az orvos, egyúttal az apát is megtudakolta: „hát 
ön miben szenved?"

r

„E n , kérem alásan, —  csizmadia mesterségben."
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Ratio inversa.
Kár volna ezt a maga nemében sajátságosán je l

lemző, —  vagy ha jobban tetszik —  bélyegző igaz tör
ténetet meg nem menteni a fe’.edékenységtöl.

Mikor, mikor nem történt, denique egyszer meg- 
| esett, hogy valami commassationalis ügyben,egy káp

talan mint volt földesül- , s a volt jobbágyok kö
zötti végleges egyezség megcsinálása és megerősítése 
végett kimene a viczispán ur, vivén magával a centrális 
főbírót és egy esküdtet a centrumból.

Az egyezség szerencsésen megtörtént s fecerunt 
reá magnum áldomás.

Az úri ebéd után előállottak a kocsik s a távozó 
alispánnak, judliumnak és esküttnek az urodalmi fiskális, 
régi bevett ősi szokás szerint, a búcsuzás pillanatában, 
kézszorítás közben egy csinosan összegüngyölgetett cso
magocskát szorított a markába.

A lig várta mindegyik a legelső megállapodást, 
hogy megnézhessék, milyen mértékkel mérik a nságos 
és fütisztelendö urak az igazság szolgáltatás diurnumát.

Megtörtént.
Az etető állomásról az alispán fanyar mafla kép

pel, a főbíró nyugodt megelégedés kifejezésével húzták 
be arczaikat juhászbundáik préme közé, az esküdtet pe
dig olyan jó  kedv szállta meg, hogy majd kiugrott a 
bőréből.

Megérkezvén a centrumba, másnap az alispán nem 
állhatta meg, hogy a nagyságos káptalanra ezt a kicsiny- 
lő megjegyzést ne tegye :

—  Ugyancsak fukar emberek lettek azok a kápta
lan urak.

—  Nem mondhatnám —  felelt a föbiró.
—  En pedig nagyon mondhatnám, —  szól vissza 

az alispán, —  már tudniillik diurnumok dolgában.
— Mennyit kapott nagyságos alispán u r, ha sza

bad ilyen szerénytelen kérdéssel terhelni.
— Hát potom száz forintot.
—  Százat-e ? kérdé a föbiró meglepetve.
— Annyit ám !
—  No azt csodálom, valóban csodálom.
—  Hát fübiróurnak mennyit adtak.
—  En kétszázat kaptam.
—  Micsoda ? No ezt meg én csodálom ám.
Egy gondolat villan alispán ur agyában, s hirtelen 

az eskiidthüz fordul :
— Hát maga mit kapott am ice! ?
— Nekem három százast nyomott a markomban 

az a derék jurium director.
—  Tyhíí ü ü ü ! Meg vagyok csalva, lefözve, rá

szedve, kijátszva. Ez domine esküdt ratio inversa volna, j

A fiscalis bizonyosan összetévesztette tenyereinket kéz- 
szorításkor, az az én három százasom volt, s a maga 
szász forintját adta nekem. Csak ide szaporán azzal a 
tévúton járó két százassal!

—  Sajnálom, de nem lehet. Egy százassal kifizet
tem rögtön a szabómat, suszteremet, egyet meg bizony 
kihegedültek zsebemből a czigányok, s egynéhány jó  
pajtásom nyelt el az éjjel. Tetszik tudni, szokatlan jó  
kedvre buzditott a szerencse szokatlan kedvezése.

—  Jól van jól, vetette oda az alispán a szabadko
zó esküdtnek, egyik szemét sajátságosán szegezvén reá. 
De nem hagyom abban.

Nem is hagyta; hanem vette a tollat, s megírván 
az esetet levélben az urodalmi fiscálisnak, az eset Ilire 
elterjedt a káptalanig, onnan az illető főpásztorig, a ki na
gyon kegyes és adakozó ember, de aztvt az alispánnem on
nan kapott hanem egészen más helyről választ, azon fi
gyelmeztetéssé!, hogy hasonló szerencsétlenség kikerü
lése végett jó  lesz egy kicsit —  kamrájában, a mig még 
lehet, tisztességgel resignálni.

Piros Pisin.

Kukliné prédikácziói.
Ahol van n i! Már megint elmaradtál a licitatiórul 1 

A  Burkusdy szomszéd milyen olcsón megkapta a lan
gyosvári uradalmat; mert te nem szóltál bele. Nem jött 
neki a rajta levő birkának darabja többe, mint negyven 
tallérba. Bizony mondom, nem drága! Ezen az áron te 
is vásárolhatnál most aztán magadnak a Burkusdi szom
szédtól egy darab földet a magad jószága m ellé; negy
ven tallér nem sok pénz egy darab német birkáért. A 
mit olyan olcsón ki lehet tartani. Gondold m eg , hogy 
mennyivel többe kerültek az olasz kecskék ? Nem ér az 
a suffrage universelle útján való szerzés semmit. A  birka 
azt m ondja, hogy „b e e ;“ s a pásztor ráfogja, hogy ez 
most annyit tesz, hogy „vive l’empereur!“ hanem aztán 
mikor a farkas elviszi a birkát, ez akkor is azt mondja, 
hogy „b e e ,“ s a farkas ráfogja, hogy ez most annyit 
tesz, hogy „evviva Galibádi!“ Csak legbiztosabb birto
ka az az embernek, a mit pénzen vett m eg; aztnemdis- 
putálhatják el tőle. Valyon a Burkusdy szomszéd a fülét 
fogja-e megbillogozni az új birkáinak, vagy ismertető 
jelül egy Kreiz-Zeitungot ragaszt a hátukra? Legalább 
a sensaliát érdemelhetted volna m eg , ha közbenjártál 
volna közöttük. De nem is látsz te semmiféle gsclieft 
után; a mióta felcsaptál a firkászok ezéhibe, a magad 
mesterségét egészen elhanyagolod. Pedig jó  példát kel
lene adni a kis fiúnak. Alszol már ? hogy még csak egy 
névnapi beszédet sem tartasz ?
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

--------Egy franczia újság azzal iparkodik bennün
ket detrektrálni, hogy nem Liszt Ferencz volt az, a kinek 
mi azt a nagy tiszteletet tettük a közel múltban, mert az 
most is ott van Rómában, s ki sem mozdult onnan soha; 
az pedig, a ki nálunk járt, csak épen olyan hoszszú hajat 

| visel, mint ö, s azt is csak tettette, hogy olyan szépen 
zongorázik, meg dirigál, mert az igazi Liszt folyvást ott 
látható a Vatikánban. (Ennek csakugyan végére kellene 
járni. Ki tudja, hátha egyszerre két helyen is jelen tud 
lenni.)

— —  Hogy iparkodnak jelenleg a börziánerek 
Bécsben a maguk malmára hajtani a v izet! Nem rég egy 
pipát áruló tót ment el a börze épület előtt; a kit a ban
kár urak nagy kegyelmesen maguk elé hivának, s ott az 
utczán minden pipáját pengő hatosokért en gros megvet
ték. A jámbor tót szörnyen hálálkodott és áldotta a ke
gyes urakat. „No aztán majd ráemlékezzél a bécsi urak
ra, mikor majd szavazásra kerül a d o log !“ —  „Igen is, 
rájuk emlékezem,“ monda alázatosan a jám bor atyali. 
— „Apropos! Micsoda vármegyéből való vagy ? “ kérdé 
az egyik német kortes úr. — „Hát csak innen Hietzing- 
böl. —  És igy a pipák kárbavesztek.

—  —  Egy asszonyság (ne kérdjük hova va ló !) 
nagyon féltékeny volt a férjére, és volt is rá oka, sőt 
egyszer esalhatlan bizonyítványaira bukkant azon meg
győződésre vezető tényalapnak, hogy ha a férje nem is 
hüntelen ő hozzá, de hogy más idegen asszonyságok 
legalább is sokkal inkább hűségesek a férjéhez, mint 
ez nekik kötelességük volna. A boszu és megtorlás dae- 
mona felébredt a sértett kedélyű hölgyben. Éjjel, midőn 
a férj gyanútlanul aludt, a féltékeny nő kezébe ragadott 
egy két élű fegyvert, csendesen férjéhez lopózott s az
zal a kétélű fegyverrel egy vágásra levágta a féltett hit
ves —  fél bajuszát. — Már most az nem mehet fél ba
jusz szál legyeskedni.

Előfizetési felhívás
az

„Ü S T Ö K Ö S“
1 865 -ik i octob er— decem beri évnegyedére.

_r ' ^
En íme ezennel helyreállítom a 61-iki vármegyéket.
Csupán azt kötvén ki, hogy az előfizetési direct adót meg ne tagadják.
Azért elöfizetéstgyüjtő főispánjaimra bízom, hogy bölcs belátásuk szerint ne csak a 61-iki publikumot retab- 

lirozzák, hanem még újat is restauráljanak, és a meglevők közül is senkit el ne bocsássanak. E minden oldalra 
kielégítőleg ható intézkedés bizonyosan köz méltánylásra találand.

Megengedem a legtágabb körű korteskedést, s a legzajosabb öszszecsoportosulásoktól is viszsza nem rettenek.
Az iránt is megnyugtatandó a közönség, hogy ez öszszehivás nem csupán „ad hoc11 vagyon, hanem a ki a 

jövendőket is biztosítani akarja, az teljes alkotmányos szabadsággal ruháztatik fel még a jövő félévre is előfizethetni.
Részemről azonban gondom lesz, hogy az „Üstökös11 által ez ideig gyakorolt igazságszolgáltatás ezentúl is 

kijusson mindazoknak, a kik rászolgálnak.
Tehát csak bizalom és egyetértés!
Ha tudott a publikum feltétlen bizalmat előlegezni más nagyobb uraknak, akkor bátran előlegezhet az 

{ „Üstökösének is 1 frt. 50 krajezárt.
Pest, 1865. Sept. 6. K a k a s  M á r to n .

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 
J ó k a i  M ó r .

(Lakása: Ország-ut 18. sz. 2-ik emelet.)

Nyomatott Emich 0 .  magy. akad. nyomd. Pesten 1865.
(Barátok tere 7-ik szám.)

Rajzolja : Jankó. — Metszi: Polák.

Folytatás a mellékleten.


