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A  H Ő S  F I Á K  A N Y J A .
(Gyanús versezet.)

Három sarja volt a hős anyának,
Mind a három hírre tettre vágyó.

Első így szólt : „én anyám szeretnék 
Szónok lenni, fennyen szónokolni!“

Másik igy szólt : „bennem ég a hő vágy, 
Vörös sipkát tenni föl fejemre.44

Harmadik mond : „ejh én tettre vágyom, 
Úgy szeretnék puskát már ragadni,

Es azokra várni, puskatöltve,
Kikre várni szoktunk igy tavaszszal.4*

Szólt a hősök anyja ily szavakra: 
„Menjetek hát, áldásom reátok.44

Te, ki oly hőn vágyasz szónokolni,
Menj és hirdess fennyen „Donawassert!44

Te; ki vágysz veressipkára, állj be 
A  csizmátsuviczkoló phalanxba.

Es te a ki puskatöltve mennél 
Várni arra, a ki jön tavaszszal,

Tudniillik waldsnepf és szalonka;
Menj, de lásd, hogy meg ne fogjon a csősz.

S hogyha visszajöttök éjszakára 
Áldásommal várlak s burgonyával.

Föltevén, hogy megrakodva jöttök 
Hírrel s ócska tiz krajczárosokkal.

K —s. M— n.

1859. 1861. és a folyó évi folyamból teljes szánni példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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T A L L É R O S S Y  ZE B U L O N  L E V E L E  M IN D E N V Á R Ó  ID Á M H O Z .

Tekintedezs barátom uram.

Od van ni! Vígé van görög lazadasnak. 
Eddig nem hittünk, ha montunk „graeca ficles“ 
de most mar pláne a „graeca infidelitas“-ba se 
lehet biznyi. Hat mibe lehet meg akor biznyi ? 
— Az ember nem hiheti a bíkesígbe, mert min
denütt az a sok katonát latya; az ember nem 
hiheti a habomba, ípen azírt, mert mindenütt 
az a sok katonát latya. Az ember nem hiheti a 
Garibaldinak, azírt mert sokat beszíljaz ember

nem hiheti a Napoleonak, azírt mert sémit se 
szol. Az ember nem hiheti tengeri flotakban, 
azírt mert egy panczílos tengeri kos azokat 
ledönti; az ember nem hiheti tengeri kosba,— 
mert az nekünk is nincs. Az ember nem hiheti 
újságoknak, mert azok nyomtatva vanak. Az 
ember nem hiheti allandosagba, nem valtozan- 
dosagba; nem hiheti orosz, anglusba, ípen nem 
pedig a törökbe, mert ö hitetlen, hat kírdem, 
ki latta ilyen hihetetlensíget a világon ?

Tallerossy Zebitlon.

L E V É L  T Ö R E D É K E K .

l-ő  levél. A  mi irói működésemet illeti, én csak 
a drámánál maradok; írhatnék lyrat is, de nekem 
amahoz, érzem, valódi erem van; az eszme és kivi
telbeli könnyűség egyiránt azon térre utal s miért ke
resnék más ösvényt, miért erőszakolnám a hivatást 
stb. Debreczenbe küldött szindarabom sorsa függő
ben van; a „meg akar térni“  csak nem akar meg
térni. Hanem most Budán két pályázat van megnyitva 
hatvan hatvan aranynyal; itt akarom megkísérteni 
erőmet. Csak attól félek pajtás, hogy a nehéz feladat- 
noz magam maradok, s mikor pályatársak nincsenek, 
akkor nem vicz-e nyerni. Ejh! kitelik belőlem! írok 
mindegyik jutalomért három darabot; igy lehet közte 
jó, jobb, és legjobb. Legalább gazdag erem kiöm- 
lesztésére tért találtam stb.

18-ik levél. Még is czudarság a mit az a rop
pant magyar város elkövet. Fellármázza a tehetsé
geket az egész országból, aztán nagyot nevet és a 
jutalmat nem adja ki. Az a harmincz aranyos Rézler 
még a beküldési határnapot is kurtábbra szabta 
időközben, egy párt elő is adat, s azt mondja : hogy 
a többi még ilyen sincs, ezek pedig nem érdemesek. 
Még ugyan ezt az 50 aranyos pártfogó társaság nem 
mondta ki, de nekem sejtelmem van, hogy nem ka
punk mi abból. Azonban gondoltam valamit! A „job
bágy fiút*4 még egyszer átdolgozom, s beadom Bu
dára; ott biztosítják a hatvan aranyat. A jó lesz 
egyikre, a másikra meg a „Kádár leányát4* nézem még 
át, ebbe épen belepászolaz életbiztosítás, mert úgyis 
az öreg Kádár elhal, s a lyány a nagy Ínség szo

rongató karjai közt nem tudva mit csinálni, kínosan 
vergődik stb. A  másikba valahogy majd belehozom 
a tagosítást — ebbe úgy se lehet. Ez megvolna! ez 
jól van! hanem még mindenik mellé kell legalább 
kettőt-kettőt csinálnom, hogy Ítélhessenek felette stb.

21-ik levél. Nagyon kérem tehát kedves ur, le
gyen szives még néhány hónapot azon csekélység 
után várakozni; mert mondom, hogy a birálat ered
ménye még nincs kimondva, s minden beküldött mű ; 
közt csak az enyim van versben szerkesztve. Azon- | 
bán ha ön, mint a körülményekkel ismeretlen, s mint 
ki az irodalmi hévmérőt körülvevő légkör természe- , 
tét nem érti meg annyira, hogy biztosan követkéz- , 
tessen : egy még biztosabb jelzálogot ajánlok önnek j 
fel. Az ön kedvéért pályázni fogok a budai GO aranyra j 
— akkor mind kettőre. Darabját 7 ftjával számítva 
is 2 X 7 X  b0 =  640 ft a. é. ez biztos, ez ellen — 
ki csak kevéssé érti is az irodalmi viszonyok — s 
azon pályázás természetét — kifogást nem tehet. 
Oda okos ember nem pályázhat, arról szó sincs, hogy 
ott magam ne legyek a sorompóban; ott más nem j 
lesz, ott csak én gazdálkodom; s a pályadij kiadása 
biztosíttatott. Ott még csak versbe se kell szedni, 
csak írni öszvesen hat darabot. E pályázat ugyan : 
nagy mértékben sérti egy jellemes iró önérzetét, de 
én önért ez áldozatra is kész vagyok, ha ugyan ön, 
a mint valóban igaza lehet, a budai betáblázást biz
tosabbnak találná a debreczeninél . . . stb.

26-ik levél. Biztatsz édes Gyulám, hogy pályáz
zak minden megnyiló alkalommal, s úgy hiszem, mél- j
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tan örvendek, hogy azon érzet, mely kebledet da
gasztja, melyből csírázik ki minden felvirágzás, a 
nagynak szépnek és dicsőnek minden megható s egy
szersmind emelő példái, azon szent érzet az én keb
lemet is dagasztja. A  férfi erő, a munkásság s a 
nagyra törekvő lélek herculesi csodamüvei minden 
művelt nemzetek történelme szerint pályadijak va
rázs erején emelkedett s tíint ki. Küzdeni, győzni 
tanulj! a mi szegény hazánk a harczok vihari közt — 
ei*zi minden sajgó honfi kebel — nem áldozhatott 
meg a csendesebb musáknak. En fajdalom, különösen 
a dráma mezején keveset tehettem még, de erős aka- 
.°m le lógja küzdeni az ellene torlódó habokat stb.

debreczeni sziniegylet által kitűzött pályázaton 
csak egy vígjátékkal jelenhettem meg. Az akadé
miaira kettővel; a budai pályázatot már úgy hiszen 
mindkettőt meg fogom kereshetni három három mű- 
^e * j?Neked élned kell oh hon! s virulnod.“  stb.

32-ik levél. A  mi pedig édes apámnak azon ke- 
r^es utasítását illeti, hogy jöjjön meg már az eszem; 
’oszónöm alásan; nem ment el az eszem. Minden jó 
^°hia, csak dolgozni és gondolkozni ne kellene! Ha
nem így is pénzt keresek én s meg se gondolná édes 
npam mikor 120 azaz százhúsz aranyat teszek a mar- 
aoa, vagy legalább hát kimutatom, hogy nekem volt 

annyi. Nem harminczegyed magammal (mind hősök 
. / mcgyek most oda hol azt adják, hanem egyedül, 

,mnt három alakú; Addig is szerető atyai szivéhez, 
n *V a szükségben, stb.

. áO-ik levél. Ha száz keze volna is az embernek 
1‘dl  ̂®r*aréusnak, annyi is kevés volna elegendőleg 

használni az időt a nép, a szegény nyomorult, az 
o l d o t t  nép érdekei munkálására! Oh megvetett ! 

elhagyott! oh megcsalatott szegény hazámfiai! én

soha sem foglak elhagyni titeket, hanem im azt 
mondom, és fogadást teszek, hogy tiétek vérem, éle
tem ha kell! . . . Igen, Pén mindenben igyekszem a 
sorsotokon segíteni, és nemcsak tettel, szóval, de az 
irodalom mezején is háromszorosan ragadok meg 
minden alkalmat; mert a józan és megelégedett köz
nép boldogsága a hazának boldogsága. — Örömmel 
és büszkén vallom be neked, hogy én a nép embere 
vagyok, és igy mint különben is szakomba vágót, 
nagy örömmel üdvözöltem a budai színigazgató ket
tős jutalomhirdetését. Elis határoztam tüstént, hogy 
ha senki nem pályázna is rá, én előttem sokkal szen- 
tebbek a nép érzelmei mintsem megvonnám közre
működésemet. stb.

45-ik levél. En ugyan nyertem már vagy öt Íz
ben pályadijt, s egyszer dicséretteli kiemelést; de 
még mindig azon szerencsétlenségem volt, hogy a 
mikor én nyertem, soha senki más nem pályázott. Itt 
csak leszünk hárman! mert két jó barátom megigérte 
nekem, hogy pályázni fog. Valamelyikbe majd bele
hozom azt a tárgyat, a mi Debreczenbe beadott mű
vemnek. stb.

50-ik levél. A  mit Debreczenbe küldtem, jel
igéje volt, hogy „Reszlernek is jusson!“  na ha ez le
mondott róla, hát már most jeligémül választom, 
hogy „Molnárnak is jusson“ „Györgynek is jusson“ 
ez nem oly könnyen szökik meg előle.

Kell is már Gyuszi pajtás, hogy egy ily ingyen
hez jussak, mert a kopp! után vajmi elkövetkezett a 
kopp! En azzal az ostobasággal egy hét alatt kész 
vagyok; váljon nem volna-e jó  ha megegyeznénk, 
hogy „e hol van tek. uram a három három darab 
mindenikért; soha se várjunk olyan soká vele, mert 
hiszen ki pályázna más rá! hanem nesze a adsza!

Hog y lehet az ember széppé?
j Iparkodjék, hogy az amerikai egyesült államok 

e nőkének válaszszák meg. Lincolnnak sem volt sze
rencséje a nőknél azelőtt soványsága miatt, de mi- 

yest elnöknek választatott meg, azonnal bele bo
rult valamennyi nő s — a szép jövedelmébe 

82mtén!

, 5225 Az európai hadügyminisztereket a Sandvich- 
sz]getek királyának hadügyminiszter iskolájába kel- 
ene küldeni takarékosságot tanulni; — ott a „Sar-
*nes~8zelenczék“ fedeleit nem vetik el hanem

fizetik a katonák csákóira paizska helyett.

— Egy bécsi szerkesztő, a „Wanderer“  kárán 
okulván, azt mondta, hogy „liberal“  helyett „lieber- 
Aal“  (inkább angolna) lesz, mert ez könnyen keresz
tül sikamlik a paragraphusokon. Felsőbb helyen sem 
bánják ha a szerkesztők „lieber alles“  mintsem libe- 
rales leendnek.

=  A  „Great expectatioü8“  (Nagy Remények) 
francziára fordítása angolból „Temps“  hírlapban je 
len meg naponkint. — A kedély tüzének kitörését 
uj meg uj reményekkel táplálni szinte felér egy kis 
coup d’état-val; de a Great expectations nemcsak 
Dickeivs utolsó müve hanem a íorditása is III. Na
póleon utolsó eszköze.
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A sin nű király levele Lincolnhoz.
Felséges feleségtelen és a többi!
Ebédem rendeltetésének helyére küldetése után, 

pipám füstjét és egyéb kellemetlen rabszolgáim sza
badnak bocsáttatása után fülem dobjának irhájához 
dörömbölteték azon szomoruságos hirt, hogy alatt- 

! valóidnak egyik része felüté fejét hatalmasságod el
len. Én, ha neked lettem volna, sonica leüttöm a fe
jőket minden teke (his) toria nélkül, de miután azt 
nem, tevéd vagyok, oly bátor rajtad segíteni. Az el
nyomáshoz nincsenek a te embereid , ugylátszik, 
szokva , tehát jó  lesz az eltiprást megkísér
teni, s im ezen okból küldöm neked az ide mel
lékelt elefántokat. A  sok vérontást ki kell kerülni, 
magával hozza azt az emberiség! — Azért oly jó  
áldott jószág az elefánt, ez nem ont vért; csak po
gácsát csinál az emberből ha reá hág, még pedig oly 
biztósággal, hogy azt sem mondja, hogy: „pardon

monsieur!“  és az illető még ennyit sem. Es az én ked- 
venczeimet, a kikre ezen állatok kiválasztását bíz
tam, 100-zal kínáltam meg a hasukra a bambusznád
dal, ha a legsulyosb és legszélesebb talpukat ki nem 
választják! igy tehát bizhatol nyomatékosságukban. 
Valóban pompás állatok! magadra nézve is mintául 
vehetnéd őket s óhajtom, hogy hasonló légy egy de
rék elefánthoz, az az : hatalmad legyen szint oly szé
les basis-on s oly szilárd oszlopokon álló, tested oly 
erős, orrod oly hosszú, hogy az adót mindenhonnan 
beszedhessed vele és kikutathass mindent mindenfelé, 
szemeid oly kicsinyek, hogy ne lássák a bajt és mégis 
mindent látók, külső füleid jókora lepények, hogy a 
hízelgést suttogó legyeket, agyon csapkodhassad!

Ezt óhajtván maradok siami király mig — lehet 
és az ördög a francziákat ide nem hozza.o
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N e h é z  a v á l a s z t á s !

De, jó , hogy mi „bizios“ helyre vagyunk éltévé!

Párbeszéde egy házaspárnak.
Nő. No, hazajött kee már egyszer?
Férj. Nem én!
N. Hát ?
F. Haza tántorogtam.
N. Tán részeg kee?
F. Nem én!
N. Nem ám! tán azt hiszi kee, hogy vak vagyok? 
F. Csak egy kicsit boros vagyok.
N. Hát hol a bogár ló?
F. Kicseréltem.
N. Tehénért?
F. Kutyáért!

N. Nem veszett kee meg?
F. De megvesztem; — nem látod , hogy spi- 

tzem van ?
N. Mivel szánt kee majd a tavaszra ?
F. Majd lesz tavaszra.
N. Mi lesz?
F. Cserebogár!
N. O h! hogy a manó . . . .
F. Hisz a se volt egyéb ; — bogár volt a neve 

aztán cserébe adtam, hát cserebogár lett.
N. Aztán fogja kee be maga magát az eke eleibe! 
F. Majd befogom a szád; s most vége! hallgass.
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Ügyes válasz..
Volt egyszer egy nagy ur, annak volt egy igen 

elmés udvari bolondja, ki sokszor megtréfálta köny- 
nyen föllobbanó urát.

Egyszer történt, hogy azon városban, hol a nagy 
ur palotája volt, arabs lókereskedő jelent me g ne
hány igen szép arabs mén és kanczával; azonban 
nagy urunk csak akkor tudta meg ez eseményt, mi
dőn eme drága szép lovak már szomszédja által nagy 
pénzen megvásároltatván, semmi áron kaphatók nem 
voltak!

Mit tegyen hová legyen! Ily felséges jó alkal
mat szalasztott el, azon időben is igen nagy becsű 
volt a valódi arabs vér s ritka a vállalkozó, ki éret
tük Arábiába utazzék.

Megyen tanácsot kérendő udvari bolondjához s 
nem találja hon, a kereskedő azonban jelentkezik a 
nagy úrral értekezik s elutazik.

A  nagy ur belép ez esemény után más nap 
udvari bolondjának szobájába, kit nagy boszusá- 
gára ismét nem talál.

Unalmában leül az udvari bolond iró asztala 
előtt s azon egy lapon elkezd olvasni.

. . . „Udvarban találtató bolondok jegyzéke.44
Tovább olvas s látja, hogy saját neve mindjárt 

az elsők között tiindöklik, —nem hisz szemeinek,'újra 
olvas és növekvő haragban győződik meg az elvitáz- 
hatlan tényállás felöl.

. . . „Az udvarban találtató bolondok jegyzéke44 
és rajta mindjárt az elsők között az ő saját legmaga
sabb neve.

Csönget s azonnal elfogatni rendeli udvari bo
londját s maga elibe hurczoltatván kérdi.

— Mi jogosita téged bolond, hogy engem eme 
jegyzékben, még pedig az elsők között említeni me
részeltél. — Mered-e tagadni — írásodat?

— Nem tagadom uram én írtam!
— S mivel tudod indokolni eme szemtelen 

tettedet?
— Igen egyszerű dologgal uram!
— Halljuk! Szól dühösen az ur.
— Te okos ember vagy, annak tartottalak teg

napig !
— Hogy, hogy?
— Emlékezel amaz arabs lókereskedőre ki teg- 

nap elutazott.
— Igen.
— Miután már elkeltek lovai s te uram nem ve

hettél tőle lovat, azt Ígérte, hogy hoz neked pompás 
tizenkét arabs paripát, személyesen megyen Arábiába 
és a sivatag legerősebb fajából hoz majd neked lo
vakat.

— Nos?
— Te uram elhitted a kereskedő szavát s tizen

két ezer darab nehéz aranyat adtál neki előre!

— Nos?
— S azt hiszed uram, hogy az arabs eme lova

kat valaha elhozza ?
Erre a nagy ur egyet morogva szakálába föl

kiált.
— Hát aztán gaz kópé, ha ama kereskedő az 

ígért lovakat meghozza mi tévő lész akkor ?
— Igen egyszerű dolog uram, kitörlöm a te ne

vedet, s helyébe oda irom az arabs kereskedő nevét!

=  Salamon kisvárosi kereskedő valamikor meg
bukott, de oly formán mint többnyire bukni szoktak, 
azaz azért bukott meg, hogy három év múlva tiz- 
szerte nagyobb kereskedést nyithasson.

Áron, Gyöngyösi kereskedő,*ki legközelebbi tűz 
alkalmával egészen leégett, eljön Salamonhoz, ki 
különben neki rokona, beköszönt hozzá és azt mondja 
neki „kedves testvírem te tudod, hogy ín tönkre 
mentem, most hát segíts rajtam valamit, adjá nekem 
portékákat, posztót, tafutát, vásznat vig számra 
annyiért a mennyibe néked kerülte

Salamon felelt rá : szívesen; erre Áron több 
vég posztót, vásznat és több e félét felpakol kocsijára 
és haza indulni akar, ekkor Salamon rákiált roko- * 
nára, hát hűl van a pliinz, hiszen azt munthad, hogy , 
azt az árt megadud a mibe nekem kherült.

Áron egész hideg vérrel felel : igen azt mond
tam, és miután neked semmibe se került, én se fizetek 
semmit! azzal hajts Gyöngyös-felé!

=  Melyik a legkevésbé hiú nemzet! — A ma
gyar, mivel minden hónapban csak kétszer kapja ki 
az „Ország tükrét.44

=  Egy híres angol boncztanár azon különös 
felfedezésre jutott, hogy az ember sok ezer év múlva 
szárnyas lény leend, s hogy már jelenleg is mutat
koznak a szárnyak jövő helyei kis csont buczkokban; 
ennek oka alkalmasint a sok „boxolás44 mi által a 
lapoczkák kifelé lökődnek s igy tehát az angolok 
lesznek az első boldogok, kik ezen finom testgyakor
lásuk által majd angyalokká lesznek.

=  Egy csizmadia inas két sült kolbászt vitt 
haza urának ebédre, melyből az egyik, a tányérról 
lesikamolván a sárba esett. Az inas gondolván ma
gában, hogy azt most úgy sem fogja a majszter meg
enni s neki adandja, feltette magában, hogy megelőzi 
a nagylelkűségét s megeszi a hurkát előre; de aztán 
úgy okoskodott, hogy a majszter úgy sem fogja 
tudni, melyik esett a sárba, ha a sárosát jól lenyalo
gatja, s inkább a tisztábbikat ette meg.
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K A K A S  M Á R T O N  E M L É K L A P J A I B Ó L .

Ki beteg llát?
A Donau Zeitung azt írja, hogy Napóleon beteg.
A Norcl azt írja, hogy Napóleon egészséges, ha

nem a pápa beteg.
A Fremdenblatt azt írja, hogy a pápa egészsé

ges, hanem Garibaldi beteg.
Az Opinione azt írja, hogy Garibaldinak semmi 

i haja, hanem Ottó király beteg.
Az Augsburger Alig. azt Írja, hogy Ottó király 

egeszsége tökéletes , hanem Mihály fejedelem beteg.
# A Vidov Dán azt írja, hogy Mihály fejedelem 

étvágya igen jó, hanem a szultán nem bir lábra kapni.
A  bécsi Presse azt Írja, hogy a szultán egészsége 

biztos, hanem a czár szenved hülés miatt.
Az Invalid azt Írja, hogy a czár jól van, hanem 

a porosz király van nagy forróságban.
—

Miért nem iittetek sarkantyút a 
csizmámra ?

1- Azért nem, mert már nem divat.
2. Mert nem lehet a tetejébe kalucsnit húzni.
3. Mert mióta egy nagyszájú hazafinak Iá- 

,n két czintányért láttam sarkantyú pengő gya-
nant parádézni, azóta elment a kedvem a sarkan
tyútól.

, 4. Mert azt hihetnék róla, hogy lovam van, s 
me§ beírnák az adókönyvembe.

5. Mert neheziti a hazajutást, kivált este. 
h. Mert inas kell a csizma lehúzásához s én de- 

m°crata vagyok.
Mert bizonyos esetekben nem szeretem, ha 

e °re hallják, hogy jövök.

, =  Első financier.
koldulni fogunk.

Második financier.

Ha ez igy megy, mind 

De kitol?

— — Itthon van Hirsch bankár ur?
— Nincsen ide haza.
— No hát mondja meg neki, lelkem, hogy itt 

v°ltak gróf Bethlen és gróf Kun. Nem felejti el a
i ive in k et?

, — Oh nem. Sokszor hallottam ; dér gráf Betti-
hem  und dér gráf Cohn.

Uranibátyám és a vejo.
Hát azután, — kedves vejem uram 

Hogy lesz majd?
Hogy ha igaz, — fülhegygyel hallottam 

Egy kis bajt! . . .
Hallja ecsém, roszul áll a renden

Szénája,
Hogy már a vén bolond ipát minden 

Sajnálja?

Régtől fogva ágál itt a drága 
Városon,

Járja is a váltó-adóssága 
Pároson.

Nem is adtak máskép — csak ha lányom 
Nyújt kezest, . . .

Persze asztán én a pénzt kihányom 
Örömest!

Eddig ha eltette a mint kapta,
Mind megjárt

De ha nem lesz honnan . . . milljom atta!
Most mindjárt? . . .

Föl se veszszük ugy-e? — a mi eszünk 
Kálkulál:

„Ha elfogy az Istenáldás, — leszünk 
Tátinál/4

De megvert az Isten — szegény fejem — 
Lányomért;

Nagyon terhes adó — mit a vejem 
Reám mért . . .

Mig sok szegény legény keresetre 
Vándorol,

Ezt itt veszti már mindenesetre 
A  pokol! . . .

Sz. K.
Kérdés. Mikor van a muszka katonának legjobb 

dolga?
Felelet. Midőn a tábori káplán parancsol; mert 

hadiparancs annyit tesz mint : „prikas,44 ha pedig ez 
pap által történik, hát lesz belőle : „paprikás4* (pap- 
prikas!)

=  A  spanyol csapatokról Mexicóban azt Írják : 
hogy előre nyomulni szándékoznak az ország szi
vébe; pedig már régóta ott lehetnének, mert még 
mielőtt partra szállottak volna, már az ország 
„gyomrában44 voltak.
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Ama bizonyos csizmadia és fele* 1 
sége kérdései és feleletei.

-------A z/volt ám nztán a verekedés! Öt óra
hosszat lövöldözött egymásra tiz lépésről száznyolcz- 
van fontos golyóbisokkal a két tengeri vascsuda, a 
Merimák, meg a Monitúr; a nélkül, hogy megártott 
volna nekik : akkor aztán kedves egészségükre kí
vánták egymásnak a mulatságot s mentek haza. Az 
egész ütközet alatt a matrózok benn a hajóban ká
vét őröltek, azt megfőzték, megitták; mikor a tizen
két órát ütötte, akkor hozzá ültek az ebédhez, s mi
kor vége volt az ágyúzásnak, akkor feljöttek a fede
zetre, megkérdezni a kapitánytól, hogy „ hol volt az 
a nagy ütközet ?“

-------Hát mit akarnak már a görögök?) Oh
azok nagyon okos emberek. Csak teljes amnestiát kí
vánnak; mondván : ezúttal nem jól ütött ki, kezd
jünk más partiét. Ez épen úgy megy, mint mikor 
férj és feleség kártyáznak együtt; ha az asszony 
veszt, akkor csak krétára ment a játék; de ha a férj 
veszt, akkor 'pénzbe játszottunk.

------ Miután egy tisztelt collegánk kényszerült
nek érzé magát azon hírnek alaptalanságát kimu
tatni, mintha az ő újdonságait Deák Ferencz írná; 
mi is sietünk azt a már igen régóta elterjedt véle
ményt megczáfolni, mely szerint sokan vannak, a kik 
azt hiszik, hogy a Politikus csizmadia rovatát nálunk 
egyenesen III-Napóleon kezeli. Azt ugyan a szerény
ség tiltja bevallanunk, hogy tisztelt fóldink *) mily 
előszeretettel viseltetik lapjaink iránt; hanem annyit 
egész bizonyossággal állíthatunk, hogy a proviso- 
rium óta egészen visszavonultan él s politikai kér
désekkel nem foglalkozik.

-------A  vashajók feltalálása óta vége van a fá-

*) Igaza van. Napóleon is erről a f  öldről való. Szerk.

Felelósszerkesztő s kiadó-tulajdono3 : Jókai Jlór.
Lakása : Al-országut, 18. sz. Unger ház, 2-ik emelet.

bul épült hajóknak; sőt a köbül épült váraknak is; 
azokat is vasból kell aztán csinálni; már most még 
csak az kellene, hogy a katonákat is vasból csinál
ják; akkor aztán egész passzió volna a háborúskodás.

------- (Miért ment haza Rómából Lavalette ?)
Hát. addig tanácskozott Antonellivel, a ki mindunta
lan rászedte , mig egyszer valaki megsúgta neki, 
hogy „Lavalette4‘ nem franczia név, hanem magyar, 
igy hangozván : „lóválett.44 Ezért aztán megharagu
dott s elment.

------- A  lapok, mint valami különös csodát hir
detik, hogy a sultán 19 millió zsoldot a inaga cassá- 
jából fizetett ki a hadaknak! (Hát máskor kinek a 
cassá jából szokott fizetni?)

— — Bizonyos lapban olvasom, hogy X . gróf 
és Y. grófné, valamint Z. báró és Q.herczeg asszony 
ekkor meg ekkor tartják az esküvőjüket. „E gy44 eskü
vőről lévén csak a szó, az ember azt kérdezheti, hogy J 
ez talán „mariage a quatre?44

Isztrikncz és Nasszaliuicseszkul.
I. No bratye! Most kezdődik már a zaplatye? 

most beszélnek az urak arról, hogy mit kell fizetni?
N. Semmit. Ez az én véleményem.
I. Az enyim is. A mig nekünk fizettek; addig 

helyes volt; — velük szavaztam! de most már pam- 
boclaj mulatság.

N. Az ám. Ha haza megyünk azzal a szóval, 
hogy fizetni kell, megvernek.

I. Ezentúl hát „nyepozvolim.44
N. Tegnap is ránk akartak valamit nyomni; de 

ellene szavaztunk; mondták ugyan, hogy ne ellenke
zünk, hisz csak a bányavámról van szó : nekünk pe
dig nincsenek bányáink. De hát annál inkább! Ha 
attól is keservesen esik fizetnünk, a mink van; hát 
még attól, a mink nincs!

I. Igaz a!

Nasszalmicseszkul. Te bratye! Ezek az urak 
olyan minisztereket akarnak, a kik mindenre felelnek.

I. Jaj! En meg volnék elégedve az olyanokkal 
is, a kik semmit sem kérnek.

=  A  anult vásár alkalmával egy idegen ipar- 
lovag nyomtatott czédulákat osztogatott ki, melye
ken a gyártmányát magasztaló német szavak : „Halt 
wer da! noch nicht da gewesen!“ igy voltak fordítva : 
„Állj meg, kivagy! ismeretlen valami!44

Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. 1862.
(Egyetem-utcza 4-ikszám.‘


