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N A G Y  H U L L Á S  V A N  C H I N Á B A N .

Nagy hullás van Chinában! oh jaj! 
Megbuktak a főfő mandarinok. 
Lehullottak az ugorkafáról.
Azért nem jó a toronyban lakni 
Nehéz onnan az utczára lépni 
Oh jaj, Chinában

Nagy hullás van Chinában, oh jaj! 
Császár látott a maga szemével. 
Császár hallott a maga fülével,
S aztán ütött a maga kezével,
S odaütött, a hol érdemelték 
Oh jaj, Chinában!

Nagy hullás van Chinában! oh jaj!
Az egyik mandarin volt Sing-seng-sung. 
Ez az ország pénzét elpazalta.
Ennek aztán a bőrét lehúzták 
És kitömték holmi papirossal.
Oh jaj, Chinában!

Nagy hullás van Chinában! öli jaj!
A másik neve volt Ring-reng-rung.
Ez a népnek vérét pazarlá el.
Ennek saját gyomrán kelle végül 
Megpróbálni, milyen éles kardja?
Oh jaj, Chinában!

Nagy hullás van Chinában, oh jaj!
A harmadik neve volt Ling-Leng-Lung! 
Ez elvesztegette császár legfőbb 
Kincsét : a mi a népnek szerelme.
Ezért ottan ezt apróra vágták.
Oh jaj, Chinában!

K .- s .  M.—n.

1859. évből, és a január—áprilisi folyamból 1801. teljes számú példányokkal
szolgálhatunk.
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T A L L É R O S S Y  Z E 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!
Most hallotam egy igen jo financzprojek- 

tumot, még pedig „in maaszgebenden Kreisen“ 
a hogy ujsagirok mondanak : („Mirtíket adó 
körök“ =  szabómííhely.)Ez ebül all : nemesi-
get kell lielyrealitani. Adomentesiget. A ki 
nemes embernek kivallja magat, fizesen egy- 

i szer mindenkorára 200 ftot, mind magatul, 
mind familiaja tagjaitul. Ezirt legyen neki 
szabad nemesigivel dicsekednyi, s adofizetístöl 
mentes legyen. A mint pedig fia, vagy leány a 
születik, atul mingyart fizese 200 forintot.

Ilyenformán, ha van egy miliő nemes lilék az 
országban, kap status egyszerre 200 forintban 
millió pengőt. Azonkívül is minden tovabi 
generatio nemes lilék magat adofizetis alulo   ̂ c
megvaltanyi fogja; status nem károsodik. 
Hogy ez az idea nagyon korszerű, azt tetszik 
altallatnyi. Remilem figyelembe fog Rájxrat 
áltál vitetnyi, s ha Maager ur maga finanezpro- 
jectumairt kirhetett 5 procent rebakot, én meg- 
elígszem ezirt a nigv proczenttel; de azon 
alabb nem adok.

A  V Á R T  K I N E V E Z T E T É S .

A bortermő szép Zalavúrmegyében él és 
uralkodik tettes. Nagyhangi János uram. Ezen 
nevezetes férfiú, arról volt nevezetes, hogy 
sarkantyújának — egész környéken legna- 

! gyobb taréja volt, kanász kalapot legelsöbben 
vett; s magyarkája legkatykaringósabban ki 
volt zsinórral hánvtatva. Hát még miiven de- 
elamatiókat tartott a hazaszeretetről? 

így ismertük öt 1861-ik esztendőben.
Aug. hóban oda is megérkezett az execu- 

tió, hol Nagvhangi János uram lakott. De neki 
azok voltak a boldog emlékezetű napok — 
mert az adóinspectorral — s tiszt urakkal 
éjt napot együtt mulattak által. Mindnyá
jan te s du — lettek egymással. — Hanem 
ez napságtól fogva Nagy hangi János ur azt a 
megfejthetetlen büverőt volt kénytelen ma
gában felfedezni ismerősei irányában, a mit 
gyakorol a mágnestű déli-sarka a vas iránt.

Alig múlik el egy hónap — Nagyhangi 
János ur a székvárosból roppant sasokkal el
látott német levelet kap; melyet Abrahám 
zsidó vitt ki neki a tapolezai postáról, — s 
minthogy János urnák az a gyengéje is meg
van, hogy németül nem tud — Abrahámmal, 
in facie loei — a levelet felolvastatá. Jáj the- 
kinthetes uram! magát borzasztó szerencse 
érte!

Ugyan micsoda, Abrahám gazda, szól hiile- 
dezve János ur.

Tekintetes uramat kinevezi a kanizsai 
financz-directió 1800 forint fizetéssel adósze
dőnek — Zalamegyében.

Kábult fővel — de auctoritását mégis el 
nem veszítve — hajtogatja öszve a boldogító 
tartalmú levelet János ur, s viszi egy közbir
tokos társához; ki németül is tudott. Ki is el 
olvasván a levelet; igv szólt :

Öcsém Jancsi, téged a kanizsai financz-di- 
! rectió, — hallván jó  érzelmeidnek hírét, Zala- 
! megye adószedőjévé kinevez 1800 pengő forint 

fizetéssel; oly utasítással, hogy mivel te isme
retesebb vagy a megyében s mivel a te vá
lasztásodban feltétlenül megnyugosznak — ke
ress magad mellé egy aladószedöt 1200 ft. 
fizetésre. — Hanem azt mondom én neked 
öcsém; eddig is megéltél eféle hivatalok nél- j 

; kül, ajánld inkább azt a szegény elbocsátott j 
jegyzőt, ez úgyis éhen hal ha valami hivatal- 
kája nem akad.

Tudod öcsém — mond János ur — az jó  
lesz a 12 száz forintosra.

Ezzel János ur eltűnt. — Nem is ment más
hová mint az ex-jegyzőhöz — s két-három- | 
napi súgás, búgás — tanácskozás után — a- 
két ur eltűnt a vidékről, s hová lettek? —
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Kanizsán az adó lóhivatalnál jelentik magukat
— mint Zalamegye ujdon sült adószedői — 
ott a jó német urak néznek szemre főre — az 
egész dologról — mint az ott repkedő legyek
— annyit sem tudván. — Ha két száraz ménkii 
ütötte volna meg János urat — nem esett

| volna úgy le az álla, mint mikor a kinevezési 
levelet a föadószedö kezeibe nyomván, kije- 

I lenté, hogy ezen Írást ö soha sem látta — de 
I meg az ö neve nem is Herczberg Adolf — mi

ként a levél alá írva van. — Csak akkor látta

a jámbor, mily rettenetes áprilist járattak 
vele, mert a levelet senki más, mint saját 
lakostársai — Írták, s juxból még sast is 
szereztek rája. A szerencsétlen Jánosnak, el
kábulva a nagy szerencsétől, eszébe sem ju
tott a levél hitelességén kétkedni. S ment, 
rohant Kanizsára; magával czipelvén az ex- 
jegyzöt — ki most rajta 30 ujforintot köve
telt, idömulasztási és útiköltség fejében; me
lyet neki a főszolgabíró — valósággal mégis 
Ítélt.

Farsangi kaland.
A szép alföld egyik kis városában Z. . . . én 

történt.
bőt ha jól telveszszük nem is Z . . én, hanem a 

divatos drámák szerint a három felvonás három he
lyen. Z . . . én, Asszonyfalván és e kéthely közötti 
utón.

Történt tudniillik, hogy az 1856-ik esztendő 
farsangján Asszonyfalva tisztviselősége, lévén ott 
állomásban nagy mennyisége cseh- és német sógo
rainknak, — nagyon megáhította a tánczot.

E végből a közel Z . . . város tisztviselői is meg
hivattak, hogy a meglehetősen térés asszonyfalvai 
fogadó terme loyalis állampolgárokkal zsúfoltig meo*- 
töltessék. c

Kattenbergerné, tulajdonosa egy özönvizelőtti 
hintónak és két hórihorgas, de a természettől igen 
szerény ajándékokkal ellátott kisasszonynak : a Pepi
kének, meg a Paulinkának, örvendvén az önkényt kí
nálkozó mükiállitási alkalomnak, elhatározá a balban 
— mint állatjában egy, de személyében három — 
részt venni.

De hogy a kisasszonykák ne legyenek kénytele
nek a bálban petrezselymet árulni, vagy négy darab 
fiatal írnokot, tollnokot, dijnokot és mindenfele „no- 
kotu — hála Isten a neveiket is elfelejtette már az 
ember — horgászott össze, felajánlván nekiek az ál
lítólagosán (ez is műszó) tágas hintónak ingyen szál- 
litó kényelmeit.

Kiállt a hintó, bele fogva a kétgürhes szürke ló 
s felpogyászolva a három dáma (ugyan annyi kri- 
nolin) négy urfi, egy kis gyermek, egy szobaleány 
két öleb és egy kocsissal.

A  hintó nagy nehezen behatolt Asszonyfalvára 
s a hölgyek csakhamar megtevék az átöltözködési 
műveleteket.

A  tollnokok stb., pedig a szekerén hagyván 
félöltönyeiket — melyekre a csikorgó hideg-ugyan- 
csak erős igényeket formált, — siettek egy szál 
frakkban és négy szál veresorral a már megkezdett 
balban azonnal részt venni.

Sok volt a szép leány ; járta a czeppli-polka, a 
mazúr és a valezer, úgy hogy az átszállitmányolt 
dijnokok, Írnokok és tollnokok mint Csokonai Vitéz 
Mihály csapot papot elfelejtettek s ezeken félül Rat- 
tenbergerné Paulináját és Pepikéjét is ülni hagyták.

Valóban égrekiáltó hálátlanság, melyet még kc- 
vésbbé neheztelő természetű szivek sem tudtak volna 
megbocsátani, [mint Rattenbergerné. Nem is bocsá
totta nieg soha!

Éjfél után megunták a kisasszonyok tovább 
várni a szerencse tánczoltató karjai utáns elhatároz
ták, hogy dühtől és méltatlanságtól dobogó kebleik
nek a hazatérés havasesős zivatarában fognak eny
hülést keresni.

Gomloltatott, kimondatott és végrehajtatott.
A  dijnokok, írnokok tollnokok a legjavában 

járták a czepedlit, midőn a bús alkotmány (nehogy 
valami kokhinkinai konstitutziora, hanem a hintóra 
tessék érteni) odahagyta Asszonyfalvát s a bál rom
jaival visszaérkezett Z . . .  re, magával vivén a há- 
ládatlan lovagok elleni erős kifakadásokat s ugyan
azon hálátlan lovagok — köpenyeit.

Midőn a dij—, toll- és Írnok urak a táncz mele
géből és tánezosnőik bájain való elmerengésökből a 
reggel első sugárain e hózivataros földre égőkből 
újra visszaszálltak, rettentő meglepetéssel látták az 
őket elhozott alkalmatosság — hült helyét.

Csak ekkor támadt fel lelkiismeretűk furdalása. 
Már későn.

Mi volt mit tenni? Alkalmatoság sehol, pénz 
még seholabb. Meg kellett indulni az iszonyú időben 
egy-egy szál frakkban és négy szál piros orral.

=  Mily félreértésre adhat néha a nevek hason
latossága okot, kitetszik a következő esetből. Valaki 
a házmesternél bizonyos Wimplmayer lakásáról tu
dakozódván, a következő utasítást nyerte : „Csak 
tessék felmenni az emeletre, ott lakik Krovilánszky.“



Parlamentáris conlerentiák.
(Egy bécsi lap leghi t ölesebb pesti le v e le z ő je  nyomán.)

A  magyar országgyűlés vezértagjai az osztrák parlament szabadelvű tagjaival gyakorta tartanak ér
tekezleteket az ország ügyeinek közmegelégedésre leendő elintézése felett; ez értekezletek eleinte számos 
„ összekoczczanásokra“  adtak alkalmat, sőt némely kérdést „ tgolyókkal“  kellett elintézni. Végre mégis a ma
gyar urak sok '„Vókdösésu után kihagyták magukat verni állásaikból.

Később különféle ,Jiombinátiiók“  terére mentek által, melyeknél nehéz volt egyik félnek a másik I 
ezélzatát kipuhatolni. E téren a magyar urak ismét gyakorta „sarokba*1 szorittattak. azonban mindany- | 
nyiszor a „parasztok*' védelmére hivatkozva, sikerült ellenfeleikét nem várt fordulatokkal visszatromfolni.
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.Ezután a financziális térre ment át a kérdés, a hol mind a két fél nagy ügyességet fejtett ki azon tö
rekvésben, hogy melyik nyerje meg a „zsidót!1'*)

Végre azonban mégis a „fü “  kérdésben a legbarátságosabban megegyeztek.

*) így híják a pagat ultimora kitett jutalomdijt.
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Az a híres Bonaparte.
TraktuaUs gyűlés volt az x . . . .  i egyházme

gyében. 1858-ban.
Eeá vette magát nagy nehezen tiszteletes Dudás 

uram is, ki a világi dolgoktól elvonulva Z . . ben a 
hegyek között 40 év óta hirdeti az igét, hogy végre 
valahára lejöjjön a síkságra.

Figyelemmel hallgatja az öreg ur a világi urak
nak csaknem félszázad óta nem hallott lelkes beszé
deit, fejcsóválva jegyezvén meg szomszédjának, hogy 
milyen sokra ment azóta a világ, mióta ő nem látta.

Végre midőn egyik szónok beszédében, egy ily 
forma mondat jött elő : Uraim! I-ső Napóleon halála 
óta — nem állhatta az öreg ur, hogy bele ne ki
áltson :

— Micsoda ? . . Hát megholt volna az a hires 
Bonapárte ?

Tudom éli, miért nem eszik m aga?
Egy igen szemérmes diák először kapott tanít

ványt; vala ez egy fiatal özvegy egyetlen nagy re
ményű rajkója.

Meg is Ion liiva Kőrözsi uram, — úgy hívták a 
diákot — a legközelebbi vasárnapra ebédre. Társai 
előre élczeltek a nagy kalánnal evésre. Kőrözsi uram 
azonban feltette magában, hogy csak azért sem fogja 
elárulni a minden diákkal közös veszedelmet : hatal
mas étvágyát.

Hiába kinálgatta a kis menyecske a körül te
remtett húsból a zsírtól hústól és tejfeltől elárasztott 
töltött-káposztából, Kőrözsi urat nem lehetett reá 
venni a repetitióra. Csak nézett szemérmesen az ő 
tányérának közepére, kerülgetvén mind a menyecske 
szép szemeit, mind a káposztás tálat, lévén e két cor- 
pus delicti ő reá nézve egyaránt veszedelmes.

Végre a sok eredménytelen kinálgatásra felszó
lal a kis múzsa mellette.

— Kőjözsi uj! (Az r betűt nem tudta kiejteni.) 
Tudom én miéjt nem eszik maga?

— No hát miért kis fiam? — kérdi a diák disci- 
pulusát simogatva.

— Hát mikoj a konyhán kejesztül jöttünk, meg
látta, hogy almásbélcst sütnek s a hasát ajja tajtja!

A szegény diák majd elsiilyedt szégyenletében.

A z is ilyen volt.
Az is ilyen szemérmes diák volt, a melyik 

K  . . . ra ment volt legatióba a karácsoni ünnepekre.
Itt X  . . grófi család lakott, egyike a nemzet 

igazán aristocrat esaládainak. Magyaros volt a ház

nál minden, még a levegő is, csak egyetlen egy ma
gyar szokás nem volt divatban : az ebéd felett hosz- 
szasan kínálkozni.

Ellenben legátus uram oly városban tanult; a 
hol ha a száján nem akarja bevenni az ember a bort, 
hát a fülein töltik belé. Hozzá volt szokva a kinálga- 
táslioz nagyon. Pompás malaczpecsenye járta; a le
gátusnak szerfelett kedvencz eledele.

Midőn sorra hordták, nem mert belőle elegen
dőt venni, nehogy a hosszú asztal valamelyik tagjá
nak ne jusson beíőle. Csak később látta be tévedését, 
midőn megpillantá, hogy ha egyik el fogy, nyomban 
mást hoznak, úgy hogy utoljára négy malacz is ke
reng az asztal körül.

Körülhordás után egyet az ő orra elébe is le
tettek, mely rettenetesen ingerlé lát- és szagér
zékeit.

A  gróf észrevette, hogy mily vágygyal nézi s 
egyszer megkínálta.

— Köszönöm alásan — mondja a diák s várta a 
második jó szót, hogy megragadhassa az alkalmat.

De a grófot szomszédja megszólitá s beszéd 
közben a második kínálás ki ment a fejéből.

A  legátus valódi Tantaluszkinokat állott ki. 
Utoljára kifogyott a türelme s megszólalt :

— Kérem alásan méltóságodat, mit méltózta- 
tott az elébb parancsolni?

A  gróf szórakozott ember volt; nem értette el a 
szegény diák ezélzását.

— Bizonv már nem emlékszem.

=  Történt egykor, hogy egy nagy tekintélylyel 
biró nemes családból származó Lótusz nevű gazdag 
földbirtokos meglátogatta barátját. Hintáját haza 
bocsátván, pár nap múlva barátjának alkalmatossá
gával tért vissza. Egyszer elkezdi a kocsis biztatni a 
lovakat: Lótusz! Bogár! Lótusz, nem hiyén fülei
nek, kérdezi : hogy mondod annak a lónak? — 
Lótusz, felelt a kocsis egykedvüleg. Utoljára aztán 
kisült, hogy barátjának az ispánja azon gazdák nevét 
adja a lovaknak, a kiktől vásároltatnak s a neve
zett ló is véletlenül Lótusz-tól vásároltatott.

=  Hozd el a pony-mat monda a huszártiszt egy 
izmos közlegénynek, ki, különben is tréfás fráter lé
vén, nem restelé a parancsot a szó teljes értelmében 
venni s rövid idő múlva visszatért, hátán czipelvén 
a kis eviczkelő paripát.

=  A. Nem kétségbe esni való ez a mostani ál
lapotunk?

B. Nem biz az! Csak essünk egységbe, ez sokkal 
egyszerűbb, aztán nem kell soha kétségbe esnünk.
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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 .

Szózat szerb atyánkfiáihoz
az újvidéki szerb színház ügyében.

Tisztelt barátim. Nem jól kezdtetek a dologhoz. 
Dráma kell nektek? Azt hiszitek ez tartja fenn a nem
zetiséget? Ne higyjétek! Az opera tartja fenn, meg 
a ballet. Nézzétek a pesti magyar színházat, itten 
opera kell. Kolozsvárnak — opera kell; már Debre- 
czennek is opera kell. Az operának van missioja. 
Drámai színházat akartok? Nem fogja más járni, 
mint a kritikusok, azok is csak azért, hogy legyen 
mit szidniok. Allitsatok operaházat, azt majd látó- 

I gatják és dicsérik. A  mig operaházunk nincs, addig 
barbárok vagyunk. Ha olaszul meg németül fognak 
is benne énekelni; de a dicsőség! Vegyetek rólunk 
példát. Milyen dicsőség az nekünk, hogy mint a spa- 

! nyol grand a himzett köpönyegben, minden évben 
elindulunk koldulni az országban, hogy adakozzék 
operaházunk fenntartására. Építsetek ti is ilyet. Leg
alább aztán ti nektek is lesz egész világi éltetekben 
» miről koldulni.“  " K.—s. M.— n.

Ama politikus czizniadia és felesége a
nemzeti színházban.

; Férj. Te anvnyok! tudod-e miért jöttünk ide fel a 
| karzatra?

Neje. Mert ez magas rangunkhoz épen illő hely.
F. Igazságod van részint e miatt; részint pedig,

| hogy jobban láthassad, hogy kell magad viselned ha 
majd egyszer páholyba vagy az erkélyre fogunk járni.

N. Oh ne kárhoztas! Lesz is abbúl valami!
F. Micsoda! ha megfordul a világ nem varrók 

ám még a Herkopáternek egy öltést sem.
N. Hisz eleget fordul az egész világ veled 

együtt mikor a csapszékbe vetődül: aztán miből 
akarsz élni?

F. Elmegyek színésznek; majd aztán bejárhatsz 
mindennap gratis, engemet csudálandó.

N. No hisz akkor tudom, hogy megürül a ház 
ha te fellépsz; téged majd akkor léptetnek fel ha tűz 
támad, mert ha téged megpillantanának gyorsan ki- 
kotródnék az egész népség.

F. Dejszen akkor látnád csak mi az igazi művé
szet ha én fellépek, — én a szomorú szakra kvali
fikálnám magamat; például azt a Szevillai —

N. Kutsébert, mikor a füge koszorút siratja a 
mit a minap elpakliztál tőle.

F. No asszony! moderáljad magadat; most fog
ják azt a te kedves török szerenádédat játszani a 
nyitány előtt.

Egy debreczeni ember. Ugyan nem mondhatnák 
meg kigyelmetek hol szoktak a debreczeniek ülni?

F. Csak oda középre tessék menni, azt a helyet 
mindég megszokták az ide járatosak csupa tisztelet
ből a bundás gazdák iránt reserválni.

N. Hallgass már te; húzzák a függönyt!
Debr. (helyét odahagyván). Köszönöm az ily 

megtiszteltetést, ha azt a nagy fenve ágasbogas gyer
tyatartót épen az embernek az orra eleibe akasztják!

F. Jaj nem kellett volna ám egyenesen, hanem 
görbén nézni; jó  látni ott, csak hogy uram bátyám 
még nem gyakorlott benne.

Debr. Ni ni a hold! No lám még ezt is megfizet
tetik az emberrel; pedig most otthon is eleget látha
tom ingyen is, mert holdtölte van.

F. Kérd el csak azt a szinlapot attól az úrtól, hadd 
lássam, mikor lép fel inasom; ma reggel azt mondta, 
hogy két hatost kap ha,mintherczeg keresztül lépde- 
gel a színpadon.

Debr. (A  függöny legördülvén az ajtó felé mén.)
F. Még ne menjen ám el, még csak majd most 

jön a java.
Debr. Ú gy?—Ugyan ki volt az a lóhátas vitéz?!
F. Az Mátyás király volt.
Debr. Ejnye de komisz dög volt az a szürke pa

ripája; az ugyan nem érdemié meg azt a dicsőséget, 
hogy Mátyás királyt hordja.

F. Hiszen kövér volt az valaha, hanem mig a 
szerepét betanulta a sok fejtörésbe belesatnyult.

(A karzat előbbi üregei megtelnek nagy dőrömböléssel.)
No most lesz ám csak a haddel hadd! Jönnek a 

ex-herczegek s vértesek.
Debr. (leveszi a báránybőr-sapkát).
F. (inassához.) No te nagy kópé! hát most mond 

meg, mi voltál.
Inas. Tudom is én! felöltöztettek oda benn va

lami vörös ruhás arany paszomántos majomnak.
Debr. (felteszi a báránybőr süveget). De jó 

kedvű emberek ezek a komédiás urak, még a legna
gyobb szomorúságban is danolnak; olyan e mint mi
kor azt mondják, hogy sírva vigad a magyar.

(A függöny legördül.)
F. No most tapsoljon kegyelmed is; elég nagy 

marka van; aztán ereszkedjünk le a kakasülőről a 
csigalépcsőn.

N. Hadd menjen ez a bundás előre, legalább a 
ki utána jár, lágyat esik ha elszédül.

Inas. No bácsi, ha a debreczeni kolbász ilyen 
hosszú volna, elég volna belőle egy szál az egész 
kakasülő közönség megvendégelésére.

Debr. Igazság! már most kukurikút is kell 
mondanunk ha leszáltunk, ugy-e? — Jó éjszakát!

F. Minden jókat!
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Ama bizonyos csizmadia és fele. 
ségc kérdései és feleletei.

s
a

------- Nem rég Triesztben ástak kincsek után;
most meg a törökök keresik elásott kincseiket Jani- 
nában.Hja bizony, mindeniknek vannak „elásott kin- 
csei;“  a miket jó  volna megtalálni, csakhogy azokat 
nem a fold alatt kellene keresgetni.

------- Azt Írják, hogy egy olasz Garibaldi ké
pét lábára kötötte s attól rögtön meggyógyult. 
Többen is vannak, a kik ha Garibaldit a lábukhoz 
köthetnék, mingyárt meggyógyulnának.

------- Hanem az csizmadiák csak mindenütt ki
tesznek magukért. Nem csak az miskolezi csizmadi
áknak vagyon már jó  liirük a világ előtt; sőt az 
debreczeni csizmadiák is megoszthatják dicsőségüket, 
a mit megérdemelnek; mert. — A  csizmadia képvi
seli mindenütt az igaz democratiát. Ö késziti azt, a 
mit úr és paraszt egyiránt visel : ő foglalkozik azzal, 
a mit minden ember lábával tápod, s müvére, a mit 
mások a sárba kevernek, még is büszke. Izmos öklei 
megszokták a naponkinti küzdelmet s az éles vassal 
való bánást. Ennélfogva nem csuda, ha a csizmadiák 
minden éghajlat alatt a legliberalisabb elemet kép
viselik. Sokat tesz erre az, hogy ők függetlenek; őket 
nem választja a nép változó kegye, nem nevezi ki a 
kormány, maguk foglalják el hivatalaikat. Semmi 
rendszer változás őket kenyerüktől meg nem fosztja. 
Nem hat rájuk lenyomólag sem a stempli, sem pro- 
visorium; az ő fegyvereiket még az ostromállapot alatt 
sem confiscálják,s akár béke van, akár háború, ellen
ség és jó barát Őket kénytelen hivatalos állásukban 
respektálni. Mindezeket azon alkalomból mondottam 
el, hogy a párizsi csizmadiák egy pár szép lovagcsiz
mát küldöttek Garibaldinak.

— — Epén most olvasom, hogy, egy hajdani 
könyvkiadója principálisunknak, most Észak-Ameri
kában generális! Nem adna ki egy „heverő“ hős 
költeményt, a mire az itteni kiadók nem akarnak 
vállalkozni.

Oráculum. Hogy folyik a hentek házas élete?
— Csupa merő örömek között : egyik nap én verem 
meg a feleségemet, akkor én örülök; másnap ő ver 
meg engem, akkor meg ő örül. így  aztán mindennap 
van valami öröm. — No — mások is mulatnak igy.

=  Hongkongban hallatlan dolgok mennek vég
be ! — Két nő egyszerre kormányoz, még özvegy 
mindakettő: még ezt a darabot minálunk nem adták.

A kifáradt ember.
Elhiszem én, uram, nagyon is elhiszem 
Hogy már igen-igen kifáradtál; — hiszen 
Három száz hatvanöt napig nem pihenni,
A hogy te cselekvőd, — e bizony nem semmi. 
Azóta mindig állsz, egy álló helyedben;
Már én nekem. ehhez soh se volna kedvem. 
Vagy jobbra, vagy balra, vagy előre mennék, 
Vagy ha nem mehetek, akkor elpihennék.

Sanyarú munkában kezed is elfáradt.
Te vasat akartál fűrészelni fával.
Kifáradt tüdőd is a sok biztatásban,
Mire azt fölélték : köszönik alássan.f
Pecsenyének néztél valamit; elkezdted 
Rágni; azt állitván, hogy te majd kikezded. 
Allkapczád is fáradt; az a jó  sütemény 
Tán kaucsukból van, mert még most is kemény.

Hát még füleidet hogy kifáraszthatták!
A  sok projectummal, az maga van hat zsák.
A  miket te néked végig kelle hallnod,
Az strupirttá tenne minden szárazmalmot.

Hát még szemeidnek mennyi panaszuk van.
Majd esztendeje már — no, hogy ne hazudjam. 
A mióta nézed : mikor jönnek már be?
(Te tudod kicsodák?) De biz az nem áll be. 
Szegény fáradt ember! mit is töri magát? 
Mondok egy ,jó t “  neki : — csendes jó  éjszakát.

K .—s. M. — n.
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