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XVI. kötet.

R em én yi Ede.
íme egy tisztelt barátunk, a ki hegedűvel 

írja a világtörténetet.
Valamint hogy a Schwechatnál elfogott czi- 

gányok azt mondhatták az ángázsmát ajánló 
horvát-bánnak: mi nem aka
runk hazánk ellen hegedülni; 
hasonlóul elmondhatja Remé
nyi magáról : én pedig hazám 
mellett hegedülök!

Legelőször életünkben azon 
emlékezetes vár alatt találko- 
zánk össze, a mi a többek kö
zött arról is nevezetes, hogy 
egyszer egy szakács egymaga 
kiűzte belőle a helyőrséget, 
pedig Mátyás király katonái 
voltak.

Reményi volt ott az egye
düli vitéz, ki nem rakta le fegy
verét (a nyiretytyüt); hanem 
tovább küzdött vele a magyar 
név dicsőségéért.

S ez valóban bámulatos eszköz Reményi 
kezében, ez a nyirettyű ! Ez neki to ll, mely a 
legszebb anticritikákat Írja, ez neki kard , mely- 
lyel versenytársait levágja, ez neki ecset, mely-

lyel lefesti a magyar búját és örömét, ez neki 
sarló , melylyel europaszerte a sterlingtől a pi- 
ezuláig mindenféle termékben arat, ez neki pari
pa  ! ha megunja magát ráül, s beutazza rajta 

mind az üt világrészt, ez neki 
hágcsó, melyen még a franczia 
császárhoz is felkapaszkodik, 
ez neki kulcs a paradicsomba, 
elmegy Rómába, egyet hege
dül Liszt Ferenczczel a Vati
kánban , s bejut a confrater- 
nitásba.

E bámulatos nyirettyű ke
zelőjét látod előtted, kegyetlen 
olvasó!

(Mert miért volnál te „ke
gyes olvasó,“ ebben a czudar 
időben ?)

Épen most vett búcsút tisz
telt barátunk Napóleontól, ki 
csak azért késleltette algíri út

ját ily sokáig, hogy még egyszer meghallhassa 
| a „repülj fecskéinket, s nagyon kérte, hogy az 
alatt, mig oda lesz, ő is használja fel befolyását 
Antonellire. s próbálja meg, hogy tudna-e még 

j valami variatiót kigondolni a római nótára V



mert ő már a fogytán jár ebbeli művészetének. 
—  Reményi Ede barátunk névjegyén olvas
ható volt négy év előtt, miszerint ő az angol 
királynő ő felségének első hegedűse. Semmi sem 
rajzolja olv élénken az özvegygyé lett, királynő 
mély bánatát, mint azon körülmény, hogy tisz
telt barátunkat négy év óta nem hivatta viszsza.
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Most kellene tisztelt barátunknak Ameri
kába menni : miután hogy úgy halljuk, misze
rint Párisban még a déli államokat képviselő 
Sliilrllt is sikerült becsalogatni hegedűjével a 
m i l l i ó b a : most pedig Amerikában épen azon 
dolgoznak.

K — s  ítl— tl.

Az árva.
Hazámnak édes lűi leányai!

Kik a nyomor tanyáit fölkeresve 
Találtok omló liázfödél alatt.

Világtól elfeledt gyermek leánykát 
Árvát, szegényét és otthontalant.

Rongyos mezére szánalom tekint,
De szive ép még, s tiszta szende kincs.

Hazámnak édes hii leányai!
Tengernek minden gyöngye nem olyan szép, 

Mint árva gyermek hálakönynyei.
E drága gyöngyöt nektek adta Isten ,

Beátok bízva bút enyhíteni.
Kinek a föld nem ád védő tanyát, 
Annak az ég küld bennetek anyát.

Hazámnak édes hű leányai!
Mi a nyomornak enyhítője földön V 

Az nem csupán a tápadó kenyér,

Szegénynek nem csak teste, lelke is kér,
S mit tőletek k ér ; kincs a nöerény !

S az nem bukott, kit erkölcsében óvnak, 
S még van jutalma földön is a jónak.

Hazámnak édes hü leányai!
Egy birtokunk van ! és azt Isten adta ,

Mindent, miben örömünk van, az ád.
Az árva gyermek tőletek tanulja 

Híven szeretni az édes hazát.
S kinek nincs czímer bölcsőjére tűzve, 
Legyen dicső nagyT nemzetére büszke.

Hazámnak édes hü leányai!
Ki ápolóra le l, minők ti vagytok,

Csillagként tűnve fel borult egén ,
Ki tőletek tanulja meg, mi a hon?

Nem árva, nem hazátlan, nem szegény,
Ég adja nekik kincsek halmazát 
Ti bennetek : anyát, erényt, hazát.

AT—* itf—w.

Talléiussv Zűbulon levelei Mindenváró Államhoz.
Tekintedezs barátom uram!
Nagyon jo gondolat megakadta benem. 

Tesik ra jól figyelmeznyi. Mi legnagyob baj 
embere nizve? Az hogy „tűként nincs jo dol
gom. Tesik akarkitül megkirdeznyi, mindenki 
felelnyi tog : „nikeni" nincs jo dolgom. Tehat 
ha „ nikemu jo dolgom volna , akor égisz világ
nak jo dolga volna, is igy kinek kinek az az ü 

; sententiaja, hogy anak a . nikem“-nek jo dolgot 
csinyalya : egyib sémi.

Ere nizve pedig kigondoltam eztet. Izsme- 
rek it egy gazdag földezsurat, a kinek van jó
szága sok, is mig izs jövedelme kevis. Ez jo vol
na a „nikem“-nek! De hogyan kelene neki ke 
rülnyi?

így  kigondoltam in :
In felhúzok paradi csizmát sarkantyúval: 

elmegyek földezsurhoz; elmondok, hogy milyen 
jót akarok in neki. Milyen kar, hogy ez a sok 
szip dominium igy elhagvatik pusztulnyi! Trip
lán kelene enek jövedelmet behajtanyi. A j! mi
lyen paradicsomnak kelene enek lenyi! ha vol
na ahoz irtö jos/.agigazgato. —  No in izsmerek 
egyet ilyet: it van az a derik, okos. becsületes 
Mindenvaro Adam , in izsmerem, in tudok, mi
csoda kleuodium van aba? Az tugya kitszer egy 
esztendőbe búzát learatnyi; háromszor izs zsi
dónak eladnyi; anak a keze alata dupla bárányt 
élik minden birka, az betugya ojtanyi marhadü- 
göt egizssiges tehenekbe, az tud bort csinalnyi
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szőlő Iliikül; az kiteleltet szína Iliikül , az meg 
tud ilnyi fixum conventio nilkül; csakhogy nem 
szokta érül mingyar ujsagba firkalnyi, mint ma
sok ; mert nagyon szeriny ember. N o , ha azt 
megkaphatya urasagod, az a puszta körisboga- 
rakbul izs tőb jövedelmet fogja hajtanyi urasa- 
godnak, mint inasnak aranybanya

Ere hivatnyi fog kedves barátom uramat 
földezsurasag.

Kedvezs barátom uram szeri nyeli bevalya, 
hogy bizony mindenhez irti, a mit csak gazda
ságnak megszabad neveznyi, is hogy domíni
umnak három anyit be kel hoznyi. ha ember 
akarja, csak erötetnyi kel, megy az ! De hat mit 
ir sok jövedelem, ha atkozot sok procesus. hite
lező. mind elnyeli. Kelene ide izs bízom egy jo  
jurium direktor mentül elib. Ezt mongya ked
vezs barátom uram. „Izsmerek in egy ilyen de- 
rik becsületes embert: aztat a Tallerossy Zebu- 

; lont, a kinil job fiskális nincs Európában. Az 
majd megtanczoltatna hitelezőket, az tud elhuz-

nyi procesust intra dominium harminczkit esz
tendeig ; az tud kommassalnyi. úgy hogy egyik
nek sémi se marad; az tud komplanalnyi, úgy 
hogy egyiknek se marad sémi : ez tud kikeres- 
nyi mig bika alul izs borjut, az tud filiszteusokat 
úgy megszekiroznyi hogy harbuczkat hánynák 
kinyokban. Azt a remek, nagy tapasztalasu fir- 
fiut tesik megszereznyi, akor lesz minden el
igazítva.

íg y  ni! Ekor aztan in ajánlok kedvezs ba
rátom uramat. kedvezs barátom uram ajanlya 
nekemet, in izs bejutok, kedvezs barátom uram 
izs bejut; leszünk egymásnak hathatos pártfo
g ó i; s ha aztan az in „ ni keni “ -nek jo dolga lesz, 
a kedvezs barátom uram „nikem“-jinek izs jo  
lesz dolga; is az égisz világon igy kelene tenyi 
mindenkinek Tesznek izs, reminylek, más okozs 
emberek izs.

Alázatos szolgája

Tallerossy von Xe balon.

A kánya.
N. nagyérdemű tanár zoológiái gyűjteményt akart 

alapítani a collcgiumnak, s c végett felszólítá vadász is
merőseit, hogy mikor valami nem megenni való vadat lő
nek, azt engedjék át a közügynek: azután Varga János 
uramat, a szücsmestert pedig betanítá, hogyan kell az 
állatokat kitömni, hogy muzcumkcpcsek legyenek.

Csakugyan nem sokára hozott is neki egy barátja 
egy szép lőtt kányát.

A  tanár ur liivatá az iskola szolgát s átadá neki a 
a kányát, mondván, hogy vigye el Varga János tírnak.

Lakik pedig azon városban két Varga János, a kik 
közül csak az egyik sziícsmestcr, a másik pedig zongo
ramester és énektanitó.

A jámbor szolga, nem gondolhatván, hogy a kit a 
tanár „ur” -nak tisztel, más legyen mint honoratior, elvivé 
a kányát a zongoramesterhez s átadá a szakácsnénak.

A német szakácsnő, látván, hogy az lőtt vad, men
ten belcdugá a kányát a forró vízbe, megkoppasztá, pácz- 
ba téve, borsot, vereshagymást aprított rá, hogy majd 
az úgy jó  lesz.

Egy óra múlva találkozik az iskolaszolga Varga 
János urammal a szüesmcsterrel.

—  Hát hol az a kánya, a mit a tanár ur küldött? 
Az iskolaszolga megretten, nem felel semmit, meg- j

fordul a sarkán s fut vissza az énekmesterhez.
—  Adják vissza azt az állatot, nem ide kellett vol- j 

na hozni.
A  szakácsnő egy kicsit porolt a kárbaveszett pácz 

miatt, de azért csak visszaadta a kányát.
Az iskolaszolga aztán vitte azt a szüesmesternek. 
Varga uram szörnyen csóválta a fejét erre a meg- ; 

tollatlanitott állatra; de utóbb abban nyugodott meg, 
hogy talán ilyen tollnélküli minőségben is szükséges a 
múzeumban egynéhány állatnak lenni , s kitömte azt 
szépen, a hogy rendelve volt.

Elképzelhetni aztán a derék tanár bámulását, mi-

keztyübörré kikészített külső mivoltában!

A rebak.
Miért iszol veres bort Jakab ? hiszen a fehér sok

kal jobb és mégis egy ára van a veressel.
Epén azért lezik : mert látod, ha a fehéret megit

tam vége van, de ha vércsét iszom , a veres szine ben
nem marad, ez tiszta rebak. —
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Mikor a berlini színész Dawisonnál van mulatság.

„Hírlapi tudósítás: a halhatatlan művész ma pompás estélyt adott pályatársai számá

ra : csupa ezüstről soupiroztak: tizenhat inas szolgált fel egyenruhákban. Két teremben volt ser- 

virozva, az egyikben csak osztrigákat szolgáltattak, minden tányér, kándeláber, sótartó csiga

héjból volt pompásan elrendezve, hétféle champagnei ivatott, a művész plastikai remek mellszob

ra fagylaltbul volt kiidonntva. Az ünnepelt férfiú mindenkit elragadott leereszkedő modora ál

tal. A  társaság csak másnap délben oszlott hazafelé, kellemes emlékeket vivén haza magával. “
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Mikor pedig- a pesti színészek találnak kirándulni a zöldbe.

Hírlapi notizia. —  Nem csoda, ha olyan rósz a hetirend, s a színészek olyan készületié

nek; tegnap is ott találtuk őket a „mezitlábos“ -nál; még' mulatni mernek! Ilyen időben! Eré

lyes igazgatóság e visszaéléseknek elejét tartoznék venni. —  Még savanyuvizet is ittak ! Ezért 

áldozzék a nemzet ?
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A régi jó időkbíil.
Történik egyszer, hogy a legnagyobb magyar azt 

álmodja, miszerint az ö szegény nemzetén nagyon sok 
átok volt és van. Elaludt. Víziói voltak. Hajnalra már 

’ arra ébredt, hogy hátha ez ősi átkokat oly áldásokkal 
lehetne ellensúlyozni, melyek magától az anya átoktól 
származnának.

Az ige testté vált. Az álom való lön. Egy hét múlva 
hajóra szállt a nemes férfiú. Szándéka volt kipuhatolni, 
ha vájjon magyarország eredeti folyója —  a Tisza —  le- 
hetne-e, s miként lehetne hajózható ?

A pompásan folcziczomázotí gőzös a Tisza hullá
main kelepel immár. Egymást éri rajta a müértü s dillet- 
táns notabilitás. A  tiszavidék partokra sereglett népsége 
ujjongatva; különbféle helyszerü ajándékokkal s depu- 
tátiók alakjában üdvözlé az uj vendéget.

Az ősi folyó egyik fiízrekettyés kanyarulatánál — 
hol az ízletes kecsegefaj garmadánkint fészkel, — ne
hálly ö?5g halász kiküldöttségi állapotra piperézte ma
gát, —  és egyszerű áldomás kíséretében bográcsos ha
lászlével kedveskedett a grófnak és vendégeinek.

Ebéd utáni állapot. Az enyhe veröfény ; a begyom- 
rozott paprikás halászlé; s a hazai nektárok mámorha
talma, gőzös födélzetre csalták a vendégkoszorút.

Olaszország leghiresb mérnöke —  Páleócápa — 
a hajó födélzet egyik szögletében fekete-kávézik. Kö
rűié egy pár gőzös kapitány figyelmez a folyam akadá
lyaira. Távolban nehány nemes atyafi kékellő dohány 
füst karikákat utalványoz a szelek szárnyaira.

„Ugyan Miska sógor mit gondolsz, miért kandikál 
az a német ott a szögletben mindig az ég fe lé?11 — Szól 

j egy táblabiró a pajtásához.
„Miféle német?11
Hát amott a kormányos körül.
„Nem német a pajtás, hanem olasz.11
„Mindegy nekem, akármi faj. Én mindent német

nek tartok, a ki nem magyar.11
„No hát majd megkérdeztetem én —  per gőzös 

kapitány, —  hogy a talián miért vizsgál nappal is 
csillagot.

„Van-e válasz ? “
„Persze hogy van.“
„H alljuk!“
„Kérdésedre azt felelte az olasz, hogy azért te- 

kintget annyiszor s oly búsan az egek felé, mert e tájon 
nagyon magasan járnak a föllegek, s ennélfogva c vidék 
gyakori szárazságnak lesz kitéve. E bajon csak földön
tözés és csatornázás által lehetne segíteni.

A  hajó népsége elmosolygta és elfeledé e fontos 
észrevételt.

I Szécheni azonban összevont szemeiddel figyelt a jós
meteorokig szavaira.

Páleokápa jóslata szorul szóra teljesült.
B. G.

Múzsámhoz!
Múzsám asszony, húgom asszony, de haragos lelkem ! 
Nem akarja semmiképen, hogy a lantom zengjen ,
Csak azt mondja : akasszam fel lantom a fűzfára ,
Hogy ha így mén , meg is teszem én azt nem sokára.

De hát aztán miért teszi rajtam ezt a csúfot 
S még csak nem is sajnál, hogy a Pcgasus megrúgott. 
Nem ám, pedig kelméd volt a bajnak okozója 
Ezer volt a szerencsém, hogy elveszett patkója.

El ám , mert mikor az égben rugdalództam rajta,
El ejté és sántítani kezdett a gaz fajta ,
Kosz paripát adott nékem kelmed húgom asszony,
A patkóját is ott vette a zsidópiaczon. —

Azután a lántom is csak olyan ócskatélc 
Jövőre ha ily lantot ád, elmaradhat véle :
Mindig mondja ne lántoljak, bizony fáj a teje ;
Hát az enyém hogy ne fájna, s nem törődöm vele.

llgy  kell fösvény , minek adott nekem ily jószágot, 
Most csak had fáj jon a feje, tovább muzsikálok , 
Czimbalmozok, folytonosan a levegőt rontom ,
Mig jóval nem cseréli fel paripám és lántom.

Csirke Feri.

Az árverés.
Áron és Mózes vetélytársak voltak életre halálra, 

— a mi fajuknál nagy ritkaság.
Ha megtudta Áron, hogy Mózes búzára vagy gyap

júra alkuszik, tüstént többet Ígért, és viszont.
Múlt évben a hatóság haszonvehetlen fenyőfákat 

árvereztetett ölszámra; mind ketten megjelentek.
Áron szerfelett siket, nem hallván az árakat, csak 

azt nézte Mózes ajkán, szólt-e valamit? ha Mózes száját 
megmozdította, Áron tüstént azt kiáltotta, még 20 kr. 
stb. mig egy öl 3 frtig felment, és Mózes volt a legtöbbet 
Ígérő, senki többet nem Ígérvén.

Ekkor Áron ismét mozgatta az ajkát és úgy liá 
pogott, mintha beszélne, — mit Mózes látván, ismét egy 
írtai többet ígért maga magára, a közönség nagy mulat
ságára , — úgy hogy 6 törtig felárverezte maga magát 
Áron hápogásaira, és estig is árverezett volna, ha a biró 
nem figyelmezteti.
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A bojtos ebed.
Nagy böjtben délután három órafelé egy német 

orvos behajtat egy úri házhoz, hol csak a kisasszony 
volt hon. —

Csupa szokásból kérdi a kisasszony, ,,volt-e 
ebédje ? “

Ebédje nem meg volt, felel a vendég, de nem enni 
csak bütliös.

Főzz vagy hat tojást Lidi, kiállt a kisasszony sza- 
kácsnéjának.

A tojások behozattak.
Feltöri az orvos egyiket a másik után , de egyet 

sem Ízlelt meg.
Miért nem tetszik ? kérdi a kisasszony, hiszen ez 

bojtos étel!
Nem bütliös, mondd az orvos, fink van benne.
Akkor sült ki, hogy a szakácsné a tojásokat a kot- 

ló alól szedte ki.

| fogja a puskát, lovai elé szalad, ki süti, az egyiknek
■ szerencsésen szárnyát találta. Annyival nagyobb öröm
■ mel futott most az áldozatért, mennyivel több kedvet 
hitt csinálni otthon fiacskájának ez eleven madár látása

! által. Meg is fogta, de mennyire bámészkodott, midőn 
vissza nézve boronáié jószágait nem látta a helyen, hol 
hagyta, sőt alig találta szemeivei, hogy lovai a tiszagát 

: felé czibálják a pusztabirótól kölcsön kért vasfogast, 
mig az ezred éves tüzes közé rohanva, megrekedtek 
ugyan a rájok vetett füsttől és durranástól bőszük lo
vak, de mikor segítségükre érkezett a vasfogasnak, két 
oldal fája volt össze törve, hámok megszakgatva és egyik 
lónak a három közöl a vasboronának egy eltévedt foga 
a vékonyát halálosan, a másiknak pedig ezombját hasí
totta ki, mit kocsira kötözve kellett pénzért haza hozat 
ni Azóta mesterünknek nem nagy vigasztalást mond, ki 
öt szarkavadászatra hívja. —

A kecskeméti pestén következő czimíí levél adódott fel és le.
Ezen levelemet, igen tisztelt nemes, nemzetes s 

vitézlö, nemes áporkai helység birtokosainak, nevezete
sen, nemes V. A. puszta gondnok úrnak, nemes Cs. K. 
úr és nemes Sz. P. úr, nemes áporkai közbirtokos ura- 
iméknak, tisztelettel ajánlom, a legforóbban. Posta járás 
Örkény, Pest, megálljon Laezházán, a Duna mellett tet
őzik lenni. (Ez már csak eléggé meg van titulálva!)

A rang.
Estélyről ment haza K. városában S. tanácsos, mi

dőn háta megett torka szakadtából ordította a bakter a 
tizenegy órát.

Ne ordítson kend oly veszettül, szólítja meg a bak
iért S. ur. Nekem ez kötelességem, lön a válasz.

Ugyan mit fizetnek kendnek ezen szolgálatért? 
kérdi S. ur.

A fizetés uram nem sok, de a rang !! feleié a bak
ter, és tovább ordított.

A nem paraszt dolgozik is mulat is.
K. népes magyar város legelterjedtebb hiríi torony 

épitö ácsmestere az ősszel bevégzett tavaszi alá tett szán
tásában a Tisza ármentesitett völgyein, a múlt héten 
szépen boronálgatá az eihintegetett tavasz búzát. Saját 
kéz és szájulag biztatgatván lovait, miután lőfegyverét 
vállára akasztva sétálgatott, a sok hivatlan vendég 
közt, kik sem szántanak, sem vetnek, pár szarka is me
részelt az elszórt szemekből — nehogy kárba vesszenek, 
—  magához szedegetni. Minthogy legdomesticusabbak 
voltak, legközelebb állapodtak m eg, mire mesterünk

Mért sírsz?
Mért sirsz óh lány, talán meghalt 
Szép kanári madarad ?
Vagy azért, hogy Vámos Pirosén 
Kell töltened a nyarat ?

Vagy elhervadt idő előtt 
A legszebbik ibolyád?
Vagy a szabó szűkre szabta 
Jogászbáli rokolyád?

Vagy azért sírsz oly zokogva 
Hogy hűtlenül elhagyott 
A Princz Prcuszen regementböl 
A te szőke hadnagyod?

_____  K —l J —m.

Adoma.
Gábor bácsi egy negyed századot mint négy lovas 

kocsis szolgált K. városnál —  és igy a városi tisztes 
deputatiot boldogtalan sorsában röpité, tudván a tolvaj 
utakat, éjjel is ismervén a legkisebb bokrokat. —  Ily 
tolvaj utón hajtott egyszer az Örkényi gyepeken végig 
a csak nem rég hányott fiók árkok mellett, a midőn a 
csősznek igen nyers fia lóháton utánna nyargalva, rári 
vált: hát nem látta kend Gábor bácsi a tilalom árko
kat? Ugyan János öcsém, szólt az öreg komolyan, hogy 
ne láttam volna, magad is tapasztalod, mert ki is kerül
tem —  Jancsi visszaballagott. —  Gábor bácsi tovább 
hajtott. —



Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

-------- Parisban olyan nagy becsületben vannak a
! jó leánycselédek, hogy mikor az aszszony kimegy sétál

ni, a cselédjét is magával viszi, sőt a színházba is magá
val hordja, nehogy az alatt, mig magán hagyja otthon, 
a szomszéd aszszony elszegődtesse magához.

-------- (Váljon miért mehetett Eómába el Vegez-
i zi ?) Kérdésben a felelet; majd ő el végezi.

--------Egy lapnak a hirdetményei között olvasom :
I „Eletessentia!“ feltalálta N. W . Frigyes, csalhatatlan 
j szer minden betegség ellen; a kitől száz esztendeig lehet 
j élni; belül pedig ugyanazon lapban a gyászjelentések 
j között : „N. W . Frigyes, meghalálozott, béke poraira!“

—  — Az akadémia palotájában tartott legelső gyű
lésen Szilágyi Ferencz tartott felolvasást egy megholt 
tudós felett, melyen hol mulatta, hol unta magát a kö
zönség, de még is jobban mulatta, t. i. a ki hallotta, az 
egyik oldalon ülvén. Csak ment ez a mulatság addig, a 

j mig az értekező József császárnak egy levelét nem kezdte 
felolvasni, mely olyanformákat mond, hogy nem ér sem
mit az, hogy gavallérok igazgassák a közintézeteket, a kik 
csak konfusiót tudnak csinálni. De már itt rögtön jónak 
látá az elnök figyelmeztetni a felolvasót azon akadémiai 
alapszabályra, miszerint a felolvasásnak csak egy óra 
hosszat szabad tartani, az pedig már elmúlt.

--------Panaszkodnak, hogy nincs Pesten jó  magyar
. opera. Én meg azt mondom rá, hogy nem is lehet Pesten 
j jó magyar opera. Mi kell egy jó  magyar operához ? Jó 

magyar énekesek. Már most ez a dilemma á ll: ha jók  
az énekeseink, akkor elviszik őket külföldre; ha pedio- 
nem viszik el, akkor csak olyanok, a milyenek. És így

Laptulajdonos és fömunkatárs: Jókai Mór.
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mindig benne vagyunk a circulus vitiósusban. Ha ne
künk megtetszett, akkor elkapják; ha el nem kapják, 
akkor nekünk se tetszik. (Szegény emberek vízzel 
főznek).

-------- Kukli úr tehát csakugyan elutazott Afriká- j
ha, azt mondják, hogy apokolfurdukét akarja ottan hasz , 
nálni. Minek anticzipálni a túlvilág élvezeteit? A speiz- ; 
kulcsot az alatt átadta feleségének, de nagyon kikötötte, , 
hogy vigyázzon, hogy7 az alatt ki ne fusson a zsir a ser
penyőből, a padlásra ne fusson a macska az égő parázs- 
zsal, tűzi veszedelem ne legyen. A mészárosnál sem kell 
kontózni. Az iránt is rendeletet tett, hogy Ilire tudta nél
kül új adósságok ne csiná'lódjanak.

--------Most hallom az igazi okát, miért vetemedett
az a gyilkos Booth szinész létére annyira, hogy Lincoln 
elnököt leorgyilkolja ? Tehát az elnök szerződtette a 
washingtoni szinházhoz Ira Aldridge-ot, s innen támadt 
fel Boothban a fekete boszú. Mint tudva van, ő is azokat 
a szerepeket szokta játszani, a miket Aldridge. Egyszer 
III. Richardban Booth oly dühbe jött, hogy Richmondot, 
a kivel harczolva el kellene buknia, a lámpásokon ke
resztül ledobta az orchestrumba. Ezért félt, hogy Ald
ridge meg ötét találja ledobni, mert az is menykö gye
rek. Szinte megtette azt itt Pesten, hogy Richmondot ő 
akarta leverni III. Richard korában, de szerencsére Szi- 
geti Józsi volt a Richmond, a ki aztán látva, hogy ez 
már nem tréfa, maga előszedé, a mit tanult, s úgy te- i 
remté a földhöz a halhatatlan művészt, a hogy csak az 
instructiója kívánta.

-------- A japáni császárt jó l megtréfálta most egy
katonatisztje. Szokás Japánban, hogy mikor valamelyik 
főrangú úrnak a magaviseleté nem tetszik többé a csá
szárnak, odaküld neki ajándékba egy „ tiszteletkardot,“ 
mint a hogy mi küldtünk Liszt Ferencznek, meg a bel
gabank bánjának Lángrándümonszónak; csakhogy a 
japáni úrnak aztán kötelessége ezzel a díszkarddal a 
tulajdon hasát rögtön felhasítani. Ilyenformán nem rég 
egy kedvencz testőr tisztjére megharagudván a császár, 
minthogy régi kedves embere volt, tehát hogy kelleme
sebbé tegye rá nézve a meghalást, saját gyémántokkal 
kirakott kardját kiddé el neki. Persze, halála után a 
kard megint visszaszáll a Sscusra. A díszkardot vevő 
tiszt ismerte kötelességét, elbúcsúzott barátaitól, fogta a 
kardot, megcsókolta — s azzal felült egy ott horgonyzó 
franczia hadihajóra , elszelelt vele Francziaországba; s 
Párisban eladta a kardot 150 ezer frankért.

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