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\ \  I. kötet.

L o n k a y  A n t a l .
Bezzeg jó volna most. ha ezt a nagy férfiút 

is per „barátunk*1 titulázhatnánk. Nagy ajánló 
levél lenne ez ránk nézve mind a földön. mind 
az égben; a földön a H onra, az égen az Üstö
kösre nézve.

Mert vágynak , tagadhatat
lan, országus hírű költők , kik 
műveikkel kivívták maguknak 
a halhatatlanságot. Igen, de 
milyen halhatatlanságot ? „Itt 
a bökkenő!1* mondja Hamlet.
Ám Lonkay nem azon utat kö
veti, melyen e profanus halha
tatlanok járnak.

Ő tudja j ó l , hogy az ember 
hüvelyes vetemény, a kinek a 
külső hüvelye csak addig jó. 
a mig zöld; de ha leszedetvén, 
télire eltétetik, akkor csak a 
borsókéntbennrejlő szellem be
csültetik benne: azért minden
kép azon kell törekednünk, hogy e télire elte- 

i endő kincs meg ne zsizsikesedjék.
E nagy czél lebeg Lonkay előtt, s azt soha 

szem elől nem is téveszti.

Csupán az Üstökös korlátolt terjedelmének 
tulajdonítandó, ha e nagy férfiú érdemeinek tel
jes elenchusát közölni nem bírjuk, s csak az öre
géből válogatunk

Az ő tolla még azon ludak 
egyikének szárnyából való, me
lyek 1'aj dán rövid, de velős fel
szólalásaikkal a Capitoliumot 
megmentették.

E toll védelmezi most is a 
Vatikánt - -  mindenki ellen, a 
ki ott alkalmatlankodni akar: 
Garibaldi ellen, az olaszok el
len , az eretnekek ellen, a po- 
gányok és zsidók ellen, a hitet
len újságírók ellen, a vörös her- 
czeg ellen : a franczia védsereg 
ellen; sőt még nagytiszteletű 
Palástthhy úr ellen is.

Buzgalma még oda is kiter
jed , hogy ha más irótársa új

ságában valamely tévedést észrevesz; azt rög
tön jobb útra téríteni iparkodik, melyért is azok 
neki csak örök hálával tartozhatnak. Kérlelhet- 
len szigorral sújtja különösen a profánus magya:
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Írókat, kiket oly módon igyekezik semmivé ten \ 
ni, hogy lapjában latin kaclencziás verseket kő- j 
zöl ezen elassiens mintájára a Csokonai Karnyó- i 
néjában foglalt carmennek

r01i Mnntnjn, oh Mantnja !
Non jirocul est a Genuja :
Seit jani doniinatío tnja :
Merre nyílik a kapuja m e l y  líltill VCl’Sek

eddig' is köztetszésben részesülvén . már már le- í 
szorítják a magyar poétáikat a, Heliconrul. í gy | 
kell nekik.

Lonkav még- a síron túl is anathemával ül- 
dözi e profánnsokat. Egy haldokló lapszerkesz
tőre nem rég olyasmit mondott, mintha ..dögló' 
léiben“ volna; s buzgalmáról dicséretesen tanús
kodik azon megjegyzése, miszerint Lincoln na
gyon megérdemlette azt a büntetést, hogy meg- 
1 ötték. —  a mért pénteki napon színházba ment. 
Hiszen világos is. hogy a szinész nem hal. ha
nem hús.

Azonkívül pedig egy egész uj genre-val 
szaporította a magyar litteraturát; e genre a 
„Péterfillér irodalom." 0  Péterfilléreket gyűjt.; 
s az adakozók minden forinthoz egy kegyes1

mondatot írnak versben és- prózában . s e mon
datok gyűjteménye az Idó'k Tanújában a capite 
kinyomattatik. A Péterfilléreket, hajh ! Mérődé
o-eneralis jámbor zuavjai menten beiszszák, de a 
szép mondatok gyűjteménye örök időkre meg
marad; kegyeletes tanúságaid azon Időnek, a 
melyben a lelkes hazafiak még pénzt is mellé
keltek a verseikhez. a miket beküldtek valami 
újságnak.

Mindez érdemeiért ragyog e kitűnő férfiú 
keblén amaz érdemjel. mely őt a Gergely rend 
lovagjává teszi, s felhívja a saracénok elleni 
harczra. Viselje egészséggel.

De még ez nem minden jutalma az igaznak.
Voltak kegyes érdemekben gazdag embe

rek, kik szinte kivívták maguknak a tulvilági 
halhatatlanságot: de Lonkay minden megboldo
gultaknál hosszabb halhatatlanságot szerzett ma
gának, mert az övé meg van toldva még a túlvi
lágon innen is károm esztendővel; a mennyiben 
buzgó honfiak és honatyák három évre biztosí
tották az Idők Tanúját az „élet“ felől.

Halandó ember! halandó újság! láss pél
dát és okulj belőle!

K —* ifi— n.

Tallérossy Zebulon levelei .Hindenváró Ádámhoz.
Tekintedezs barátom uram!

Ászt almotam, hogy ur voltam.

' ' ilgy°k  izs j de csak titularis ur : voltam 
pedig almomban valóságos ur, a kinek van izs, 
lehet izs.

Mert voltam nagy ur, termiszetesen voltam 
tag lofutatas— csonakda —  vizvezetö —  gazda- 
sági kialitas —  nemzeti színház comité —  aka
démia igazgató tanacs —  casino etcaetera köz
hasznú valalatoknal.

Korán regeitől kisö ebidig mindig gyülisbe 
ültem, egyikbül kiültem, másikba beül em; esi- 
nyaltam vasutat, szekirutat, gyalogutat, lancz- 
hidat, aquaeductust, alatkertet, kanálist, biztosi- 
totam tíiztül, viztíil, jigtfil, fagyiul, szarazsagtul, 
marhabetegsigtiil, kolumbacsi szunyogoktul; 
asatam kőszenet, vasat, rezet, porcelánt; —  
vígig halgatam előadásokat, hogy fejem izs szi-

delgete bele: szeretem volna hazamenyi, de szom- 
szidom asztmonta: it maraez; ez „n r dolga.“

No de tudom, hogy ebid után mingyart 
lefekszek.

Persze. Úri ebidenizsnekiek fejemet kelete 
törnyi toasztokon, mert ez megint „ur dolga*  
is mikor felkeltünk, volt este kisö. Voltam mar 
nagyon alhatnam.

Oho; mongya kamerád, most megyünk 
theatrumba : inekei nagy inekesni, nekünk kel 
tapsolnyi. koszorút ledobalnyi, mert ez izs „u r  
dolga.1' —  Ez tartota ijfilig.

—  Oho, mongya kamerád, most megyünk 
estilyre. sok celebritas lesz egyiit. kel megis- 
merkeníink. Regeiig ismerketem. is politizáltunk, 
mert ez izs „ur dolga.11

Jaj de elfaratam bele.
—  No mar most regei van, kedvezs bará

tom uram, mar most megyek am alunyi.
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j
—  Mit gondolsz! kiabál kamerádon], nem 

tuczj hogy vagyunk j utalomosztogato ju ry ; 
nyölcz urakor ot kel lenyi. kialitot alatok fogait 
nizegetnyi, mert ez izs „ ur dolga. “

Dilig tehát voltam jutalomoszto jury ; de 
mar igazan mondok, mar alig altam labomon.

No mar most vige van ! De ugyan jól fog 
esnyi egy kis dilutanyi siesta.

—  Siesta hat; mongya kameradom ; nem 
tucz . hogy be vagyunk írva csonakversenybe ; 
most gyüsz velem vízre : in leszek kormányos, 
te meg húzod evező lapátot. Ez is „ur dolga.u

Kirem alasan, égisz estig mindig eveztem, 
tenyeremről mind lemente a bür. De mig ere sem 
fölibretem.

—  No pajtás, mar most aztan joiczakat.

—  Sémi joiczakat, mongya kameradom. 
Most gyűli mig csak igazi „ur dolga,“  frisen at- 
öltözköuyi, aztan megyünk tanczolnyi balba ; 
sok szip kisaszony ot varakozik minket.

Nekem másik regeiig kelete tanczolnyi.

. —  No de mar most igazan lefekszek.

—  Hova feküszöl ? ranczigal visza kame
radom ; lesz mingyar akadémiai nagy gyülis, 
elnöksig fog tartanyi szip beszidet, azt lialgat- 
uyi „ur dolga,1' aztan el ne próbálj alunyi alata.

Kirek alázatosan, mar akor sémi porczika- 
mat nem ireztem, is égisz felolvasás alata muta

tó ujamal feltartoztatam szemem pilajat, hogy 
le ne ragagya.

—  No de tovab nem alok lábamon. .
—  Nem is kel lábadon alnyi, mongya ka

meradom. lianem ülnyi nyeregbe, hiszen handi- 
capot, meg trialstakest egytit fogjuk futatnyi 
most mingyar: fogatunk egymásai: akadály-
versenyben ki megelőzi másikát fii lefejel ?

Csak hagytam magamat feltolnyi aztan lóra. 
i bele ülnyi nyeregbe. Hiaba. a ki ur. anak ilvez- 
nyi kel urasagot; — azal neki a homoknak! 
rúgta. szalata velem a fakó, in meg ü vele. ug- 
rotunk árkokon, sövinyeken keresztül, elmarata 
lilekzetem. elmarata sipkám; olyan sebesen fu- 
totunk,hogy mig lo kit hatulso laba izs elmarata 
hátuljával. is fii lo úgy futota kit elsővel odab; 
nekem minden csontom öszetörte, ntolyara izs 
bukfenczet vetete velem, in kitörtem a nyakamat, 
is meghaltam. Ez izs „ur dolga.11

De mig ere sem fölibretem.
Most mar had legalab csak megpihenek.
Dehogy pihenek. Akor. mikor mar meghal- 

i tani, odagyiin kameradom, is ászt m ongya; tu
dod . hogy fogatunk száz aranyba, melyikünk 
elib iri czilhoz? Te kitörted nyakad, tehat fizes. 
Ez izs „ur dolga. “

I)e mar ere fölibretem!
Soha se nem töbet leszek u r !

Alázatos szolgája

j

TallerosHfi coti Zebtilon.

Egy szerető nagybátya titkos levele,
szeretett unokaiicscsétiez.

Módunkban volt egy fotogratiájác megkaphatni 
annak a levélnek, melyet egy nagyhírű nagybátya az 
unokaöcscséhez sub rosa írt, s közöljük, a hogy kaptuk-

„Kedves öcsém. “
„Szeretlek, szeretlek, de ne mondd senkinek!“
Ezt a nótát én egy debreczeni czifra subára ki- 

varrva olvastam, s most jónak látom felmelegíteni.
Én nagy fáradsággal feldraperierozom a nagy-bá

tyánkat Julius Caesár köpönyegével; s akkor te elöállsz, 
felemeled a palástot alul, s bebizonyítod, hogy íme Cae
sár is sansculotte volt.

Hát okos tréfa ez V
Én, mint a krokodilus, hanyatt fekszem a homok

ban, s elhitetem a világgal, hogy békés intentióim van
nak: akkor te elöállsz, mint az ichneun.on, s szé'tftityü- 
löd, hogy nem kell a krokodilusnak hinni, mert még ele
ven, s bekapja, a ki közel megy hozzá.

Hát barátság ez ?
j En elviszlek magammal oroszlány vadászaira, s en -.

gedem, hogy fogd a puskámat: mig én lesem a vadat; s 
mikor legjobban maszkírozva vagyok, mikor már szi 
maltolják a csalétket az oroszlányok, akkor te elkiáltod 

■ magadat: „gyertek csak ide ! van az én bátyámnak olyan 
puskája, hogy kettőt lö vele.“
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Az elfogott rabszolgatartó.

:

1

Felszabadult néger: „No gazda! most én adok érted pénzt : hogy adod magadat? megveszlek.

Hát vadásztempó ez ?
Én megengedem, hogy a kártyámba nézz, s mielőtt 

hívásra kerülne a dolog, te kibeszéled, hogy mik a 
színeim ?

Hát raison ez ?
Úgy hiszem, annyi praxissal már minden feleséges 

embernek lehetne bírni, hogy ezekre a kérdésekre : 
„hová m égy?" és „hol voltál?" mindig tudjon egy re- 
serva feleletet tartani.

Aztán micsoda rósz hasonlatosságokat idézgetsz te 
j ottan ? Hogy miket beszélt a nagybátyád Szent Ilonán ?

Hiszen ha én Szent Ilona szigetén volnék, én is 
í azt beszélném, hogy mit tettem volna én Párizsban ? de

ha Párizsban vagyok, nem teszem azt, a mit Szent Ilona 
szigetén beszélnék.

Jövőre azért azt parancsolom neked, hogy nem 
bánom akármit beszélsz, de válaszsz magadnak hozzá 
olyan helyet, a hol senki sem hallja; ha pedig több em 
bér előtt akarsz beszélni, azt elébb velem közöld stemplis 

I papiroson.
Most pedig eredj egy kicsit utazni és hireszteld el, 

hogy én milyen reactionarius lettem. Azzal fogod a hi
telezőimet legjobban megnyugtatni.

Addig is majd imádkozom érted, de te, kérlek szé
pen, ne imádkozzál én értem. Szerető nagybátyád,

N.



Pesti lovar. Minthogy Bécsben mi nyertük el a jutalmakat, itt Pesten mi engedjük önöknek elnyerni
a mieinket.

Bécsi lovar. Oh kérem, a nagylelkűséget el nem fogadhatom.
P. I. Kénytelen ön elfogadni, mert mi lassabban fogunk futtatni, mint önök.
B. I. Akkor mi még lassabban fogunk futtatni.
P. I. Jó. Akkor hát fogadjunk arra, hogy ki jut leglassabban a czélhoz !

Adoma.
A talpra esett élczeiröl Pesten is ismert öreg H. 

Ur egyszer falusi jószágán, több ideig mulatván, —  meg
növekedett szakáiknak lekaszálásáról kezdett gondol- I 
kozni. Inasa váltig ajánlkozott, —  hogy ö tud borotválni.

Nem bánom —  mond az öreg ur, — de elébb — 
tégy próbát a béreseken. —  Berendeltek 5 — 6 bérest, 
azon fölül hogy megborotváltattak, kaptak egy egy icze 
bort. —  Azonban az öreg ur csak halasztotta a borot

válkozást a jövő  vasárnapig , —  hanem furcsa eset jött ' 
közbe. Szüksége volt vasárnap reggel valami emberre 
az ispánnak — keresnek bérest, —■ keresnek kocsist,
—  egy lélek sem volt — férfi — a majorban található,
—  az ingyen borotválás elöl — daczára az icze bornak ; 
mind megretirált. No Márton —  mond az öreg u r , ina
sának —  már hát csak majd Pestre viszem én is a sza
kállamat.
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A régi jó iriőkbíil.
Jurátusi szünnapjaimat egy időben a Cserháton töl

töttem.—  Pest megye Cserhátja jelenleg is paradicsoma 
ugyan az ős nemzeti szokások és vendégszeretetnek, 
hanem a régi jó  időkben a tősgyökeres szívességben 
pláne nonplusultrai példánykép volt.

A házias erényekben gazdag családanya névnap
ját ünnepeltük. E köztiszteletii magyar matróna üdvöz
lésére a közel s távol vidék diszközönsége egybesereg- 
lett. Fény és vendégszivességben páratlan dinomdánomot 
ültünk. A vendégek eloszlottak.

Magam maradtam.
A kivilágos kiviradtig tartott vigalom után a háziak 

pihenő fészkeikbe vonultak. A kifáradt cselédség mély
ségesen horkolt; az udvar hősében egy-két lomha ezi- 
gáuy nyújtózkodott, én pedig egy virágzásnak indúlt 
szöiülugas alatt szunnyadoztam. A kertből felém omló il
latár gondtalan ifjúságom, s a falusi egyszerű élvek 
mámora közt épp arról álmodozóm, hogy múlt esti tün
dér termetű mazúr tánezosnőmet láthatom-e még az élet- 
ben valaha, midőn hatalmas robaj, csengés, bongás. pa- 
ripa nyerítés s a fogatokról égbe durrogó ostorpattogá
sok által ébresztetém föl édes álmodozásomból.

Tizenkét kocsi robogott az udvarra.
Azonnal mindenki talpra kelt.
A múlt esti névnap ünnepélyről elkésett lávol me

gyei atyaiiság érkezék e tuczet szekerzeti karaván 
alakjában.

A szokásos meleg fogadtatás után trakta készület 
volt a jelszó, mire nézve az udvar tollas és tollatlan nép
sége igénybe vétetett.

Ártatlan bárányok vérzének vala el: a malacz si- 
valkodás szomszéd falvakig hatott: kerti naturáiék pusz
títójául egy egész konyha deputátió lön kinevezve; a 
hordócsapok gazdag csorgásra kényszerittettek, a pecse
nye forgató taxii kutyácskákat pedig vasba kellett ver
ni, hogy a padlásról —  a hova menekültek égető tűz
hely állomásaikhoz térhessenek.

A lucullusi ebéd este végződött. Usi szokás szerint 
bál következék. Én egy álló hét óta be se hunyván a 
szememet: megszöktem a táncz elöl, s biztos menhelyül 
szalmakazalt választottam. Következik a sóló magyar.

A báli közönség engem proponál, engem kiált.
A kijelölt canditátus nem találtatik.
Padlást, szobákat, csűrt, kertet, ólakat, szomszéd 

paraszt hajléksort összevissza kutatják. Sehol sincs az 
inquirált fél.

Elvégre egy furfangos excommissárius által felfö- 
döztetém.

„Tréfáljuk meg egy kissé ezt a csavargót," indit- 
ványozá egy ó visontaival fülig kibélelt atyafi.

„A  bizony jó  lesz, de miként?
Hát úgy, hogy a szalmakazlat rám gyújtották ; a 

volt szerencsém, hogy egy a többinél valamivel józanabb 
polgártárs lábamnál fogva kiránczigált a lángok közül.

E perzselő tréfa pedig történt vala anno do- 
mini 1832.

Sajtóhiba. Múlt számunk, „A légi jé  időkből* rovatában 
1864 helyett 1846 olvasandó.

Kernát Gazsihoz Bornál Gáspár.
Mexikó 1865.

Sietlek tudósítni. Jobban vagyok. A homeopáthia  ̂
mentett meg. Áldom is Hanemant..  illetőleg dón Piczilkó 
Skatulka tanárt, a chinai birodalom protomedicusát és az 
alchimia nagy mesterét, a ki öt perez alatt rézpénzböl 
briliántot bűvöl. Azon mesés quántumu kincsfélének, 
mellyel a szerencse honorált, aligha vettem valaha oly 
áldásos hasznát, mint e ezitrom jellemű láz alatt. Piczilkó 
doktor ugyan is sárgaság ellen, sárga ezresekbe diktált 
spécies arany lapdaesokat praescribált. Ettem is azokat 
éjjel nappal, úgy hogy étvágyam miatt nagyon meglap- 
pantak az arany garmadák.

Furcsa kis ember ez a Piczilkó. Rózsabirabóban 
lakik ; hajnali szellőt fi üstököl, és angyal álomból készít
teti a pudingot. Hetenkint négy ország fizetése van. 
Abból kijöhet, ha nem prédái.

Sokáig tanakodtam azon, hogy mikép kaphassad e 
sürgönyt mieléb. Madárministerünk dón Csóka útba iga
zított. Egy öreg tuczet ordóval honorálva is lön. Ennél
fogva e levéllel panamai extra hirundóm (ótott fecske) 
hasítja a léget. Nemes madár. Keresztapja Nőé sógor 
olaj ágas galambja volt, édes anyjául pedig azt a híres óczeán 
vihart emlegetik, a mely a czethalat keszeggé morzsolta.

Itt ugyan maholnap mi dilettáns magyarok is lő
por kánikulába kerülhetünk, azonban ily válságos napok 
közt sem feledkezem meg rólatok.

Divatlázban szenvedő hölgyeitekhez egy pár szóm 
van. Hírlap és pletyka telegráfok által terjeszd köztük a 
következő mulatságos igét:

Az idétlen a la Tarisznyó hajviselet és nevetséges 
utczai uszályok ellen itt is elég szigorun nyilatkozott a 
közvélemény. Epigramm, carrikatura s fütty alakban utón, 
útfélen ostorozva lön ez ildomtalan divatág. Nem ért semmit.

A megrögzött rongybetegség hősies gyógymódot 
követelt.

Méltó jutalmát meg is kapta. Egy itteni szép és 
gazdag creolnőt —  a ki városunk hölgyvilágának divat
példányul szolgált —  furcsa meglepetés ért.

Égy estén ugyanis, midőn fényes toilettjétöl lett 
volna búcsút veendő : a hajbontással foglalkozó komorna. 
elé koppan valami. Fölveszik, hát egy darab szalonna volt.

A titkos inquisitió eredménye a lön, hogy valame
lyik telivér bűvész sétaközben a szép creolnő Tarisznyó* 
hajzubbonyába szalonnát csempészett.

E pereztöl kezdve Mexikóból száműzve lön a ta
risznyó hajviselet.

Hasonló sors érte az alkalmatlan sleppdivatot is.
Népes helyeken ;. színházak körül, esti séták al

kalmával ugyanis rendszeres lábcsatározás dühöngött a 
hosszú ruhák Ellen. A közönség ellenszenve oda fejlő
dött, hogy a gyaloguszályok irtóháborujába nem csak. 
lábfegyverek, hanem gamin ollók is szerepeltek.

Ezek ugyan nem épp lovagias reformeszközök vol
tak, azonban a czél eléretett, mert széles egész Mixikó- 
ban egyetlen Tarisznyó-hajviseletet és aszályos öltönyt 
sem láthatni.

A női öltönydivatot Páris vévé kurtirozó ótalma 
alá; a hajéket pedig ó görögország egyszerű szépsége 
szolgáltatja. Isten veled.
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei

-------- Egyébiránt pedig az a berlini professor az
oka, a ki kikalkulálta, hogy nyolcz millió mérfölddel 
közelebb van hozzánk a nap, mint eddig hittük. Azért 
van most olyan dühös meleg. (Már nem tudta ez is a na
pot ott hagyni, a hol eddig volt).

— Tehát Davis uramat is elcsípték, még pedig 
aszszonynak öltözve. (Elég skandalum, hogy a mit pán- 
czélban kezdtek, szoknyában végzik). Már most azt a 
porkolábot, a ki Davisra őrködik , ilyen czímmel fogják 

! felruházni : „m i rabszolgatartót-tartó.“
-------- Mexicó most az a boldog ország, a hol az

egész világ minden nemzete rövid időn hajbakapva lesz 
egymással. Először is a csehek, horvátok, morvák és ma
gyarok megverték a creolokat, indusokat és spanyölo 
kát, azután a creolok , indusok és spanyolok megvertek 
a belgákat, akkor a francziák visszaverték megint a 
creolokat, akkor az amerikai anglusok, németek, olaszok 
rohannak emezekre ; végre még Chinából és Kamcsat
kából is fognak menni Mexicóba verekedni; s bár leg
alább csak a verekedő felek közül egy tudná, mért ütik '?

-------- Új török basa érkezett Bécsbe. Olyan tisz-
tavérti ázsiai basa, a ki még soha sem látott frakkot, sem 
olyan embert, a ki a vizhordó edényt a fején hordozza 
kalapnak. (Talán az a húsz fekete képű szerecseny is 
annak a kíséretéhez tartozik, a ki itt jár most nagy pa
rádéval a pesti utczákon ?) Nem lehetetlen. Egyébiránt 
azok Béni Zug Zug arab próféta birkózó vitézei, a kik 
üres óráikban a német színházban lépnek fel az erejü
ket mutogatni. (Majd m egválik, van-e annyi erejük, 
hogy a publikumot behúzzák ?)

—- —  Egy lengyel péket rajta kaptak, hogy pisz
tolyok vannak nála a kenyerekbe sütve. (Ez tehát fur
csa magyarázatát találta ki annak , hogy „a  ki tégedet 
kövei, te azt kenyérrel “ ).

—  —  Egy temesvári utazó beszéli, hogy azért 
késett el félórával a vonat, mert a jasszenováczi szilvás
ban megakadt a gözkocsi — a tömérdek hernyóban, a 
mi a szilvást leette, s most mind a sínekre tódult, a sok 
elgázolt hernyótól aztán a kocsikerekek olyan csúszósok
ká lettek, hogy nem haladhattak előre, mig a síneket ho
mokkal be nem hintették. (Csak elvárom, hogy két hét 
múlva, hogy fogja az a temesvári utazó megint referálni, 
hogy azért érkezett meg félórával hamarább a vonat, 
mert a jaszszenováczi erdőben annyi pillangó szállt a 
vaskocsira, hogy azt kétszeres erővel taszították előre).

Fontos felfedezés a politikus csizmadiától.
Figyelmeztetjük a diplomatiát, hogy tanuljon ma

gyarul, mert csak akkor fogja megérteni, hogy mi törté
nik Rómában e nevek összeállítása mellett : Victor Em
máiméi , —  Vegezi — Revei ? — Ez magyarul olvasva 
így hangzik : Victor Emmáiméi végezi „ reu-vel. Videant 
Consules!

Glycerin tövisek.
Két ifjú ember egy vendéglőben a kellnerrel vég- 

hetetlen goromba volt, úgy annyira, hogy szelidebb ter
mészetű ott mulató felszólitá a pinezért, hogy tűrheti azt ? 
mire az nagy bölcsen csak azt felelte, hogy azok ezért 
száz perczenttel adóznak jobban, mint az ur, amit fizet. —

Egy nagy úr több fogattal jelent meg egyik kis 
városi vendéglőben, kinek talán semmi ivadéka a tájon 
nem járt. A vendéglős fölakarta az alkalmat használni, 
reggel más nap a fizetésnél igen sokat akart mondani, ; 
oly sokat, hogy a számla megmondásánál egv poflevesre 
is számitott. —  400 frt. volt az összeg, megboldogult vál
tópénzben. — A secretair kérdezte: „pengőben?" s 
mielőtt feleletet kapott volna, kiadott 4 darab százast, 
mit a korcsmáros könnyebbült lélekkel zsebre is tett. —

Két K  betűn kezdődő, s egymással rég nemes ve- 
télyben élő alföldi szomszédváros közül az egyik több 
eredeti jelességei közt arról is nevezetes, hogy a képző 1 
művészetnek bankjegy csinálási ágához némelyek kíi 
lönös előszeretettel vannak. — Történt azomban , hogy 
a most múlt Sz.-Györgykor a másik K.-n egy magán er
dőtulajdonos társulat által csősz lett választandó. — Mi
dőn a vállalkozó csősznek való egyéniség conduitlisztá- 
ját kérdezgető az elnök, az egész őszinteséggel elmondá 
azt is , hogy csak pár nappal ez előtt szabadult ki, 
és hamis bankjegy csinálással volt terhelve. No ez kell 
nekünk ni, lett az elnök szavazata, így aztán ismét meg
birkózhatunk a K.-ekkel, mert nekünk az erdöcsöszünk 
is bir olyas qualificatióval, mint K .. n némely előkelőbb 
állásnak.
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a hogy nem régiben megesett.

Két csónakász egy csónakon 
Lapátot huzza, de nagyon.

Önkénytelen fürdő nem árt : 
izmos karok szelik az árt.

Csónaknak kár hogy nincs szeme, 
Rcmorker hogy feltetszene.

Csónak, lapát távol libeg; 
Holdnál szárad nadrág, imeg.
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