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Kiadó hivatal Pest, barátok-tere 7-ik szám.

Az ország háza,.
Készül már az országháza, 

Idestova fel is épül,
A pántlikás fát a falra 

Mostan tűzette ki Ybl.

Lesz hozzá külön bejárás 
Publikumnak és Rendeknek, 

Hogy egy úton járni soha 
Kénytelenek ne legyenek.

Bádogbul lesz a teteje,
Hogy ne mondják fenyegetőn 

Mikor kényes tárgy kerül fel,
„Ne szó lj! Zsindely van a tet'ón.u

Lesz benne restaurateur is,
Ott legalább restórálunk,

Ha nem vármegyét, hát gyomrot, 
S így nem kopik fel az állunk.

Lesz rajta villámhárító : 
Zivatarban az igen k ö (ll); 

így legalább nem üt bele
Egyhamar a bécsi mennykö.

Lesz jó  nagy padlása, hová 
Felrakhatjuk a sok aktát,

A minek jó  a padláson ,
S nem fizetünk értük raktárt.

Csupán csak az egy baja , hogy 
Nem csináltak hozzá pinezét, 

A hová majd elrakhatná 
Ország sok leendő kincsét.

K —# V—t
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Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz.
Tekintedezs barátom uram! hogy egyszer a Guy Faques fel akart vetetnyi
Minthogy mink egymás elene föl liptiik. parlamentumot puskaporai levegőbe, is mig ta- 

anal fogva, hogy ne rontsunk egymást, bátor- lan odab izs, hat azuta minden sesio alata hiva- 
kodok kit rendbeli igen aceptabilis propositiot talos personanak ot kel iilnyi orszaghaz pinczi- 
felajanlani dolog complanalasara. Egyik az: ne jiben, vigyaznyi, hogy valaki fel ne vetesen 
ereszünk verekedisre dolgot: sem nem vokso- parlamentumot puskaporai. — Had ha kedvezs 
lasra; hanem halbirozzuk. Legyünk mind a ke- barátom uram nekem concedalya költsiget, in 
ten követek „mutyie.“ Gsinyalja ambot választó igirem is fogadom, hogy orszaggyülis legelső
kerület, is válaszon meg mind a ketönket kip- 
viselöinek, is egyik hiten in, másik hiten bará
tom uram kipviseljünk ükét. Mikor in leszek he
tes, akor barátom uram mehet tarokoznyi, mi
kor barátom uram megy ülnyi tisztelt hazba, 
akor in kipihenhetek magamat. Nekem izs kö- 
nyeben fog esnyi, barátom uramnak izs; diur- 
numoí osztjuk kitfeli. igy izs kigyüvünk vele 
mostanyi olcso világban, Asztan mikor szavaznyi 
keletik, barátom uram szavazhatya hatarozatis-

teendöjinek kívánom pincziben vigyázó contro- 
lor hivatal felalitatasat; is aztat kedvezs bará
tom uramnak megszerzem. Ez kedvezs barátom 
uramnak mig sokai job positio lesz, mint odafen 
teremben ülnyi. Pro primo ot nem kel vígig hal- 
gatnyi sok beszidet más emberiül, pro secundo 
maga elmondhat minden beszidet, a mit mar 
akar, nem megakadalyoz bene senki, tertio di- 
urnum ot izs csak meglesz; is vigtire dicsösig 
ipen csak olyan nagy ot ülnyi orszaghazban,

takal, in szavazhatom feliratistakal; mind a ke- akar egy contignatióval alab , akar fejebb : —  
tö meg lesz eligedve. Tesik projectumot elfoga- azonkívül ot pipaznyi izs szabad lesz. —  Tehat 
nyi, megtec/.ik latnyi; országban mindenüt kö- in ajánlok ezt az aequivalenst kedvezs barátom 
vetnyi iognaK üdvös pildankat. uramnak, ha nekem odaereszt helyemre bike-

\ agy ha ez nem teczik, proponálok mást. | sigel. *)
Angol parlamentben van egy nevezetes hi- Adig izs maradok 

vatal, ki legnevezeteseb égisz parlamentben, mig ! . .  .
presidensnil is szüksigeseb. Ének kel vigyaznyi j C  Z a  ° S  S Z °
alkotmányos testületre, is van neki alkalma ad- Tallérossy Zebulon.
va ot ülnyi orszaghazban minditig. Mert t. i. I NL . . . .® ) Notabene : a magyar országháznak nincs pinezéje ! Szerk.

Követválasztási palócz adomák.
i.

kerületben beront 4 vagy 5 jókedvű választó a ta
nítóhoz :

Kógrád megyei N. D . . . .  ez jókora községben a
helység bizalmát biró A. J. hallva, hogy K .......... ka
Ferencz vas- es üveg-gyár tulajdonos követjelöltül fel
lépett B -----y  Gyula ellen ; ilyen formán kapaczitált:

elmondva B ----- y  érdemeit, folytatja: ,,hiszen
édes atyámfiai jó  becsületes ember s hazafi K .......... ka
ur is, aztán nem vét az a légynek sem ;

de azt a bűnét az Isten bocsássa meg neki, hogy i 
az itezét oly kicsire fuvatja. —  Lön általános helyes- j

n .  |
G ----- sa községben ugyancsak a füleki választó

kantrám (kántor uram) hát már mi hogy leszünk ? 
mire nézve ? feleié a tanító; hát csak arra neezvé, hogy 
a K . . .  ka emberei már trafikot is kapnak, hát már mi 
mindenbeö kimaradónk. —

III.

% y  Palócz községben, a hol a neveket igen el 
szokták forgatni, két átutazóra reákiált egy kis csoport 
jó  kedvű palócz : „éljen Polyka!“

Az utazok egyike a kocsiból vissza k iált: kakas-e 
vagy jércze ?
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Kakas hát, feleiének a politikai érettség egész 
indignatiójával; hanem az utasoknak is nógatni kellett 
ám a csikókat, mert különben a feleletet nyakuk közé is 
leteszik. —

IV.
P . . . .  is községben a B ........y kortes vezére 3

frtot hagyott a zászló szentelésre, mivel hogy a falu mind 
ezen a párton van. —

Az érdemes község össze gyűlt s elhatározta, hogy 
a három forintot a falu ládájába be teszik, de míg öt fo
rintig ki nem pótolják, addig szaó se legyeék a zászló fö- 
szentélesreö. —

Nehány év előtt itt történt az , hogy egy őszi éjjel 
11 óra tájban a templom dél keleti falán lajtorján lám
pással kezében, a bakter megszólít egy embert: hát kied 
mi az ördögöt keres ott lámpással ?

Hát lássa sógor a feleseegém beteg, a doktor olyan 
itaut (italt) rendööt, a mit minden órába muszáj innya, 
a tyisztelendeö urtó mindeeg hallom , hogy ez az óra a 
legbizonyosabb. —

A  nap órát nézte a jámbor. —

Desperátió.
(Ajánlva Bernát Gazsinak.)

Nyüzsg, pezseg az élet,
Mint a tíz esztendős 
Feledékenységnek,
Rejtelmes ölében 
Pihenő penészes 
Sajt belén rágódó 
Szapora kukaczfaj!

Zöldéi a reménység,
Mint az én apámnak 
Udvarában álló 
Kiszáradt diófa 
Derekára mászott 
Úri tök indája!

Pirul a szerelem,
Mint a vágyébresztö,
Finoman átlátszó,
Idyllien üde 
O la jos, eczetes 
Uborka salátán 
A veres paprika!

Minden zöldéi, v iru l,
E led , zajlik , újong, —
Csak én vagyok fásult,
Mint a krumpli csősznek

Dohányzacskójáról 
Lefityegő tiíszö 
Redves ölében a 
Kétkrajczárnyi tapló . . ,
S vergődöm a sötét 
Eszmék tengerében,
Mint a faluházi 
Öblös kalamáris 
Fekete levébe 
Bepottyant őszi lé g y !

Mi hozott engemet 
E légy-állapotba? —
Óh az a közös ügy ,
Az háborgat engem ! —
Nem azért, mintha én —  
Próféta-szemeim 
Jövönkbe meresztve,
Fogvaczogva látnám,
Mint eszi meg a moly 
Ékes negyvennyolczunk 
Paragraphusait, —
S mint bukfenczeznek le 
Kéz-, láb- és nyakszegve 
A magyar remények 
Czifra bajazzói . . .

Ne tessék ezt hinni,
Oh kérem alássan!
Jakobinus vérszomj 
Nem háborgat engem ; —
Békés polgár vagyok 
Birkatürelemmel,
Mint a magyar; nem —  nem !
Dehogy szólok bele 
A politikába! —
Oh más tesz engemet 
Bús szédelgő légygyé :
Végtelen epedés 
Szálló Luftbalonja —
Csak az hervaszt engem ,
Hogy nincs közös ügyem 
Rótschild tározójával!

Babszem Jankó.

Mi lesz .,Kinski"-b<jI, ha a pénzügyi bizottmányból kilép ?
__ A  nevének lesz druszájává, s lesz belőle

Künn s k i !



V á l a s z t á s i  j e l e n e t e k .

III. — Minek ütitek azt az embert ?
—  Nem ütjük, csak kapaczitáljuk. IV. —  Héj ! Segítség! Mit akarnak? 

Csak a szavazatát kérjük.



V á l a s z t á s i  j e l e n e t e k .

V.

—  T e ! az én jelöltemnek jobb bora van.
— De biz az enyimé jobb.
— No ezen össze ne veszs^ink, holnap cserélünk, V I- ~  Jaj , ne így emeljenek fe l !
s meggyőződést szerzünk magunknak. íg y  nem tudom elmondani a dikcziómat!

VII. —  A  mi derék jelöltünk képét örökké keblün
kön viseljük!

VIII. —  Örvendek, midőn a város intelligentiáját ily szép 
számmal képviselve láthatom magam előtt.
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Képviselő választási tréfa.
x.

X . választó kerületben egyedül áll a 61-ki köz- 
kedvességü képviselő. S nem is szándékozik senki föl
lépni. Annálfogva ott mély csendesség van.

Nem rég azonban egy levél érkezett a jelölthöz; 
mely igy szé l:

..Hallja kegyelm ed!
A csak nem jó l van, hogy kegyelmed ellen itt ná

lunk nem lép föl senki; mert mi igy egészen szárazon 
maradunk. Másutt mindenütt isznak m ár, csak mi nem 
iszunk. Azért instáljuk kegyelmedet, hogy szerezzen ide ; 
mi hozzánk valami ellenjelöltet, a ki itasson. Mert mi 
kegyelmedet egyhangúlag megválasztjuk követnek, mert 
hát szeretjük: de azért jó  volna ám, ha valaki ide jönne 
itatni, a kit nem szeretünk.

XI.
Ujdonat uj ellenjelölt került a kerületbe, s össze

hívd a szomjas embereket a kocsmába, s miután jó l 
megtraktálá ők et, felköszönté az érdemes társaságot, 
szinevirágát a választóközönségnek, mire a választók 
legöregebbike válaszok neki, mondván :

„Mind igaz a ! Nagyságos uram. Csupán azt az 
egyet restellem, hogy a mint szélylyel nézek, hát egyet
lenegy jóravaló embert sem látok a társaságunkban. “

XII.
Híres nemzetgazdász az egyik fővárosi választó- 

j kerület jelöltje, kinek párthívei között erős kontingenst 
i képeznek a helybeli favágók :

Az ellenjelöltnek egyik kortesvezére egy éjjel oda- 
lopózik a versenytárs tanyájára, s mint bárány bőrbe 

| öltözött farkas elkezdi a nemzetgazdász érdemeit ma- 
] gasztalni.

Miután feldicsérte öt az egekig, utoljára megemlíti, 
hogy milyen jeles gépeket talált fe l , és honosított meg 

| a kitűnő hazafi, a többi közt ö volt az, a ki feltalálta és 
i behozta a fővárosba a közkedvességü favágó gépeket 
j  is, a mik annyi kézi munkát megtakarítanak.

A  magasztalás következése az lett, hogy a favágó 
| czéh átcsapott a tidsó párthoz.

Adomák.
követválasztási elvek.

Belényes vidékén Sz. Dávid összetalálkozván egy 
román pópával, kérdi Dávid, vájjon a k . .  i birtokos nem 

S lép fel országgyűlési követnek ? — ■ Az nem , —  mondá 
a pópa, —  mert annak van mit enni.

I

i_________

|jj orvosszer a hoinoeopathia számára.
Egy megyei eskiitt több hetekig szenvedvén ál

matlanságban, bizonyos hasonszenvi orvossal gyógyíttatá 
magát, s miután a jövendötöli félelem okozta álmatlan
ság ellen anacard-ot, ginscng-et stb. siker nélkül nyel- 
deste, a főispánokhoz bocsátott leirat olvasásától úgy 
elaludt, hogy a fogait ki lehetett volna szedni, tudtán 
kívül.

Közvetett és közvetlen követválasztás.
Egy zarándi paraszt kérdezvén a korcsmáros zsi

dót, hogy nékik miért nincs megengedve követet válasz
tani , azt feleié: kentek közvetlen választanak, de mi 
adjuk hozzá —  a pálinkát, s így mi közvetve gyakorol
juk azt, mihez kentek nem értenek.

Hogy kell urat játszani.

B .. .  r megye egyik hegyes vidékén öt dászkál —  
oláh falusi tanító —  összejővén, elhatározták, s végzési- 
leg kimondták, hogy ennekutánna azon jegyzöséghez 
tartozó községekben a közigazgatás nyelve oláh légyen, 
s miután ezen dászkál országgyűlési végzést jegyző 
könyvbe vették, s a helybeli pap szentesítése alá bo
csátották, nagy lakomát tartottak a helybeli dászkál házá- ! 
nál; volt ott még madár-tej is. —  Nevezetesen egy dász- | 
kál, ki az elnökségre vitte, megparancsolta a házi asz- 
szonynak, hogy nékik olyan ételt-italt adjon az asztalra, 
milyent a magyar urak is esznek, isznak, mert ezután ők 
lesznek főszolgabírók, vicze ispánok és főispánok, tehát 
a jó  élést meg kell szokni előre.

Mit főzzek, mit süssek nektek kedves dászkál- 
jaim ? kérdi a dászkálné.

— Főzz édes tejben csirkehúst, süss tyúkot és 
czukrozd be jól. Bort hozass a zsidótól, tedd fazékba, s 
áztass bele 5 font czukrot.

A hűséges cseléd.

Hogy hogy, nem a jegyző egy kevés dohányra tett 
szert, melyet titokban akarván felaprózni, bezárta az iro
da ajtaját, a levélhordónak pedig megparancsolta, hogy 
ha valaki jön, mondja, nem lehet bemenni. — Midőn a 
dohányaprítás legjavában állott, jön  a fináncz felügyelő 
bizonyos hivatalos ügyben, s kérdi az ajtónál őrködő 
oláh fiút, itthon van a jegyző ?

Itthon, az isten áldjon meg, de most nem szabad 
bemenni hozzá, mert dohányt v á g !
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Különös számítás nem régen.
Bizonyos hegyes vidéki városban oszlófélben lévén 

a hetivásár, egy szegény oláh paraszt fünek-fának kinál- 
gatta tiz garasos bölcsőit. ■— Sz. Dávid a sok kinálga- 
tásra megvett egyet, mit látván az ottani ismerősei, ne
vetve kérdék tő le , mit akar avval az egyszerű biikfa 
bölcsővel ?

—  Kis fiamat hálatom benne, talán rá ragad a sze
rencse , s akarja, nem akarja, annak idejében főispán 
vagy legalább vicze ispán lesz belőle.

-------------  I
Megfelelt neki.

„Valóságos pazarlás volna, ugy-e Jónás szógám, 
ha kopasz fejemre parókát vennék.“

„Bizony nagyságos uram ! Üres pajtának minek a 
tető '. “ —

Thiiringiai Ülenbach falu 1825-ki templom szám
adásai közt ily kiadást jegyeztek be : „15 garas évi fize
tése G . . . H . . . . nak azért, hogy a templomi alvókat 

: fölkeltse.1*

Cuius generis „oviim ? “
Tanár. Mily beszédrész e szó „oviim ? “
Tanoncz. (Habozva.) „F őnév.11
Tanár. „Cuius generis ? “
Tanoncz. (Bámulva.) „Nem mondhatom.“
Tanár. Azt kérdém, „himnemü- vagy köznemü-e?“
Tanoncz. „Ezt csak akkor tudhatni meg, ha ki

keltetett. “ —

Tanár. „Mondja ön , mikép végzé életét „Szép 
Frigyes.“

Tanoncz. Meghalt.

Szamár ige.
„Ige e szó „szamár ?"* Igen, mert lehet mondani : 

én szamár, te szamár, ö szamár.

Rövid bírálat,
E könyvnek rövid és hosszú részei vannak, benne 

kevés az eszme, sok az unalom. —

Egyik csónak-egylet alakulása alkalmával, azon 
kérdés támadt, váljon hol lesz a k ikötő, miután a pesti 
partra a városi tanács a közlekedés gátolására a mula- 
tásnak helyet nem ád ? Erre nagy pathossal teleié egyik.

Ha a városi tanács helyet nem ád kikötünk a 
Duna közepén!

Elment a M . . . .  i pap a P . . . .  i vásárra, hogy ott a 
szükségeseket összevásárolja. Jancsi a kocsis kezébe 
vette a nagy kosarat, s csendesen czammogott utánna. A 
tisztelendő atya a többek között zsemlyéket és vajas 
szarvasokat is veti, a mivel aztán Jancsi vissza ment a 
szekérhez, s betette egy kasba.

Vár, vár egy jó  darabig, de a pap sehol sem jön, ; 
fogja, kapja magát, kiveszi a nagy kosarat, s tartalmát 
kötényébe ürité k i , mire a pap megérkezett, akkor ö 
azokat már bekeblezte, s nyugodt lelkismerettel fütyöré- 
szett. —  Jancsi te ! hova lettek innen a zsemlyék és vajas 
szarvasok ? —  szólt a pap, miután a kast összekutatta, s 
azokat még sem lelte meg.

—  Zsem lyék? és vajas szarvasok? szólt ártatlanul 
a kocsis, —  soha sem láttam olyan állatokat, hát milye- 
nek azok?

—  Dehogy nem láttad, dehogy nem láttad, hiszen 
magad letted ide ebbe a kasba.

—  Hát azok a kis kenyér fiúk és vízi kígyó for- 
májuak voltak azok ?

— Persze hogy azok !
—  Oh könyörgöm alássan, nem kap- e az ember j 

az olyantól hascsikarást vagy valami betegséget, mert 
én mind megropogtattam.

Ó szép szobaleány... .
Oh szép szobaleány , ha ismét visszamegy .
Mondd otthon el kisasszonyodnak,
Hogy nálam vége nincs a sóhajoknak,
S beteg, levert vagyok, miként az őszi légy.
Hogy könnyeimnek száma: miliárd ;
Mosolyom eltűnt, kedvem elveszett;
A könyv, a torna és a biliárd 
Előttem többé már nem élvezet.
Mondd el nek i: hogy ö t , csak öt imádom ,
Hogy szenvedésem ah az végtelen ,
S ha álmaimban arcza megjelen 
Boldog vagyok, hogy ismét újra látom.
M ondd: hogy tanúja voltál e ja joknak,
Hogy mennyit küzködöm , vivődöm . . . .
És vedd e kézszoritást és e csókom ,
S ezeket ím add át kisasszonyodnak.

K —l J—s

Csak egy szót!
,Csak egy szót !* esdék 
Feléd leányka;
S forró szerelmem 
Jutalmazása:

Az egy szót végre 
Tőled megkaptam,
S az egyetlen szó :
„Kiállhatatlan!“
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

------- Az országház padjait Bécsben készítik; a
légfűtést pedig egy prágai polgártárs. (E sze rint az or
szággyűlést német fogja felültetni, s cseh fog neki be
fűteni.)

-------- (Ugyan sokáig tart ez az ősz !) Tudod, be
akarja várni az országgyűlést, mert hogy az volt mond
va : „majd talán a nyáron!“

-------- (Miért bocsátották el Mérődé tábornokot ?)
Csupa merő egészségi szempontokból. Antonelli és a bi- 
bomokok úgy találták, hogy a generalissimus nagyon 
megrongálja az egészségét a sok munkával, s az ébren 
tartó italokkal; ennélfogva jó  lesz neki egy kis európai 
utazásra kelni, s el lön határozva, hogy ha a baráti és 
orvosi tanácsadásoknak nem engedne, erőhatalommal is 
kényszeríteni fogják, hogy becses egészségének ápolásá
hoz komolyan fogjon hozzá, s hagyja el az egészségtelen i 
Rómát. i

--------A bécsi Neue Freie Presse azzal az alapos |
gyanúval támadja meg a Pest Teréz-városi választók 
újabb jelöltjét Sehwarz Gyulát, hogy ez a „Gyulai 
Schwarzu valaha aligha nem Sehwarz Julius nevet vi
selt, s úgy lett későbben magyarrá. (Ebből is újabb bi
zonyítékot meríthet az iránt, mily mohon elnyel a ma
gyar mindent, a mi német.)

— — Bach, hajdani minister úr beáll a jezsuita 
rendbe. (És így megéri, hogy a ministerböl lesz mi- 
nistrans).

------ - (Az Idők Tanúja tagadja, hogy Mezőkö
vesden választási verekedés lett volna, a Pesti Hírnök is / '
tagadja.) így  okvetlenül igaznak kell lenni, mert „két 
tagadás =  egy állítás.“

Isztrikucz és Nasszalmicseszkul.
I. Mi az a restauratió?
N. Olyan fogadó, a hol többet esznek, mint isznak.
I. E  szerint a követválasztás is restauratió.
AT. Nem, az csak csárda, a hol többet isznak, mint 

esznek.
—

Hogy járt Bolnai Miklós
a román koríeskedésscl Erdélyben.

Tudva van, hogy ö méltósága lement a Hátszeg- I 
vidékre a románok között haranguirozni. Miután eget ! 
földet odaígért nekik, s bebizonyitá (szóval), hogy meny- j  
nyíre jó  barátjuk a románoknak, s nem barátja a magyar 
nak, azt kívánta, hogy öt válaszszák meg hát képviselő
nek az országgyűlésre. —  Megszólal erre egy tisztes ősz 
román esperes, mondván:

—  Hallottuk és elhiszszük mind, a mit méltóságod 
mondott, hogy magyar gróf létére mennyire nem jó ba
rátja a magyaroknak; —  nagy aggodalom kel annál- 
fogva szivünkben, hogy ha már saját nemzetiségének 
ügyét, melynek hűséggel és ragaszkodással tartozik, 
ilyen könnyen el tudja hagyni, hát a mienket hogy tart
hatná meg hűséggel? Azért kérjük, hogy próbálkozzék 
meg inkább a szászoknál.

F urcsasiíg.
Bécsben az uj időhöz aj embereket, nálunk pedig 

régi embereket nem igen kaphatni. Ott nincs miből vá
lasztani, itt pedig nem engedik magukat választgatni.

Hirdetmény.
Alólirott egész tisztelettel jelenti a nagyérdemű 

publikumnak, hogy az országgyűlési választások alkal
mára alólirott raktárában nem csak zászlók és színes tol
lak, hanem kész nyomtatott programmok is kaphatók; 
még pedig a legnagyobb választékosságban, u. m. libe

rális, ultraliberális és conservativ, clericális és radicális, 
nemzetiségi és financziális programmok, mit oder ohne 
„közös ügyek,“ rövidebbek vagy hoszszabbak, úri kö
zönségnek és parasztoknak valók ; nemzeti színű sze
g é lly e l, vagy a nélkül, csupán magyarul, vagy szerb, 
tót, román, német, ruthén, horvát, szlavón, vindus, ör
mény és szász nyelvre lefordítva; tetszés szerint. — 
Hibátlan orthografiáról alulírott firmája kezeskedik.

Hermán Macher,
gyermekjáték kereskedő az „öreg dob“ -nál.
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