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Béke.
A*r«nthál ur meg van elégedve.
Ezért olyan derűt most a kedve 
Ámde bezzeg oly derűs nem volna,
Ha az égyú Szerbiában szólna.
Noha ezt ö ugyancsak akarta 
S hogy másként lett, nem mullott ő rajta 
De az öreg jó öreg királyon,
Ki emberül őrködött a gáton.
Én a békét akarom barátom, 
öreg napjaimra minden áron. 
így lett béke, 9 legyünk vele nagyra,
Nem pedig mint Aerenthál akarta.

DOlapintéri Borrágyi Kalamáris nótárius aram körjegyzései

Holló a Yl-ik kerületi banketten már elsiratta 
a koalíció halálát. Más ugv sem siratta még meg. 
Nem is érdemes.

Sokan azt sem tudják, hogy mi volt az, de én 
tudom. Ks ez teljesen elég.

Ha valami áldozatot kellett hozni a nemzet 
bőrére vagy zsebére, akkor a jó alkotmány és nép
pártiak télre áiltak. Had szavazza azt meg a 4&. Hisz 
ok vannak többségben.

Es a 4S. noha fogait csikorgatta beléje, de meg 
szavazta

*

Ha nemzetboldogitó javaslatot le kellett szavazni 
a császár miatt: Hol a többségi párt? Hát ezt is a 
48-caI szavaztatták le. Noshát ez volt a koalíció, [ó, 
hogy végre vége van már, senki sem örül jobban, 
naint a 48-as párt. 9

De én tudok egy esetet sőt többet is. Hogy a 
régi darabont gazemberekre két egybehangzó ítélettel 
is be van bizonyítva, hogy loptak csaltak sikkasztot
tak, népet nyúztak és ez a dolog aktákban már 
Andrássy kezei között is vannak, még sem történt 
semmi, mert ezeket dédelgetni kellett.

A húsvéti szünet alatt dől el a bank sorsa. Ha 
Ausztria nem egyezik bele a kartel bankba a magyar 
kormány lemond és Kossuth fog jönni, amint meg
ígérte az önálló bankkal. És pedig azonnal nem pedig 
1917-ben. Híjába settengenek a derék 67-es urak, 
megkerüljék a 48-as hadállásokat.

És igy van ez jól. Az én közönséges falusi 
jegyző eszem legalább ezt tartja a legegyenesebb 
útnak.

Nagyon fognak csalatkozni azok, akik azt hiszik,
hogy Juszt és Holló 25—30 emberrel ki megy a 48-as 
pártból.

Senki se megy ki. Hanem azok majd ki mehet
nek, akik a párt programmját el akarják árulni Ilyen 
sem fog 4 — 5 embernél akadni.

*
A husvét nem híjába a feltámadás szent napja, 

de van is okunk remélni, hogy az idén nagyon szép 
husvétunk lesz Adja Isten.
A Herko csak rátalál a szeg tejére.
Ez az, amiért a Herkotátert olvasni és terjeszteni úri virtus.

Kisegítés.

. Gyurka : — Józsi te, menjünk be ide egy kupica 
pálinkára !

Józsi: — Hát van neked pízed ?
Gyurka : — Az nincs! Hát neked ?
Józsi: — Nekem sincs !
Gyurka: — Hát tudod mit ? Akkor legalább be

széljünk a pálinkáról!

Snóbelesz — Knóbelesz
Szalon enyelgései.

Snób: — Knóbi baráthom, khivánok nekhed edj 
eszthendeig thartó husvéthet.

Knóh : — Minek ?
A Ház elnapolta magát április 26-ikán. ami annyit Sn6b : ~  HodÍ edí ál*0 eszthendejig mindég cshak

tesz, hogy mihelyt 20 képviselő jónak látja azonnal maceszt ehessél.
össze lehet hívni az országgyűlést. Knób: — Egyen meg théged a ráthéti fene.



Székek beszéde. I dömeghatározás.

— Nem tudja a szemszéd, kény éra löket ?
-  * A gyomrom után ítélve má dé löket. . .
De a Mömélem után még csak rögge — mer még 

nem dégeztam semmitcse.

Monolog.
(2) Sek akaaatéfáravaléságet elkövettem már éle

temben, de még léghajéa nem öltem seka.

Röviden és velősön.

— Gyere Mócsi a RácafUrdőbe.
— Hát vagyok én egy phiszkos ?
— locshanat, nem üzleti szempontéul kittalak.
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