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Giesswein és Návai
a két igazi szocialista vezér.

.Magyar Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki elérti Bitók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Vioiani
Ki a dicső szellem, ez a földi nagyság.
Kinek neve ragyog csillagként manapság.
Akár az üstökös?
Francia miniszter ez a dicső alak.
5zinarany mindene, nincsen benne salak,
Csak az égre köpdös.

hetykeségében már oly magasra hágott.
Kioltott az égben minden fényt, világot.
Ezt ó maga mondja.
Qe hisz ó üstökös, hogy oltson hát fényt el.
Mert ily nagy mondáshoz hozzá fér a kétely : 
Arra nincsen gondja !

Hej dehogy is nincsen, mond még nyomosabbat. 
Amely minden kételyt foszlányokba szaggat.
Ha akad hozzá hit.
Ez pedig csak akad. hisz a szamaraknak 
Tudományos szecskát könnyen odaraknak.
A szamár azt á h it!

«Többé nincs szenvedés, nélkülözés, nyomor. 
Derült lesz a kedély, nem lesz a szív komor. 
Elönt a boldogság*.
• Az aranyhalakat ezentúl nem vízben.
(Hogyne volna boldog a bolond, ha hisz benn) 
Homokban fogdossák*.

Mindezt ^iviáni mondja, a nagy lángész.
Kinek célzó szeme féligmeddig ránk néz.
Pest is félig Párizs!
Sőt sok tekintetben immár olyan nyalka.
Hogy talán Párizst is régen túlszárnyalta.
Ha nyomán gyász jár is.

Hisz •  katedrákon itt is van már métely.
Pedig nem lappangó, tépelődő kétely.
Hanem higgadt dogma ;
Tán csak egy esküszik Dárvin szakálára.
Hogy apja valaha a fákon mászkála.
S Istent félre dob mai?

• Elkergettük Istent a szívbül. az égbül.
Többé a józan ész miatta nem szédül. 
Nekünk nem kel! korlát!
Szélnek eresztettük a vitorlavásznat.
Ezentúl röpülnek, kik most lassan másznak. 
Kaptunk uj vitorlát* !

• Erényre nincs szükség! Élvezzen az érzék. 
Eddig az embersziv csak e miatt vérzék. 
Bohó fékentartva.
Az élvezeteknek nyitva óceánja.
Mely a boldogságot senkitől se szánja,
Ez visz uj révpartra*.

fannak miköztünk is bőven ^iviánik.
'Jan. ki az Istennel olyan könnyen bánik. 
Demokratás kézzel.
Diogeneszlámpát nem kell kézbe fognod. 
Keresés nélkül is találsz ily bolondot.
Csak egy körbe nézz e l!

Ezek rakják most le hazánk uj alapját.
Kik az isteneszmét büszkén földhöz csapják. 
Mert túltengő a gőg.
Gyütt ment sokadalom! Pokoli a lárma.
Az istentagadó babérokon jár ma.
5  aki <uj elvet* bőg!

Cjbebe.

Kérdés Imre — Válasz Ádám.

— Mikor lesz meg az önnálló vámterület ? koma ? 
Még megéred te is Jóska bátyám, mondta

Kossuth Ferencz is Madarász józsinak. aki pedig ma 
nem kevesebb mint 92 éves. Ügy látszik tehát koma, 
hogy valami nagy dolog van útban, vagy készülőben.

— Adná az Isten koma.
a

— Mondja csak koma, a vén ravasz pólyák 
Golukovszky után akijött külügyminiszter miféle ember? j

— Aszondják koma, hogy tartalmasabb és 
ügyesebb.

— Mibül gondolja azt a koma.
— Hát mert míg a nagyobb hatalmak előtt 

mind:g a sleppet hordozta Goluchovszki, addig alig 
múlott el év, hogy a kisebb államokat Szerbiát vagy 
Bulgáriát meg ne fenyegette volna.

— Igaz-e koma, hogy egy diplomatának minden 
európai nyelvet kell tudni, csak a magyart nem ?

— Bár ne volna igaz koma.
— Ejnye hogy a bűne verje meg azokat a sza

marakat és gazokat akik ezt igy rendelték.
— Ne bántsa koma az osztrák bölcsességet — 

majd lesz az máskép, is, talán nem is nagyon sokára.
— Ausztria boszut áll Póla városán aszongyák

koma.
— Hogy hogy. Hát úgy hogy a hajó legény

ségét elsejétől 8-ikáig Fiumébe rendeli, hogy ott költse 
el a pénzét.

— No ez a boszu igazán Ausztriára vall. Mert 
esztelen és szívtelen. Esztelen a város iránt és szív
telen a legénység ellen, mert valósággal felhívja, 
hogy tessék a gázsiját 1—8-ig elpucolni.



Segített rajta.

— Te Gyuri, ma szokatlanul fekete ez a kávé.
— Jelentem alássan a hadnagy urnák, kifogytunk 

a Frank-kávéból, egy kis subickal segitettem rajta.

Orvos: Valóságos csodaszülött 
ve van.

Apa : Szent Isten ! s hozzá még

(Csakugyan két

Izidorka pozdorjái.

Mámelében !
Nü !
Vót mán a tháti edj ajtó V 
Botha.
De íí mandatt, hodj the becsapthál iítet.

Nem jön ki a sodrából

Nő (kinek a férje ruhapazarlás miatt megmosta a 
tejéti: Nohát tudod, ezt a fösvénységet a te részedről 
én tovább nem tűröm! A szemrehányás is már untig 
elég volt. Ha ezt igy tovább akarod folytatni, inkább a 
Dunának megyek !

Férj : És ehhez milyen ruhát csináltatnál magadnak ? Furcsa bók

— Mit rágódnak folyton a férjem ízlésén, éppen 
elég van neki í

— Az bizonyos, hogy a házasságuknál ő több 
ízlést árult el, mint nagysád.

Elsült próba.

Körülírt kosár.

Jaj de aranyos kicsi, beszél már ?
Kezd már beszélni, csak helyett c/f-t mond. 
Mond tiam : disznó.
Ticoda, a báci?

— Ha maga akhar a pénzthárnoki állásth elnyerni 
vadj 1 0  ezer frt khaution, vadj nőül veszi a le ángyomat.

— Délután itt lesz a pénz főnök ur.



Most Ítélik köpetiiki Vojgtot,
Ki egy császárt kacajokba fojtott.

Hol? Tessék megkeresni.

Irma első gondolata, 
f Ugyan hol lehet a tata.

Hol ? Tessék megkeresni.
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Anglo-nyomda Budapest, VIII., Bar* «*-utcza 47.

— Hallom elakartok válni ? Igaz ?
— Igen, de csak asztaltól.

A takarékos gazda.
Mihály b á : (cséplésközben.) Te Miska! Ne dugd 

mindig előre a fejed ! Azt hiszed én a cséphadarókat
lopom ?

Császár buja.

Mit méltóztatik inni, mákot satóval ? 
Menyköt, sört légygyei.

A jó pipa.
— No öcsém, hát meg halt az öreged is. Hallom 

szép végrendeletet csinált.
— Csinyát.
A végrendelet melyik pontjának örültél legjobban?
— A hun aszondja édes apám, hogy érzem, hogy 

immáron megtérek a föld kebelébe, az én~ uramhol.

Bülow : Felség, én nem állom ki tovább az ellen
zékkel.

Vilmos: Magának könnyű: maga mehet, de nekem 
maradnom kell.
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