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A sakter elnök. Világért sem tettük volna fel 
róla, liogy ilyesmire vállalkozzék. Nemesebb érzésű, 
okosabb és jóra valóbb magyar hazafinak tartottuk va
lamennyi zsidó érdekekért lelkesülő képviselőnél. Saj
nosán csalódtunk benne. Kiábrándított valamennyi
ünket a politikai hitvallása felöl magunknak alkotott 
kedvező véleményből, legutóbbi fellépte a sakterkép- 
viselők mellett, midőn indítványozó az országgyűlésen, 
hogy mindazok, a kik csak egy zsidópárti jakhecz 
képviselőcskét inzultálni merészelnek, egy múlt szá
zadbeli törvény szerint azonnal kegyetlenül kivégez
tessenek. így a czeglédi jóravaló magyar népet egytől 
egyig karóba liúzatta, Clairt és Szemneczet pedig ke
rékbe törette volna, ha ugyan az állam hatalmat 
csak egy perezre is a kezébe kaparinthatta volna. 
Melyik magyar az, a ki ilyen embert óhajtana vala
mikor kormányra juttatni ? S melyik magyar az, a 
ki rá merje a szavazatát ezentúl adni? Le vele örökre, 
az ilyen emberekkel! Nem kérünk belőle többé. Mo- 
csáry törvénye szerint még a szüzeinkre is könnyen 
ráfoghatnák a sakterek évenként liusvét körül, hogy 
inzultálták őket, s rakásra metszhetnék büntetlenül 
valamennyinek a nyakát. Mocsáry Lajos kimutatta, 
hogy egészen a zsidó érdekek embere, azoknak szol
gál és igy nem független többé, nem szolgálhatja

szeplötlenül a függetlenségi eszméket. Beszélhet akár
mit, verheti százmázsás argumentumokkal a mellét, 
hogy tiszta negyvennyolezas, s hogy a függetlenségért 
küzd, beszéde mind csak puszta frázis, mert mihelyt 
megjelenik egy ökölnyi zsidócska a láthatáron, már 
elhomályosulnak az eszméi, elveszti önállóságát rá
mordul a jordán, s érdeke mellett harczolni glédába 
állítja, megüti a dobot, s ő masírozik, nincs többé 
függetlensége, rendelkezik a jordán vele. A jordánok 
számára pedig a keresztény magyar ember ne vá
lasszon be többé képviselőket a törvényhozó testü
letébe, mert bizony, bizony megfogja egykor bánni! 
Mocsáry Lajost, a sakterelnököt képünk azon műkö
dése közben tünteti fel, a midőn a magyar igazság 
szolgáltatás istenasszonyának készül vérét venni, meg
feledkezve arról, hogy létezik már szentesített ma
gyar büntető törvénykönyv, melyet szintén le kellene 
előbb sakterolni, hogy kívánsága szerint teljesen czélt 
érjen. Hja, a zsidókba már annyira szerelmes, hogy 
a szerelőm vakká teszi, s nem lát tovább az orránál. 
Szűk látkörü, gyenge felfogású s még gyengébb po
litikai önállóságú emberke biz ö, a kinek ha Halas 
város útilaput köt a talpára, aligha hoz fel jövőre 
egy uj mandátumot.

Közelgett a zsidó busvét,
Sokan féltek tőle,
Mert hiányzott saktereknek 
Az engesztelője.

Hónapokig jártak-keltek,
Százfelé is érte,
De híjában, csak nem akadt 
Senki sem a lépre.

Merre menjünk ? Mit csináljunk? 
Kérdezték egymástól.
Hátha kapunk valamit a 
Híres jordán párttól?

Folyamodtak Ugronékhoz : 
Sakterek vezéri!
Nélkületek a zsidóság 
Czélját sohsem éri.

Csináljátok meg minekünk,
Azt a mulatságot;
Kínozzátok valahol meg 
Az ártatlanságot.

Hisz ha csupán az kell nektek, 
Csinálunk mi o lyat;
Ez a heccz is, hogy ha kell, hát 
Hétországra szólhat.

Ártatlanok kerülnek majd 
Börtön fenekére;
S mégis minden bajt azoknak 
Lobbantunk szemére.

így szülemlett meg előre 
A kravall Czegléden,
Provokálták azt a sakter 
Képviselők szépen.

Így kezdődött Clair és Szemnecz 
Vérig ingerlése;
S mindenütt csak ártatlannak 
Tört bele a kése.

Czélt értek a nagy jordánok,
Es a sakter liga;
Henczegnek, mig a jó nép mind 
El nem továbbítja!
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Legújjabb törvényeink.
Ha egy sakter tőrrel támadja meg a keresz

tényt, ennek sem revolverrel, sem semmiféle fegy
verrel magát védelmeznie nem szabad, mert különben 
kóterbe kerül. Solymosi Eszter is csupán azért me
nekült meg a bizonyos elzáratástól, mert festékes 
kendőnél egyébbel nem védelmezhette magát.

Ila a sakter inzultál keresztényt, mehet a ke
resztény Iíanabokába panaszolkodni, senki se fogja fel 
az ügyét, mert hát az egészen privát dolog ; ha azon
ban saktert inzultál keresztény, akkor az nagyobb 
bűn az országháboritásnál, mert minden irgalom nél
kül előre, kihallgatás nélkül elzáratik, s nincs erő és 
hatalom, mely egyhamar a börtönből kibirja szaba
dítani.

Mindezen törvények pedig hozattak azért, hogy 
napnál fényesebben láthassa mindenki, miszerint a 
zsidók velünk teljesen egyenjogüsittattak. Ez a va 
lódi magyar jogegyenlőség!

—«+»-'GÖ C)i/-Mr»—

Ganzléber Rebeka az íí Regina leányával.
— Tho leány ! Csinosítsd khi magadat, akharom, hogy szé

pen nézzél khi, elbájolj, elesábits' inindenkhit.
— Miért anyám ?
— Azért, csopán azért, mert itt vau a világ legelső bárója, 

a bárón von Rojtschild.
— Hiszen már a múltkor azt mondtad nekhem, hogy a 

mágnásokra ne adjunk semmit, mert nincs polgári lnzasság.
— Igaz, hogy mondtam, de ez az egyetlen bárón khivételt 

khépez, mert ez : eg y  a mi u é p U n k b ő  1.
— Mit tesz az anyám ?
— Azt, hogy nem holmi tréfi, a mitől a zsidó leányoknak 

irtózniok kell, hanem valóságos kóser bárón, sakter bicsakkal 
khürösztülve.

Hát mit tegyek magamnak, hogy kedved szerint néz
zek khi ?

— Megállj osak ! Gondolok khi valami khölönös íéltönösé- 
get. Hogy okvetlen megakadjon rajtad a szeme.

— Föl teszem a hamis gyémánt nyakékemet.
— Thíí ! Mit gondolsz V Az istenért föl ne thedd. Hiszen azt 

megismerné. Jobban ért a gyémántokhoz valamennyiünknél.
— A tilalmi arany karpercczeimct.
— No is beszélj nekhem ilyesmiket. Khi merne tilalmi 

arannyal Itojtsehildot fogni ?
— Fölveszem az antik inoár ruhámat.
— Azt sem ; mert antiknak ugyan elég antik, de moárnak 

nem tiszta selyem.
— Akkor hát mit csináljak ?
— Thodod mit? Karón Hétlischild egy liires bonkár, ki cso

pán drága értékpapírokkal handlérozik. Ilogy tehát fölthőnjél 
előtte, kilét arany reute papirost thözöl a melledre, a hajadba 
fonunk vagy nyolcz darab vöröskereszt sorsjegyet, a derekadra 
pedig khötünk egy prolougirozolt válthót.

És aztán hol találkozunk vele?
Az ötvösinü kiállításon.

— El lesz az olt foglalva nagyon, a sok mindenféle nézni 
valóval.

Majd oda Kirakodunk melléje.
Igen, de hátha akkor sem néz majd reám ?

— Akkor köhögni fogsz erősen, hogy arra tekintsen.
Azt fogja gondolni, hogy más köhögött.
Igaz, valami olyasmit khöllenc kitalálnom, a mi ellenáll- 

hatlanul feléd irányozza a figyelmét, sót mi több, kutatni kész
tesse, hogy ki az, a ki az ő kíváncsiságát telköltötte ?

— Köhögés helyett talán krákognék?
— Nem, nem, az nem egészen chic l Thodod mit? Lakjál 

jól lbghagymával, s mikor ott leszel a khözeléhen, bizonyára för- 
khészni fogja, hogy a khözcléheu khi az a hödös ?

fltójon is te n  a m a g ija in a k  
§>ok i í i j  d&iók papot! 
S 'iszU tM ^t em & tünk  m inő 
&{6ÍUd ka la p o t.

na<j\jwi\ txancj e lő tt 
0 ííe<j nem  ju h á szo d a t.
9 1 ía  m á i  m ögötteő e<jij  ayesz 
M ziesztcn ij táíior. á l l !

Miért zárták be előre még a vizsgálat előtt 
Clairt és SzemneczetV

Azért, mert vizsgálat után már ügy sem tehet
ték volna velők.

Hát már a tanút is becsukják ?
No, azt csak azért tették, hogy máskor a sak- 

terüzelmek ellenében ne akadjon egy könnyen tanü!

Hírlik, hogy a főügyészség a nyíregyházi vizs
gáló biró ellen fegyelmi eljárást indíttat azért, mert 
a saktereket vizsgálati fogságba helyezte, a buda- 
dapesti vizsgáló biró ellen pedig azért, mert Clairt 
és Szemneczet szabadlábra helyezte. Hisszük, hogy 
mindkét keresetének hely fog adatni.

Ugrón Gábort azért, a miért az országház fo
lyosóján Széli Györgynek úgy neki ment, hogy alig 
birt visszafarolni, választói jövőre nem az ország- 
gyűlésre, hanem a legközelebb megtartandó ökör 
kongresszusra küldik fel.

?
Olvastade már a vádlevelet Verhovay Gyula 

ellen ?
Igen I Hanem abban nem a vádlott, hanem maga 

a vádló van vádolva.

Miért szereti sok magyar hazafi jobban a zsi* 
dót, mint a keresztényt?

Azért, mert mig a keresztény nemzete érde
kében, ha keli, a haza oltárára áldoz, addig a zsidó 
a saját érdekeért a hazaíiak privát oltárait keresi 
fel a pénzével.

Miért fenyegeti Trefort olyan nagyon Zimándyt, 
azt a derék, jóravaló, katholikus papot? Mért ki
váltja tőle azt, hogy mondjon le antiszemita érzel
meiről? S hogy ne torolja vissza a zsidó sajtónak 
azon ocsmány támadásait, miket a katholikus hit
elvek és klérus ellen évtizedek óta mintegy terv- 
szerűleg űzött ? Mit félt olyan nagyon a zsidókon ?

Saját miniszteri tárczáját a Tisza kabinetben.
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A zsidóketrecz a bécsi madárkiállitáson.
— Kiállító a budapesti zsidó központi iroda. —

Nagyérdemű közönség ! Tisztelt bécsi publikum ! 
Hogy mily gazdag Magyarország apró jószág tekin
tetében, azt rég tudja már a szomszéd Ausztria, 
majd az egész tartományt mi látjuk el évenként back 
hendlivel, de arról, hogy vannak hazánknak olyan 
szárnyasai is melyek nem annyira a tenyésztőknek, 
mint inkább a mi vallásfelekezetünknek, a zsidóság
nak válnak kiváló hasznára, arról tudom, hogy nem 
volt még a nagy német Metropolisznak kellő tudo
mása. Van szerencsém tehát ketreezünket, melybe a 
ludat, ez eddigi kedvencz pecsenyénket föl sem vet
tük, ezennel kiállítani, s a kiállított szárnyasokat, 
miután mindannyian unikumok, tisztelettel bemutatni, 
remélvén, hogy ezek valamelyike fogja az első dijjat 
kiérdemelni:

I.

II

Szarkácziusz Pulszkyanziaz. A csörgő szarka! 
Mag} arországon ugyan híjában csörögne a szarka, 
ha nem bírná el a Bródy. Ez azonban szerencsére 
annyira el bir mindenféle hazafiatlansági csörögve- 
nyékét, hogy a szarka rendetlen ugrálásai sem igen 
zsenirozzák, lévén a zsornáljának türelmes olvasó 
közönsége. Politikai szarka-ugrásai korántsem aprók, 
hanem akkorák, hogy képes hol az egyik, hol a 
másik pártkörből is rögtön minden utókövetkezmé
nyek nélkül kiugrani. a mely pártnak az udvarán 
elcsörditi magát, annak a pártnak menthetlenül ven
dége érkezik: a végfeloszlás szomorú vendége. Ezért 
sehol se kedvelik, ha csak lehet, kergetik mindenün- 
nét s lehet, hogy e miatti desperácziójában száll 
annyiszor a jordán vizéhez sakterekkel czimborás 
kodni a keresztény magyar nép megrontására. Száll 
hatna ugyan a sakterek ellenében a keresztények
hez is, ámde ott meddő volna részére a talaj, nem 
elégíthetné ki az étvágyát, lévén a szarka rovar- 
evő szárnyas.

Pulykáczius Uyrónienzisz. A kanpulyka! Egész 
éven át jámbor ós szelíd egy teremtés^ alig hallani 
a hangját, bár azt hiszi magáról, hogy a háznál igen 
fontos szerepet visz. és hogy van tekintélye. Mikor 
azonban közeleg a választási idő, mindinkább any- 
nyira neki vadul a vidéki szöcske keresésnek, hogy 
még Czeglédre is ellátogat, a hol pedig annyira 
ingrata perszóna, hogy még a saját tojását is a fe
jéhez verik. Fő tulajdonsága az, hogy megbíttyeg 
mindent, a mi csak nincs 
a zsidóság Ínyére, s ha- 
ezért egy kissé megbosz- 
szantják, 'felfújja magát, 
taréja kiveresedik, neki 
rohan Széli Györgynek és 
azután nagyot trutrutrú- 
zik, de egyúttal rögtön 
tisztelettel vissza is húzó
dik, érezvén magában a 
százféle gyengeséget. Saj
nálatos körülmény ránézve 
az, hogy a zsidóérdekekért 
kifejtett pulykamérgét ön
magának kelletett enyelni, 
s e gyilkoló méreg a man
dátumába kerülhet.

III.
Gémiusz Mocsáryen- 

zisz. A mosó gém. Ne 
tessék a mosó szóban az 
n i  betűt tévedésnek venni.
A jordán békák királya.
Szereti a halast, bár a 
halas többé nem igen lel 
kendezik érte, bepiszkol- 
ván tiszta magyar vizét 
jordán békanyállal. A ko 
moly, tudományos szár-
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nyasok közé számítja magát, képes órákig eíandalogni 
csendes vizek partján, s ilyenkor andalgása oly nagy, 
hogy észre sem veszi az idő haladását, a körülötte 
lefolyt eseményeket, és gyakran megesik rajta, hogy 
a múlt században képzeli magát. Szavát éveken át 
alig hallani, mert tudja önmagáról, hogy az nem igen 
kellemes. Megszólaltatni csakis ajordán liga képes, a 
melynek egyik leghívebb szolgája, s a melytől jövő bol
dogságát várja. Midőn beszél, a fejét vízbe dugja, hogy 
ne lásson semmit, még azon törvénykönyvet sem, a 
melynek az alkotásához önmaga is hozzájárult. Hosz- 

' szü nyaka szerfölött görbülékeny, mindenfelé tudja 
I  hajlítani, s igy könnyen megérhetjük, hogy a legutóbbi 
! sakterhajlással egyszerre csak bele hajlik a kormány 
J, pártba, a melyből eredetileg kirepült.

Kakasiusz HoitsyenzUz A megtépett kappany. 
Addig kukoríkolt a csillagokra, meg az ég pirossá- 
gára, amig vaktában neki nem ballagott a sakterek 
gödrének, s abba bele esve, s ugyanott elvesztve 
politikai kakasságát, mint kóser kappany került ki 
belőle. így jelenleg nem önálló többé, mindég inások 
után indul, s a kukorikolása is hamis, az igazi tyük 
nem ad rá többé semmit. Egyetlen tápláléka a zsidó 
maszlag, s ezért rendesen azon szemétdombon kapar 
melynek sakter dédelgetés a neve. Mióta Czegléden 

■! megtépték, jordánszeretetének egész meztelenségében 
' áll előttünk, szárnyai nincsenek, s igy ha repülni 
j akar, kénytelen a más tollúira szorulni. Kakas pár- 
j bajoknál ő csupán segédkezni bír, s olyankor feledve 
1 saját gyengeségeit, mindig a mások jó hírnevén rá 
j |  gódik. Csupaszsága azt fogja eredményezni, hogy a 
jj választások legelső hidege elsöpri a láthatárról oda,
■ a hová többi saktertársai is mindannyian okvetlen 
I eljutnak.

V.
Pellikdnimz Eötoösienzisz. A telhetetlen gödény ! 

Kielégíthetetlen szárnyas. Étvágya rettentő. A zsidó 
központi iroda sem bírta eléggé jó tartani, pedig sok

Ö L Ő .

ezer forintjába került. Szinte kezdenek már tőle 
félni. A múlt esztendőben a zsidók kedvéért egy ízben 
akkorát nyelt, hogy Sólymosi Eszter egész esete a 
vizsgálattal együtt lement a torkán. Legjobban sze
reti azonban a tiszta vert aranyat nyelni, mit a 
torka alatt látható börzacskóba rak. Időnként az 
után onnét táplálja magát. Linné szerint a fiait a 
saját vérén táplálja, s igy bizonyára a legfösvényebb 
madár, képes lévén inkább a vérét, mint a pénzét 
oda adni. Becsületbeli dolgokban igen kényes, el- 
annyira, hogy ha valakinek becsületét megsértette, még 
ö hordja fent az orrát. Magyarországon egyébként 
szerencsére az ilyen madár a nagy ritkaságok közé 
tartozik, s hogy ez egyetlen díszpéldány is mielőbb 
elpusztuljon, lefogják vele nyeletni legutolsó mandá 
tumát. Meg marad még ugyan számára a zsidó laska, 
de hát mit fog az neki érni eme nélkül!? Halála 
után mint ritkaság, okvetlen ki fog tömetni a mi
előbb alapítandó sakter múzeum számára. Igyekezzék, 
hogy még inkább rászolgáljon erre a nagy szeren 
cséré.

Kit tévesztettek el a tisza-eezlári esetnél?
(Eötvös Károly nyomatás alatt levő müvéből.)

Először is tévesen volt rendezve az Esztike 
esete, mert nem egy, hanem két sziízlányt kellett 
volna kézrekaparitani, s azután ott hagyni az 
utczán mind a kettőt azon rémhír elterjesztésével, 
hogy egymásnak vágták el a nyakát. Még mégis 
énekelték volna őket, s mindenki azt hitte volna, 
hogy ugyanegy legénybe voltak szerelmesek és ezt 
egymáson bosszúból követték el

Másodszor el volt hibázva az úsztatott hulla ki 
választása, mert Solymosi Eszterhez az egész kör
nyékben csakis a Zsófi nénje hasonlított, és igy csak 
is azt lehetett volna Eszti húga személyében sike- 
rosen Dadára úsztatni.

Harmadszor el volt hibázva a budapesti köz
ponti izraelita iroda által az, hogy minket védőügy- J 
védeket nem még az Esztike eltűnése előtt fogadtak ; 
fel, mert akkor a nyomokat előre elvédelmezhettük 
volna.
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SZERETETT PAPJAINKHOZ.
Ország sakterei 
Mint éhes farkasok,
Rohannak mi reánk 
Megtömni a hasok.
Mikor hü népetek nagy veszélyben forog,
Ne hagyjátok el a nyájat jó pásztorok !

Akármit mivel is 
Az a garázda had,
A híveiteknek 
Mukkanni sem szabad.
Mikor hü népetek nagy veszélyben forog,
Ne hagyjátok el a nyájat jó pásztorok!

Felülről érkeznek 
Az intő levelek,
Hogy csukódjanak le 
Az őrködő szemek.
Mikor hü népetek nagy veszélyben forog,
Ne hagyjátok el a nyájat jó pásztorok!

Ila ti is elhagytok,
Ki véd akkor minket ?
Börtönbe hurczolják 
Legjobb emberinket.
Mikor hü népetek nagy veszélyben forog,
Ne hagyjátok el a nyájat jó pásztorok!

Régenten, mikor a 
Pogány ellen mentünk,
Lobogótok után 
Biztos volt győzelmünk.
Mikor hü népetek nagy veszélyben forog 
Ne hagyjátok el a nyájat jó pásztorok !

Ha velünk jönnétek 
Most is a csatába,
Nem esnénk sakterek 
Szörnyű hatalmába!
Mikor hü népetek nagy veszélyben forog,
Ne hagyjátok el a nyájat jó pásztorok !

Ne várjátok be azt 
A mig mind elesünk ;
Akaratlan ti is 
Eleshettek velünk.
Mikor hü népetek nagy veszélyben forog,
Ne hagyjátok el a népet jó pásztorok !

— —
Híres jogtudósaink.

M o c s á r y :  Én most úgy összevissza vagyok 
zavarodva ezekkel a büntető törvényszakaszokkal, 
hogy sehogy sem bírom megkülönböztetni, melyik ér
vényes és melyik nem? De te Karikám, nagy tudós 
vagy! Magyarázd meg nekem, hogy mely törvény 
alapján tartóztatták le és tartották fogva Clairt és 
Szemneczet V

E ö t v ö s :  No, tudod barátom! A jelen esetben 
nem lehetett épen a magyar büntető törvénykezés 
szabályait alkalmazni,

M o c s á r y :  És miért nem V Hát nem azért van 
törvénykönyvünk, hogy azt alkalmazzák?

É ö t v ö s :  Érts meg jól! Clair és Szemnecz 
cselekvénye annyira kívül áll mindenféle magyar bün
tető törvénykönyvön, hogy az ellen csakis a talmud- 
jog szabályait lehetett alkalmazni.

K O S E R - L A N T .

EGY PILLANAT.
Le mondtam végkép a csalásról,
A kincs, a pénz most már elég,
Mivel a goj gyanús szemekkel 
Néz engemet már réges-rég.

Előttük színlett hízelgéssel 
Meghajtom mélyen derekam,
S rút kapzsi lelkem szenvedélyét 
Álczázza bókoló szavam.

Mutatok örök szegénységet,
És unott munkát éj-napon,
Hazug mosolyt a borús arczra,
Midőn kényekre szomjazom.

Gyötrelméé, kínos pillanat volt,
De nem volt több, egy pille m it.
A melyben én c fogadásra 
Határozóm el magamat.

De mint az első pillanat jött,
Nem bírtam ellen állni, nem,
Remegve bár, mégis nyúltam a 
Rebach után önkénytelen.

Macaesz.

A* ötvösmií kiállításon.
R o t h s c h i l d  bá r ó :  Nem is képzeltem, hogy 

Magyarországon még ennyi műkincs létezzék.
P u 1 s z k y : Igaz, hogy a tatár meg a török . . .  
R o t h s c h i l d  b á r ó :  No, nem épen azért 

hanem mert úgy tudom, hogy régóta lakják már a 
fajrokonaim.
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Hízok az örömtliiil 
Arra gondolatra,
Hodj khilzeleg már a 
Választhások napja. 
Thlllemthül ez a nap 
Khithilno fog lenni, 
Mert a thisztha rebach 
Én fogtham elthenni.

Hát, majd fogok fogni 
Kdj kilét inas jerek,
A khíket én adj pliár 
Garassal megkhenek,
S meghadjom nekik, hodj 
A thiimeg khtlzepett 
Dobáljanak nehány 
Ablakra khüveket.

Van erre a napra 
Kdj sikherölt thervem, 
Melyei másklmr is már 
Kzcrekhet nyerthem,
Meg fogok is nyerni,
Mig csak rajt nem kapnak, 
S mint a két fenekű 
Dobot einem raknak.

A thübbit majd ozthán 
A thiimeg elvégzi . . .
Jö jj! mily phumpás látvánj, 
Sok ezt végig nézni. . .
A dicső sikherthűl 
Már előre hízom,
Mert az én thervemben 
Fültkétlonlil bizom.

De meg azt lián arra 
Nekhem is van gondom, 
Hodj e thervet soha 
Senkidnek se mondom. 
Sophán sak Ilonjodi 
Ábrohám borátom 
Az az ember kIlinek 
Önzetlen khitárom.

A legfő nyereség:
Hodj sak magam vadjok 
Egész városban, ki 
Ablak nemet rakok.
Meg az, hodj harczból 
Elhúzódva hátra,
Átkliot szórhathok az 
Anthiszemithákra

MarzPsz.

Eötvös Károly úr okoskodásai.

lázó röpiratot intézek ellene, s mindezt pénzért te 
szem a zsidóság érdekében, én igen tisztességes em
ber vagyok.

Clair párbajra szóllitott, do én semmi körül
mények közt sem verekszem vele, nem azért mintha 

! gyáva volnék, de mert mire Clair betalálja bizo 
nyitani becsületbiróság útján azt, hogy ö párbaj ké
pes, én akkorra kifogom mutatni önmagámról a pár
baj képtelenséget s igy megint csak nem lesz érdé 

! mes egymással verekednünk.

A zsidóiskolábol.

T a n i t ó : Mond meg te Sámi jerek, hogy 
mi az, a mi bárhová megyünk is, mindenütt 
velünk van?

T a n í t v á n y :  A pholoska.

Az a ki egy saktert inzultál, az gonosztevő, de 
én a ki Magyarország összes igazságszolgáltatását in- 
zultálom, azt a külföld előtt pellengére állítom, gya-

E g y  zsidó , ls tó c z y h o z .
Arra a bősz Isthóczyra 
Csak azért haragszom,
Mint más képviselő ember 
Nem kap úgy a hasznon ; 
Hanem mindig thántoritlan 
Elve mellett harczol,
És hennünkhet khiméletlen 
Khánaánha hajszol.

Már próbáltlmk, kheringettük, 
De veszélyes fajtha,
Mert se szép szó, se ígéret, 
Semmi se fog rajta.
Phedig mit mi adnánk nekhi 
Százezrekhet érne,
S nem is khilllene más semmi, 
Csak hallgatna értbe.
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Jaj lelesz és Pinkclesz.
J a j t o 1 e s z : The Pinkelesz! Thodod e, hogy 

Eötvös Ivhároly orat az Erzsébet városban íogjok 
khépviselőnek megválasztani ?

P i n k e l e s z :  N ü! Thalán jövőre el fog ott 
thőnni valaki ?

- S X S -

Zsidó vers követválasztásra.
Lengnek már a trikholórok,
Pkulgárjogot jakhorolok;
Khardoskhodom elvem mellett,
S megtlieszek mi thölem telhet.

Mull számunkban közölt talány megfejtése:
Kóbi nagyon ccereti, és kicsodát? Egy félszemü Sárát. 
Sárának vagyon egy, Robinak egy szeme sincs,

Baráti Szabó Dávid.

Azt mondják a tliürvény szavak 
Ilodj pressiózni nem szabad,
Nü, hát jól van, azt se bánok,
Khi veszek azért a vámot.

A pkarasztnak sak azt mondok,
Szavazz velünk, mert felmondok,
Hodjha nem.jösz, lásd the magad, 
Meggürnyedsz a lehozom alatt.

It ré z ii.

Antisemita sakktalány.
u. j.-töl.

Megfejtési határidő április 2G.

Antiszem ita nóta. Jó biz, az de a vége, annyira erős, hogy 
közölhotlen. A közölhető strófái közül egyet ide iktatunk :

A lobogó fel, magasra,
Keresztény kéz lobogtassa !
Nem kell nekünk sakter, zsidó,
Magyar pénzen zsírosodé. Éljen Istóczy!

A lap iránt tett kérdéseit illetőleg levelét áttettük a ' 
I kiadóhivatalhoz. Velezke. Hát már a derék magyar hölgyek is 
! érdeklik magukat lapunk iránt, s velünk együtt készek az igaz 

elvekért síkra szálni ? No akkor jaj nektek saktorek ! A bekül
dött dolgozat kezdetnek nem rósz, de ezalá még ne tegyük oda 
a Velezke nevét. A hol ez megtudott teremni, onnét bizonyára 
jobbak is kifognak kerülni. Küldeményeivel bármikor szívesen 
foglalkozunk. Népszerű zsidó filozófia. Nem rósz lehet, hogy 
idővel felfogjuk használni egy kis módosítással. Kolozsvár. Kö
szönjük a dicséretet,, s azzal az úrral bánjanak el ugv, hogy 
cseréljék ki. Debreczen. L. K. A beküldött dolgozatok íróinak 
nevét még elégtétel kérés esetében sem szoktuk elárulni, a Zöld 
Ördög elég jól forgatja a kardot. Volt bőr a cziffe rp fattján  ?
A vers eléggé sikerült, de a jászárokszállási kapitány úr nem ; 
érdemli meg, hogy vele tovább foglalkozzunk. Megkapta-e már 
a lapot az olvasókör? A zsidó állattanilag értelmezve. Bizony , 
mokányul mozsdatja őket, de mi nem közölhetjük. Pegazus. 
Ütlegelnek. Nem ütik meg a mértéket; de azért nem kell el- jj 
csüggedni, jövőre talán jobban fognak majd sikerülni. A bélyeg !j 
kérdést illetőleg egy itteni postatiszt azt állítja, hogy a bünte- ij 
tés kirovása helyes volt ugyan, de nem kegyeden kellett volna 
megvenni, miután azonban már ki van fizetve, az úgy aligha 
lesz bolygatva. íi

E lő fiz e tő in k h e z .
Azon tisztelt előfizetőinket, kik lapunkén 

limit év november l-jétöl fizették elő, s kiknek 
félévi előfizetések a jelen szám vételével járt 
le, kérjük szíveskedjenek előfizetéseiket 4 fi 
25 krajezár beküldésével niegűjjitftni, mely 
esetben lapunkat ez év végéig* fogják kapni.
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