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E s z te r  anyja.
— Somlymosi E. „halálának“ évfordulójára. —

T.-Eszláron egy kis házban 
Ül egy anya talpig gyászban,
Mint gyümölcs a fát lehajtja 
Nehéz buja, gondolatja:

Lesakterolt, szűz magzatja.

„Gyertek elő — monda — gyertek 
Ti sakterok, hogy ha m ertek!
Te meg Scharf-fi tégy lelkedből,
Igaz hitet a szivedből 

Véres, ádá£ történtekről.

Sakterkéssel egy jött-ment had 
Elemészté leányomat.;
Égre kiált, égre, égre 
Á rtatlan szűz piros vére —

Lesz igazság még az égbe !

Jaj, mert ki itt védelmezne,
Nincsen annak tenger-pénze , . . 
Iljába vet fényt sakterokra,
Rituális ármányokra,

. . . Gyalázatos munkájokra! . . .

Mert szószőlő ‘tehetetlen 
Annyi ármány és csel ellen . . .
— Lesaktolták szemem fényét,
A gg napjimnak a reményét,

Ed’s anyának a törvényét.

Tisza vizén usz? egy tutaj,
De utol is ért a bubaj;
Másnak, int az öröm árja,
Mely gazszivét átaljárja,

Még a rabbi is megáldja.

Nagyott néz a közvélemény:
Eszter lányom, hol van szegény ? 
Elvérzett ő, —  el a lelkem, 
Elhagyattak ve-fó engem,

Gyógyithatla-m — ütött sebem.“

L-Eszláron egy kis házban 
Ül egy anya talp ig gyászban,
Mint gyümölcs a fát lehajtja 
Nehéz buja, gondc'latja:

Lesakterojt, szűz; magzatja.
B o t  B a j n o k .

Hányán várniuk ök?
(Egy kis zsidó-statisztika.)

(F-G) A legutóbbi népszámlálás alapján, az 
„Aliancze Izraelit,e“ összeállította a zsidók statisztiká
ját, s e saerint az egész világon 1883. év végével 
volt: hét millió zsidó, tehát éppen annyi a mennyi 
Dávid király idejében. E hét millióból 5 millió esik 
Európára, 200-ezer Ázsiára, 80 ezer Afrikára, 1 és 
fél miliő Amerikára. Európa államaiból legtöbb zsidó 
van Oroszországban 2021,000, ezután az Osztrák-Magyar 
birodalomban 1,375,000, Németország lakói közt 512,000 
a zsidó, Hollándiában 70 ezer, Angliában 50 ezer, 
Francziaországban 49 ezer, Olaszországban 35 ezer 
Spanyolország és Portugaliban 2000—4000, Svédor
szágban 1800, Norvégiában 250 Afrikában Algírban 
találunk legtöbb zsidót, továbbá Abissiniában és a 
Zahara pusztáin, hol a kereskedést tartják fenn a 
zsidók a keresztények és mohamedánok közt, egyen
lően csalva meg mind a kettőt. Jeruzsálemben hol 7 
ezer mohamedán és 5 ezer keresztény van, 18,500 
zsidót találunk.

így széled t el az egész világon e faj, mely világ 
uralomra tör minden áron, s minden eszközzel.

Egy adoma után.

— Te Pinkász mandjál sak, hodjan jotlmtok ón itt. legrö
videbb óton a poliezájhoz ?

— Nadjon ecczcrö ! Menjél be rnogadat. ebbe az órás őz* 
letbe bedé, vágjál ödjetlenöl odj órát vadj edj l>ár gyúrót «ebre  
As meglátolsz, liodj a horr von Tűrök : az ój fíikopitánj, a legrövidebb
óton — umstand már kocsival...  jottat tégiUlot is majd a policzájboz.
— Ha nem hiszel sz próbáld meg.
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Hős Mórencz
— Alkalmi rigmus az önképzőkörből. —

L. Y. Károly tói.
(Folytatása és vége.)

Nagy Budapest egyik gymnasiumában 
Egy hétfő délután nagy tolongás van;
Reng a nagy lármától a széles folyosó,
Pereg az ifjúság mint a férges borsó.

Bámulva állnak a nyolczadik osztálynál, 
Nyolczadik osztálynak szárnyas ajtajáná .
Szárnyas ajtó nyitva... oda benn nagy munka:
Ki alsó óén alul, ki meg f-en fújja.

Lángvörös hajával fenn a katedránál 
Szónokol egy i f j ó s rettentően ágál;
Neve: Abrahám Kilón, kiről az a monda,
Hogy a botokat kávéházból a hordja.

„Nemzethes, vithézlű, nemes s dicső osztál!
— Mond és bézáródik minden beszélő száj —
Ki az igaz ödjért mindig lelkesöltél,
Hollgass meg és tédj odj, miként szíved ítél . . .

Toláltatott lédjen jelentem olásán 
Edj hoszasázsiásnadj Mórencz podjában.
C-íozdáját nem todni, hodj kicsoda ledjen,
E szerint tehát a kiizkoszába medjen.

Mórencz deák udjan váltig kiabálja,
Hodjlia nem az iivé üsse meg a fránya;
De biz én megvollva Tomás vadjok benne,
Hodj e pénz gozdája csakudjan ő lenne!“

Sértett büszkeséggel lép elő most emez,
Két szeme villanyos mint a galván lemez,
S bé sem várhatva már Kőim ór szava végét, 
Nagy garral ilyetén kezdé meg beszédét:

„Óraim! Kiesett liósz péndz a zsebemből,
Eskött tehetek rá sziveinkül, lclkembiil;
Tanúin odjan nincsen, de hát becsöletem(!)
S kifordítja a zsebét — meg a lyokas zsebem.“

Pöfög rá az osztály mint a köleskása :
„Tehát a lyukas zseb csak a bizonysága?!“
Egy rész kiáltozza: „Le már paszulykóró!“
A másik rész: „Jól van tliied — karvalyorró !“

De szemek és fülek lássatok s halljatok!
Előlép vakmerőn egy v e t e r á n  b a j n o k ;“ 
Barókás Simeon fülrepesztő neve,
Jobb(!) rigmus-készitőt nem szül Somogy-megye.

„Nem azért fotottam versenyt szombat estbe 
Ki a ló vonattal egészen Oj- Pestre.
Nem ozérth lőttem ki a „Dupla puskámat,“*)
Hogy itt a koczkóban befagjam a számát.

Hát ez a hósz krojezár igazán megvallva 
Ugy-se! bémaséroz a segélj-kosszába,
Mert udj veszem észre, hodj ez nem is ezöst,
Honem hát valahodj be Oj-Pestről kérőit.**)

Meg oz én zsebemet épen iljen ásta,
Van is bizany ságom itt a rossz Yicztáska . . .***)
. . . Annak is iljen vált ép a nomerosa,
Tehát már Mórencznek nincsen hozzá jóssá!“

Felkaczag most hősünk keservében:
„Na hát sah sem valtam még ilyen’ rút lében,
De nadjlelköségem (!) itt is megmotatom,
S azt homis hoszast el sem is fogadom.“

Jóváhagyólag int az osztály fejével,
Csak Mórencz kelepel lesújtott nyelvével,
De hiába minden, vége a nótának 
Kasszába a helye már a lázsiásnak.

* **
Rövid volt e rigmus, nem méltó a tetthez,
Hisz e költőnek világa kis ketrecz;
Nem nőtt még ki szárnya s tán nem is nő soha.. 
De sebaj legalább fenn marad e nóta,

*) Egy ilyen czimű genrekepo csütörtököt mondott az 
önképzőkör egyik pályázatán.

**) A hamisított 20 krajezárost rendesen uj-pestinek tartják. 
***) Egy — rósz vicczeiröl igy nevezett jordau gyerek.

Rövid h írek .
A főrendi házban tehát megszavazták ugyan a 

3000 fitos czenzust — a zsidó rabbinust azonban úgy 
kipenderitették onnan még mielőtt a lábát is betette 

; volna oda, hogy csak úgy porzott belé a kaftánja.
S miért?
Mert a zsidó „nem magyar, nem liazaíi és nem 

becsületes“ — mint a hogy igaz is.
*

Sudániak érkeztek hozzánk az — állatkertbe, 
kik nagy előszeretettel viseltetnek az illatszerek iránt.

Van okuk rá: hisz z s i d ó  az impresszáriójuk. 
*

LisztFerencz „Király-dalát“ a F e s t e r  L 1 a i d 
valami Max Schii tz nevű zenereferense a sárga földig 
teremtette le a nevezett német sakterujságban, a 
miért az agg mester a kóser zeneszerzőktől elmerte 
vitatni az eredetiséget.

Max: mach ka’ íax l
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Honjiuli Abrohám dalolja mogának.

Naponként lni végig* 
lejtek

Az én kedves Királ 
ótczán,

Engüm majd a fűid
re ejtek

-  Bámulva sok Heh- 
ron- rózsán.

Sodálkozom a fenjt, 
a bájt,

A melj rajtok om
lik el -

8 átkazok a — fok- 
Iiadinájt,

Melj étvádjanf kiü
ti fel.

Egy faj jellemrajza.
Irta : Csóko Tádé.

Lcátlmtó uton-utfélen ezer meg ezer példányban. 
Befészkeli magát midenüvé, a hol csak üres helyet lát, 
tolakodó, mint a légy, ravasz, mint a kakuk ábrázatá
val, alakjával, mint semmi más fehér faj. Hiába tit
kolja, hiába palástolgatja származását, — ezer között is 
felismerhető — a zsidó. Ott van arczán az a faji jelleg.

Elveszett örökre, kire egyszer rátalált. Addig szíj
já, míg csak érez valamit, — s mikor már tönkre tet
te, félre rúgja, mint a kifacsart czitromot.

Nem irtózik semmitől, a hol hasznot lát, — de 
fél ott, a hol sok a veszély. Ravasz mosolylyal, hízel
kedve közeledik áldozatjához. Nagy nála a rábeszélő 
tehetség, erős az akarat. Képes éhezni, fázni, csak hogy 
nyeresége legyen. Éveken keresztül követi a zavart 
anyagi viszonyokba jutott embert, mint a czápa a ten
geri hajókat. Igyekszik rajta segíteni csupa jóakaratból, 
— megmenteni a romlástól, hogy később annál inkább 
szétrombolja.

Lassan halad előre, hogy turpissága idő előtt ki 
ne tűnjék. Ért hozzá, hogy el ne árulják terveit. Már 
ökölnyi korától fogva gyakorolja magát, s megszokja ideje 
korán, hogy semmiből lelkiismeretet ne csináljon. Fő- 
vágya a meggazdagodás, czélja a tönkre-juttatás. Mig 
meg nem szedte magát, addig leereszkedő, szolgálat- 
kész,— mikor pedig czélját elérte arrogáns, imponáló lesz.

Előtte nincs semmi elérhetetlen. Senki mellett 
szót nem emel, ha csak a dij nem kecsegteti, mindenki 
ellen tesz ha számításai előreláthatólag jól fognak kiülni.

Kis dolgokból nagyokat csinál. A köznapi esc 
ményeket világra szólókká fújja fel

Az erkölcsi érdekeket mellőzi mindig, akkor pe-

I dig különösen, ha az anyagi érdekébe ütközik. Félre- 
I vezet a hol csak teheti, — magát pedig nehezen 

hagyja rá szedni. Előrelátó, — terveit ügyesen tudja 
szőni. Kidobott hálója soha sem téveszti el az irányt;

I vakmerő, a kudarcz nem riasztja vissza. A hol először 
nem talált, másodszor is megkísérti, — de már har
madszor gyáva lesz, s vissza vonul.

Fajára büszke, a hol kívánatos, de sokszor nem 
átallja magát megtagadni sem. Kérkedő, tettető már 
jellegénél fogva, — de meghúzódik ott, a hol tudja, 
hogy később ő lesz az ur.

Ügyesen idomítja magát a körülményekhez, mint 
a komédiás. Egyik perczben az urat, a másikban már 
a koldust játsza.

A pénzhez különösen vonzódik, valamint a fényes 
tárgyakhoz is, — s elragadja azt ha keze ügyébe esik
— mint a szarka.

Magára keveset ad, de csemetéit igyekszik fel- 
; cziczomázni, szerepeltetni. Örül a szive, ha ragyog, ha 
I magas polczon ül az, ki az ö csontjából való csont s 

ki az ő véréből való vér — ha zsidó. Örömmel s büsz- 
! kén hivatkozik egyik másik hitsorsosára mint tekin- I  télyre ; gyalázza, üldözi azt, ki ellene mond neki.

Nem szereti, lra az igazat szemébe mondják.
I Tréfával igyekszik először elütni, azután megragad 

minden alkalmat, hogy megboszulja. Boszuja rendesen 
! nemtelen.

A maga becsületét nem kíméli, de másét sem. 
Nála a pénz, a becsület, a gazdagság, a fény — az ajánló 
levél. Ekkor mindent tesz — mert számit — és helye
sen számit. Fukar az adakozásban, de ha a szereplési 
viszketeg ösztönözi — megoldja erszényét. — Zendü
léseknek, csoportulásoknak uagy barátja, hogy ha ab
ból hasznot húzhat, de félre áll, ha komolyabb a do
log, mert félti a bőrét.

Terjeszkedik mindenfelé, a hol jó alkalom adódik, 
kezeibe ragadja a hatalmat a hol leket s vissza él vele.

Mindent a saját kezébe akar látni, mindenkit be
folyásolni akar. Ő akar lenni az ur, a parancsoló.

Lassan kezeibe összpontosítja a hatalom minden 
szálait; magához lánczolja, megfizeti a véleményeket
— mert az igaz szótól irtózik — s mikor azután nincs 
reá szüksége, cserben hagyja.

Szaporodik napról-napra, mint eső után a gomba. 
Itt is, ott is felüti fejét s ki szőrit ma holnap bennünket.

Hazudik, mert csak arra törekszik, hogy elámitson.
Lázas sietséggel szövi a hálót, melyben megfog

jon bennünket. Rabszolgáivá akar aljasitani, hogy 
aztán kegyelemképpen ő dobjon egy falatot.

Fizeti a sajtót, ahol teheti. Gomba-szaporasággal 
alapítja az ő érdekeit képviselő lapokat s fizeti busá
san, hogy megóvja az enyészettől.

Ha igy halad előre — ha nem állnak résen a ha
zánk haldoklását előrelátó honfiak — íiig-holn^pL^^jA 
ország l e v itt, s a magyar csak itt-ott fog lézengeni, 
rnínt egy ijesztő yáz^^

Guny-kaczaja már most is hallható ennek a táj
nak. Nevet felettünk, a kiket oly könnyű szerrel hajt 
jármába.

Elálltat ravaszságával, mert pénzzel még a kép
telenségeket is képes kivinni. Pedig nem mind arany 
a mi fénylik.

És mi nem teszünk semmit . .  . Álljunk résen — 
még talán nem késő !?• . . .
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(Még megesik.)
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Bí r ó :  És ön nem követett el semmit arra nézve, 
hogy az eszméletlenül találtat eszméletre térítse ?

V á d l ó t  t: (indignálodva) De hodj'is nem kérek olás
án — körösztül kotattam a zsebeit.

Korbács.

A zsidó iskolából.

Tanító (magyarázva): Jermekek! Oma percztül 
fogva, mellben Henrik elveszthé szeretett fiát — mnn- 
dok — oma percztül fogva suhasem nevetett tübbé. . .

A Zárni jerek: És kérek professor őr, hát mit 
csinált akkur, ha — volaki ütet megsiklandozta ?!

*
Tanitó: Csünd, ti gaz fattyók! Köröszténjék ta

nítanak hodj : „szeresd felebarátodat, mint tenmogn- 
dat u Tedjönk fel te Zárni, hodj te volnád edj b o a  
c o n s t r  i c t o r  es én a tied fe 1 e b o rá  t, mit csinál 
nád te akkur?

A Zárni jerek: Átölelnék a professor őrt, hodj 
sak odj. . .

Tanitó: (közbevág) No látülsz te szamár! . . .  és
még küröszténjék okorják izraelitó vollásra sinifelni.*

Tanitó: És inast, fioim: — ledjetek jók és 
; becsöletesek, hogy ha egyszer bo t o l  t őkés  rajta kop- 
í ják titeket — feddhetetlen előéletetekre hivatkozhassál 

tok mogatokat!

A „ Kóser  Új ságé apró hirdetéseiből.
„Ezennel figyelmeztetek mindönkit, hogy fiamnak semmiféle 

kölcsönt no adjon; a saját adósságaimat sem fi «elem ki, »óinál ke
vésbé a fiaméit.“

„Jóravaló keresztény lapok nem élvén revelverczéasol — 
a zsidó szenylapok szerkesztői és munkatársai ezennel figyelmeztet- 
kék miszeriut kitűnő szerkezetű 6 millió lövetű könnyön bűló és 
a családi szentélyekbe is olhordó revolverek inén jutányos árakon 
kaphatók a „Goldkalb et comp, ezdg“ raktárából mig c keresett 
készletből tart.“

í
„Egy jegyűrű elveszett, A becsületes megtaláló főik*-rétik 

hogy a hozzátartózó uőt is vegye át.“
$

„11a Piskelesz Lázár: revelverzeornuliszta tartozását 14 
nap lefolyása alatt ki nem egyenlíti, úgy teljes nevét és foglalko
zását fogom a nyilvánosság színe elé bocsájtani.“

„Egy arany remontoir óra helyszűke miatt eladó.“

Czítikdriak, az
Czhilhi! te szép zsidó lány 
Hiába is kacsinisz rám ,
— Nyilad rajtam úgy sem fog, 
Hisz én sémi nem vagyok.

No de halljad szavamat:
Ne epesszed magadat,
Mert ha szived megreped — 
Rajt’ csak drótos segíthet!

c&aiaó
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Szerelmi emlék.
— llumoreszk. —

Rocsássanak meg uraim, én igazán röstellom, de 
nem tehetek róla, hogy az ördög mindig zsidó lányok
kal hoz össze.

Kerülöm őket, mint czinege a tököt, mégis tőrbe
esem

Az istenre kérem, higyjék el a mit mondok, mert 
úgy is azt beszélik, hogy én futkosok mindig a zsidó 
lányok után, — pedig nem igaz: azok keresnek, job
ban mondva kerintenek engemet.

Tizenhat szeretőm volt eddig, s ha végig nézem 
leveleiket, mind ilyen nevekkel vannak alájegyezve: 
Kádi. Háni, (ebből a fajtából kettő) Fáni, Záli, (három 
is) Ráchel, Aranka, Eszther és Sára.

Az utóbbi időben, mindön a zsidó keresztény 
házasságot kezdték pöngetni, erősen elhatároztam, hogy 
többé zsidó leányba nem leszek szerelmes, mert ha 
valamelyiknél ott kap a táti : nyakamra a nő mádli.

Éppen e tárgyról gondolkoztam, midőn a csor
dás orditására íölijedtem.

Hát látom, hogy egy négylábú barom (nem ér
tem rá megnézni tehén-e vagy bika,) oly egyenesen 
rohan felém, mintha vasúti síneken gőz hajtotta volna.

Nem volt annyi bátorságom, hogy négy-kézlábra 
álljak és szemközt rohanjak vele, nagyon törékeny a 
a kobakom : én bizony kereket okítani.

i Sohasem hittem volna, hogy ezek a hosszú lábak 
ennyire haszonra váljanak valamikor.

Repültem mint a strucz, de az a megböszült 
marha is repült ám ; (már t. i. a menyire egy barom 
röpülhet.)

Könnyű annak, gondoltam magamban, azt négy 
láb viszi, de engem csak kettő, s legnagyobb örömömre 
egy magas kőfalat láttam nem messzire magam előtt.

A marha fújását már egészen közel hallottam.
Inaim annyira belejöttek a futásba, hogy a három 

meter magas kőfalra nem is úgy ugrottam, hanem úgy 
futottam föl, mint egy macska.

A marha beletörte szarvait a falba, én pedig egy 
kertbe ugrottam.

És itt még nincs vége a komédiának, mert az ed
dig leirt história olyan, a mit tulajdonképen elmondani 
sem érdemes, a mi minden héten megesik faluhelyen 
az emberrel. — hanem csak most kezdődik a mi mind 
járt végződik is.

Hát a mint föltápászkom a homokról, olyan 
helyre kis zsidó lányt látok magam előtt, a minő egy
hamar még Jeruzsálemben sem termett.

Fehér volt a galambom, mint ez a papiros itt az 
asztalom közepén, és olyan rémült, hogy torkára sza
ladt még a baraczkmag is, melyet ki akart ejteni 
szájából.

— Alás’szolgája! — mondok udvariasan, a két 
hátulsó lábomra igazítva magamat.

— Wie kommen Sie hieher?
-  Ja ja, ich komme . . . der, die, dasz bika 

megkergetett, und . .  . ich habe herauf kommen auf 
die kőfal . . . und egyszóval átugrottam a falon.

Az én Jeruzsálemből átplántált virágszálam olyat 
kaczagott e szavakra, hogy harangcsengésnek, angyal
zengésnek is beillett volna.

— Tudok magyarul is, — szólt szivolvasz ó fekete 
szemeit reám szegezve.

— Annak igen örvendek, mert én epilepsiába 
esem, ha egy óráig beszélek németül, aber wenn Über 
nagysád gerne beszer den dajcse czunge a kegyed 
sönesz szemeiért werde ich libenter átszenvednem a 
kínokat.

— Hagyja kérem! Én csak ijedtemben szoktam 
németül beszélni. Nem ütötte meg magát?

— Ha ily csodaszép hölgyet láthatok, mint nagy
sád, még a kerékbetörés fájdalmait sem érzem.

— Valóban furcsa látogatás, — szólt ismét mo
solyogva a leány.

— Ha nagysád annyira örvendene neki mint én, 
úgy legboldogabb perezét érte volna el.

— Szó sincs róla, hogy szívesen ne látnám, — 
tessék leülni.

Körülnéztem, de több padot nem láttam ott, mint 
azt a melyen ő foglalt helyet.

A leányka odébb ült mire én egész bizalommal 
telepedtem a bájos lény mellé s bemutattam neki ma
gamat.

— A nevem Don Vigole de Dabrony; a „Füstölő“ 
alsegédszerkesztője a „Vasmegyei Lapok“ bel munka
társa, a „Függetlenség“ levelezője, a „Magyar Nyelvőr“ 
és „Gyorsírászati Lapok“ külmunkatársa, a koleraváró
bizottság elöülöje, a természettudományi és több lé
tező társulat rendes tagja stb. stb. stb. vagyok, és 
ezeken kívül nagysádnak teljesen meghódított rab
szolgája.

A leány bámulattal és tiszteletteljesen tekintett 
a czirnek elsorolása után reám.

Én megigazítottam a nyakkendőmet
Ö is megnevezte m agát:
— Salamon Izabella vagyok . .  . egyébb semmi.
—■ Nagysád szép szemének egyetlen sugara töb

bet ér, mint én testestül lelkestől, hozzászámítva a 
tulvilági üdvösségemet. Ezekivül pedig olyan neve van, 
mely egészen méltó kegyedhez.

— „Salamon“ ? — nem értem.
— A kereszt . . . .  azt az izé. . . . másik nevét 

gondolom
— Izabella?
Magyarul Iza — bella annyit je len t: bájos Iza.
— Hagyjuk el az accentust: bajos Iza.
— Ugyan mi bajai lehetnének egy ily angyal

szép teremtésnek, mint nagysád ?
— Életein rideg és sötét;nincs a mi fényt vetne 

szivembe, a mi íölmelegitené, — szólt ábrándozva, és 
szemeit félreérthetlen jelével a szerelemnek emelte 
reám.

— Hát nincs senki, a kivel rokonszenvezne kegyed?
— Nincs senki, a ki rokonszenvezne velem.
— Engem már is meghódított, s ha kegyed szi

vében e rövid idő alatt szintén oly változás ment 
volna véghez, mint ez enyimben, úgy . . .
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— Nos?
— Kimondjam V
— Csak mondja ki.
— De megharagszik rám
— Világért sem.
— Tehát: úgy . . . .  egyszerre a nyakamba bo

rulna kegyed, és megcsókolna.
Az én szépem elpirult e vakmerő nyilatkozatra, 

de azért nagy hirtelenséggel ölelt át, és . . .  . megcsó
kolta a képemet.

Ettől a váratlan hódítástól szinte megijedtem.
— Szeretlek, — susogá.
— Imádlak, — szuszogám és erősen megszóró 

tottam a derekát.
Karja lefejlett nyakamról, oldalához kapkodott.
— Halálra szőrit, — lihegé.
— Ila álra szeretlek, — szólék, s ölembe vontam
A nap lehanyatlott az égről, és a homály mindig

erősebb lett
A turbékolást hamar meguntam és azon kezdtem, 

gondolkozni, mit hozzak föl ürügyül az elmenetre
A véletlen kisegített zavaromból hívták.
— Szent Kolumbus Kristóf! mi lesz, ha itt kapnak ? j
— Ne féljen, nem jönnek ide, — súgta; azután 

visszakiáltott, hogy rögtön mén.
— Hát én hol menjek ki?
— Biz’ édesem nem lehet másutt, mint a hol 

bejöttél.
— Hát áldjon meg Odenáj !
— Mikor várjalak?
— Soha többé, mert az éjjel elutazom
— Hová ? I
— Kukáliába.
— Sohasem hallottam hírét.
— Túl van Párison, innen van Kalkuttán, Kons

tantinápoly hoz háromszáz mértíöldnyire*
— Jaj Istenem!
— Sohasem térek viszsza.
— Mit adsz emlékül.
— Egy utolsó csókot.
— Elfogadom, de maradandót is adjál.
— Nem marad meg szivedben az a boldog óra 

a mit együtt töltöttünk?
— Megmarad, de mégis . . .
— llát te mit adsz gyönyörű virág emlékül?
— Ezt a gyönyörű virágot, — szólt mosolyogva 

s letépett egy szép piros rózsát.
Körültapogattam zsebemet, bizony nem volt ben

ne e yéb mint három szivar meg egy izé . . . .  kontó.
A belső zsebemben zörgött valami papiros. Ha látta 
volna milyen pajkosan ugrálnak szemeim, talán nem 
fogadta volna el.

— Itt, van egy mulatságos újság — mást nem 
adhatok.

— Köszönöm édes.
Egy csattanos puszi után átvetettem magamat a 

kerítésen, és hazáig kaczagtam.
Az a újság a mit zsidó lány emlékül kapott a 

„Füstölő“ legutóbbi száma volt.
Tableau!

Don Vigole.

DtUM HAVID,
a (kiírszék )  drenc/ás zsidó gükkerozásai.

Bécsben az „Arany Ember“ edjik előadása alkal
mából sehodjan sem todta mogát Krisztyán Tódor a 
Bolotonba elmerülni, — megtogadván a sölyesztü a 
szulgálatot. Sak Kon Smüle, a b a d ac s o n y i á r en- 
d á s  z s i d ó „Bolotonján“ mentbe volna mogát olá- 
bokni, todok, hodj ódj elsölyedt volna, hodj oligha látta
volna tübbé meg ezt o szép napvilágot.*

A várszínház igazgotóságátul „eliíleges jelentés“ 
jütte mogát vosárnap a plokátokon hodj Ágoi Dal fi 
kedden fülolvasást fogja t.irtani az Erzsébet-kórház 
ápolónői nyogdijintézete jovára óbban a „kis fészek
ben“ adaát Nii monopság már a szedő jerek is meg von edj 
gewaltige antiszemith. mert odjanekkor a „Búzavirág“ 
idj vált szedve a „plokátokon hodj: „Búzavirág.“ — 
Ette is érte a Dalfi jereket a fészkes f . . e !

cKószz a d o m á fi.
— Ugyan hagyjon már békén maga vén Amsl, 

hisz úgy tönkre mentem én már, hogy az életet is 
csak a vallás tartja már bennem. Olyan csúf kudar- 
ezot vallottam én a maga s z í v e s s é g é b ő l ,  hogy 
teremt úgyse jobb lett volna egyáltalában nem is 
születnem!

— Igoza von Jánus gozda, sakhodj látja, oz 
olyan szerencse lette volna, omilyen millión ember 
közül oligha ér edjet is.

Két kóser diák együtt ebédelt egy korcsmában. 
Amint a levest felteszik, az egyik zsidó-mohósággal 
azonnal bekap egy kanállal, de ez oly forró volt, hogy 
úgy összeégette vele azt a papucs formájú száját,



8 F li 8 T O L Ő,

hogy valóságos krokodilus könyek peregtek szeplős 
ábrázatjáu alá.

_ Hát te miért sirolszV — kérdé a másik.
_ Hadjd el borátom, épen mást jotott eszembe,

hogy ma edj «sztendüje, éppen ebben oz órában te
mették el oz opámat.

A másik semmit sem gyanítva, hasonlókép be 
kap egy kanál levest, úgy hogy az ő könnyei is ki
csordulnak.

— No hát te meg miért sirolsz ? — kérdé paj
kosan az első.

— Hadjd el borátom, biz én őzért sírom moga- 
mat, hodj mikor az opádat eltemették, théged is fül 
nem akasztották. *

— Hiszelsz-e te, hodj én már loktam ónnál az 
órnál, oki oki ott hojtat abban a jönyörü equipageban ?

— Odjan ne tréfáld mogadat! Edj ólján nadj 
órnál loktál volna te?

— Nü, ha mondok.
— Hát, ki oz oz ór?
— A fagházigozgató. *
Spitczig tolálkozik a börzebáróval Icziggel.
— Ma tolálkoztam Tisza miniszter exelencczel: 

egész halovány vult. Nem hallottad, mi bója?
— Mi a baja? Alkalmasint az, hogy miniszter.
— Jáj, jáj, az nem az ü bója! hanem az or

szágé .

Alkalmi fejtörő.
21. 37. 40. Az özönvíz idejében 

Noé bárkája u  épen 
Ilyenfélében akadt meg.

35. 8. 47. 13. 20. 3. 12. 49. A szél fuvalma hajtja szárnyait,
Nem m ű k ö d i k ,  ha rajt ez nem 

segít.
4. 11. 47. 12. 9. Ha munkát végzői,hogy kezdhesd újólag 

Megpihentet s karjába befogad.
30. 46. 26. Több értelme is van ennek 

Ekként földet is neveznek.
10. -»1. 43. 22. Ruhája ékesés ö büszke is rája;

Kényeskedésben párja sok zsidó dáma.
33. 39. 27 34. 31. 44. Nem régi az a dal, melybe név meg van, 

Nem tudom nincsen-e még meg a 
' talmudban?!

14. 18. 5. 45. Király lak viseli e nevet;
Te is tudod : — Bécsbcn foglal helyet.

35. 37. 42. 1. 47, 32. 49 E néven nevezik azt a hő érzelmet,
A mely (főleg) ifjú korban uralja a 

szivet.
13. 24. 38. 10. 30. Hullt az égből réges-régen 

Még Mózsesnek idejében,
Zsidók falták szörnyűképpen.

19. 48. 50. 12. 25. 15. Nemes termény ; — ha nincs ára,
Az élelem sem oly drága.

50. 28 17. 29. 12. Ki serény és szívben is jó egyképpen, 
Azt méltán — jogosan — hívják e 

néven.
2. 6. 23. 7. Viharral is daczol, avval szembe száll ;

Szép, ha a férfi mint ez erősen áll.
1—50. Híres nóta — két sora,

Mitől zsidók kosorra 
Mind lekonyul egy sorba.

Megfejtési határidő április hó 20-ka. A helyes megfejtők 
közül h á r o m n a k  Salvator ,,Zsidóvilág Mngyarországon“ czimü 
3 kötetes rpgényét fogjuk megküldeni, a mely érdekfeszitő regény 
különben kiadó hivatalunkban 1 frt 50 kréit bárki által is meg
szerezhető. _______

Budapest, Nyomatott Bartalits

Drum m , d ru m m !

Drumm, drumm !
Étik a sakterlapok és zsornálok a reklám nagy 

dobját, mintha bizony a magyar az exekuezionális 
dobpergésből is nem eleget hallana. -  Hjah! nem 
csoda: itt van a negyedév, az előfizetésre való felhívás 
bekullogott ideje — a lét, és nem lét e nagy kérdése. 
Még „gewal,t“-ot sem átall közülük egynémelyike a 
kereszténység s a igy magyarság érdekeit szolgáló ke- 
resztény-vállatu lapokra kiáltani!

Mi nem élünk a reklám a l j a s  fegyvereivel, ha
nem igen is utalunk közel négy évi — a zsidóság áUal 
lenyűgözve tartott magyar haza érdekében képviselt 
munkálkodásunkra — erőt és kitartást továbbra is 
— nem a boszuálló Jehovától — hanem a magyarok 
hatalmas Istenétől kérve. A „Füstölő“ szépszámú pub
likuma amúgy is tudja szives kötelességét hazafias 
vállalatunkkal szemben.

Különben pedig lapunk előfizetési feltételei alább 
olvashatók.

A  „ F ü s t ö l ő 6, e lő fize té si a ra
1885. év január 1-től

Az előfizetési pénzek mielőbbi szives bekül
dését kérjük, hogy a szétküldést pontosan esz
közölhessük.

A ki 5, legalább is féléves keresztény elő
fizetőt gyűjt a „Füstölő“ számára, annak egy 
tiszteletpéldány nyal kedveskedik a kiadó-hivatal.

Az előfizetési pénzek legczélsáerűbben posta- 
utalvánnyal a „Füstölő“ kiadóhivatalába (Buda
pest, VITT, Eszterházv-uteza 12. sz.) intézendők

lta r t a lits  Im r e  kiadó.

A füstöt eregeti: B ors Vitéz»
írónői (Eszterházy- utc/.a 12. sz.)




