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A kóser lib erá lszo c iá l 48-as szabadelvű zsidó  dem okrácia nevében.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja



Hajdan és most.
Ince I4 Lii

mák,
Fontold uieg meg egyszer a szót, 

Hol rablólovagok tanyáztak,
M ist szeszt főz a modern utód.

A munkát s jólétet dicséred!
Tekints csak a tájon körül,

S I isd meg az istenverte népet, 
Nyomorba, bűnbe mint merül, 

Hajdan fegyverrel törtek rája 
S iga bán görnyedt a tömeg;

E szabadkor száz praktikája 
Ezer kézzel rabolja meg.

R. blök voltak azok is hajdan, 
Kegyetlenek, vérszomjasok, 

Prédát keresni csapatokban 
Kiszálltak, mint ádáz sasok.

•
Mely orvul, gyáván fosztogat, 

Nyomor, pusztulás jár nyomába:

Fent- im az ódon vár tövében,
Ma, Istenem, mily változás 

Mit az idő megrónia régen, 
lm gyár lett a ven kőrakás. 

Honnan hajdan prédára jártak 
Véreskezii vaslovagok,

Most békés füstje a munkának 
Szelíden, kéken kavarog.

Igaz, hogy oda a költészet,
Nincs már többé romantika, 

Rablóval, várral elenyészett 
A lovagok mesés kora.

De a való most többet er meg, 
Mert munkát s jólétet je len t: 

Amaz álom volt, ez az elet,
Légy iidvö liá*. gy ,r, odafent!

Szavam a szellő elsodorta.
De nem, hisz rá egy hang felel. 

Mikéntha csak kisértet szólna, 
Mely siri ágyát hagyta e l :

Az literiről.

vak koldus beszélget «/ utcasarkon. 
M.'t umgboi lá to ttad  ballépését?
M' Lr. Tudod, ц inni világban sok dologra 

N •:/ * inbomuk szem ethum nia!
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A vén Tisza Kálmán. Kossuth Ferenc népszerűsége.
A vén Tisza Kálmán 
Szedi a nyugdijat,
Mig a végrehajtók 
Hasítják a szijjat.

Hasítják a szijjat 
A szegény nép hátán, 
Kéjörömmel nézi 
A pokoli sátán.

Virágzik az elve,
Mit a pokol termett, 
így ássák a népnek 
A rideg sirvermet.

S nyugdíjas hája 
Jó időknek örvend,
A nép század része 
Nem hord téli ködment.

Az élelmes pezsgőz, 
Gyarapodik hája, 
Boldog ujesztendő 
Mosolyg ismét rája.

A nép ezerével 
Fut a honból messze, 
Hogy Amerikában 
Magát föléleszsze.

Aranyvalutázók 
Kéjelegnek itthon, 
Elveik gyümölcsét 
Szedik, nem is titkon.

Más hon söpredékét 
Fogadja az ország,
Kik magukkal nem mást 
Csak a kaftánt hozzák.

No, meg az élelmes 
Pióca-érzéket,
Szegény Magyarország 
Beföllegzett néked !

Ez mind jó csatlósa 
Rég a szabadelvnek, 
Átkozott az ország,
Hol gyökeret vernek !

Tisza Kálmán lelkén 
Szárad mind a mocskuk, 
Mert ezt a falelket 
H’jába mosogatjuk.

Ördögi elvével 
A zsilipet nyitja,
Hadd jöjjön a kaftán, 
Pusztuljon a szittya !

Mármarosi áldás 
Hulljon érte rája,
Ettől az áldástól 
Porhanyuljon hája !

Cybcbc.

A mai naptól fogva nem ir többé Kossuth Ferenc a c«Magyarország»-ba!
Én miattam akár eddig se irt volna. Úgy se olvastam el, ha nem Bartha irta a vezércikket.

Légrádi, Fáik, Lévai.

Légrádi, Fáik, Lévai! F képet jól nézd meg! 
Mind ily buzgó, őszinte igaz keresztények.



S \ n  IHH4IS111J ,

Faji/ angol kiszétm itatta,
.Mik a le*szaporább ja jok.
Egy piac zi légy éren át 
Több százezer jtetét hagyott.

Egy pár p a tkó n g  h<'t ér a la tt. 
Ha m in d  é Irt brit ma radtta . 
O tszázrzrrn17 is jtira l 
Több k is  pa tkón  yfiat adna.

, \ n ya l m iié i is szaporább,
Dr még a h a l , pár ér a la tt 
E illiányi ikrá t m rrl 
S agyatlannyi apró hatat.

Ha Iga a agat. jö n  nél Testre,
. Majd tlh ü ln c  a szrninl-sznil, 
Hogy m ennyirt I rag ta t ezt ц 
Itt a zsidií-szaporastig !

A

/jünilél>enkém! Ha togolsz t<* .j<> Hallja maga Кhövessi: maira azt mondtha, |
lenni. akknr fogja hozni thenekhed a gólya hogy az a kis lány szép barna nö! Ks végre I
kliaráesőn ra odj aranjos khis thostvor- kisül. hogy halavány szökő!
khet! . . . Kz Ingyen a maga legnagyobb baja! |

Kenu dosz! Meghozza azt az a gólya. \égre is hát saját költségemen hagyok a haját
ha én rossz leszek is! incgfestetni.

I s k o lá b a n .  M ié r t  n em .

Tanító: Mit tesz a kereskedő. ha 18 írt Miért nem viszed magaddal a piszto- |
arnert asztalára teszek 15 Irtot V Ivódat, ha a Hakonyba utazol. I

Egy kis fin (hosszas szünet után): Meg- ! — Naja ! Majd ha kirabolnak, hogy cl védjék {
örül neki! tőlem még azt a drága pisztolyt is. j
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