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Enyhítő körülmény.
—  Részlet egy védő beszédből. —

* ',• -t' . O «

E tartalékos huszárhadnagy

És földes ur — mily szörnyeteg!

Egy menti csak, hogy az a légkör, 

Amelyben élt, nőtt: az beteg.

Aki nem ur, az nem is ember!

Csak urnák hajt minden kalász,

Csak a vagyon emel magasra,

De minden munka megaláz.

Hát urnák lenni minden áron,

S vagyonhoz jutni, ez muszáj.
Lágy hangokon hadd prédikáljon 

Enyhébb erényt sok gyáva száj!

Egy ur-erény van: merni —  nyerni, 
Kártyán, lovon, vagy párbajon —

S egyében is ... Nem ur, ki nem nyer —  

Csak hitvány, érzelgős majom.

Ami a szivet megpuhitja:

Könyv-olvasás, kép, vers, zene —

Mind semmiség igazi urnák,

Törődik azzal a f . . .!

Bizony fanyar gyümölcssé érik 

Ily levegőben a virág;

Fejlődnek snájdig párbajhősök.

Szigorú becsiiletbirák.

Játékosok, parthie-vadászok,

Örökség-, koncz-, rang-, czim-lesők,

Erőszakos kemény szivükkel 

Érvényesülést keresők.

Akaratuk hervasztva hódit —

Különben eorreet emberek.

S elárasztják a társadalmat 

8 előttük bókol az a remeg.

A  tipus szörnyű tulozása

E szörnyeteg —  és semmi más. 

Ő bűnös; ám, hogy ilyen bűnös, 

Abban a légkör is hibás.

lm , itt az enyhítő körülmény 

Eölfejtve a birák előtt.

Essék előbb tekintet erre

S csak azután —  kössék fel őt!

Kanczel-paragrafusok.

A bérmálás ország-szerte megindult a pünkösdi 
szent ünnepek közeledtével. A hitbuzgalom jellemzé
sére szolgál, hogy az idén megint nagyobb a kereslet, 
mint a kínálat b'érma-apákban s bérma-mamákban. 
Hja a tözsde-adó megdrágítja a pénzt! Azért nagy 
az elégületlenség a bérma-tiuk s bérma-leányok sorá
ban. amenyiben az 1900-dik szent esztendő alkalmá
ból jubileumi kettős bérma-ajándékra számítottak.

CflC

Zichy Nándor gróf urat egyszer sem ölelte meg 
a pápa, annál kevésbé biztatta feltűnésre számító 
extravagantiára. Az »Alkotmány« ellenkező híradása 
csupán kortesfogás volt a pápa nevével. A valóság az, 
hogy a czinóber-vörös és hupi-kék diszmagyarban.
méternyi sas-tollas kucsmájával kezében bemutatktízó 
gróf urnák csak annyit mondott X I I I .  Leó, hogy: 
»Ah, C’est un des chefs! (Ez egyike a főnököknek!) 
A szent atya nyilván megtérült indián kaczikának
nézte a tarka néppárti vezért.

aon>

A nagy fagyra, mely millió kárt okozott az
országnak, Zichy Nándor gróf ur Bécsbe rándult a 
kath. jótékonysági congressusra. Azt hittük, hogy a 
magyar kárvallottak részére kér ott némi segítséget. 
Ohó! Inkább azt prédikálta ott a néppárti vezér, hogy 
»aki nem jó saját maga iránt, az nem iehet jó mások 
iránt«. Persze, az osztrák katholikusok siettek is jók 
lenni maguk iránt.

Czégtörlések.

Transraal. (Hősök alkonya.)
Osztrák alkotmány. (Mór bús Unguaticus.)

*

Közös ezégek.

Ugrón és Bartha. (Akik egy pakróczon árulnak.) 
Berzeviczy és Horánszky. (Várományi üzlet az »Őrák-

' séghez«.)
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Az űzött nynl s az ijedt békák.
— Aesopusi fabula. —

A nyal. — Hála neked Zeusz, hogy még Hálámnál össze férfi etlenebb állatokat is teremtettél!
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Apponyi kitüntetése.
Ijesztgetnek 

Bennünket itt,
Hogy Apponyit 
Kitüntetik.

Nagy ordóval 
Kitüntetik í 
Mit vétett-, hogy 

így büntetik !

A csillagát 
Letüntetik —

Szóval agyon- 
Kitüntetlk.

Apró hírek.
X  Személyi hir. Kohn Mór sarki állnok és oriental- 

eipress, a fővárosi tanács jóvoltából elnyerte a »Cicerone« 
melléknevet. Kohn Mórnénak pedig megengedtetett, hogy ezentúl 
a »Ciceroné nénit nevet használhassa.

*
* *

©  Lojalitás. A király az ebkiállitást megláto
gatta. Egy csapat ur végig vezette a fölséget e kőr
útjában, köztük egy pár ur havannával a szájában. 
Hogy nem akadt valami jóravaló kutyamosó, aki a 
tiszteletadásban a szivarozó urakat lepipálta volna!

*
* *

4- A boszniai mohamedán küldöttség Budapesten 
nem volt képes panaszaival a magyar király elé jutni. 
Azt mondják, hogy azért, mert a mohamedánok még 
most is a dervis-tánczot kultiválják. Ez nem lehet 
komoly ok. A dervis-táncz vallási szertartás. S most 
a pacificatio óta megkövetelik tőlük, hogy a Kállay- 
kettőst járják.

*
* *

? Wlassics Gyula pompásan oldotta meg az 
»erdélyi püspöki« czimzés kérdését. A kolozsvári ev. 
ref. egyház panaszára kimondotta, hogy a gyulafehér
vári püspököt »erdélyi róm. kath. püspöknek* is lehet 
czimezni. így a kecske is jóllakott, a kolozsvári 
káposzta is megmaradt.

** *
S A* orléansi herczeg urat egy pár londoni klub tudva

levőleg kilépésre szólitotta tel. A herczeg ur azonban kijelen
tette, hogy ő nem lép ki. A herczeg ur magyarországi 
gyakori útjaiban bizonyára megtanulta ezt a régi magyar nótát, 
hogy aszongya:

Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem !
Nem megyek innen hamar,
Mig a klubbok választmánya 
Klubbokból ki nem zavar.

*
* *

#  Az amerikaiak nagyon megdicsérték a szép 
Budapestet. Elragadtatásukban éltetvén városatyáinkat, 
igy kiáltottak fel: »Le a kalappal!« Ha ismernék 
őket mint mi, ezt kiáltozták volna: »Lea vaskalappal!«

*
* *

A  Budán hajdan kutyavásár, a héten meg Pes
ten ebkiállitás volt. Sokan látogatták, úgy hogy pénzi- 
leg is jól sikerült. Jelszava volt: »píz beszél, kutya 
ugat!« A kiállítás két csoportjából az egyik eb volt, 
a másik kutya.

*
* *

*  Eötvös Károly leszámoló beszédet mondott 
Nagy-Kőrösön és ez alkalommal gyöngéden tartózko
dott az Ugrón Gábor elleni támadástól. Azt mond
ják, hogy ez pártszempontból helyes volt. Zabszem
pontból persze kevésbé volt az.

** *

=  Az „Alkotmány“ annak idején szépen leírta, 
hogy Zichy Nándor gróf urat a pápa kétszer is meg
ölelte és fontos üzeneteket küldött vele a magyar- 
országi néppártnak. Egy közvetlen szemtanú azonban 
azt irja a »Budapesti Napló«-nak, hogy a pápa sem 
nem ölelgetett, sem nem üzengetett. Hogy a két állí
tás közül melyik igaz, azt nehéz eldönteni. Leginkább 
az talál hitelre, hogy nem Zichy Nándor, de Molnár 
János öleltetett meg Rómában. Persze nem a pápa 
által. Ez a jelenet különben olyan se tétben történt, 
hogy a tettest nem lehetett fölismerni.

** *

X  A közös hadügyminister a magyar delegatio 
hadügyi albizottságában minden kérdésre csak »bizal
mas« feleleteket adott. Teremtő Isten, mennyi titok; 
nem volna csoda, ha az a sok bizottsági tag discre- 
tiója fejében titkos tanácsosságot kérne!

*
* *

A  Bibliai állapot van nálunk. Talán angyalok 
járnak a földön? Hát hiszen járnak azok is, különö
sen este fele. Avagy az Ur próféták által adja tudtul 
az akaratát? Yannak próféták is bőven. De a bibliai 
állapot mégis csak Szatmárban. van, ahol Káin meg
ölte az ő testvérét. A nagy közönség feszült érdeklő
déssel várta-leste minden este a »Sodomai Értesítő« 
külön kiadását: vájjon az Ur mivel bünteti meg a 
testvérgyilkost ?

** *
■“J  Jubileum. Gulner Gyula, államtitkárrá való kinevezte- 

tése óta, a huszonötödik lakomában részeattl. Tisztelői ez örven
detes esemény alkalmából bankettel egybekötött lakoma-jubi
leumot terveznek.

Kathedrai bölcseségek.
— Az »in effige* felakasztás a halálbüntetésnek azon 

neme, midőn az embernek csak a képmását akasztják fel.
— III. Károly végre évek múltán belátta, hogy gyermekei 

nincsenek.

— Széchenyi volt az a lánglelktt férfi, aki a pártok tüzét 
kioltotta.

— A hétnek 8 napja volt és római számítás szerint 9 
napnak bitták. (Wagner-Horváth : »Római régiségek« 159. 1.)

Azt hiszik, ha 

Kitüntetik, 

Mindenkorra 
Beszüntetik.

Hiúságát 

Feltüntetik, 
Hírét nevét 

Eltüntetik,
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Tolyáss Dániel
k a s z n á r n a k  g a z d a s á g i  tudósí tása  

Ngs Wewrewsshegyy Dávid úrhoz buda-Pestenn.

I>a Gecsér 1900-ik Május 21.-dikénn.

Nagyságos Uram! 
Kegyes Joól Tévőm! 

Miképpen Árpy Urtty 
elelytett nemessy szavajibol 
kivenni szerentsés lehet
tem, Nagyságodnak Urv 
elhatározott szándéka kü- 
lönössen az ólta, hogy a 
legutóbbi Agrárius Köz
gyűlésen Károli Sándor 
és Zselénszki Róbert gró
fok és Bujánovits Sándor 
Eő Méltóságaiknak le

ereszkedő megszólításával kitiintettetni szerencsés volt, 
egész üry és nemessy Familiályának konvertálni és az 
egyedül Idvezítő szent Egyház kebelében átmenni — 
igen is,;

Nagyságodnak, kinek nagy Emlékezetű Eősseinek 
már az Wewrewss Tengeren is száraz Lábbal átmenniek 
sikerüle, — a keresztelés szent Vizével való ezen Feő 
knejpolás nagyobb Nehézséget és Kellemetlenséget 
okozni nem fog, és szintén felesleges is Tanátsot adni 
Nagyságodnak, ki kohnverzátus lévénn a konverzálás 
diicső hasznaival tellessen esmerős —

Annyit azomba, mint Kegyes Joól Tévőmnek, 
szolgáló Hűséggel ajánlhatok, hogy tekéntettel az 
Agrár ellenes törekvéseikről fájdalmassan esmért Pon- 
gráczius, Szerváczius és Bonifáczius Eő szentségeikre, 
méztassék ezen szentekkel az Nemessy Birtok érdekében 
a konvertáláskor legalább is 50°/0-czentekben kied- 
gyezni.

A nevezett fagyos szentek Ténykedéséből azomba 
nevezetes, és a Nemessy Birtokra kiszáméthatatlan 
Haszonnal járó Felfedezéseket és gyakorlati ojjan Ta
pasztalatokat tettem, mejjek Korszak alkotó Kihatá
sukkal egész közgazdasági Renczerünket réformálni — 
illetYe Nagyságod konverzionális vallás érzelmejinek 
megfelelőbben katholizálni képesek.

Ugyan is — a Nagyságos Asszony Nemessy 
belterjes Úrnői Tenyészdéjéhez tartozó és az Eőssi 
Vallás rituális kiegészítő Részét tevő Liba Állomány 
miként a béka a miskolczi Kocsonyába, a Tó vizébe 
béfagyvánn, a Libákat a Jéggel edgyütt a télen át rneg- 
töltetlenül maradt Jég vermekben raktároztattaui s 
igy lehetővé tettem, hogy ezen Állomány a nyáron 
át Export uttyán is hasznosittassék — igen is.

Továbbá a Nemessy szőllő környiil — nehogy 
a szentek leszüreteljenek — éjtzakánként oj inten- 
zivus Tüzet gyújtottam, a mej a Nagyságod présum- 
tivus Elyszak-pólusi védszentyeinek Ellenlábasaiként 
tekéEthető bibliai Eőssei: Sidrák, Misák és Abed- 
negőnak is imponált volna. A  Felügyeletem alatt 
ápolt tűz és füst következtében a szőllő pörkölés és

füstölés uttyánn lehetővé tettem a Termésnek eltart
hatóságát és tránsportálhatóságát a mellett, hogy ez 
által biztosétottam a nveréndő bornak frántzia bor- 
derói izét és zamatát is —

Ha ezekhez hozzá veszem még azt, hogy a' 
szőllő mellett düledező félben volt, de Nagyságod 
részéről jól bébiztositott Birka Szin és Istálló a' 
Tüdő testvérek hitelt érdemlő állétása szerént kiderít
hetetlen okokból tüzet fogvánn porig égett és hogy 
ehhez képest az egész biztosétási eösszveget megkaplyuk, 
úgy a- fenti Előnyök ide számétásával maár most eleő- 
legezve látom azon lyutalmat, mejjel Nagyságodnak 
már csak konvertálási szándéka is, gondviselés szerü- 
leg honoráltatik! — igen is —,

A ’ kalászosok környül legkevesebbet ártott á  Fagy 
azon Zab táblának — mej a’ Nagyságod által az 
Ugron-Báruk czégtől beszerzett Zabbal másoltatott el 
Nagyságod Hadászati útmutatásai nyománn. Ezen 
Tábla előtt öreg Tüdő Zsigmonddal, ki most tért 
vissza Aporkárol vájog taposási footballal egybenkötött 
zenészeti Mű uttyáról, — minden est ve elf avatom az 
boldogult föld Marsál Rádeczky marsot és a csász. és 
kiráji Lovasságnak abrakolási ezapistrángját, a mire 
a Zab szinte szemlátomást gyarapszik és fejlődik

A gazdasági szesz Feőzde fel vagyon építve és 
várja a hason sorsban lévő Agnyessel edgyiitt a kon
tingenst, az Tselédség penigh az Áldomást, rnejj 
utóbbit, hogy az Nemessy Birtoknak kevesebb kiadás- 
sával járjon úgy kontemplálom, hogy a szesz Feőzde 
üzemben hejezését ossz ve kellene kötni a Nagyságod 
Familiályának keresztelési Innepéjjével, amejj viszont 
lég alkalmasabban volna eszközölhető a Nemessy Tsa- 
lárd Eőssi Trádiczióira való tekéntetbőHs azon Udő- 
ben, midőnn a Nemessy Birtok Birka Állományának 
úsztatási Üdénnye békövetkezik, a rnejj Udénny me- 
géntelen összve esik a Zarándoklatról lemaradt Ágnyes
nek Római uttyával —

Az Eökrök most sújosabbak mint tavaj ijenkor, 
mert most két Béres is alig emelheti fel őket 

Mejjek után ewrewklewk 
Nagyságos uramnak

Kegyes Joól Tévőmnek
tanulmányos, hívséges szolgája 

tikmonyi és hohenhámi T o lyáss D á n ie l  m. p.

Post Scripta. Ágnyesnek az edgyik felállított 
vihar Áldgyúval csak nem balya történt, mert addég 
birizgált a kanóczon mig az tüzet fogott. Szerencse, 
Ijogy a Földre feküdt és hogy csak vaktöltés volt az 
Áldgyuban és hogy ekképen az Exploziczió hatástalan 
maradt.

lU E M  DE  EADEM.

Cic lopaed ia .
— ,—

Zsebrák =  pénz-szüke. — Pánezél =  a ínythologia 

szerint a pásztorok fölött való felügyelet. — Nyaka- 

tekert =  az akasztott ember.
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„Gyere pajtás katonának!“

Fjrvr G . —  Urfiak! Tessék ide ‘bejönni! Csak egy kicsit ha tannlnak, boldogulhatnak 
U r fia k . —  Nem köll nekünk!

Ujabb összeférhetlenségek.

Svandrák Mátyás gyertyamártó ur (lakik a leg
sötétebb Ferencz városban, Pipa-utcza 125-ik sz. ház
ban) a Képviselőháznak a következő incompatibilitási 
eseteket jelentette be:

Tisza Kálmán ellen azért, mert a »Kis Újság« 
azt hirleli róla, hogy generális. Már pedig katona 
nem lehet képviselő.

Apponyi Albert gr. ellen, mert az ő egyénisége 
érintetlen, tehát a mai helyzettel összeférhetlen.

Császka György kalocsai érsek ellen, mert őt a 
»Magyar Állam« folyton dicséri, tehát alighanem 
szerződéses viszonyban áll a Magyar Állammal.

Munkácsy Mihály ellen, mert őt a kormány 
államköltségen temetteté el

B, Bánffy Dezső ellen, mivel hogy a kutyáján 
nem volt szájkosár.

Horánszky Nándor ellen, mivel a régebbi kvóta
tanulmánya a kvóta-emelés ellen a magyar kormány 
számára érveket szállít. (N. b .: ez a szállítás 1899. 
márczius óta lejárt.)

Károlyi Sándor gr. ellen, mert ő, mint párbaj
vétség miatt jogerősen elitéit egyén, három napig az 
állam kosztján és kvártélyán fog élni.

Olay Lajos ellen, mert ő társas viszonyban volt 
Pichlerrel és Lepsényivel.

Szilágyi Dezső ellen, mert ő senkivel össze 
nem fér.

Bartha Miklós ellen, mert az Első Magyar 
Állattani Hasonlat-Kikölcsönző R. T. főtitkára.

Eötvös Károly ellen, mert az »Abbázia« törzs- 
részvényese; az »Utazás a Balaton körül« czimü 
munkájához vasúti szabadjegyet használt.

Holló Laj os ellen, mert a Réaumur, Celsius és 
Fahrenheit ezég bejegyzett tagja.
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„Ez köll a magyar ifjunak!“

Irodafőnök . —  Megüresedett egy diumista-hely. A ki pályázni a k a r . . .
Urfiak (rohamosan pályáznak.)

von oz ed brilejánt özlet?* — 0 gráf Zicse Jenű 
areság mondto o héten, hojd ü todjo mekmondoni, ki 
todná meksinálni. 0 modjor mognátok, monjo ii, ho tod- 
nilik ük elodnánok o birtakuktid ed részit és ovol ipor- 
válolotot (jründohiák. — O gráf Jojne Zicse mzefotomo- 
sitoto o szánkba o vízt. U sokodjon todjo ed jú  üzletet, 
sakhod oz oz özlet o mognátoktid o kezibe von.

O

Jotjo nekem oz eszibe ed pár szoceáldemekrát 
ütlet: Ózon rojto törlődöm mogomot, hojd o májos elsű- 
jén o monkások elén oz areságak mér nem töntöt- 
ték óvd, hodj ókor nop dolgozták válnál

O

0 szent önöpnopoktid o jükere von o móltbo. 
Oz 1-ű májos ozombo o gyelen és o gyövöndö ödötül oz 
önöpe.

Tűnődések
SeiJJFensteiner Solom ontizl.

0 Fájvis Grasgrün ülte éppen 
oz ebédnél, mikor edszer nod- 
sietve berohonjo o Jojne Fenster
glas és kojebáljo: »Fájvis ! Ed 
geseft! Ed nojdszerö üzletet to- 
dom én!* — »Monjál, mi oz ?* — 
*Moj ebed otán, mostan vodjok 
nodon éhes! — »Hát üljél mogo- 
dot le és ebedeljél velem!* — 
Mikar már júlakot, kérdez o 
Fájvis: »N ü? Hát hun vonoz 

o jú  özlet?* — Felél o Jojne:* 0  Lepaldvárosbo oz 
Orongyvülji et Kümp.* — »Micsede beszéd von ez? 
Te beszéltet nekem ed jú  özletrül.* — »Nü ? Hát nincs
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E m b e r  és kutya.
— Utóhang az ebk iállitáshoz. —

Ebet ha kiművelsz, soha meg nem járod :
Válik nemesebbé.

Embert hu kiművelsz, könnyen lehet károd : 
Válik dühös ebbé.

Kutya emberségre, ember kutycuágra,
Mint madár az ágra.

Sok eb sofe embernél tisztesebben megfut 
Hosszú életpályát,.

Mégis a gazember disz-jelsője : „hnndszfuf ;
8 embernek hibáját,

Ha boszant felette, igy méltatjuk nemde: 
„Kutya-teremtette !*

Kinek naf/y baja van, hogyan van T „Kutyául.“ 
Máskép : kutya baja !

Hiltelen barátunk gyá ván ha elárul:
„Eb a hite, faja /“ '

S akit meg kell vetni, mit kell vele tenni ?
„ Kutyába se venni /‘*

Oh kutyák, az ember beit sok rosszat ken-fen 
Méltatlanul rátok !

Pedig önmagára c-záfol kegyeletien.
Rossz felebaráttok.

Hisz’ mint drágakőre, mint szép pályabérre, 
Vágyik — kutyabőrre.

S hány embernek bőre — kntyabőr nélkül is — 
Mint ebé, oly vastag :

Kutyálkodik folyton, s még ha megvénül is, 
lngerli a hus-szag,

S tilosba visz útja. Szóval: eb és kutya 
És ember : egykutya !

V. B.

A  n é m e t  c s á s z á r b a ju s z .

— Secessiósan stylizálva. —

A „Borsszem Janjsá“ U rn á ja .

A tőzsdések tisztelgése.
— Weisz Berthold képviselő urnái. —

A szónok. — Tisztelt képviselő ur! Eljöttünk 
önnek megköszönni azt a szép beszédet, amellyel ben
nünket, szegény börzeánereket, a képviselőházban meg
védett. Nincs is nekünk már igaz pátrónusunk, csak 
kettő. T. i. Weisz nr és Merk ur. (Zajos éljenzés.) 
Annyira megy már a vakmerőség, hogy még a tőzsdét 
is megadóztatják. Pedig ha felelni akarunk ama kér
désre, vájjon a tőzsde-adó igazságos-e? — erre csak azt 
felelhetjük, hogy : nem! (Egy hang: Ich nemm!) A világ 
azt hiszi, hogy mi libazsírban uszunk, pedig csak a 
mindennapi ételeink úsznak benne. (ITgy van !) A börze 
ma már annyira hanyatlik, hogy maholnap kénytele
nek leszünk itthon fürdőzni, mert Ostendére, Scheve- 
ningenre már alig telik. (Zokogás.) Ön, Nagyságos ur, 
átérezte a mi fájdalmainkat és azoknak lelkes kifeje
zést adott a mélyen tisztelt összeférhetetlenek Házá
ban. Ezért mi azt kiáltjuk Schluss gyanánt: Éljen 
nagyságos Weisz Berthold orsz. képviselő ur, a börze 
lelkes hive! (Tomboló éljenzés és fegyelmezett lelkesedés.)

Weisz Berthold. — Uraim, vagy ha jobban szere
tik : nagyságos uraim! Meg vagyok hatva. Együtt 
érzek önökkel. Maradjunk mi józanok. (Énekel:) »Ez 
illik, ülik, illik a magyar bőrziánérhez.* (Ellenmondás.) 

Bennünket merkantilistákat önzőknek mondanak. Pedig 
kérem, én magam fényes példával járok elől a nagy
lelkűségben. Minden évben tartok a képviselőházban

egy beszédet. És előre kijelentem, hogy minden perezért, 
amig beszélek, egy forintot adok a hirlapirói nyugdíj
alapnak. Es beszélek rendesen vagy húsz perczig. Ezért 
adok húsz forintot a nyugdijintézetnek és viszonzásul 
csupán csak annyit protendálok, hogy a 25—30 buda
pesti lap a beszédemet szórul-szóra közölje. (Zajos él
elmesség.) Ami az önök fájdalmát illeti, azt teljes mér
tékben érzem át. Oda sülyedtek már közállapotaink, 
hogy az Andrássy-uton már komfortáblin is látni 
börzeánért. (Pszszsz! . . .)  Ha ez igy megy tovább, 
uraim, önök a villamosra szorulhatnak, az omnibuszba 
is belékerülhetnek még. Pedig őseink a 19-ik század 
végén hintón jártak és liberiás inas ült a bakju
kon. Ezen vigasztalan, szomorú időkben csak abban 
találjanak, uraim, némi megnyugvást, hogy — hála 
az Örökkévalónak! vagyunk még többen néhá- 
nyan, akik minden viszontagság ellenére jól konzerv
áltuk magunkat. (Élénk irigység.) Szavaimat azzal a 
hő fohásszal zárom be, hogy adjon a Grondfiselés 
nekünk a mainál többet!

*

A  beszéd leirhatlan lelkesedést keltett. A bör- 
zeánerek megtekintették a Weisz Berthold ur gyá
rát és fejedelmi lakását s egyhangúlag konstatálták, 
hogy Weisz Berthold ur sokkal okosabb ember még 
Schwarcz Berthold urnái is.

A küldöttség végül elénekelte a »Ne sirj, ne 
sírj Weisz Berthold ur !* czimü hazafias dalt és ezzel 
a hintók előállottak.
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A delegácziöbőL
Mintha nem virágos május, hanem hűvös, boron

gás őszi nap volna: olyan unalmasan folyik a tárgyalás.
Nincs tavasz. Sehol egy szóvirág, sehol a haza

fias erő Jcifakadása.
A >Hier« nincs jelen. Senki sem tette szóvá. Ki 

törődne ilyen aprólékos dologgal, mikor uj ágyú jelen 
meg a látó-határon?

Az uj ágyúnak, mely arra lesz hivatva, hogy maj
dan elnémítja az ellenséges lövő szerszámokat, akkora 
az ereje, hogy most, mikor még ki sincs öntve, máris 
elhallgattatja a delegátusokat.

A magyar delegátusok csendes óhajtása, hogy a 
hadsereg fölszerelésénél a magyar iparnak is jusson 
egy kis rész. Ha ez lassan megy is, de valami magyar 
intézmény mégis csak talált utat a közös hadseregbe: 
a magyar káromkodás. Dremdete!

A  J u c z i  s z o b a lá n y .

— Potpuli. —

Ne mondhassák, hogy Juczi

lusta . . . 
Min is kezdjem ? Jaj, az Iluska, 

Az isteni, az aranyoska 
Volt lenn minálunk a napokba. 
Épp oly pikánt, oly bájos arczú 

Mint hajdan, s épp oly lányos 
karcsú.

fNem szerze husi, csak tenger

kincset,
Ám hangocskája, az már nincs 

meg.]

Olyan hamis, oly szép a drágám. 
Mint mikor volt az én nacsságám.
Nem változott az évek folytéin,

Pedig sok év . . .  de csitt l . . . ne szólj szám ! 
Tombolt, tapsolt az férj fi, lázban,

Amíg játszotta Népszínházban 

Önön m agát: a szép Helénát.
Mért nem láthattam én e czénát ?

S ha kérdjük: vájjon 6  vagy Küry f 
Bizony zavarba jő  a zsűri.
Imádta Pár is szép Helénát. . .
S hogy más témára térjek én át :

Oh! Hány hő hölggkebel vágyik ma 
Elmenni, gyorsan el Párisba!
Kiállításba menni készül 

Minden nacssága, és vitézül 
Megostromolja férj urát.

Az ördög látott ily fu rá t! —

Özönje hall a drága csóknak,
Bezzeg van dolga lágy kacsóknak,
S ha már nem tudja, tenni mit kén’:
Oh, mennyi görcs és mennyi miglén 

És egyre tart, csak tart az ostrom,
Miglen pokollá lesz az otthon.

Pedig vidám manapság Bépest,
Midőn leszáll szép napra szép est.
Mily tarka, népes tér meg utcza, 

Bűbájos villamfényben úszva.
Tnrfról robognak bé a hinták,

Fess hölgyikék, csalfán kacsintók. 
Magányos nő, avagy leányka 

Nyomán lohol aszfáltbetgárja.

A légben illat, lágy óhajtás,
A szívben édes vágy, sóhajtás.

És lesz tündér várossá Bépest —

Saviszk minden más hozzá képest. 

Szerelmes szív bennem túlárad,
Amig nézem sikkes Ggalámat 
S Andrássy-uton és a korzón 
Karján vezet gonosz sziv-orzóm.
Nem érezél keblem még oly jót.

Mint most, hogy bírod e tűzojtót.
Beszél egy rémes tűzesetről:
•Dühöngött ám a tűz veszettül,

A ház tetője nagyba lángolt,
És benn csapón lány meg madám volt. 
Majd mind beteg és tehetetlen,

Ha jó l tudom, lehetett hetven . . . »
»S a lángokat, ugy-é legyőzted ?• 
Mondám. — »Gyulám, dicső e hőstett! 

Megmentéi hetven ember-éltet,
Kedvem Dón’ tűzbe menni érlted !•
És szólt Gyulám — mosollyal arczán :

„Több életért folyt ott a harcz ám ! 

Mert ott, torkában a halálnak 
Csaknem két anny ian  valónak.

Juczim reám te kérdve nézesz. . . 
Megállj, mindjárt megértesz, édes:
Égett a Tanffer k r in ik á ja  . . .

Ne csipj hát, adta kis cziczája !• 
Azonban én csak egyre csíptem,
— Rá nem szedett még senki így, nem ! 

Tudom, még most is érzi a kint . . . 
Hamissak dm az férjfiak m ind!

Theatralia.

— Operaház. —

„A bibliás ember.“
Visontai Soma fölléptével és Molnár János szövegével.

*

— T ig  S í i n h á * .  -

„Golgotha,“
Az összeférhetlenségi bizottság előtt végig járja Ugrón Gábor.

*
— M a g r j a r  S z í n h á z .  —

„El Parisba 1“
Virág Marosa k. a. közreműködésével előadják a honi nyelv

tudósok.
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Körber osztrák ministerelnök Budapesten.

— Lássa, kollega ur, ez az én megjuhozott házi tigrisem!

Fületlen gombok. 

Börze-dal.
ücczu neki, megérett a meggy,
Bank-részvényem nem maradt csak egy ;
Hejh, ha még ez egy gém volna :
Mindjárt rózsás kedvem volna,

Haj !

Ucczu neki, megérett a meggy,

Ja j de kevés szenet ád a hegy.'
A kurzusa al-parin áll
S a contremine egyre kínál —

Baj !

Ucczu neki, megérett a meggy,
Tőzsde-üzlet már sehogyse megy.
Kis kereslet, nagy kínálat —
Lelkem nyugtot nem találhat,

Ja j  !
*

A c ¡elmer.

Hitvány embert hogy ne emelne magasra a czlmer ? 
Még a tinók közt is főbbek a czímeresek.

*

Beiratkozás.

Kohn Mór (indexét aláírás végeit átnyújtja a tanárnak.) 
Tanár. — Kohn . . .  Kohn . . . Kolm Mór . . . Mintha 

ezt a nevet hallottam volna már!

E. M. — Mintha ezt a vicczet hallottam volna már!

*

— Sajtóhibák. -

A misén 3 káplár segédkezett.
*

A szakácsnőn meglátszott, hogy megint a kovásszal mani
pulált.

*

A kazár megrepedt.
*

Nagy szeíepet vitt a politikai életben.
*

Spárga csikó, spárga csengő rajta.
*

A férfiról láttam, hogy igen füveit.
*

A furós tuáós-csuBzát evett.
*

Hogy az epe eltört, elöntötte az eke.
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3s\ a.t3ra,3siállításon.
— Intervieto Hektárnál. —

Éti. — Engedje meg nagy
ságod . . .

0. — Kérem, én nem va
gyok nagyságos.

Én. — Bocsánat, ma min
den kutya nagyságos ur. 
Szabad egy pár kérdést intéz
nem?

ő. — K. kötelességemnek 
tartom rá válaszolni.

Én. —- Mondja kérem: ha 
ön nem volna kutya, mi sze
retne lenni?

Ő. — Eb.
Én. — Hát az embert 

kutyába se veszi?
Ö. —^Hogyne venném ? Szegény degenerált test

véreimre sokszor gondolok sajnálattal. De hiába! Amit 
önök úgy mondanak, hogy: »kutyából nem lesz sza
lonna« — azt nálunk kutyáéknál igy mondjuk: »kutyá
ból nem lesz ember.« Mert amely embert önök kutyának 
neveznek, az canis a non canendo, kutyus a non 
kutyando. Vagyis azért kutya, mert nincs benne semmi 
kutya tulajdonság: hűség, ragaszkodás, kötelességtudás.

Én. — De vannak nagy embereink. Mire becsüli 
ön társadalmunk oszlopait?

Ő. — Mint egyéb sarokkövet szoktam meg
becsülni.

Én. — ..Hát engem pL mire becsül?
Ö. — Ön nekem, kétlábú létére, éppen az ellen

lábasom.
Én. — Volna szives megmagyarázni . . .
Ö. — Szívesen! En, ha valami titkom van, szor

gosan elföldelem. On minden titkot, ha még úgy el 
volna földelve, azonnal kikapar. A  sok szaglálódástul 
elromlik a szimatja.

Én. — Hogyan érzi magát itt a fővárosban?
ő. — Mint kutya a kertben.
Én. — Hát nem nézett szét?
ő. — Csak úgy kutyafuttában.
Én, — Mit szól az ebkállitáshoz ?
Ő. — Nagyon tanulságos volt, mondhatom. A vi

déki kutyák tanulhattak valamit a helybéli uraktól: 
farkcsóválást, hizelgést, talpnyalást. Szinte szégyeltük, 
hogy ennyire el voltunk maradva a kor szellemétől.

Én. — Milyen véleményben van a jövő válasz
tásról ?

ő. —  Semilyenben. Az csak nem választás, ahol 
nincs etetés. Milyen lakodalom az, amelyikről a szom
széd kutyája se tud semmit? A  régi választásoknál 
még a kutya is fánkot evett.

Én. — Látom, rossz a kedve. Engedőiméből kér
déseimet folytatom: a kutyus nem csak hű, de bátor 
is. Hát semmikor sem félnek?

ö. —  Csupán akkor, ha az ipánk, de különösen 
ha a napánk él.

Én. — Ragaszkodó természetük nevelés vagy 
hajlam eredménye?

Ő. — Darwin erre a kérdésre ki nem terjeszke
dett. Meglehet, hogy valami ránk származott baj. 
E  kutyabajnak azonban tudtommal örvendeznek önök 
is. Szolgálhatok még holmi felvilágosítással ? Tán a mi 
harminczadunk, régi budai vásáraink vagy egyéb tör
ténelmi emlékeinkre nézve ? Mert hozzák az ebédünket, 
s e részt egész emberileg érezünk.

Én. — Nem háborgatom tovább. Kérem a pracz-
lijá t!

0. — Kutyáliter örvendeztem a szerencsének. 
Én. — Csau!
Ő. — Vau!

Egy kis secessio.

(Secedálta Harmos Károly.)
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Az én dalaimból.
— A tavasz is bajt hoz reám.

Zord világ nincs semerre se, 
Leng tavasz langy lehellete, 
Mely madárkát csicseregtet, 
Vért az érben bizsereg tét; 
Mely üdítő, éltető,

Melytől bokor rügye fakad, 
Csoroq, csobog üde patak 

És kizöldül sik s tető.

Ha tavasz volt már körültem, 
Máskor annak úgy örültem. 
Szinte uj életre kelten 
Vig dalokat énekeltem 
S ellened most kikelek.

Mert gerjesztni szerelemre 
Bánatot hoz kebelemre 

Kellemed, oh kikelet!

Ilyenkor vágy keletkezik 
A szivekben, s szeretkezik 
Fü, fa, virág, ember állat. 
Csak egy van, ki nem spe- 

rálhat,
S az — kimondom : én vagyok —

Az ajakam ma már néma,
Haragszik rám Malákném, a h !

Érhet-é ba még nagyobb f

Bendőm korog, szivem vérzik 
S önök tőlem hiven kérdik:
»Mi okozta hát haragját ?
Mért kínozza árva rabját ?»
Nem tudom, csak sejtem én :

Rózsaszínű kis papirka,
Ott feledtem én, a birka,

Mély zsebemnek rejtekén.

Ez állt benne szórul-szóra:
•Hely a régi, nyolcz az óra.
Hazudj bármit vén tevédnek,
Várlak én, ki értled égek,
Vár ölére hit cziczád /«

Sors csapási mért gyötörtök,
Gaz játékát négy-öt ördög 

Vendikévet űzi hát ?

Oly szent, mint hogy földünk forog, 
Árva bendőm szörnyűn korog. 
Tollszárnak nincs semmi íze 
És nem t’ok szert tenni pízre.
Azt az át kos papirost 

Hentes adta o, a sarki!
Lévén benne ócska svartli 

Tiz vasért — egy napi koszt.

Ám, hogy hinné ezt nőnemű,
Kin úrrá lett a zöldszemü 
Szörnyeteg, a gálád démon,
Mint teszem most Maláknémon ?
Adj tanácsot Franczi 6 !

Mint békitsem meg babámat,
„ Hogy természet tavaszának 
Örülhessek anch’ io f

Dr. leabá? MMiy T*dbméd«b5L
— Tek. kir. Törvényszék ! Az 

előttünk fekvő iratokból kitűnik, 
hogy védenczem immár hatodszor 
van betöréses lopással vádolva. 
Megállapítható tehát, hogy a be
töréses lopás védenczemnek szoká
sává vált. Már a közmondás is 
azt tartja, hogy a szokás törvény- 
nyé válik, védenczem tehát az 
inkriminált cselekedetet törvényes 
alapon követte el. Törvényes 
alapon elkövetett cselekedetért 

pedig senki bűnvádi felelősségre nem vonathatván, kérem 
védenczem felmentését.

— Védenczem felmentését a tiszta ész és logika 
alapján kérem. A vádirat szerint ugyanis ő a panaszos 
javait akarta megszerezni. Nem marad más hátra, mint 
kérdeznem a t. Törvényszéket, vájjon a büntető cselek-
vény körébe tartozik-e, hogy valaki valakinek a javát,
pláne a javait akarja ?

Rejtvény.

Megfejtési határidő 1900. junius 9-e.

Jutalma: egy példány az 1900-ra szóló *Paktumos<- 
naptárból.

A >Borsszem Jankó« 1691. (18.) számában közölt 
betü-rejtvények megfejtése:

I. A kegyetlen. — II. Eperjes.

A 404 megfejtő közül elsőnek sorsoltatott ki Var- 
gács B. Imre, Gyűr. Kiadó-hivatalunk előtt mint előfizető 
igazolván magát, az 1900-ra szóló »Paktumosc-naptár 
egy példányát átveheti.

Műfordítások.
Miasma =  Was ist das heute ? — Piperculus mm piper-

kőci.
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Ifj. Hombár Mihály
első alapvizsgával adós jogszigorlandí ügyvédhelyetles-jelölt, 

tartalékos joghallgató, stb. stb.

a köz- és váltó-kávéházban

Az uj esküdtbir ósági
intézmény ellen nem ok 
nélkül merült már föl 
egy-két hang a sajtóban. 
A jövőévi bünügyi sta- 
tistika a bűntények szá
mának örvendetes gyara
podását fogja felmutatni 
az ifjú tehetséges krimi- 
nalisták nem kis örömére, 
kiknek most már bizo
nyára jobban megy a 
dolguk.

Hiszen utóvégre is szép 
dolog az az esküdtbiróság, 

de a tömeges fölmentések rossz vért szülnek. A nép 
körében már is lábra kapott az a meggyőződés, hogy
most már szabad a vásár. Mi sem bizonyítja ezt job
ban, mint az alábbi párbeszéd, melynek akaratlanul 
fültanuja voltam egy villamos kocsi elején, amint az 
V-höz igyekeztem.

A Marokkói-utcza sarkán felszáll egy közrendőr 
a villamosra, hóna alatt hivatalos paksamétával.

— Hová igyekszik biztos ur ? kérdi tőle a villa
mosított lófejü kocsivezető.

—  Csak ide a Markó-utczába, a törvényszékhöl, 
feleli a rendőr.

— Osztán minek? kérdi a kocsivezető.
— Valami újpesti kaczéros-frajlának a késérő 

iratait viszöm a téns ügyészséghöl. TJtet magát mán 
a ződ kocsi szállította be. Rossz fát tött a tűzre. 
Elguberálta édgyik berúgott vendégtül az arany 
óráját.

— Osztán mennyit kap ezért?
— Hát bizony nem sokat, mer' az uj rönd 

nagyon ginge. Örünek is neki a kapczabetyárok, hogy 
jó világ jár rájuk. Edgy az, hogy nállunk a Zrínyibe 
sé űhetnek tovább negyvennyócz óráná; más az, hogy 
a vizsgálati hűvösön sé igön melegödhetnek mög, mer’ 
alig hogy átvisszük ükét, máris törvíny elé állíjják, 
oszt’ édgy-kettőre főmön tik, még a leggazosabbgyát is.

— Ne mondja! Hát osztán csakugyan olyan jó* 
índulatuak azok az esküdt urak?

— Micsa? Möghiszöm azt! Most má nem is kő 
védő a rabló zsiványnak. Ha akármellike elpityerödik 
a téns esküdt urak előtt, mán az ippeg elég arra, 
hogy szélnek eresszék. Jó  világ van most, nem ollyan 
mint régön vót.

— Jó ezt tunni, mer’ sok mindön érheti az 
embört az akarattyán kívül. Teszem azt, mi lönne 
velem, ha most aztat az öreg pasast, aki itt szalad át 
az válgányon, é'kkicsit mögropogtatnám a kocsival?

— Hogy mi? Hát főmöntenék, mer' az újságok 
úgyis kiírnák, hogy nem kend a hibás, mivelhogy a 
pasas öngyilkos akart lönnyi. De ez még semmi. 
Van-e magának felesége?

— Hogy van-e? De van ám, még peig oan 
tűzrű pattant mönyecske, hogy a téns főmérnök ur 
is mögcsókóná, ha engonné magát.

—  Osztán még eddig nem engedte?
— Nem a!
— Egész bizonyossan tudgya?
— Egész bizonyossan.
— No hát, ha mégis mög tanáná éccző engönni 

a mönyecske, hogy a főmérnök ur is bele kanalazzon 
a kend leveses táljába, egész nyugodtan fejbe kollint- 
hatja ezzel az áram-indítóval. De úgy ám, hogy rög
vest kífutamodjon belűle a szufla. Még a hajaszálla 
sé görbű mög értté kendnek.

— Nem-é?
— Nem, ha mondom. Úgy főmöntik mint a 

parancsolat, mer’ hogy most mán illen a szokás. Ha 
nem hiszi, próbájja mög.

— Van még arra idő.
— Hásze vanni van, de ha majd nem lösz? 

Csak azér’ mondom. Istennek ajálom.
— Mindön jókat!

*

I)e azért, Gömbös bátyám, ugy-e mi nem kerü
lünk egyhamar az esküdtszék elé? Kerüljünk inkább 
Stauber András alperesünkhöz és foglaljuk le nála 
ami még foglalható. Becsüs, balra el! Mehet!

Amerikai humor.
M a rk  T w a in  így jellemezte az amerikai 

humort; Átjön a yankee az Oczeánon, meglát a 
Szajna-parton egy embert horgászni. Egy darabig 
elnézi türelmesen, amint az ára-hosszant bele vetegeti 
a horgát a vízbe s meg kihúzza üresen. Utóbb már 
nem állhat ja  szó nélkiU:

— Hallja Mister! Ha ön még egyszer üresen 
húzza ki azt a horgot, hát bele lököm a vizbe!

Bizony nem csudálnám, ha Amerika oda szólna 
Angliának: vagy győzz már valahára igazán, vagy 
köss békét, mert bizony Isten bele löklek az Oczeánba ! 
(Már, u. I., a czápa nem hal bele a tengerbe. Szerk).

R im -vég éla dá s.

Ha kísértet já r minálunk, 

Recseg, ropog, bármin állunk.
*

Rászólt az Antal Áriámra, 
Hogyha fölült a ládámra.

*

Ült-e már a tevén a rab f 
Felelj erre, te vén arab!

Ha űzi a pap a rókát, 
Fején látni a parókát.

*

Furcsa szokás van nálatok ; 
Késen, villán kanál a tok.

*

Olyan éles a kas tája,

Mint a kofának a szája.



14 B o r s s z e m  J a n k ó Május 27. 1900.

A békekövetség és az európai hatalmasságok.

Uraim, egy kis interventiót kérünk!

ZERKESZTÖI ÜZENETEK.
T. F. A következő számra 

kellett halasztanunk. Kö- 
szönetünket a víg külde
ményért. Részben a többire 
is akkor kerítünk sort. — 

olv.“ Miért ne volna 
igaza annak a sajtó-hibá

nak ? Ha lehet hű az »asztaltársaság«, lehet az »aszfalt-társa
ság« is. — 4=0. Nem küldött nekünk már jobb dolgokat ? — 
Sz. L. A tavalyiakkal egyetemben kerülnek bele a j. évi >Zal- 
naplár« apróságai közé. — Orthologns. A ballagismus bűne 
az, hogy az »uszoda«, »iroda«, »nyomda« és egyéb csodabogár 
alkotásainak igazolása végett hivatkozott a következő szókra: 
gazda, mende-monda, lapda, borda, vajda, rozsda stbire. Az 
utolsó három szerinte szerkesztőséget, korcsmát, köpillő intézetet 
8 gabna-silót jelent. A másikban hűségesen eljárunk. Valahol 
közben akadhatott meg a szekér. Ad 3. H& lehet. — M. J. 
A sarkában vagyunk. A kimaradt szám végett tegyen panaszt 
a kiadó-hivatalnál, amely csaknem annyira van hozzánk, mint 
ide Szeged. — Anonymus. A j. számban. — FlstlT. Az egyiket 
itt marasztottuk. — Jghllg. Még eddig az onnan vett idézeteket 
mind helyre igazította az autor. Vájjon liogyan magyarázná 
ki a tudós szerző az ő következő tételét, mely szerint »ha az utalvá
nyozó adósa volt az utalványosnak és hitelezője az utalványozott-

nak, ekkor az utalványos és utalványozott között létrejövő uj köte
lem eltörli az utalványozó és utalványozott közti kötelmet, és az 
utalványozás oly hatást idéz elő, mintha az utalványozott az utal
ványozót kifizette volna.« — Z. F. Gyermekszájból különbek 
hangzanak felénk. P. o.: Az állatkertben a kis lánynak fekete 
gólyát mutatnak Bözsike élénken fordul az édes anyjához: 
»Ugy-e bár mama, a fekete gólya hozza a szerecsen-babákat ?« — 
Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő C8ICSERI BORS.

Szájpadlás né lkü li fogak .
Fölöslegessé teszik az ínyle es hs utálatát, « r  Jótállás. ' • (
WELLNER GYULA spee. a szájpadlás nélküli mütogak készítésében.

tiudaprst, V I., A u d ráas j-u t S7uu
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Boltos: Ka Juczi tegnap a ligetben láttam magát 
sgy fess katonával sétálr.i.

Szobaleány: Bizony fess gyerek, mert még az 
egyenruháját is Bliim Sándornál Viczi-utcza 12. szám alatt 
rendeli. ssso

Holland-Amerikai vonal Rotterdam-New-York.
Legközelebbi elindulta: Spamdam, Májas h í 27-én 
délután sóra sop, Rotterdam, íunios nó 7-én, d. e. 
8 Óra se p„ Maasdam, janin» hé lé-én, délután 2 
Óra 30p., Potsdam, junius hA Si-én, d. e. T érakor.

Dj kettős csavarn gőzhajók: Rotterdam 8302 
tonnás Stadandam tosso tonnás, Tous Potsdam 
13500 tonnás.

Ára az első oszt. hajőszobának 288 koro-íakikő- 
nátől felfelé, másod osztálya hajószobának 204 kor. 50 fii.\ tőből

Œ . osztálya 185 korona 40 fillér Bécst>ől.
Iroda: a hajószobák részére L, Kolowratrino 10. a III. osztálya 
hálószobák részére IV_ Weyrlngsrgasse 7/*. Ausztriai fiókok:

Bränn, Innsbruck és Triestben. 3654

C3-;ye:n.g'esegri allapotols
(lmpotentla) ellen páratlan slkerfl gyógyhatásúi fo ly 

tán legm elegebben a ján ljak

Dr. MITZGER TIVADAR
HIBHEVEB HTDHOELEKTKOTHEK AP1AI

REJTDELO-KÍTÉZETÉT
Budapest. Teróz-körut 44. az. I, em.
Tapasztalt gyors és biztos eredmények folytán hono
rárium te ljes gyógyn lás után fizethető. Xteudslés d s* 

8—1-1*. a. n. 9—8-ig. «  <«

Nobel Károly fiai
BőrSnd-, nyereg és szíjgyártó. 

Budapest, VI., Váeil-körot 3.
Jutányos árak mellett ajánljuk 
készítményeiket, mint nyer
gek, lószerszámok, utazó- 
koifarek, utazó-, vadász és 
iskoIa-börSndSk, továbbá bőr- 
diszmüczikkek, nevezetesen: 
szivar-, n év jegy - és pénz 
tárczákat. — Tartalékos 
tisztek ny«regf31szereléae- 
ket kölcsönbe kaphatnak. 
Használt 16- éa nyeregszerszá
mokat mindig raktáron tar

tunk. 8574

Szép asszonyok fénykép 1

kor. 50 fillér beküldése ellené
ben bélyegben. Czim: Vsrlag 
Venus Berlin. 30. Friedrlchs- 

gracht 50. 3692

M. k. államvasutak.

Hirdetmény.
A m. kir. államvasutak él) 
állatok szállítására rendelt 
kocsijainak ra terflleteiröl 

uj jegyiéi kiadása.

377*9. O. X. A m. kir. 
államvasutak él<5 állatok 
szállítására rendelt kocsi
jainak rakteriileteit tartal- 
lyazó, 1898-ban kiadott 
jegyzetekből u j kiadás ké
szült.

Az nj jegyzék a m. kir. 
államvasutak díjszabás el- 
árusitási irodájában (VT. 
Csengery-utcza 33.) példá- 
nyonkint 30 fillérért meg
szerezhető.

Budapest, 1900. május hó 
15-én.

Az Igazgatóság. j

Fényképészeti készülékek!
Legújabb

KODAK- 

F1LMEK,
úgy szinte raktár k*a l 

á llv án jo *  barna. 
rAk. Nagy választék 
brom, 

ie b b « n  és érzékeny  
m áso ló-pap írok  bán. 
Raktára az összes esz
közöknek-, vegyszerek
nek» kartonoknak, passe- 

partouk és keretek.

W A C H T J L  é s  T Á R S A - *
B u d a p e s t ,  V I . , R é g ip o s t a - u t c z a 4 .  m z .

FREUND J O N A S u U
[ • ^ C H U C H E K ^ a

PHoronm AinvnrpiA raMrrszrr

B U D A PEST  
Sip-ufcza JSSSUjolany-uteza
T,k,joA Tdtfim

3**2

HOTTER F. I. R. Szt. Jozsef-gyogyszertara a sz. Józsefhez B tC S  X II/8 .,
Schönbrunner-Strasss 182.

Hotter-féle Absorbinol
'/i palack frt 6.—, '/« palack 

frt 3.50
Eltávolít mindennemű kinövést és 

zsíros testtapadékot, anélkül, hogy a 
szórt tőnkre tenné. Erősíti a megtáma
dott és gyenge inakat, eltávolít és 
tönkre tesz minden csomót az izmokon 
és megóv minden gyuladástól; különö
sen bevált epebajoknál, csülökdaganat
nál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál, 
daganatoknál, abol ilyenek fellépnek. 
A térdek remegését megszünteti és 
meggyógyítja a zuzodásokat.

Hotter-féle holttetemkenőes
*/i tégely ára 8 fo r in t . */■ tégely 1 

fo r in t  2 0  k r . 
Felülmúlhatatlan holttetem eltávolitá- 

_^^^^ái»^égiJÍ|aioknáM9i^ ^ ^ ^ ^

VlOTTE:/?*

A llatgydgj készítm ény el
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá
mos bizonylat szerint semm« mis ha
sonló szerek által hatásokban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárakban 
és drogériákban. Főraktár : Budapesten 
Br. Budai Emil városi gyógyszertara, 
Városháztér éa Török Jó zse f gyógy-

Hotter-féle Training-Fluid
I palack frt 1.20.

Az inakat és izmokat a magas öreg 
korig állandó erőben és frissen fen- 
t art ja, az állatot a bedorzsöléaek után 
a legnagyobb fáradalmakra és vonta
tásra képesíti. A túl erőltetés következ
ményeinél, bénulás, szaggatás és mere
vedésnél meglepő sikerrel alkalmas tátik

HOTTEMBRILMáppora
lovak éa szarva«marháknak,

1 csomag 80 kr.
Kitűnő pótlék a takaimányhúz az 

allat ereje és egészségénekfentartására 
minden vese-, máj-, hólyag- és idegbaj
nál Aal kai mazandö. 37 oi

Párizsi fényképek.
ao fölvétel 1 kor. íh> fill. bélyeg- 

Friedel Berlin C.ben. C«im: 
Orünstr. ». Hit

*8. iilndAa.

Az Önsegély.
Tartalma: Ifjúkori ferde szoká
sok káros atókövetkezményei 
a testre és szellemre. — Az 
Idegek és attsstl szervek bánt.l- 
mai és azoknak a tójelenségei, 
mint győngeség, fáradtság, fé- 
'e emérzések, az emlékezőtehet
ség gyöngülése, hajhullás stb.

, A vér és az anyagok javítására 
szolgáié gyógyszerek megjelö
lésével. Ezen mü valóságos 
kincs, hasznos tanácsokkal, 
melynek évenként ezrek kö
szönhetik egészségüket. Ara 1 
frt (levélbélyegekben.) Kapható 
K u ilM ka  Á r a in  könyvke
reskedőnél, Budapest, n -  
z s u - k S ra t  >. szám. 3554



*{JACAO-és CSOKOLÁDÉ-
• G Y Á R ;

RÉSZVéNY-TÁRSASÁG

FIUME.

Jfa rablótól tartsz az úton,
F iu m e i c so k o lá d é t  vigy’

csak el.....
A rra  veti m agát menten, 
S pénzed neki soh’se kell.

3023

A jövő házassága
6. kiadta ábrákkal. Időszerű, 
hasznos, nagyon tanulságos «a 
érdekfeszité. sós old. Ára 60 pf. 
Portó mint nyomtatványért 
10 pf., «árt borítékban küldve 
ao pf. külön, árat bélyegekben 

i i  be lehet küldeni. 3661

Zaruba &Co., Hamburg. I.

Előnyösen ismert, kitűnő gyártmányú

s t í r ia i  ló d o n !
divat kelm éket, fekete és kék  k e l
m éket tartós minőségben, férfiöltönyökre 

szállít

Kastner is  Öhler-*
posztó-osztálya,

O r á c z .

Minták térmentve. Magyar levelezés.

URAK!
kapsulak

a sántái fa olajával 
töltve 0,3.

Sok hálás levél.
Gyógyít hólyag húgy
cső bántalmat (folyás) 
fájdalom nélkül néhány 
nap alatt. Orvosok ajinl- 
jlk . S o kk a l.................

Egyedüli 
gyáros:

Cárion 

4 koronájával kapható.
Főraktára és szétküidő hely: 
B rady C., gyógysz. Béoa 1 
F leiachm arkt és a budapesti 
gyógyszertárakban. A ki kii- 
lórabét ajánl, azt az egészség 
érdekében vissza kell utasítani

l e g e r e d e t l b  b

könyvkata-
logust (né
met) minden 
ritka és ér
dekes tárgy 

ról ingyen küld : A. F. Schläfe! 
Verlag Leipzig 34. 3G87

O kBnyvkata-
logust (né- jg fm t  
met) minden T B  
ritka és ér- 
dekes tárgy-

A legfínonabi) francziafts angol

GÜMMI
különlegességek, való<liak jótál
lás mellett, Koulé eredeti doboz
ban tuczatja s, 4, e és 8 forint, 
Boulé egyenként csomagolva, 
taezat j,  4, 6 és 8 frt. Gapotte 
americ. (rövid) fehér szinti, 
tuczatja 3 és 4 frt, narancs
színű 6 és •  frt. Viktória, tu- 

ezatja 6 éa 8 frt.

halhólyag
(hosszú) tuczatja 8, 4, < éa 8 
forint Halhólyag (rívid) tn- 
ezatja: 4 éa 5 frt. Pely Pórus 
Raase darabja a frt. Pely Pórus 
Mensinga drbja 3.60 frt. Páriái 
évóspongya tuczatja 4 és a frt.

Nőknek legújabb Dianaóv
Teufel-íéle, j, i.*o, 6 éa 8 frtig.

Csak 3614

Pollltzer Mór éa F iin á l
BUDAPEST.

I ,  M l  Fimu-íUa TS,d Ujiuitt

M agy ar k irá ly i állam vasutak.

m
Pályázati hirdetmény.

68996/900. A. I I I .  az. A  magy. kir. államvasutak 
igazgatósága az 1900. évi szeptember hó 1-től 1901. évi 
augusztus hó végéig terjedő időre szükséges 8400 q. égő 
repcze olaj és 1300 q. kérő repczeolaj izállitása iránt 
ezennel nyilvános pályázatot hirdet.

A kiirt mennyiségek csak a megközelítő szükség
letet képezvén, ennélfogva az igazgatóság fentartja 
magának azt a jogot, hogy ezen mennyiségeknél egy 
negyeddel többet vagy kevesebbet szállíthasson és hogy 
a k iirt összmenyíség erejéig tetszés szerint égő vagy 
kenő-olajat megrendelhessen.

Az ivenkint egy koronás okmánybélyeggel ellátott 
ajánlatok lepecsételve legkésőbb 1900. évi junius hó 16-án 
déli 12 Óráig a m. kir. államvasutak anyag- és leltár
beszerzési szakosztályánál benynjtandók, vagy postán oda 
küldendők.

Bánatpénz gyanánt az ajánlott olaj értékének 5°/i>-a 
legkésőbb 1900. évi junius hó 15-én déli 12 óráig a 
m. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő.

Szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 122291/96. 
számú általános szállítási és a fenti anyagok szállítására 
vonatkozó 39986/42. azámu különleges feltételek.

A szállításra vonatkozó egyébb részletes módozatok 
az igazgatóság anyag- és leltárbeszerzési szakosztályában, 
valamint az üzletvezetőségeknél és a hazai ipar és keres
kedelmi kamaráknál megtekinthetők.

Ezen részletes módozatok leírása az ajánlatot 
tenni szándékozóknak a fentnevezett anyag- és leltár
beszerzési szakosztály által ingyen adatik ki, vagy kívá
natra postán megküldetik.

Budapest, 1900. évi mátus havában.
Az Igazgatóság.

Hirdetmény.
19821. P. IV . sz. Ezennel közhírré tétetik, hogy 

Vaskóh állomáson f. évi május hó 28 án d. u, 2 órakor 
15000 korona értékű kézbesithetlen, teljesen uj márvány- 
fűrész- és géprész-küldemény elárverésre kerül.

Ezen árveréshez a t. ez. közönség ezennel meg- 
hivatik.

Budapest, 1900. évi május hó 7-én.

Az igazgatóság.

Uckítr-fék

Horgony - Pain - Eip eller
Uniment Capslcl comp.

hírneves háziszer ellentállt az iáó 
Megpróbál tatnak, mert már több mint 30 
ér óta megbízható, fájdalomcsillapité ba- 
Mrzsiléakáat alkalmasatok köszvenynél, 
Mázsái, tagazaggatásnái és meghűléseknél 
éa az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik.' A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Iinjument elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányokul 
40 kr.? 70 kr. és l  frt üvegenként! árban 
■uydnem minden gyógyszertárban készlet* 

i van; fSrakt&r: Tűrök József gyógy- 
. Bevásárlás alkalmi- 

, mert több 
forgalomban.

D  sea akar stegkársMdai, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegy ésBichter ezégjegyzés nsl- 
k tt  u n t  m si valMtt utasíts*vissza.

P.A lti tton. 1IMUTUT
aa. la Mi. sivárt »4Xlit4k.

neu van , l o r a a t a r .  tora 
szeréeznéi Budapestes. Bev 

val igen óvatosak legyünk, 
bértekü utánzat van forgal



Lcgj óbb e gye Bndiák, 
1 legszebb üszőit}- 

njJk, legolcsóbb 
libériák

HllerMórrsTsa
ea. ésktr. adt. stóll.

BUDAPEST, 
Károly laktanya.

ríj r r>. Bt. p. xjj t
A  béke szipka

szivar, szivarka részére, megköti a nicotint anél
kül, hogy a zamatban kárt tenne. A  szipkán D. 
R. G. M. jelzés. Orvosok kitűnőnek ajánlják, jóvá

hagyják. Árjegyzék ingyen és béraientve. 

Chem.-Tech. Laboratorium E. Landfried.
Dresden, 16. seos

?/ /  /  /  /  /  /  / ,

OPTIMA Fahrradwerk
Pllnlkau so. (Csehország)

Ez a ezég szál
lít elsőrangú 

kerékpárokat a 
j legolcsóbb árak 

_________ .mellett. Árjegy
zék Ingyen és bérmentte. 36S9 

MegfcbkaM Wprlselöséset Is keres. 
Levelezési lémet ayehea k írtak.

§
A „ M a g y a r  Vendéglős- és K áv é s-Ip a r“

1

a legkomolyabb szaklap,
mely tartalmánál fogva hű tanácsadója a szállodások
n ak , vendéglősöknek, korcsm Arosoknak és 

kávésoknak.
1

* Aki szereti iparát, rendelje meg a lapot, 
mert mutatványszámokat nem kftldfink.

11 Előfizetési ára: 1
1 negyedévre 3 kor., félévre 6 kor. £
1 A „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar" 1
jjl szerkesztősége és kiadóhivatala a638 1

Budapest, VIII. József-körut 30. 1

SZABADALMAK
gyorsan és lelkiismeretesen kieszközöltetnek.

Szabadalmakat értékesítő vállalat
Budapest, T ű . ,  Erzsébet - körút 17.

Találmányok finanrzirozása és értékesítése. 8s«< 
Védjegyek belajstromozása. Felvilágosítás díjtalan.

A müncheni LOWENBRÁU-SÖR
f8raktára:

FÖRSTER K. nagy vendéglője
Budapest, Váeil-kSMt 08. —  Rendelményeket hordókban 

vagy palaczkokban bérmentesen házhoz szállít. s;sí

Phctozirkograílai 
müinfcjcU ggsg
készíti a leqioW?

irinbcnnctnü* 
nyom látványhoz

$u&apc$tm 5?crl királyinlcza 1*3

Való-
di franczla ktUAnlegeaaégek
(óvszerek) csakis F. Bergae- 
ranflls leghíresebb párisi gyá
rostól legelőnyösebben beaie- 

rezhetfik

Polgár Sándornál
Budapest,

VII*, Erzsébet-körut 50.
mm* Részletes képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve küldetik.

£ czimre ügyelni tessék.

Auzonyl «epaég-eís, fény
képek nagyon érdekes. Próba- 
küldés 75 kr.-ért levélpélve- 
gekben. — Czim : Friedel 
Berlin C„ Grünstrasse ». p. S566

Párisii fényképek
rendklvai érdekes gyűjtemény

kabinet alak) próbakoldés 75 kr. 
bélyegben ia) bórmentve. Cim: 
0. Mlcnaelie, Berlin W. 62. Z. Y.

se 28
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Népisme.
Emmát elviszik egy missionárius fölolvasására. A 

végén gyűjtést indítottak az afrikai keresztény gyerme
kek számára. Emma hazamenet kérdezi apjától :

—  Ufry-e papa a missionárius bácsi azt beszélte, 
hogy a mváh-mváh ncpek nem is viselnek ruhát?

— TJgy van, lányom.
— H át akkor a pörzsölybe apa miért dobott egy 

nadrággombot í



Tornaeszközök, függő-ágyak
köt ¿Urak «a ■ M e n n i hA ltfk Ip a r te le p » . '

Ponyvák, zsákok, ruhateritö kötelek fehér kender
ből, zsinegek, dohány- és rebzsinorok, kendertöm- 

lök és hevederek. — Valód i angol 

l l W S T I S S I S í !  T O O T -B A U  gyári raktár».

HKFFFIt A X T A L
Búd; pest, IV., (Károly-laktanya.) 

Károly utczi 12.
Gondos kiszolgálat vidékre árjegy
zék szerint költségvetés torna
termek teljes berendezésére kívá

natra dijmen tefen. 8698

A  legjobb zongorák Alapiitatott 1865 ben. 

p1bi
ianlnók ét harmónlumok legolcsób 

kaphatók tökéletes jótállás 
mellett

H E C K E H iS T  GUSZTÁV
hírneves zongora eladási és köl 

csönzo intézetében 
Mapstn, Mit H„ fiiíilli-tir 2. u. i. 
Ehrbar cs. és kir. udvart zongora
gyár, továbbá Schtedmayer is fial 
stuttgarti udvari zongoragyár é« 
Thuringíal Organ C. a világ legjobb 
és legolcsóbb harmóniámat egye-:-9Uuu uarmonmmai tígve- » . .--

dűli képviselete. 3<«i Árjegyzék ingyen

izabadalmakat!

S
_
kieszközöl és értékesít

PA T A K T H .il W .
■pest, Emébat-kirut 42. 

Központ: Bariin, Lulaenstr. 25. 
Flnnill IM2 óta. Saiá' irodák- 
k, Hamburg, Köln, Frank- 

Lipcse, Boroszló, Yarsó, 
íork. Eddig 30.000 benytij- 
__ „itgblzis. Értékesít és szer
ződések 2>/. millió márka érték

ben köttettek. 5639

Ffilfilágosítások is  prospsktaok ta j jw .
A magyar kemknlelnl
ké|ntwl(aé|».

Petőfi
összes

költeményei
csinos vászonkötésben 

s e *  2 korona.

Szt. MARGITSZIGETI gyogyfürdohety.
t

A Szt.-Margitszigeti 437° 0. hévviz kitömi eredménynyel használtatok mint 
fü rd ő , vagy belsőleg mint gyógyital es belégzésrfl a következő kóralakok ellen : 
köszvény, csúz, Sábák, idült kiítegek, kütsértések után föllépett izzadmányok, gfirvé’] 
és bujakár, máj-, nyomor-, bélbántalmak, idillt székrekedés, hólyaghurut, női bántalma 
gara-, gége-, tüdöhurut, hüdések, idegbántalmak. Meglepő sikerrel használtatok 
másságé villamos fürdő, hidegvíz- és Knsipp-féle gyógymód.

135 hold sétákért, tiszt» pormentes levegő és 300 vendégszoba, társalgási- é. 
tckéző terein, posta, tele on, távirda, ?yó ryszertér és elismert jó konyha.

Rendelő fürdőorvos D r. Ötvös József, az országos közegészségügyi tanács 
tagja. — Naponta kntona- és czigAnyzene. —  Hajóközlekedés félóránkint; 
menettérti je gy : hétköznap 20 k r , vasár- és ünnepnap 40 kr., gyermekjegy 10 kr.

IV *  Fürdö idéu j tartam a ni&Jus 1-től október l-ig. V G  
Május és szeptember hónapokban 30•/• árengedmény.

Mezrendeléseket lakásokra átvesz s m

A Szt.-Margitszigeti gyógyfürdG-feliigyeltfse'g Budapest.

Magyitott fényképek!
1  R L  naP teljesen hü képet kaphat öo, 

ha bármilyen régi és kicsiny fényképet 

küld is be a kiadóhivatalba f .  ■

Egy kép ára: Q Xl*T.
Emléknek, ajándéknak alkalmas.

Minták megtekinthetők a kiadóhivatalban.

M agyar k irá ly i állam vasutak.

Pályázati hirdetmény.
74335/1900. A. ü l .  sz. A  magyar kir. államvasutak 

igazgatósága az 1901. január hó 1-től augusztus hó 31-ig 
terjedő nyolez havi időközben összegyűlő és feleslegként, 
rendelkezésre álló mintegy 3360 drb. üres lepeze-, ég - 
és kenő-olajos hordót eladni óhajtván — erre ezennel 
nyilvános pályázatot hirdet.

A fent kitüntetett mennyiség — a melyekre nézve 
magy. kir. államvasutak semminemű kötelezettséget 

nem vállalnak — nagyobb vagy kisebb is lehet; ennél
fogva köt les leend a vevő a fenti időközben t nyleg 
összegyűlő és eladásra kerülő egész mennyiséget az általa 
felajánlott egységár mellett átvenni.

Az összegyűlő hordók eaetről-esetre, az 1901. évi 
augusztus hó végéig összegyülendők pedig a reá követ 
kező hónap 25-ig fognak a gyüjtőszertárak által az illető 
vevő rendelkezésére bocsáttatni és tartozik a vevő ezer 
hordókat a felszólítás vételétől számított 8 napon belül 
átvenni és a szertárból elMvolitani.

A hordók eladása kötelezettség nélkül azok álla 
potára történik, miért is határozottan kiköttetik, hog; 
az ajánlatban világosan kitüntetendő, hogy a felajánlott 
egységárak a bármely állapotban levő oly hordókér 
értetnek, a melyeknek minden, bár sérült alkatrészei 
úgy m int donági, fenekei és abroncsai megvannak.

Kiköttetik továbbá, hogy minden ajánló ajánla 
tával az e felett hozandó határozatig kötebzeltségbei 
marad.

Az ajánlat rész-mennyiségre is tehető. Az ajánló 
ielen hirdetésben fel nem Borolt feltételekre nézve 

magy. kir. államvasutaknak az ócska anyagok eladás 
iránt 122291,96. sz. a. fennálló általános feltételeket 
kötelezőnek ismeri el, melyek 80 fillérért a nyomtatvány 
tártól megszerezhetők és melyek 60 filléres magy. kir 
bélye?jegygyel és az ajánlattevő aláírásával ellátva 
okvetlenül ajánlatához csatolandók.

Ezen feltételek az értük járó 30 fillér és 20 fii lé 
postaköltségnek a nyomtatványtárnak val i  beküldés 
ellenében kívánatra postán is megküldetnek.

Az ajánlatok kizárólag e czélra rendelt és anya' 
leltárbeszerzési szakosztályunkban egy példányba 

ingyen kapható űrlapon, ennek rovatainak pontos kitől 
tése mellett állitandók ki.

Az ajánlatban az ajánlati ár számokkal és szóvá! 
végre a fenti feltételek elfogadása világosan kiteend. 
Javítások- és vakarásoknak az ajánlatban előfordulnio<; 
nem szabad.

Felhivatnak tehát a pályázni szándékozók, hog 
ide vonatkozó kellően lepecsételt és (egy) 1 koronás n 
kir. bélyeggel ellátott ajánlataikat ezen külfelirattai: 
»Ajánlat üres repcze-olajos hordók megvételére 743J5/90 
számhoz« 1900. évi junius hó 16-ának déli 12 órájáig « 
anyag- és leltárbeszerzési szakosztályunknál (Andrássy-iH 
73. sz. I I .  em.) benyújtani szíveskedjenek.

Bánatpénzképen az ajánlott egységár szerint kisz; 
mitott értékösszeg 5*/.-a az ajánlat benyújtását megelőz 
napon déli 12 óráig a főpénztárnál készpénzben, vag> 
állam i letétekre alkalmas értékpapírokban leteendő.

Más ügyletek biztosítására letétünkben levő bizt • 
sitékok ezen ajánlathoz nem fogadtatnak el bánatpénzt 

Bánatpénz vagy aláírt feltételek nélkül, továbbá 
elégtelen bánatpénzzel, a kitűzött határidőn túl, vagy 
nem az előirt ajánlati m intán tett. ajánlatok figyelem! « 
nem vétetnek. Pótajánlatok semmi körülmények köző'.i 
nem bocsáthatók tárgyalás alá.

Egyébként a magyar kir államvasutak igazgat 
sága fentartja magának a jogot, hogy az ajánlatok között 
— tekintet nélkül az ajánlott árakra —  szabadon válás 
hasson, továbbá, hogy amennyiben ennek ellenkezője 
ajánlaton ki nem köttetett volna, tetszés szerinti ré i 
mennyiséget enged hesen át, mely esetben az a j á n l a t i é '  

az átengedett részmennyiséget is köteles átvenni é* 
végre, hogy a czél elérésére más intézkedéseket is tehess* "' 

Budapest, 1900. évi május hóban.
Az igazgatóság

(Utánnyomás nem dijsztstik).



Feltétlenül a legelőnyösebben vásárlunk szolid és ízléses

ÜRI-, FIÚ- és GYERMEKRUHÁKAT
] W E E W J 1M L A J V ] W  M E . - n é l  Budapest, MuzeumkSrut 1. sz.

Lelkiismeretes kiszolgálás, mint a* egy szolid czégnél természetes.

izivattyuk
minden neme, házi, mezőgazda
ság i, építkezési, ipari és egyéb 
ozélokra. X.eg '

S kender-tomlók.

Mindenféle csövek
Szivattyú- és gépgyártási tootéti tái-saság

I , Sehwarzeo- 1 « r  < 1  A  H  T T  X 1  V  f i  I I A / i q  I., Walifiseh-
bergstrasse 6. ■ « J 9 .X 1 »  V  JCl J N  0 ,  * » c C S  sasse Sr. 14.

Kaphatók gép-, fás- s egyéb hasonló kereskedésekben, teknikai és vízvezetéki üzletekben, kut-
furóvállalatoknál stb. —  Kérjenek határozottan Garvens-szivattyukat. illetve Saras-mérlegeket
—— — — —  Árjegyzék ingyen éa bérmentve. — — — it51

Legújabb Javított rend
szerű tizedes és fntó sa-
lyumérleg-ek fából és vám
ból, kereskedelmi, gyári, 
mezőgazdasági, ipari és 

házi czelokra.

S A I N T A L  E G G E R

B a l a t o n - F ü r e d
tengeri és gyógyfürdő, a Balaton metropolisa

: : ZalaTdrmegfében. Posta és táfirda helyben. —  ■■■■■ '■... -

Fürdőidény májas 20-űtöl szeptember hó végéig.
Azon oyenge üdülök és mellbetegek, kik Balaton-Fflred kedve« klímáját előbb
elvezni akarják, már május 18-ától itt minden kényeimet - meleg fiirttók kivé
televei — találhatnak Tiszta ózondus, enyhe, egyen ttes tóparti levegő: égvé- 
nyes, sós, szénsavas, vasas »orrások ; juhsavo-tej-. szolt»-, masszázs-qyóoymod: 
szénsavas meleg nezsgö és szénsavas hideg fürdők, gőzfürdő, zuhanyok balaton- 
tavi hideg fürdő t és uszodák. Orvosi tekimelyek igen -janljak : vérszegenys-g. 
oőrvény. giimokor, csúz, köszvény, légzőszervek hurutos b?.ntalmai, rekedség, vér- 
knpes. gyomor- és bélhurut, máj- s leprérbóseg, női bajok ts iaenbántalmrtkban.

1 9 * E l s ő r a n g ú  f u r « l « l n t é z e t .  ' W
Hegyektől védett gyönyörű fekvés, díszes és czélszerü berendezés: gyógy terem, 

sétacsarnok, árnyékos sétányok, lombos park, fenyves liget, térzene, színi előadások, he- 
tenkint tánczmulatság, élvezetes kirándulások, sétacsónakázás. Klégáns lakások a Balaton 
partját épült Ipoly-udvar bán. az Erzsébet- és Klotild udvarban és a Grand Hotelbtn : 
csinos nyaralók. Jó és mérsékelt étkezés, table d’hotel; couvert í írt 60 kr. Szobák 
40 krtól a frtig kaphatók. Jonius 15-ig és augusztus 2j-től a szezón végéig a lakások 
30 százalékkal, az étkezés & Grand Hotel éttermeiben 20 százalékkal olcsóbbak.

Ya úti állomások Siófok és Veszprém; Siófoktól Füred gőzhajón 1 óra, Vesz
prémtől kocsin i  és fél óra. Vasúti szezonjegyek 33 egyharmad százalékos kedvezmény
nyel, mén éttérti-jegyek 8 napra féláron kaphatók. A fürdőin tézet rendelő-orvosa dr. Huray 
István, kir. tan. Lakásmegrendelések előleg beküldése mellett LINGL VALEB1AM fördőigaz- 
gatóhoz intézendők Balaton Füredre. A balaton-füredi ásványvíznek, mely nemcsak mint 
oyégy*, hanem mint étrendi viz Is Igen kedveit, főraktárosa Edeskuty L. ásványvis-szállitó 
.................................kapható Szemerey Jánosnál Veszprémben és Lichtnecker Antalnálj Budapesten. Ezenkívül

Székesfehérvárott Prospektusokkal ingyen szolgái

a liirdőigazgatósáK.

Kipróbált orvosilag ajánlott jó szer hólyag és egyéb bán- 
talmaknál és minden oly esetben, hol az orvosok 
Santal-olajat, Copaivát, Cubebát ajánlanak. Santa! 
Egper tiszta keletindla! santal olaj tartalma miatt me— 
lepő gyors és biztos hatású az ÍQuság bántalmainál, 
miért még az orvosok is kedvelik és gyakran rende
lik. 1 üveg ára 3 korona, a pénz előzetes beküldése 
után bérmetve. 3*40 kor., 2 üveg 6’40 kor., 3 üveg 

9 korona. 3655

Csak i  Dr. Egger li le  készítmény kérendő eredeti Ölesekbe*.

Főraktár: »Nádor gyógyszertár« 
Budapest, Váezi-körnt 17. szám.

E G G E KS A 1N T A L

Használat előtt. Használat után.

' ÖJ L

o-

I
£

X I I  K 1*0 tanár - fé le
szakái-és 

bajusz
4 . hagyma

legjobb éa legbisztosabb szer, szép 5663

szakái- és bajusznövés előidézésére.
Bámulatos gyorsan mozdítja elő a szakái- és baJnsznövést 
úgy, hogy még 16 éves ifjak is rövid idő alatt teljes és erős 
szakáit és bajuszt nyerhetnek használata folytán, mely 

ényt ezer és ezer elismerő-irat bizonyítja.

Egy üveg ára 2 kor. és 4 kor. 20 fillér
VfaMkre csakis 2 kor. 46 011 vagy  S kor. 10 üli 
előre beküldése mellett bérmentve. — Főraktár

Török József gyógyszertárában.
Budapesten, Király-n. 12. sz. és Andrássy-at 39. sx.

Legújabb
Rajzold és testi készülék

Optim
Biradins

[a legjobb művészet, ház 
és iskola részére 

Kapható minden írt-, festó- 
szerek és kézmükereskedé- 
sekben vagy közvetlenül

K n a u s  é s  T á r sa
G r a *  3®#0 

«ípiUopüs 31.1 Siníüii liO

1 Sut. I Étet» I U .  Ir. i.Jtf. 
Prospektusok Ingyen *s bérmentve. KtpvweWSk minden Eagyobb 

városban Ausztria és Magyarországban kerestetnek.



Ha látlak oh Z a c h e r l i n ,  a szírem is dobban ; Z & c h e r l i n  ü v e g b e n !  Ez az igazi szer!
De nem fogadlak el, ha k ínálnak t o k b a n .  Legyen áldott a ki készit, szászor és ezerszer
T o k b a n  am i van, h a s z o n t a l a n  d ib  d á b ; 8 valahol fagg  a Z a c h e r l i n  p l a K á t .
A ttó l ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb. O tt kapható Z a o h e r l i n  egész -ven á t. 3834

A kiadótulajdonos: A T H E N A E U M  irodalmi és nyomdai r.-társulat betűivel Budapest, V II., Kereperi-ut 54. Athenaeum-épület.


