
Budapest, julius 8. 2013. ( 27J  szám. X X X I X .  évfolyam. 1906.

ÖRS SZEM JANKÓ
FŐSZERKESZTŐ CsiCSERI BORS.

A SAJTOSZABADSAG FIÚMÉBAN.

Gróf Nákó Kálmán kormányzó. — O dió m io! Mit ée m ivel kormányozzak ód, akit beiktattak?
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A Z  I G A Z I  F E L I R A T .
—  M elyet nem Írnak fel. —

F e l s é g ! Hatalmas Császár és Király!
Mi a helyes czím, nékünk tutegál.
Rég túl vagyunk az ilyen kis kérdésen,
Hisz’ már nem állunk a közjogi résen.
Hol állunk? — Fekszünk, Előtted, hason!
Mert földhöz vágtál, de hatalmason. 
Henczegtünk Véled, mi, csöpp, csirke-elmék; 
Roppant erődnek végtelen türelmét 
Oly gyöngeségnek nézve, mely nekünk 
Kész biztatás, hogy hetvenkedhetünk.
De jaj — quos ego! — ajkad ránk ledörgött, 
S a csupa hős lett csupa szegény ördög,
S csitt lön vezényszós nagy zivatarunk.
Már csak érvényesülni akarunk.
— Ja so? Und sonst nichls ? ... enyhültél mo- 
Ervényesülhet engedelmes szolga. [solyogva. 
Hogy henczegett előbb, az semmi baj;
Torkára forrt úgyis a nagy zsivaj,
Sőt annál készebb lesz minden muszájra,
Hogy régi henczegését expiálja.

Felség! Bevált e bölcs okoskodás, 
lm, úgy szolgálunk, hogy az már csodás, 
lm, nézd Felség e néma tisztelt Házat:
Csupa hunyászság, készség és alázat.
Egy mamelukhad valamennyi párt —
Még ilyet Európa nem pipált!
S ha a maroknyi oláh, rácz és tót nincs,
Itt kárba veszne a szép magyar szó-kincs; 
Mert aki hódolattal hasra bukkan,
Az legföljebb legel, de meg se mukkan.

Felség! Uj korszak virradott honra. 
Érvényesülünk hosszú nagy éhomra.
Ha itt-ott egy-egy tigris még morog,
Az sem kebel-hang, csak gyomor korog. 
Politika? Közügy? — Ebben ne higyj!
Ez nincs; vagy: mindegy. S minden jól van igy. 
Kormányod jó l főz; tápláló a koszt — 
Horribilis szubvencziókát oszt.
Hozsannát zeng a hazafias sajtó,
Megint van ujoncz, adó s — végrehajtó.

Egyszóval: Kárpátoktól Adriáig
Ily nagy boldogság nem volt még idáig.
Felség! Betöltéd szivünk összes vágyit —
S maradunk

hasmánt
hódoló

Jobbágyid.A h a z u g s á g  je g y é b e n .
*Si licet parva componere Magnis . . .«

Tisza Kálmán megcsinálta a fúziót, de sohase 
kérkedett azzal, hogy a »szegre akasztott« bihari 
pontok alapján vette át az ország ügyeinek vezetését.

Kossuth Ferencz megcsinálta a koalicziós ural
mat s unos-untalan veri a mellét, hogy ő és pártja 
változatlanul függetlenségi és 48-as, holott amit csak 
csinál, az mind szemen-szedett 67-es, sőt ha lehet, 
67-esebb közös-ügyes politika.

*
Tisza Kálmán kijelentette, hogy, ha nem volna 

parlamenti ellenzék, meg köllene teremteni. Ezen elv 
alapján jóformán salvus conductust adott Irányinak 
és társainak, hogy könnyen jussanak mandátumhoz.

Kossuth Ferencz a nemzet osztatlan bizalmára 
hivatkozik s minden illő és illetlen, méltó és méltat
lan eszközzel megakadályozza az egyetlen »ellenzéki 
függetlenségi« Eötvös Károly megválasztatását.

*

Tisza Kálmán azt felelte báró Kaas Ivornak, 
mikor az a Deutsch-testvérek kiadóczéggel felajánlotta 
neki, hogy lapot csinál a politikája szolgálatára épp 
egy kritikus választási kampány küszöbén:

— Bánom is én, ha csinálsz, ha nem. Én a 
választást megcsinálom a lapok nélkül, ha kell, a 
lapok ellen.

Kossuth Ferencz egy szóra úgy fölemelte a 
»Független Magyarország* vasúti pausáléját, hogy az 
becsületére válnék egy Moulin-Rouget kiszolgált vén 
kokottnak.

*
Tisza Kálmán a kandalló tüzébe dobálta a 

jelenlegi igazságügy minister gráczi kirándulásainak 
rendőrségi dokumentumait.

Kossuth Fertncz megfenyegetted Lengyel Zol
tánt, hogy a fejére olvassa a darabont-kormány titkos 
dossiérjából a Rónai-borderót.

—  Folytatható a végletekig. —

Az ügyvéd távirata.

Ügyvéd sürgönyzi a fürdőben időző feleségének:
— Nem utazhatom. Egyik felemet megütötte 

a guta.
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Fiaim, csak szavazzatok!

Hurrá, vigadj hát náczfö! ~~
Megjött a delegáczió.
A költségeket megszavazta,
Ktiruczból átvedlett labanczra.

A «bálvány döntő* Barabás 
Csupa fenség és nagy szabás.
Ha döntő szavazata kellett,
Döntött Pitreieli s Wekerle mellett.

KI mondja még ezek után 
Meggondolatlanul s bután,
Hogy a Negyvennyolc/. csak lamentál, 
Hisz’ oly dicsőn gon vernementái!

írtak egykor ily éneket:
»Fiaim, énekeljetek!«
Ma tulipán-költő dadog:
«Fiaim, csak szavazzatok!«

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
I. A Képviselőház ülése.

Zakariás János. — A  Fejérváry-kormány vád alá 
helyezését követelő kérvények tárgyában a kérvényi 
bizottság ügy határozott, hogy átteszi azokat az igaz
ságügyi bizottsághoz.

Polónyi — Én a vízügyi bizottságot ajánlom, mert 
hiszen ez a kormány volt az, amelyik valósággal 
elárasztotta az országot darabantokkal.

Kossuth. —  Talán a napló biráló-bizottság foglal
koznék érdemileg a most említettel, minthogy ügy 
véleményezem, miszerint itt naplopókkal van dolgunk.

Elnök. — A  kérvény kiadatik a szemétfuvarozási 
vállalatnak, mert abban szemét-népről van szó.

Olay. — Adjátok ki végrehajtás végett Báli 
Mihálynak, aki angyala van!

Elnök. —  Miután úgy látom, hogy a többség 
a vád alá helyezést kívánja, ezennel kimondom, hogy 
ezt nem engedi meg napirendünk. (Éljenzés.)

Bánffy. — Bejelentetik általam, hogy mentelmi 
jogomon sérelem ejtetett. Elvétetett a pártom, meg- 
tépetett a nimbusom, általam a tenger mormolása 
egyedül hallgattatik, sőt mi több: a rendőrség által 
idézés küldetett hozzám.

Elnök. —  Eme sérelmek elbírálása kiadatik a 
szenvedő igék siránkozási albizottságának.

Ballag! — Felolvasom a feliratot. En írtam, 
de elejétől végig újraírták, azonban úgy a felkiáltó
jelek, mint a vesszők, pontosvesszők és kettőspontok a 
saját szerezményeim. Ajánlom elfogadásra.

Polit Mihály. —  Nekem is volna egy feliratom.
Olay. — írd  fel a kéménybe korommal! (Helyeslés.)
Bánffy. —  Hej, ha még egyszer ispán lehetnék, 

majd felírnálak én téged.

Olay Lajos. —  Csak csaholj, úgy se soká tart 
már a mandátumod. Megsemmisítjük, ha olyan hófehér 
is, mint a húsvéti bárány!

Polit. —  A  kormány programmjában benne van 
az általános, titkos...

Mérey. — A  kormány programmjában semmi 
sincs. Keresse kend a Bokányi Jakaboknál. A  mi fel
iratunkat elfogadjuk.

Polit. — Még fel se olvasták.
Mérey. — Blindre elfogadom. Sőt visszahívok 

duplát.
Polit. — Nem adom meg! (Szomorúan leül.)
(A  feliratot elfogadják. Ballagi a felkiáltó jelekben, 

a pontos és nem pontos vesszőkben gyönyörködik.)

II. A főrendiház ülése.
Zselénsky gróf. —  A  felirat nekem nem kell, 

de megszavazom. Azért nem kell, mert valami általá
nos választójog-féléről beszélnek benne és azért szava
zom meg, mert főrend vagyok, tehát illetlenséget nem 
követek e !  A  páriámén tár izmus arisztokratikus intéz
mény, a legvagyonosabb és legintelligensebb (Hohó!) 
osztálynak saját külön intézménye, hát mit akarnak 
holmi általános és titkos választójoggal? Nem elég, 
hogy a parlamentbe már is betolakodtak tiz-husz hol
das parasztok, vagyontalan fiskálisok és adósságcsináló 
skriblerek ? Megvallom, hogy én a czenzusnak vagyok 
a barátja. Emeljék föl a czenzust százszorosra, ezer
szeresre, én kibírom. Akik nem bírják, majd igyekez
nek, hogy annyit takarékoskodjanak össze, amennyit 
én örököltem és ez emelni fogja a közvagyonosodást. 
(Éljenzés.) Az ellen pedig tiltakozom a főrendek nevé
ben, hogy az ország törvényhozásába bizonyos tömegek 
legalizált közvéleménye alapján holmi szoczialista-izga- 
tók. Jakabok kerüljenek a Házba, mert hiszen akkor 
megeshetik, hogy az arató-sztrájkot épen a parlament 
fogja kimondani s hol kapunk akkor katonát és csen
dőrt? (Úgy van! Gyedázat!)

Követelem, hogy a kö/ös vámszövetség vagy szer
ződés örökké éljen és napjait ne keserítsék a tulipán
nal, sőt kérdem, hogy a kormány programmjában 
benne van-e a tulipán?

Wekerle. — A  parlamentnek demokratikusnak 
kéne lenni, de nézze meg Zselénsky gróf ur, az-é? 
Ha van benne demokráczia, az csak az a bizonyos 
nemzeti demokráczia, ami hasonló az Országos Kaszinó 
demokrácziájához. Ott ahol úgy ülnek, hogy egy 
paraszt, egy gróf, egy fiskális, egy gróf, egy skribler, 
egy gróf, ott a demokrácziának annyi baja lehet, mint 
az arisztokrácziának. Megnyugtathatom azért a főren
deket, hogy a parlamentarizmus még nem a parasz
tok, nem a fiskálisok és nem a skriblerek kezében van, 
sőt a kormányzás sem. (Éljenek a nemzeti kormány grófjai!)

A  választójog kiterjesztésétől ne ijedjen meg 
Zselénsky gróf. Amit e téren a nemzeti kormány ad, 
attól a paraszt nem megy a falnak. (Éljenzés.) K ije
lenthetem, hogy a tulipán nincs a programmunkban, azt 
csupán a gomblyukban viseljük. De ez nem jelent semmi 
rosszat, semmi jót. (Helyeslés. A feliratot elfogadják.)



A FELIRAT.
—  Ballngi Aladár fogalmazása és Széli Kálmán formulázása szerint. —

i* n .
Tisztelt Király ur!

Tudomásul vesszük, hogy felségednek fáj a 
szive a közelmúlt eseményei miatt*

Bizony röstelhetí is magát alkotmányos király 
léttíre!

Node jól van, még ez egyszer hajlandók vagyunk 
fátyolt vetni a múltra* Es szóba állunk felségeddel* 

Értesítjük tehát felségedet, hogy múltkori becses 
trónbeszédjét megkaptuk, s arra, noha az oly száraz 
és színtelen, hogy feleletre se érdemes, következőkép 
válaszolunk:

Követeljük az önálló vámterület életbelépteté
sét —  de mindjárt ám ! Külpolitikában, közös ügyek
ben a magyar befolyás érvényesülését, teljes paritás* 
az egész vonalon, követségekre magyar czímert, 
magyar lobogót! Követeljük, hogy a közös minis- 
terek, konzulok, nagykövetek — amint illik! —  
magyarul beszéljenek, magyarul intézkedjenek*

Belügyeínk dolgában teljes önállóságot, függet
lenséget és szabadságot követelünk s kijelentjük, 
hogy az osztrák sógornak és felséged rossz tanács
adóinak mindig erélyesen az orrára koppintunk, 
valahányszor egyik vagy másik a mi dolgainkba 
illetéktelenül belékanalaz.

Adót, ujonczot nem szívesen adunk, ellenben 
követeljük a magyar vezényszót, kétfejű sasnak, 
Gotterhalténak, fekete-sárga zsinórnak egyszersmín- 
denkorra való végleges kiirtását, honvéd-ágyukat, 
önálló magyar hadsereget, egyszóval minden téren 
a független magyar állameszme kídomborítását* 

Ezzel maradunk

C sászárt és apostoli királyi Felség! Felsé
ges császár és király! Apostoli császári királyi 
Felség! Felséges császárunk és királyunk !

Őseinktől öröklött dinasztikus érzéseink leg
mélyebb és legalázatosabb alattvalói hódolatával 
járulunk Felségednek császári királyi legmagasabb 
trónja zsámolyához, hogy gyarló szavakban kifeje
zést adjunk véghetetlen hálánknak és kibeszélhetet- 
len örömünknek császári királyi Felséged ama leg
kegyelmesebb és legfelsőbb elhatározásáért, mely 
szerint a közelmúltban a törvényhozás valamennyi 
pártja által ínscenált különböző sajnálatos ese
mények fölött legkegyelmesebben szemet hunyva, 
oly kormányt méltóztatott az ország ügyei elére 
állítani, melyben, ha nem is teljes számmal, a nem
zet igazi vezérei foglalnak helyet*

Ezen való örömünkben hódolatos tisztelettel 
és egyetemlegesen: viszonzásul kötelezzük magunkat 
és jogutódainkat, hogy császári királyi Felséged leg
magasabb trónbeszédjeben legkegyelmesebben elő
sorolt követeléseket őseinktől öröklött szolgai aláza
tossággal egytöl-egyíg teljesíteni s régi kívánságaink
ból a kíkapcsolandókat kíkapcsolandní fogjuk; adót, 
ujonczot, közösügyes kiadásokat készséggel meg
szavazunk (sőt már meg is szavaztunk), önálló vám
terület jogi állapotával megelégszünk, annak életbe
léptetését nem sürgetjük, határidejét ismét ■— eltol
juk; külügyi képviseletünkben a paritás kérdéseit, 
közös hadseregnél a jelvény és vezényszó ügyét 
nem bolygatjuk, hanem általában minden hazai 
közügyeínkben aképen óhajtunk Felséged legmaga
sabb parancsa szerint intézkedni, hogy törvényhozási 
önzetlen működésünk a jog, törvény, igazság isme
retes szellemében Felséged legmagasabb kívánságai
val összhangba hozassék*

Ez alattvalói hűséges érzelmektől áthatva, 
maradunk Felségednek, legkegyelmesebb császárunk
nak és királyunknak

különös tisztelettel

A szuverén m agyar népfelség  
képviselői.

JBallagí Aladár s. 1c.,
előadó.

legalázatosabb örökös hűségű 
szolgái

Széli Kálmán s. k
elnök.

2*
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G A Z  ÉS  GAZ.

A f/(ízem ber  s a gazem ber  
Nincs egy anya-m éhbül.
Amazt ékezettel Írju k ,
Emezt vessző nélkül.

S fökiilöiibség: sztrájk ol o lykor, 
S szegény a gá zem ber  $
Éktelen gaz sose sztrá jk o l,
S jövedelm e tenger.

A gáz.
— Képeit a jövö  tiétröl. —

I.
író . —  János, gyújtsa fel a gázlámpásokat! Ozik- 

két kell Írnom a szoczialisták ellen.
A gázlám pás (meggyül.) Mit ir uraságod?
író . — Mi köze hozzá? Magát óraszámra fize

tem. Világítson és ne beszélgessen.
A gázlám pás. — Nono . . .
író  (ir.) »A  nemzetközi szélhámosság által birto

kolt hatalom a munkás-osztály megmételyezésében 
elérte azt a rekordot . . .«

A gázlám pás (kialszik.) Jojezakát!
író  (hozzávágja a kalamust.) Megbolondult? Vilá

git mindjárt?
A gázlám pás. — Nekem a szakszervezetek vezető

sége megtiltotta, hogy ilyen munkánál segédkezzem.
író . — Összetöröm a harisnyáját!
A gázlám pás. — Azzal se törődöm. Sőt huzza 

fel és sétáljon benne.
író . — De én abból élek, amit Írnom kell.
A gázlám pás. — Sajnálom, éljen boldogul.
író . — Ne tegyen tönkre. Nekem czikket kell 

írnom.
A gázlám pás. — Hát írjon, majd én diktálok. 

(Meggyül.)
író . — Hát Isten neki! Diktáljon. (Úgy tör-

Gáz-munkás. — Tudomásunkra jutott, hogy az 
igazgató-tanácsban oly emberek vannak, akik nem 
tartoznak a szocziáldemokrata-párthoz.

Az igazgató. — Már megint kezdik?
Gáz-munkás. — Ha ma estére be nem mutat

ják tagsági könyvecskéiket, kénytelenek leszünk 
sztrájkba lépni.

Az igazgató. — De uraim!
Gáz-munkás. — Semmi d e ! . . . Tessék beirat

kozni. Sőt megköveteljük, hogy a részvényesek is igy 
tegyenek. Míg ez meg nem történik, addig nem lesz gáz.

Az igazgató. — Azonnal intézkedem.
(Az igazgatóság és a részvényesek eszeveszetten 

rohannak a szoczialista pártirodába. A gáz vígan kigyúl.)

T Ő Z S D E .
— Saját tudósítónk: jelentése. —

A  budapesti áru- és értéktőzsde tanácsa leg
utóbbi ülésén elhatározta, hogy a hivatalos árfolyam- 
jegyzékbe korszerű újítást hoz be. Nevezetesen: 
engedve a közkívánatnak, ezentúl nemcsak a külön
böző értékpapirosok, hanem az értéktelen (vagyis már 
nyomdafestékkel beszennyezett) papirosok üzleti forgal
mát is hivatalból jegyezni fogja.

Mindjárt az első nap eredménye fényesen iga
zolta a szóban forgó reform szükséges voltát.

A  magánforgalom Fiúméból jött kedvező jelen
tések alapján élénken indult meg. Kötések történtek 
püspöki és föispáni beiktatásokra, valamint a villamos 
vasút uj vonalainak közigazgatási bejárására.

A  Lengyel Zoltán orsz. képviselő által vezetett 
contremine minden erőlködése hiábavalónak bizonyult 
a kormány erőteljes és öntudatos közbelépése folytán. 
Hivatalosan bejelentetett ugyanis, hogy a kormány 
hazafias kötelességének tartja a 300 milliós beruházási 
kölcsön jelentékeny részletét független hírlapok kor
látlan megvásárlásába beruházni.

Számos, eddig kevéssé keresett pártorgánum 
árfolyama ezen hírre 00-ról 50(000-re szökkent föl.

Zsongitólag hatott a vételi kedvre a Tisza- 
Duna csatorna, Iparpártoló Tulipán-bank és Adósság- 
parczellázó nemzeti szövetség hivatalosan protegált uj 
alapítványok közelgő kilátása.

A  krajczáros lapok szindikátusa akcziót indított 
avégből, hogy a Teleki-téri zsibárus-börzén részükre 
külön aukczió-csarnok engedélyeztessék.

Kesergő.

Lengyel Zoltán, Lengyel Zoltán 
Busul a hon állapotján.
Veri mellét rendületlen:
Értük mért is verekedtem?

Mea culpa, mea culpa!
Miért voltam olyan ultra ? 
Vezényszóért obstruáltam 
S most vagyok a kormánypártban.

Tisza Pistát én buktattam, 
Hadakoztam, marakodtam. 
Fájdalom, én ültettem be 
A grófokat a nyeregbe.

Mea culpa, mea culpa!
Kezdhetném csak elől újra!
— így kesereg Lengyel Zoltán 
Obstrukcziós, kurucz múltján.
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P A R D O N !

Goluchowski (aguillotine alatt.) Ha ez a Wekerle egy perczet késett volna í . . .
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TÁN CZLECZKE.

Zenéje : So láng dér alté Steffl
Am Stefansplatz no’ steht , . .

(Strauss-keringő.)

Tánczm ester.
S mig a Szent-Pista tornya 

Áll Bécs István-terén;
S mig a császári Burgba’ 

Vagyok nagy ember én;
S mig bat párt egybeforrva 

Kivívhat zseb-javat:
Addig magyar vezényszavat 

Említni sem szabad.

Tanítvány.
Addig magyar vezényszavat 

Említni sem szabad.

Tánczm ester.
És mig külügy-polyákunk 

Tűr minket, jobb hián;
S mig Pitreich is barátunk 

S cselt nem sző Búrián;
Mig Bécsben védve hátunk:

Ah türtesd, Franz, magad!
Addig se bank, se vám miatt 

Mukkanni sem szabad.

Tanítvány.
Addig se bank, se vám miatt 

Mukkanni sem szabad.

Tánczm ester.
S mig a miénk az ország, 

Dicsőség, hatalom:
Hadd vesződjék az osztrák — 

De csitt a szélbalon!
S bár nemzetünk kifosztják,

El tojtunk zokszavat.
A negyvennyolczat megtagadd, 

Henczegni nem szabad!

Tanítvány.
A  negyvennyolczat megtagadd, 

Henczegni nem szabad!

Tánczmester.
De majd ha megsokalja 

E tánezot nemzetünk,
S múlt sok beszédünk alja 

Torkunkra forr nekünk,
S pártunkra, mely ma csalja, 

Kaszát-kapát ragad: 
Füllentenünk hetet-havat 

Megujra lesz szabad.

Tanítvány:
Füllentenünk hetet-havat 

Megujra le-hesz szabad.

Apponyi lemond.

Hasztalan m inden félhivatalos le ta g a d á s : Apponyi 
A lbert g ró f az egyszer szilárdul elhatározta, hogy lem ond  
a kultusz m inis téri tározóról.

Oka ennek a m egdöbben tő eltökélésnek az a 
k örülm ény, hogy a nem zet szolgálati állom ányon kivül 
h elyezett vezére, m inisteri hatáskörének legaprólékosabb  
ügyeinél is lépten-n vom on összeütközésbe kerül az általa  
annyira gyűlölt és m egvetett Prolekczióual.

T anitót, tanítónőt protegálnak nála m agas és leg
m agasabb uraságok és asszonyságok, elannyira, h ogy  
im m ár bízvást m egállapítható, h ogy a m i viaskodó Szent 
G yörgy lovagunk sárkánya heraldikailag a kétfejii sárká
nyok közé tartozik.

E zzel pedig a hét fejű vezérlő-b izottság is hiába  
tusakodott.

ZSIDÓ-ÜLDÖZÉS. •
Ki hitte volna, hogy a muszka szomszédságból 

olyan hirtelen átkap hozzánk a tevőleges antiszemi
tizmus, ádáz zsidóüldözés keretében.

A »hungarian atrocity* szinhelye a budapesti 
kálvinista, eklézsia, melynek presbytériumából mind
azon tagokat, akikre legalább négy közvetlen zsidó 
őst lehetett rá8ütni, könyörtelenül kibuktatta a 23ai- 
lagi-Kacziány koaliczió.

Vájjon mit szól ehhez a retrospektiv faji gyű
lölködéshez, teszem, az öreg BaUagi Móricz?

Lapvásárkor.

— Ez a Wekerle igazán megvesztegető modorú
ember.

Lapkiadó. — Nekem mondja?
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Stájgerolás a temetőben.
A főszékváros bölcs tanácsa 
Hiába törte a fejét:
Szegény polgárnak hogy lehetne 
Még súlyosabb a földi lét?

Lakása nem lehet már rosszabb,
És nem lehet a levegő,
S minden adója oly magas már, 
Hogy csöppet sem emelhető,

A főszékváros bölcs tanácsa 
Elkövet minden lehetőt; —
De drágítani nem lehet mást, 
Csupán a néma temetőt.

A temető békéje, csöndje,
Költészete már odavan,
Hogy »odalenn már nem fáj senmi«, 
Ez állítás alaptalan.

Nehéz a helyzet odalent is,
Oh, megdrágult most a göröngy. 
Fölfelé megy a sírbolt ára,
Mint például borban a gyöngy.

Bolt, melynek árát ne emelnék, 
Immár odalent sem akad,
S kegyetlenül kistájgerolják 
Szegény megboldogultakat . . .

Nem nyugosznak békével eztán, 
Kiket megváltott a halál,
A zord lakásmizériáktól 
Nyugtot a halott sem talál . . .

Jó olvasóm, e röpke dalnak 
Morálján, kérlek, ne nevess:
Olyan keserves már az élet,
Hogy meghalni sem érdemes f

A  pázm ándi birótétel.

A  falusi bíróság köztudomás szerint nem valami 
kívánatos hivatal. Kevés fizetéssel, nagy felelősséggel 
jár, meg aztán a tisztesség se olyan tömérdek már, 
mint valaha volt. Ez okon a törvény szerint súlyos 
bírsággal is kötelezhető a vonakodó jelölt a bíróság 
elvállalására.

Pázmándon is volt birótétel. A  főszolgabíró 
kiszállott a jelölésre.

A  barátságos megbeszélés rendjén a falu zsidaja, 
a hirtelenbarna Borulás Izsák sorra kifogásolta a 
jelölteket.

—  Hát jó lesz Nagy János?
—  Nem. Részeges.
—  Kis Péter?
—  Veszekedő.
—  Tóth A ntal?
—  Lódologban ludas.

Végtére elfogyott a főbíró türelme s rárivalt a 
válogatós zsidóra:

— Hát akkor legyél biró te, Izsák.
De már erre az egész kupaktanács felzudult:
— Hiszen ismeretes orgazda!
Izsák vállat vont s igy válaszolt:
— Hát akarok én biró lenni Pázmándon?

*
A  >horribilis szubvenczió* s a fiumei bandita- 

csiny párhuzamos sajtóügyében sehogyse birnak szak
beli bírót fogni.

Az » illetékes tényezők* azon mód’ hárítják el 
maguktól a terhes tisztességet:

— Hát akarok én bíró lenni Pázmándon?

Birodalmi és közös.
A birodalm i hadügym inister (a magyar dele- 

gáczióban.) Megnyugtathatom önöket, a hadügyminister 
sehol sem szerepel mint birodalmi minister, csak mint 
közös minister. (Éljenzés,)

A közös hadügym inister (az osztrák delegáczió- 
ban.) Tévedések elkerülése végett ki kell jelentem, 
hogy a hadügyminister hivatalos neve továbbra is 
változatlanul birodalmi hadügyminister marad. (Hoch!)

(Pitreich ezek után a kvóta arányának megfelelően 
63*4 névkártyát nyomat » birodalmi hadügym inister* 
czimmel és 34*6 névkártyát > közös hadügyminister* 
czimmel. Goluchowski pedig még máig sem érti, miért 
nem támadják a magyarok Pitreichot.)

APRÓ HÍREK.
Visontai Somát Ungvár egyhangúlag kép

viselőnek választotta. Tehát immár nincs mit keresnie 
reggel kilencz órakor Gyöngyösön.

* * *

v  Fátum. Fátum az, mikor a > Magyarország* 
kénytelen azt Írni, hogy Polónyi Géza igazságügy- 
minister, mint tőrömmel értesülünk*, immár teljesen 
felgyógyult és végre elfoglalta a Képviselőházban 
ministeri székét.

*  *  *

O Memento. Ausztriában ezen a héten » ünne
pelték* a königgrátzi csata negyvenedik évfordulóját. 
Negyven év nagy idő. A  közmondás szerint ennyi év 
szükséges ahhoz, hogy a svábnak megjöjjön az esze. 
Az osztrák svábnál ezt a proczesszust még nem ész
leltük.

*  *  *

O  A betű öl. A  fővárosi magisztrátus belé- 
kapaszkodik a holt betűkbe. A  gyászlapokon folyton 
azt olvassa, hogy mikor temetik »drága halottunk «-at. 
A  drága szó megütötte a fülét és — fölemelte a sír
boltok árát
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B. We Wr e Ws s h e g VV D A V i D ű r  
l e Ve l e

~Q)

S ) t o l Yá s s  Dá n i e l
OKLEVELES
GAZDATISZTJÉHEZ.

(Lásd a képet a 11. lapon.)

Bains de Charles, le 2 Juillet. 
Tajás!

Miért hallgat és nem ir 
annyi hosszn időtől óta? Ilii 
ez magát egy hiv szolgátul? 
Már azt hittem, hogy száj- 
és köröm-fáyásban szenvedi. 
Yégre kaptam a maga alá
zatosát és mint rendesen, 
elkeseredve vagyok magátul 
a bornirtsága miatt. A  sys- 
témok, az axiómok, a maxi- 
mok és a princzípok, amelye
ket maga a gazdasági modern 
iragne ellen az ósdi Hohen- 
heim rozsdás fegyvereivel 

harczba vezényeli, régen lebirkózva vannak. Magátol 
a gyepes vén feíbe nem belefér, hogy a social moz- 
godajlom ellen igenis védekezni lehet magunkat a 
chimie és a machinologie által. Mert minden uy 
vivemagne egy mexabadoulache a terrorismustol, amit 
ellenünk, a birtoque-ostail és kéquér elen, a marxistok 
kifeytik. Amit persze maga nem ért.

Ha én bennem az ész egy idéet kitoj, aztat az 
ész minyárt ki is költ. Az országban most mindenött 
a strike döhöng, és mi nemesi birtokosok futunk a 
veszélyt, hogy a bő termés elromolni fog és oda veszve 
leend.

És mit teszünk mink kettő: az Isten és csekély
ségem? A  nép ellen fog harczolni a gép. Ami tekin
tetben le hagytam rayzolni az én idéemet, ami egy 
kép a közel gyövőböl és ideliozzáfektetve magának 
beköldök. így kölönbözi magát egy úri elme egy 
taplós,gazdatiszti kobaktol.

Es alig születtem meg ezt a diadajlomos gon- 
dolotot, máris kezdődi magát énbennem egy uy 
tanoulmagne a sáskó-invasion ellen, amit mayd jövő 
kegyesemben magával megismertetni fogom. Egyelőre 
csak annyit, hogy a sáskókra ráereszteni fogonk a 
cserebogárokat. Amidőn is ezáltal kicserélve lesznek 
a sáskók, a cserebogárokkal könnyebben lehet végezni.

Es mégis: hogy kimutassam kegyes jóakarato
mat az én alámrendeltjei iránt, elhatároztam, hogy az 
én egész gazdász-személyzetemet rangemelésben fogom 
részesedni, ami maguknak bizonyosan sokkal többet 
ér mint a fizetés-fölemelés. Maga Tajás lesz a törzs- 
tiszttartó, az ispányokból alkotok főispányokat, a 
Barkas Dani kocsisból lesz főtestkocsis, a Gzirok 
Pista igáskoesisból lesz az én altestkocsisom, a Tüdő 
Zigiszmondot kinevezem vályogvető gyári vezérigaz
gatónak és az alatt am való személyzetek közül az

Ágnest dávidcsillagos góré-hölgynek a taxok elenge
désével, amit őneki kellene kifizetni — nekem. De hiszen 
eztet se nem ért maga Tajás!

Hogy maga nyári és téli vetéseket nem inau- 
guriroz a nemesi birtokon, az egy mulasztás. Erről 
még speciell fogunk magunkat, szétültetni, mert két 
saisonnak az elsikkasztását meg nem engedhetem, 
mert az idő drága, time is money, (ügy ehessen 
maga fiatal kukoriczt, mint ahogy maga eztet ért.)

Miért panaszolkod magát azon, hogy az egyik 
hintés lóm, a »Pompadour« karórágó? Hát nem jobb 
ez igy*, mintha volná szecskórágó, ami végre is pénd- 
zet kóstál, mig az, hogy lelegel aztat a régi Összedőlt 
stakétot, csak megkevésebbiti egy reparation költségeit.

írjon meg aztat is, miképen mőköd az uy telep 
bikeia, amit a Széli Kálmán kegyelmes barátomtól 
szerez tönk.

Amivel maradok tapasztalt leereszkedéssel magá
tól a jóltevő kegyes uraság

baron David v. W ewrewsshegyi) de Gecsér, 
udv. tanácsos.

P. S. Az Agnestü! a rangemelést egy darabig 
még felföggesztem, amig az állopötával tisztába gyön. 
Mert hátha megint lagne lesz ?

v. Föntebby.

A szegedi Gromoboj.

Tudnivaló, hogy a Gromoboj az alsósnak az a 
figurája, ahol a bemondónak tisztán ütésekből száz poin- 
tot kell csinálnia.

Tudnivaló másfelől, hogy Szegeden most szénpanama 
van, melynek során kisütötték a lapok, hogy a szerző
déses szénszállitó éveken át rendszeresen 8 7  kiló szenet 
szállított zsákonkiut a városi gőzfürdőnek 1 0 0  kiló  
helyett.

A  napokban ez a szénpanamista egy barátjával 
alsózott a Kassban.

A  partner bemondja a G rom obojt, a szénpanamista 
megkontrázza.

A  parti v é g é n :
Szénpanamista. —  D e hiszen neked csak 8 7 -ed van !
A partner (nyugodtan felírja a grom obojt.) N o hal

lod, te harmadfél esztendőn át szállítottad a 8 7 -e t  100 -n ak , 
csak nem jut tán eszedbe kifogásolni az én számí
tásomat 2

Szempont.
G Ő lö d é n y  M e n y h é r t  (háziúr és városatya.) Ezek 

az újságok nem tudnak igazat mondani. Örökké 
hazudnak. Most is azt olvasom a reggeli újságban, 
hogy a fővárost középkori sötétség boritja, az embe
rek botorkálva tapogatóznak az utczán. Hát egy szó 
se igaz belőle. Olyan világos van, mint akármilyen 
más nyári reggelen.
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„Puszta-Gecséren nincsen sztrájk!"
(Lásd: Wewrewsshegyy b. levelét a 10. I)
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Az uj Sallustius.
— M ü h l b e c k  K á r o l y  r a j z a i v a l .  —

Liber XVIII.
De amoribus deliciisque populi romani.

Caput I. Az isteni Catilina győzelmét előadván, 
meg kell emlékeznem ama nagy férfiakról, kik e győ
zelmet előidézték, s kik ezen időben a római nép szere- 
tete és gyönyörűsége voltak. *)

E férfiak közül némelyek Domitius Proculust 
szeretik dicsőiteni, ki régentén egyik keleti tartomá
nyunkat kormányozd, hol bölcs szigorral hajlitá békére 
a nyugtalan dákokat, kik e miatt a szomszéd Bythi- 
nia tyrannusát hiába ostromiák panaszaikkal, melye
ket ők Írásba foglaltának, s írásukat memorandumnak 
nevezték vala.

Proculus később censorrá választatott, majd 
consul is lett, s ezen tisztében Ráma alapításának 
ezer éves emlékezetét nagy fénnyel ünnepelte meg. 
Ugyanezen időben költözött a római senatus a Tiberis 
mellett épült uj házába, melynél nagyszerűbb épület 
Aethiopián kívül nincs a világon.

Ezen alkalom Rómába csábította a tőlünk 
északra és nyugotra élő nadrágviselő barbárokat (bar
bari braccati), kiket a quiritek az ősi toga pompás 
viseletében fogadtak, ami fölött a műveletlen britek, 
gallok és germánok nagyon csodálkoztak vala.

C. II . Ezenkívül még avval is megörvendezteté 
Proculus a római népet, hogy a város rég elhalt nagy 
fiai közül tíznek, a decemvireknek szobrokat állítta
tott. Eképen nyertek érez- és márvány monumentu

mokat a jámbor Flaminius Pias, ki ezer évvel ezelőtt 
szelidebb erkölcsökre oktatá a római népet, miért is 
a tarpeji szikláról letaszittatotfc; eképen Ignotus 
Caecus az aranykor krónikása, ki Aeneas bolyongá
sainak és a latin föld meghóditásának történetét 
jegyzetté föl számunkra. így Sabinus, a római jog 
atyja; Ennius, a költő; Coriolanus a sebeit nyilvá
nosan mutogató rhetor, kinek napjainkban is oly sok 
követője van; valamint Curio, Tarquinius király hü

*) Százötven évvel később Tacitus halhatatlan tolla is e 
férfiakról irta hogy: brtoes et infaustos populi romani amores.

A  fordító jegyzete.

vitéze; és Brutus, ki Tarquinius királyt megölé. 
E kettő szobra egymással szembe állíttatott, Emléket 
nyertek még Marius, ki a számkivetésben halt meg, 
miután háromszor mentette meg Rómát; valamint 
Manlius, ki a Capitoliumot a samnitek ellen védel
mezve esett el, s kinek fiait Róma később kivégez- 
teté; végre az agg Fabius Maximus, Róma legna
gyobb hadvezére, kit mig élt, »a haza ellenségének 
nevezett a nép.

Ezek a monumentumok örökké fogják hirdetni, 
mily tiszteletet és hálát szokott tanúsítani Róma az 
ő nagy fiai iránt. De hirdetik ezen oszlopok Domi
tius Proculus dicsőségét is, ki mindegyiknek talapza
tára ezen felírást helyeztető: *)

DOM. PROCVLYS. CONS. 

ERIGIT.
ÍERE. PUBLICO.

C. IIP  Azon nagy szolgálatok között, melyeket 
Proculus teljesített a római népnek, említést érdemel 
az is, hogy az ő consulsága idejében érkezett a városba 
Róma leghatalmasabb szomszédja, a pontusi tyrannus 
és Paphlagonia királya: I I  Mithridates, aki kezé
ben telt serleggel haladt a Capitolium ormára, hol

Róma dicső múltjáról szónokolt. Ezzel pedig oly
annyira magához hajlitá a római nép szivét, hogy 
sokan még szónoklatát is komolyan vették, ami ezen 
Mithridatessel eddig még nem történt meg sem 
Pontíisban, sem Kappadokiában, sem Paphlagoniá- 
ban — mely országokban ő naponta háromszor szo
kott szónokolni. Akkor ezen Mithridatest némelyek

*) Érdekes, hogy Proculus e szokása Dia is kövefctetik. 
A magyar államnak például alig van oly palotája, mely hasonló 
felírása tábla nélkül szűkölködnék. A fordító jegyzete.
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Róma barátjának tartották, mely balgaság felett úgy 
Mithridates mint Proculus igen sokat nevettek vala.

Az is Proculus érdeme volt, hogy midőn Cicero 
három nappal november idusa után a senatust erő
szakkal kényszerité, hogy ne csak tanácskozzék, hanem 
határozzon is — két nappal a rá következett hónap 
idusa előtt barátaival a senatus minden bútorát s 
ezek közt a censor magas székét is összezúzta, s erő
szakkal űzte ki a senatusból azt a XL. lictort, kiket 
Cicero parancsolt oda, meghagyván nekik, hogy a 
consulokat és a censort ótalmazzák, azonban bölcsen 
megtiltván nekik, hogy a senatori ütlegek ellen Önma
gukat is védelmezni merészkedjenek.

Proculus e dicső cselekedetével minden jő pol
gár hálájára vált érdemessé, és már csak Cicero meg
átalkodott barátai tulajdonítják e nagyszerű esemény 
következésének azt a bűnt, hogy X V I. hónappal 
később a törvénytipró dictator Sulla parancsára 
katonaság szállotta meg a fórumot, és egy zordon 
centurio — Duodecimus Fabritius nevű — a senatus 
házába is benyomult, hol elfoglalta a censor székét, 
és katonákkal kergette szét Róma senatorait.

Szerencse, hogy a Clio-jegyzette események ily 
elferditői ma már kevesen vannak. Mert Catilina győ
zelme után Cicero hívei közül a jámbor és igazságos 
férfiak, a jó polgárok atque szorgalmas és gondos 
családapák mindnyájan Catiiinához pártoltanak, és 
Marcus Tullius Cicero pártján csak a haza megátal
kodott ellenségei maradtak rneg.

C. IV . Mások pedig Publius Furunculus dicső
ségét hirdetik.

E nagy férfiú ifjú korában a nagy Cato kör
nyezetében növekedett. Vergiliusirak a költőnek, Cato 
barátjának volt veje. A  közügyekben Cato követőjé
nek vallotta magát, s valóban annak mondhatjuk Őt 
mi is, kivált ha nem tekintjük Cato lelki szilárdságát és 
bölcseségét, mely tulajdonságokat Furunculus a sza
vak csodálatos bőségével pótolá.

Ifjú korában már a köztársaság quaestora volt, 
mely tisztéről a hivatali év lejárta előtt mondott lê  
mert attól tartott, hogy az idősb Scipio által viselt 
hadjárat —  Illyricum  meghódítása — koldussá teszi 
a köztársaságot Később ugyan az derült ki, hogy a 
Savus vizétől délre eső illyr tartományok elfoglalása 
Róma békessége érdekében bölcs intézkedés vala, 
Furunculus mégis oly tekintélyre és népszerűségre

jutott ezen tettével, hogy Proculus bukása után a 
consulságra is ő hivatott meg.

Ezen hivatalát a Jog, Törvény és Igazság isten- 
asszonyainak szentelt áldozattal foglalta el.

CL F. Mig elődje a Mars-mezőn lefolyt választás
okon törekedett ellenfeleit eltiporni, addig Furunculus 
jobbnak látta az ellenpártot megengesztelni, s alig 
volt oly kedvezés, melyet ellenfeleitől megtagadott volna, 
miért is haza atyja« névvel ékesittetett föl. S elkö
vetkezvén az az idő, midőn az ellenpártnak már min
dent megadott, és azok tőle mit sem remélhettek 
többé: oly méltósággal bukott meg, mint római fér
fiúhoz illik. A  senatustól fényes és hosszú szónok
lattal búcsúzott, melyet általában az ő politikai vég
rendeletének neveztek, de ezen testamentumot később 
még számos codicillusokkal egészítette ki.

Elkövetkezvén Cicerónak és pártjának kárhozatos 
összeesküvése a senatus ellen, Furunculus az állam- 
férfiúi bölcseség csodáit művelte. Nem a Cicero párt
jából lépett ki, hanem a senatusból. Újból a senatusba 
küldetvén, nem ment oda, hanem barátai előtt tartott 
fényes beszédekben derítette ki, hogy Róma súlyos vál
ságba sodortatott. Ezt ugyanis kívüle nem tudta senki.

Catilina pártjához csak akkor csatlakozott, midőn 
ennek győzelme már kétségtelen vala. Ekkor azonban 
Catilina összes hívei által nagy lelkesedéssel fogadta
tott s számára az óhajtott consulságon kívül minden 
tisztelet megadatott.

Ilyen volt ezen római, ki úgy a szerencsében, 
mint a sors kétségei között barátai és ellenfelei iránt 
egyaránt nyájas vala, úgy hogy soha senki sem 
tudhatta: kit tartson 
Furunculus barátjának, 
kit ellenségének ? Ó ma
ga azokat nevezé bará
tainak, kik szájukat 
előtte hízelgő szavakkal 
gyakorta verdest.ék, ami 
— ha ugyan a miletusi 
Thaiesnek hitelt lehet 
adni — a férfiúi nagy
ság és emberi bölcseség 
legvilágosabb jele.
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Látogatás a fiumei kormányzónál.
—  Interview. —

Én. —  Szerencsésen 
megérkeztem, gróf ur.

Ő. — Örvendek. Ol
vasta a külön vonaton az 
ott kiosztott rendkívüli 
kiadását a radikális »Füg- 
getlen Magyarország «- 
nak?

Én. — Nem én. Én a 
vonaton csapán az étlapot 
olvastam.

Ő. — Pedig érdekes 
volt. Torontálban engem 
imádnak. Ezt a rendkívüli 
kiadást is tudtomon kívül 
Rónay csináltatta. Toron
tálban a Rónay-család 
igen előkelő familia.

Én. — Látom, hogy jól van informálva Méltó
ságod. Remélem, hogy uj állásának előfeltételeit is 
tanulmányozta. Azt bizonyára tudja, hogy Fiume 
Szent István koronájának a gyöngye.

Ő. — Csak volt. A  banketten minden gyöngyöt 
elloptak.

Én. — Sebaj, van még elég. Fölfelé megy bor
ban ar gyöngy, jól teszi.

Ő. — De kérem, hiszen borom sem maradt!
Én. — Hát a beigtatásnál bort is ittak? Azt 

hallottam, hogy csak pezsgőt ittak.
Ő. — Én még a durranását sem hallottam. 

Udvari szállítóim mind elvitték a palotámból Buda
pestre.

Én. — Hát az igaz e, hogy revolverezték is ?
Ő. — Szavamra mondom, revolvert én nem lát

tam. Csupán instáltak alásan. Azért volt installáczió.
Én. — Gróf ur, mondja meg őszintén, mennyibe 

került az installáczió?
Ő. — Nem tehetem. Egy szál czeruzám sem 

maradt, amellyel az összeadásokat, szorzásokat és osztá
sokat megcsinálhatnám.

Én (részvéttel). Borzasztó! Szolgálhatok egy szi
varral ?

ő . — Kérek. (Meglepetésemre a tárczámból csak 
egy szivart vesz ki.)

Én. — Oh, ön idealista, hogy erősebb kifejezést 
ne használjak.

A „PORSSZEfl JANKÓ"  TflRCZflJ/l,
— Sötétség. —

A gázgyári munkások lámpásgyujtogató-szak- 
osztálya kimondta az istentelen szót: ^Legyen sötét
ség!« És Ion sötétség.

A  nap lement, de csillagok nem jöttének. És 
nem jöttének a gyorslábú lámpásgyujtogatók, hogy 
fényt árasszanak a városra. Sötét a határ, mint a 
kibérelt lelkiismeret.

Budapest világváros két napra világtalan várossá 
lett. A  tündérszép királylány czigánylánnyá varázsoló- 
dott. Ez talán még hasznára is volt, a tisztaság 
hiánya nem látszott meg rajta. A  sötétben minden 
czigánylány tündérkisasszony.

A  fővárosi tanács, mikor felvilágosítást nyert a 
sötét helyzetről, nyomban permanencziába lépett. Az 
első intézkedése az volt, hogy a tűzoltókat kirendelte 
a lámpásgyujtogatási műveletre. Ezek azonban méltat
lankodva visszautasították ezt a megbízatást, mivel 
ők, a tűzoltók: oltásra, nem pedig gyújtogatásra van
nak hivatva.*

Ez az intézkedés sikertelen maradván, sürgetősen 
átírtak a fiumei kormányzósághoz, hogy a sötétség 
tartamára nehány világitó-tornyot bocsásson a főváros 
rendelkezésére. Innen azonban az az értesülés érke
zett, hogy a legutóbbi újságírói invázió óta az egyet
len világitó-torony szőrin-lábán elveszett.

Az uralgó sötétségben a legfurább indítványok 
láttak napvilágot. Knvik Mátyás főv. biz. tag előadta, 
hogy ő hallotta hírét a Diogenes lámpásának. For

duljanak hát bizalommal Diogeneshez, hogy megfelelő 
számú lámpást kölcsönözzön a fővárosnak.

Bordás Gábor Iván, szintén főv. biz. tag, azt 
indítványozza, hogy a főváros területére kellő mennyi
ségű Szent János-bogarat kell telepíteni. Indítványozó 
elvállalja a Szent János áldásáért való közreműkö
dését.

Vakond Illés biz. tag veszi át a szót, mondván:
— Mindig amondó voltam, hogy nem kell vilá

gítás. Tisztességes polgárember otthon ül este, az nem 
szorult utczai lámpásra. Annak az egynéhány lump
nak pedig, aki éjszakának idején az utczán kódorog, 
nem világítjuk ki az egész várost. Ha én rám hall
gattak volna, nem volnának utczai lámpások és így 
nem sztrájkolnának a lámpásgyujtogatók, és igy most 
nem volna a nagy kalamitás.

Tulipán Gerzson azt indítványozza, hogy a 
Béc3ből hazatért delegátusok tiszteletére rendezzünk 
általános kivilágítást. Ezt három okból tehetjük. 
Először: mert olyan régen nem volt már általános 
kivilágítás. Másodszor: mert emiatt Goluchowszkiék 
megpukkadnak az irigységtől. Harmadszor : az általá
nos kivilágítástól nem látszik majd az általános utczai 
sötétség.

A  sok bölcs indítvány hiába volt. A lámpás
gyujtogatók nem mutatkoztak.

A  városatyák segítségére jöttek a honatyák. 
Fényes beszédeket mondottak, ragyogó tósztok szi
porkáztak, lángelmék tündököltek. Mind hiába, az 
általános sötétség nem oszlott. Minden fényes beszéd
nél többet ért volna egy szál lámpásgyujtogató. Ez 
pedig sötét csökönyösséggel távol tartotta magát.



1906. Julius 8. B o r s s z e m  J a n k ó 15

Ó (elmélázva.) Nagyhatalom a sajtó. De ha irtó 
hadjáratot indit, akkor végzetes is. Szabad kérde
nem, hány az óra?

Én. —  Hát már órája sincs?
0. —  Bizony, nincsen. Az estélyen egy vendég 

leoldotta lánczostul. Azt mondta, hogy Kossuth Ferenez 
be akarja hozni az Olaszországban divó huszonnégy 
órai napi beosztást és igy a mostani órák czifferblattja 
úgy is hasznavehetetlen lesz. De most már én is kér
dezek valamit.

Én. — ,Csak bátran, édes öcsém.
Ö. — Én írtam valamikor egy pár képzőművé

szeti kritikát. Ez alapon nevezhető vagyok-e én 
újságírónak ?

Én. —  Hogyne? Sőt írónak is. De miért érdek
lődik most ez iránt?

0. —  Mert ez alapon szeretnék beiratkozni a 
hírlapírói nyugdíjintézetbe.

Én. — Tegye ezt, majd beajánlom fölvételre. 
De most Isten vele, kormányzóeskám. Sietek, mert 
dologidő van. Itt — úgy látom — már learattak. 
Aztán^irjon nekem szorgalmasan.

0 . — Adjon bélyegköltséget.
Én. — Tessék! (Elutazom és a corpus separatum- 

ról nem adok többé szeparát-kiadást.)

KÉP-REJTVÉNY.

M egfejtési határidő 1 9 0 6 . julius 2 i -e .

J u ta lm a : az 1 9 0 6 -ra  szóló »SanyarŐ« naptárnak 
egy példánya.

A  »Borsszem Jankó« 2 0 1 2 . (2 6 .)  számában közölt 
kép-rejtvény m egfejtése:

Szádelő.
A  8 7  megfejtő közül elsőnek sorsoltatott k i : 

Gallina Frigyes, Császártöltés. Kiadóhivatalunk előtt mint 
előfizető igazolván magát, az 1 9 0 6 -ra  szóló »Sanyaró*- 
naptár egy példányát átveheti.

Az utcza népe eleinte nem félt a sötétségtől, 
inkább gyönyörködött a szokatlan látványban. A  pin- 
czelakók előbujtak odúikból, hogy sötétséget láthas
sanak. Az anyák karjukon czipelték apró csemetéiket, 
a többi gyerek meg a ruhájába fogózkodott. Minden 
szokatlan esemény kicsalja a népet.

A  Misi gyerek sírva panaszkodott:
—  Édes anyám, attul a nagy homályosságtul 

nem látom a sötétséget. Mért nem gyújtanak gyer
tyát, hogy jobban látnám?

A  Pista meg azt mondja;
— Én látnám a sötétséget, csakhogy az a bácsi 

előttem áll, attól nem látom.
A z utcza eleinte mulat. De amint a komor 

sötétség lejebb-lejebb ereszkedett, a víg kedvet elfoj
totta. Akik előbb tréfáltak, most már csendesek, majd 
aggódva kérdezik: »Hát már ez igy marad?« A gyere
kek félve simulnak anyjukhoz.

Mért nem jönnek már azok alámpás-gyujtogatók?
De azok nem jönnek. Hiába járul eléjük a főpol

gármester, hiába könyörögnek a gyászba öltözött matró
nák, a hajthatatlan lámpás-gyujtogatók nem mozdulnak.

Isten irgalmazzon szegény fejünknek!
Mikor a sötétség a legsűrűbb, az isteni világos

ság legközelebb. Mikor az aggodalom már-már rémü
letté fokozódott, egy csengő gyermeki hang szólal 
meg a tömegben:

— Bácsi, akarják, hogy világos legyen?
A keblekből mint egy sóhaj tört ki a kívánság:
— Akarjuk!
A  következő pillanatban a gyermek felmászott 

a legközelebbi lámpásvason, gyújtót dörzsölt és a sokaság

álmélkodására a lámpás kigyullad és szerte szórja biz
tató világosságát: íme legyőzetett az ördögi rémuralom.

Az emberek áhítattal tekintettek fel a fiúra. 
A  világosságnál felismerték, hogy Garas Jani Il-od 
éves vargainas, a szomszéd házmester fia.

A  sokaság pedig hálát adott a mennyei hata
lomnak, aki ilyen egyszerű gyermek által nyilatkoz
tatta ki akaratát, hogyan kell a sötétséget leküzdeni.

Az első lámpás világosságot gyújtott az elmékben. 
Hát igy is lehet lámpást gyújtani? Száz és ezer inas 
gyerek rohant a lámpásokhoz, a felnőttek versenyezve 
kiisztak fel a rudakra. Egy hahóra világos lett az 
utcza, és nem telt bele öt perez s valamennyi lámpás 
vigan lobogott.

Ennek láttára a lámpásgyujtogatók nyomban 
beadták a derekukat és abbahagyták a sztrájkot.

A  háladatos magisztrátus a baj elhárításának 
emlékére érmet veretett.

E lől:
Garas János

ILod éves UbmémŐk jelölt.

Hátlapján:
Veretett 1906. juh 3-án.

És Garas Jani pironkodva rejtegeti ezt az érmet. 
Nem mutatja senkinek. Minek is az egész világnak 
azt tudni, hogy ő Garas János 1906. jul. 3-án vere
tett. Valóban a hátlapján ?eretett. A gazdája által 
lábszijjal veretett, amért -az utczán lebzselt és a 
lámpáskaróra mászkált. Látnok.



16 B o r s s z e m  J a n k ó 1906. Julius 8.

,FIUME“ U T Á N
—  Régi motívum. —

Czéllövő-verseny Fiiaméban.
Fiúméban a kormányzói instal- 

láczió alkalmával jól sikerült czél~ 
lövő-versenyt rendeztek hazánk 
hivatott lövészmesterei. A  verseny 
a diszes kormányzói palotában folyt 
le az előkelő és nagyszámú közön
ség teljes kizárásával.

A  versenyzők vontcsövű revol
verekkel lőttek czélba három lé
pésnyi távolságból. A  czcl egy 
diszmagyarba öltözött bábu volt 
gr. N. S. monogrammal.

Az első dijat (1500 korona) Kratzmieh Tó
biás, a » Hajnalban-Hajnal előtt« czimü krajezá- 
ros politikai havilap szerkesztője 
nyerte el.

Az ünnepségen részt vett ne
hány monitor-tulajdonos is, aki 
versenyen kívül (hors coneours) 
nehány jól irányzott, sikeres lövést 
tett ágyújával a czélra.

Á  verseny eredménye arról 
tett élénk tanúbizonyságot, hogy 
amig ambicziózus és telt erszényü 
főuraink lesznek, nincs okunk fél
teni a magyar ezéllövő-sport jö
vőjét.

A  S Z ÍN V O N A L .
Zselénski Róbert gróf azon panaszkodott a 

főrendiházban, hogy a parlament színvonala egyre 
sülyed.

A kormány ennek következtében megbízta 
Kossuth Ferenezet úgy is mint indzsellért, hogy az 
•eszményi niveau* kiépítéséről minél előbb gondos

I. reporter. — Barátom, a kormányzó beikta
tása valami grandiózus volt! Négyszáz személyre 
terítettek csupa nehéz arany-eszczájggal.

II. reporter. — Mutasd!

Beszterczebányáról.
—  Berlini beszélgetés. —

— Hallotta ? Naykausz grófot fölmentette as 
esküdtszék.

— Be kát mivel is volt vádolva?
— Azzal, hogy az anyósát arzeniknmmal meg

mérgezte.
— Hogyan? És ilyesmi Magyarországon el van 

tiltva? íme, a Balkán!

kodjék.

Zsom bolya. Köszö
net a kövér csodabo
gárért. —  G. A. Talán 
más applikáczióval fel
használjuk. így már 
kissé avítt. —  M. M. Kö
szönet a figyelemért, de 
már megelőzték. — F. K. 

(Makó.) Köszönet és üdv. —  D. L. A  csodabogár jó. Az ötlet 
nem az. —  K . E. Csipegettünk közüle. —  Krompachi. Az
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I g m á n d i keseriiviz azetrontottgyosrot2-3 é ri alatt teljesen rendbe hozza.
Használata valódi áldás gyomorbajosoknak és szék- 
szorulásban szenvedőknek. K útkezelőig Komárom
ban. o Kapható mtndenött kis és nagy üvegben. 752

egyik adoma, (a közölhető) a kalendáriomba kerül. —  K is
pest. J óízű a paraszti irás a porcziórul. Meglátjuk, tudunk-e 
valamit csinálni belőle ? — F. L. (Bdpst.) A  csodabogarak közt 
akad igazi. —  Nagy-Rhéde. A  téma nem országos érdekű és 
sokkal siralmasabb, semhogy mulatságossá lehetne tenni. Majd  
lesz még olyan is. — G. A. Hej, csak ne volna olyan istente
lenül gonosz a tréfa, de elkelne! —  Zsm bly. Oh, boldog 
Magyarország! Hát van még földbirtok szabad ? M ég pedig 
akkora, hogy könnyelmű pazarlással rászórja arra a becses 
levelére, melyet hozzánk intézni szíveskedett. —  Rues. (V. 
Bgdny.) »Te csak dalolj, dalolj!« Ezt kiálthatjuk oda Oerő 
Attilának is, aki legújabb könyvével (» Szerelmes zsoltárok<) 
ismét boldog vigasztalást nyújt azoknak, akiket a szerelem 
édes baja bánt. Ezúttal uj mesgyén jár. Mint a paderborni 
pusztán andalgó költő a sonkapáczoló füstben is az áldozati 
lángból fölszálló rózsaszín felhő bodrait lá tja : azonképen Gerő 
is a hétköznapi élet józan jelenségeiben is az ideált. E  zsoltá
rokban ölelkeznek a szeretet és szerelem, a kegyes rímek fohásza 
édes ölelésbe fül. E  finom, fűszeres költeményekben a szárnyas 
gyermek hol angyal, hol Ámor. Az ő pünkösdi verse egyazon 
lélekzettel magasztalja a szent-lélek szerteáradását és énekli 
a rózsafakadást. Vallomás és helleluja. —  Z . B (Árpád.) Ez a 
küldemény bevált. A  kívánsága már bizonyos kitüntetés, melyre 
kipróbálva rá kell szolgálni. De ne csüggedjen, mert kilátásai 
biztatók. —  Lakonikus. Szórejtvényt ez idő szerint nem köz
lünk. —  Menyháza. Jaj, kérjük nlássan, ha mi őzt a genret 
akarnék kultiválni, száz baj lenne belőle. Különben is tévedés
ben méltóztatik lenni a szóban forgó tréfás szó igazi jelentése 
felől. —  Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő LIFCSEY ÁDÁM.
Kiadó-tulajdonos A Borsszem Jankó lapkiadó-részv.-társaság.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest V II . Miksa-u. 8.

Telefonszám: 90 — 45*

Előfizetési á r :

Egész évre 16 K . —  Félévre 8 K . —  Negyedévre 4 K .
Egyes szám á r a : 36 fillér.

i^RONDORFl A  IE0J0BB 
I  Y l NYALKAOLDÓ GYÓGYVÍZ.

S ít . Lukács fürdő gyógyfürdő, 
Buda. Téli és nyári gyógyhely. Ter
mészetes forró-meleg kénes for
rások, iszapfürdők, iszapborogatá- 
sok, zuhany massage, vizgyógyiníé- 
zet, szénsavas fürdők, villany fény- 
fürdők, gőzfürdők, kő- és kádfür

dők, gyógyvizuszodák. — Olcsó és gondos ellátás. — Csúz, köszvény, 
ideg- és borbajok, stb. felől kimerítő prospektust kőid ingyen a Szt. 
Lukácsfürdő igazgatósága, Buda. 743

LEGJOBB

V é r t é  s-féle Sósborszesz 
Minden házban szükséges.

E lső  L eánykih ázasitási E g y le t  mint szövetkezet. Gyermek* 
és életbiztositó-intézet Budapest, VI., Teréz-körut 40-42. Alapittatott az 
1863. évben. Folyó óv iunius havában 1.547,100 K értékű biztosítási aj in 
lat nyujtatott be és 1.313,400 K értékű ui biztosítási kötvény állíttat* tt 
ki. Biztosított összegek fejében 107.793 K 21 f  űzeti etett ki. 1906. január 
1 tői, junius 30-áig bezárólag »,061.400 K értékű biztosítási ajánlat nyuj
tatott be és 7,386.000 K értékű uj biztosítási kötvény ál.ittatott ki. 
Biztosított Összegek fejében a folyó évben 525 579 K és az intézet fenn
állása óta 10,691.283 K 30 t fizettetett ki. Ezen imézet a gvermek- és 
életbiztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és leg
előnyösebb feltételek mellett.

Z E U S - L Á T C S Ő
144 m. 6 ach- 
romat. üveg
gel igen nagy 
látókörrel. — 
Eddig .'*0000 

darab eladva. 
Ára 12 kor. 
Árjegyzék in

gyen. Rundbakin M. Bécs.iX., 
Lichtenstetn-atrasse 23. 594

Csizfördőbs utazók igeimébe! I!
A Margit-nyaraló bún szobák 
1 K-tól 8 K-ig, aMargit-pen- 
zióban külön szoba, ellátás 
és kiszolgálattal elő- és ufó
évad 3 K 20  U  főévad 4 K- 
ért kaphatók. Levelek inté- 
cendők Margit-nyaraló.vagy 
a Penzió felögyelöségéhez.

tehát egész- 
764

Hem uj épület 
séges lakúisok.

TANNINGENE
leg job b

hajfestőszer.
Á ra  . . . .

Anton i.
Wien,l,Wallfischgasse 5. 
XVIII., Kari Ludwígstr. 6.
Raktár: gyógy-és illat
szertárakban stb. 722

? APUI KAS 
KOTÁNTI

elszomorodva látja, hogy a kor
mány megvásárolja a sajtót. Lám, 
ha a kormány nem a Független 
Magyarországot vásárolta volna 
meg, hanem v a ló d i  s ze g e d i  
r ó z s a p a p r i k á t  vásárolt 
volna, most nem keveredett volna 
ilyen kellemetlen botrányba! A 
becsületes magyar paprika kap
ható Budapesten a föüzletben, 
Teréz-kŐrut 7., a Kecskeméti- 
utczai fióküzletben és Szegeden 
a Kárász-utczában. 641
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FI6ER I .  Orveeok legkényelmesebbnek, legmegbízhatóbbnak ismerték el.
A  e e v A M  v i r s l i  a  Sok nőorvos, egyetemi tanár 

A s s z o n y  ¥  S O O *  bebizonyithatólag rendeli. 
Prospektus több mint 5 000  hitelesített elismerőlevéllel 
ingyen és bérmentve. 1 Dtz. 3.10 kor. bérmentve. Levél- 
bélyeget fizetéskép veszem. H. UNGEE vegyi laborat. 
Berlin B. W . Priedrichntr. 01/02. 776

Kapható 
minden gyógy- 
szertárban és 
Drogériában.

Egyetlen szer, 
tudományosan 
befctzoiylm , 
nikotin ellen!

A legfelsőbb 
körökben be

vezetve.

60 filléres

HA ŐSZÜL A HAJA
használja 
a hírneves STELLA-VIZET 2 korona
mely nem feet, hanem a haj eredeti színét adja visasa.

SS ZOLTÁN B É L A f
ő cs. és Idr. Fensége József !Öh. ndv. szállítója.

Budapest, V., Szabadság-tér, “ u “ £ :
Postai szétküldés naponta. 644

reális permanens eladása a leg
kisebb törpétől a legnagyobb 

fajtáig Fuchs Wenzelóriás _ „ _____.. -
kutyatenyészetéből Prága-Kla- 
movka (X Csehország). Bő ké
pes árjegyzék számos tanácscsal 
a kutya tenyésztése, nevelése 
és élelmezése körül, minden 
kutyabarátra nézve fontos, bér
mentve küldetik be 30 filí.-ért.

NE VÁSÁROLJON SELYMET,
mig a mi, csak jótállással megbízható gyönyörű fekete, 
fehér vagy színes selyemujdonságainkból mintát nem 
kért. Különlegesség: selyemszövet menyasszonyi, tár
sasági vagy utczai toilettekre és blúzokra, bélésre stb. 
1 kor. 15 fill.-töl kezdve 18 koronáig méterenkint.

Mi csak jótállással, megbízható selyemszövetet 
adunk el közvetlenül magánfeleknek vám- és portó
mentesen a lakásra szállítva, t70

SCHWEIZER & Co., Luzern U. 46. (Svájcz).
-----  Selyemszövetkivltel. — Királyi udvari szállítók. -----

Szaba
dalmazva.

Kitűnően véle 
ményezve. 

« 3
Több ízben 
kitüntetve.

Világhírű!

kákban, prospektussal

KITŰNŐ MINŐSÉGŰ

U T IB Ő R Ö N D Ö K

a £ 3 3 H E E I “
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál 
és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészaé
Sesebb asztali és borviz. Hathatós szoznjcsillapító. Vidékre 

s külföldre fuvardíj mentes szállítás. Kérjen árjegyzést. Szén- 
savtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége 
folytán pótolja a franczia Evian és St. Galmier vizeket.
793 Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat, Budán.

'----------------------------------------------------------------------- ^

5 korona és ennél több napi jövedelem.

- | -  Vértisztitó-kúra - | -
A legjobb szer a vér megbete
gedése és az elhízás ellen a 
Müller Adolf-féle Hegyitea. Pros
pektus iügyen. Csomagja 50 f  
és 1 K. Képviselők kerestetnek. 
5 csomag a gyárból bérmentve 
5 K. Sanitas Schönberg-Berlin 
144, Gothenstrasse 47. 742MINDEN MINŐSÉGŰ NEMES FAIKUTYÁK

Képes árjegyzék: vidékre ingyen és bérm entve.

H i l Z M U N K i - X Ó T Ó a á F -  
társaság. Kerestetnek munkatár
sak nők,férfiak -  az otthon elhagyása 
nélkül —az aj kötőgépen való kötés
hez. Előismeret nem szükséges. Az 
árut mi árusítjuk, egyszerű és gyors 
munka egész évben otthon végez
hető. Hausarbeiter - Strickmaschi- 
nen-Gesellschaft Thos. H. Whittik  
fc Co. Budapest, IV., Havas-u. 3—35. 
vagy Prága, Petersplatz 7 —35.

kosarak, kézitáskák, 
to ilet-táskák és bőr- 
diszm üáruk a legna
gyobb választékban

HELLER MÓR UTÓDA DttSNÉL

B U D A P E S T , K Á R O L Y -K Ö R U T  3. SZ.

A már 32 
éve a ke

rékpár- 
világot 
uraló 
eredeti 
angol

Helical Premier és The-Cham- 
pion kerékpárokat dupla ha-
rang-csapágygyal és szabadon
futóval 3 évi jótállással, minden 
árfelemel és nélkül, szigorúan az 
eredeti gyári árakon havi 12 és 
15 koronás részletekre adjuk és 
kerékpáralkatrészeket az egész 
világon létező összes kerékpá
rokhoz (külső és belső gummik, 
csengők, lámpák, pedálok, Ián- 
czok, konusok és csészéket stb.) 
óriási forgalmuk következtében 
méljren leszállított nagybani eredeti 
gyári árban 3 0 %  árleszá lli 
tással szállítunk vidékre is bárhova
L Á N G  JA K A B  É S  FIA
kerékpár- és alkatrész nagykereskedők
Ausztria-Magyarország legna
gyobb, legrégibb és legmegbíz

hatóbb kerékpár-raktára
Budapest, József-körut 41. sz.
Fióküzlet : B&ross-térd. és Bu
dán II., Zsigmond-u. 9. Disz- 
árjegyzókünk 1000képpel kerék
pár és alkatrészekről ingyen és 
bérmentve. 693

EMMERLING 
ADOLF

t ü z i j  át  ék- ,  
lam pion- és 
fáklyagyáros

B U D A P E S T
IV.,Gróf Károlyl-utcza 26. 

Árjegyzéket bérmentve küld.

p
U«J°5

G ő z fü r d ő  m in d e n  l a k á s b a n
Kühnel szabad, szoba , 
gőz- és forró levegő, 

valamint villam os 
fény kabinjai. 770 

Egyszeri! kabin kor. 3 0 .—
Combin kabin kor. 45 .— 
csomagolás nélkül a gyárban

Prospektus ingyen és bérmentve. Adod KUhnel, hyg. 
készülékek különleges gyára, Wien, Itt., Gürtel No. 25. N.

Művészeknél és műkedvelők
nek ! Paradicsomi szép
ségben (színes aktok) férfi, 
női és gyermekaktok,színes, 
szabadban fel vett fényképek 
után. Egy aktgyűjtemény, 
a mely a maga nemében 
páratlan és utolérhetetlen, 

nodelek Ideális szép
éé előkelőségében, 
eredeti fényképek 

irositásában i A gyűj
temény 30 lapjának mindegyike magában is egy kép, a mely 

* mázva egy pompás, igazan művészi szobadísz. Alak: 30X40 
Síagy, szép figurák (20X26 cm.). Küldün k : 2 K 25 fillérért 

frko mintaküldeményt, 7 K 80 fillérért 3 különféle, gondosan 
.......  * ........................... * lOkül-

berúmizva egy pompás, igazan művészi szobadísz.
cm. Nagy, szép figurák (20X26 ci 
frko mintaküldeményt, 7 K 80
összeválogatott küldeményt, lepecsételt w Diai>ouuu»gi;íiu , jlu kül
deményt (komplett művek) 24 K 60 fillérért franko. Komplett 
elzárható művészmappában 32 K franko. (Utánvét 50 f-rel több). 
Oswald Schladitz & Co Berlin W. 57. BUlowstr. 54. B. J. 779F é n y k é p e z ő  g é p e k  é s  f é n y k é p é s z e t i  k e l l é k e k .

Nagy választék fényképészeti készü
lékekben 2 frt 25 krtól kezdve, 
melyekkel bárki minden előismeret 
nélkül a legtöbb képeket készít

heti, kaphatók 631

Czig le r  és Schlesinger
Budapest, Kerepesi ül 36j. sz.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.



A M. KIR. Á LLA M VA SU TA K  NYÁRI M E N E TR E N D JE .
A vonatok indulása Budapestről Érvényes 1906. május l-töl. A vonatok érkezése Budapestre. Érvényes 1906. május l-tll,

A  keleti pályaudvarról

P
és aa ® hová

A  nyugoti pályaudvarról A  keleti pályaudvarra

g g hová SS>
honnan

A  nyugoti pályaudvarra

« á honnan

Délelőtt Délelőtt Délelőtt Délelőtt

316»)
28
10

906
302
903
604

1302
402
318

1002
606

1508
1006

408
2

24«)
506
306
944

gyv.

gyv.

gyv.

gyv.
SZV.

tSZSZ.

Hatvan
Nagy-Kanizsa, Triest 
Wien, Graz, Sopron 
Újvidék, Zimony 
Ruttka 
Belgrád, Brod

ÍGyrehérvár, N.-Szeben 
Kolozsvár, Tövis, 
Stanislau 
Fehring, Graz 
/Kassa, Lemberg,

( Máramaros-Sziget 
Gödöllő
Zágráb, Fiume, 

.Torino, Róma,
(Pécs, Vinkovce 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba 

/Zágráb, Fiume,
(Pécs, Brod 
(Munkács, 
(Máramaros-Sziget 
Wien, Graz, Sopron 
Bicske

{Kolozsvár, Brassó, 
Máramaros-Sziget, 
Stanislau 
Ruttka, Berlin 
Kiskőrös

102
146
122
150

712a
6502
4102
143

1404
104
152
712
134

4110«)
116
154
708

156a
136«)

16508

gyv.

kel. o. (Wien, Páris, 
exprv 1 Ostende, London 

szv. Palota-Újpest 
Érsekújvár 
God
Szeged, Szolnok 

/Lajosmizse, 
(Kecskemét 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Zsolna, Berlin 
Wien
Dunakeszi-Alag 

/Temesvár, Karánsebes 
(Báziás
Vácz, Nagy-Maros 
Piliscsaba 
Wien, Berlin 
Palota-Újpest 

/Bukarest,
(Báziás 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 

/Lajosmizse, 
(Kecskemét

gyv.
szv.

motv.

Délután

Délután

8
610
310
320

1304
912
602*

4
404

20
312
504
510

1902

904
1022
304
16

322
308
508
314
914

1004

1706
22

324
1006
1510
502

406
1306
606
910

12
106«)
328

12 20 szv.
12 20 >
12 :S5 >
1 30 »
1 50 gyv.
I 55 szv.
2 00 gyv.
2 10 >
2 15 »
2 25 szv.
225 »
2 35 gyv.
2 40 szv.
2 50 »
3 00 gyv.
3 20 >
3 25 w .
3 so gyv.4 30 szv.
5 20 >
5 35 >
5 45 >
6 25 »
6 25 »
6 50 gyv.
7 05 szv.
7 15 >
8 15 »
8 30 »
8 45 >
9 15 gyv.
9 to szv.
9 40 »

IO 10 >
10 10 »
10 30 >
11 ÜO gyv.
11 10 w .

Szombathely, Wien 
íArad, Tövis,

Hatvan, Szerencs 
Gödöllő 
Fehring, Graz 
Szabadka, B.-Brod 
Arad, Bukarest*) 
Wien, Páris 
Kassa, Lemberg 
Bicske 
Hatvan

/Kolozsvár, Tövis, 
(Szatraár-Németi 
Szolnok 
Oödöllö 

/Pécs, Eszék, 
(Gyékényes 
/B.-Brod, Belgrád, 
i Konstantinápoly 
Paks
Ruttka, Berlin
Győr
Gödöllő
Ruttka, Berlin 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan 
Kiskőrös 

/Zágráb, Fiume, 
(Róma, Torino 
/Máramaros-Sziget, 
(Stanislau 
Bicske, Triest 
Gödöllő

/Zágráb, Fiume, 
(Pécs, Brod 
Kassa, Csorba

Fehring, Graz 
Arad, Brassó 

/Belgrád, Eszék, 
(Bosna-Brod 
Wien, Páris 

/  Kassa, Csorba,
\ Lemberg 
Ruttka, Szerencs

6704
156
128

|4108
158

4114»)
126
160
704
120

4104
720

6510
106
170*)
162
130
716

6504
108
138
164
124
722

4106
710

1406
166
132»)
140»)

6512
168
118
706

1408
714
172*)
902«)

702*)

05
15
25
40
10
05
15
20
25
30
40
45
50

-00
3 20

15

gyv.
szv.

motv.
gyv.
szv.

gyv.
szv.

gyv.
15 8ZV.

motv.
szv.

gyv.

keleti 
exprv. 
kel. o. 
exprv.

Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Dorog
Dunakeszi-Alag
Piliscsaba
Párkány-Nána
Palota-Újpest

§ukarest, Báziás 
rsekujvár 
Esztergom 
Czegléa 
/Lajosmizse, 

(Kecskemét 
Wien, Páris 
Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Szeged 
Lajosmizse 
Wien
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Párkány-Nána 
Czegléd 
Esztergom 
Bukarest, Báziás 

/Zsolna, Berlin, 
(Pozsony 
Palota-Újpest 
Vácz, Nagy-Maros*) 
Vácz

/Lajosmizse, 
(Kecskemét 
Palota- Újpest 
Wien, Páris 

/Szeged, Báziás, 
(Bukarest 
Zsolna, Berlin 
Kis-Kun-Félegy háza 
Palota-Újpest 

(Belgrád, 
(Konstantinápoly 
/Bukarest, 
(Konstantinápoly

K vo ünnepnapomon máj. ’M-ioi
«  szeptember 9-ig közlekedik,

kiflik á M Évában csak Brassóig közle
2 í ? d?  JBudapestről május 31-től.

— ) Csak hétköznapokon közlekedik.

*) Vasár- és ünnepnapokon máj. 26-tól 
közlekedik.

•) Vasár- és ünnepnapokon máj. 20-tól 
bezárólag szeptember 9-ig közlekedik.

•) Május havában csak Váczig közle
kedik.

•) Minden kedden, csütörtökön és va
sárnapon közlekedik.

•) Minden szerdán és szombaton közle
kedik.

•) Vasár- és ünnepnapokon májas 6-tól 
közlekedik.

645

327
1707
909
607
19

405
11

15(ö»)
317
913
507

1307
309
501

1021
1005
1509
509
311

1003
13

307
911
27

vv.
szv.

gyv.
szv.

gyv.

gyv.

/Mária-Radna,
Arad, Nagyvárad, 
Debreczen 
Berlin, Ruttka 

/Stanislau, 
(Máramaros-Sziget 
Belgrád, Bosna-Brod 
Brassó, Arad 
Bicske, Gyékényes 

/Lemberg, Kassa, 
(Máramaros-Sziget 
Wien, Triest 
Csorba, Kassa 
Gödöllő 
Kiskőrös
Brassó, Kolozsvár 
Graz, Fehring 
Hatvan
Bukarest, Brassó 
Paks, A.-Ptaszabolcs 

/Fiume, Zágráb, 
(Brod, Pécs 
Csorba, Kassa 
Szolnok 
Hatvan

/Torino, Róma. 
(Fiume, Zágráb 
Győr
Berlin. Ruttka 
Szabadka
Triest, Nagy-Kanizsa

Délután

319 12 10
609 12 25
301 12 40

7 12 45
903 1 00
601*) 1 10

1901 1 30
401 1 30

1 1 45
503 1 50

1301 210
313 3 IO
321 5 40
15 O35

505 6 40
907 655
305 7 00

3 7 10
605 7 20
325») 7 50

1007 7 55
407 810
21 8 45

1507 850
1001 9 05
303 9 10

9 9 30
603 9 35

1365 9 50
905 1000
403 1010
323 1035
547 1050
23*) 11 OC

315*) 11 10

gyv.
SZV.

gyv.

gyv.

gyv.

szv.
gyv.

Gödöllő 
/Tövis, Arad, 
(Püspökladány 
^Berlin, ̂ Ruttka

{ Belgrád, Bosna-Brod 
Bukarest,*) Arad 

^Gyékényes, Eszék,

Lemberg, Kassa 
London, Páris, Wien 

/Tövis, Kolozsvár, 
(Szatmár-Nómeti 
Graz, Fehring 
Hatvan, Szerencs 
Gödöllő 
Győr

{Brassó. Kolozsvár, 
Stanislau, 
Máramaros-Sziget 
Belgrád, Brod 
f Bénin, Ruttka, 

t Szerencs 
Wien, Graz 
Brassó, Arad 
Gödöllő

/Fiume, Zágráb, 
(Brod, Pécs 
/Munkács,
( Máramaros-Sziget 
Bicske
Csorba, Kassa

(Torino, Róma. 
Fiume, Zágráb, 
Vinkovce, Pécs 
Berlin, Ruttka 
Wien, Graz 

/Nagy-Szeben, 
(Kolozsvár, Stanislau 
Graz, Fehring 
Zimony, Ujyiaék 

/Munkács, Kassa,
\ Máramaros-Sziget 
Gödöllő 
Nagykáta 
Bicske 
Hatvan

701«) 12 50 kel. o. 
expr.

/Konstan tinápoly, 
(Bukarest

141 4 18 szv. Palota-Újpest
143 5 85 » Dunakeszi-Alag
721 5 45 > Czegléd

Szolnok. Czegléd6701 « 15 »
145 625 » Palota-Újpest 

Berlin, Zsolna|1407 635 »
6503 655 * Lajosmizse
j 217 7 05 tv.sz. Párkány-Nána
709 7 15 szv. Bukarest, Báziás

4107 7 25 » Dorog
147 7 35 > Palota-Újpest 

Páris, Wien117 7 45 »
149 800 » Göd
131*) 8 10 » Nagy-Maros

6507 8 15 motv. /Kecskemét,
(Lajosmizse

I 713 825 szv. K is- Kun-Féle gy há za
*4101 835 » Esztergom

123 845 » Párkány-Nána
151 9 10 » Dunakeszi-Alag

1403 9 25 gyv. /Berlin, Zsolna, 
\ Pozsony 
Palota-Újpest153 1020 szv.

119 1050 » Érsekújvár
715 10| 55 » Szeged

Délután

155a 126> szv. Palota-Újpest 
Pál óta-Újpest155 12 55 »

. 703 1 15 gyv. Bukarest, Báziás
133 1 20 szv. Vácz, Nagy-Maros
103 1 40 gyv. Páris, Wien

6509 1 55 motv. Kecskemét, Lajosmizse
157 2 10 szv. Dunakeszi-Alag
159 3 05 > Palota-Újpest
127 3 55 » Nagy-Maros
169*) 4 05 a Palota-Újpest

16703 4 15 » Szolnok, Czegléd
4103 4 30 > Esztergom

Palota-Újpest161 5 40 a
135«) 5 45 a Nagy-Maros
115 5 55 a Wien, Berlin
707 030 gyv. Bukarest. Báziás,
163 650 szv. Palota-Újpest
105 7 00 gyv. Wien
711 7 10 szv. Temesvár, Báziás
137 7 50 a Nagy-Maros

4109*) 8 10 » Piliscsaba
165 820 » Palota-Újpest

845 » Párkánynán*
»501 855 a Kecskemét, Lajosmize

107 9 05 gyv. Wien
4105 9 15 szv. Esztergom
1405 0 45 gyv. Berlin, Zsolna
4113*) 1005 szv. Piliscsaba

167 1015 > Palota-Újpest
1390 1030 » Vácz
723 1040 a Szeged
129 1045 a Nagy-Maros
901») 1055 keleti 

expr. 
kei. o.

/Konstantinápoly,
(Belgrád

101 11 00 /London, Ostende,
expr. (Páris, Wien

6511 11 15 motv. Kecskemét, Lajosmizse
171») 11 20 szv. Palota-Újpest
121 l l ’SO a Érsekújvár

*) Érk. Budapestre junius 1-től. •) Májas
ban csak Brassótól közi. *) Ya«ár- és ttn 
oepn. máj. 20 tói bez szept. 9 íg közié- 
kedik. *) Csak hétköznapokon közlekedik.

>) Érkezik minden hétiön és csütörtö
kön.

*) Junius l közlekedik.
*) Vasár- és ünnepnapokon mái. 26 tói 

bezárólag szeptember 9-ig közlekedik.
*) Vasár- és ünnepnapokon máj. 26tól 

közlekedik.
•) Érkezik minden kedden, csütörtökön 

és szombaton.
«) Vasár- és ünnepnapokon máj. 20-tól 

közlekedik*

Budapest-Józsefvárosról.
II 330«)j ;[|>)

Budapest-Józsefvárosra.
Péczel 329*>

40021
4010«)

Buda-Császárfürdő kitérőről.
6 14
854

szv. I Esztergom 12 20 szv.
> ! Piliscsaba 1 55 »

2 29 »
1 6 30 »

Dorog
Piliscsaba
Esztergom
Esztergom

*M Péczel

4007
4001

Buda-Császárfürdő kitérőre.
szv.» Dorog

Esztergom
39 szv. 
19 »
22 *

10 15

Esztergom
Piliscsaba
Esztergom
Piliscsaba



VP7PK7fl* Minden darab szappan a SCH1CHTTPtPiouj. névvej tiszta és ment káros alkat
részektől. %

Jótállás * 25-000 koronát fizet Schicht György czég Aussigban 
UI J ‘ bárkinek, a ki bebizonyítja, hogy szappana a *8ekleht" 

névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. 672

Ama nagyszerű hatályos tisztító erő, valamint ama kiadósság, amelyet a S c h lc h t -s z a p p a n n á l  
észlelhetünk, lágysága és teljes tisztasága, azon különös gyártási mód eredménye, amely a nyers
anyagok feldolgozásánál a legnagyobb pontosságon alapul. A  nyersanyagok nagyrészt saját 
művekl>en állíttatnak elő. M ili ió s z o r  k ip r ó b á lv a  é s  k itű n ő n e k  b iz o n y u lt !

I ^ K m V  adó házas-
társaknak! 

Gazdagon illusztrálva 1*80 kor. 
A kettő együtt 3 kor. utánvétel 
50 fillérrel több. I.. Sachtle- 
ben, Berlin 265, Kőpnickerstr. 44. 
Német kiadás. 788

Nyomatott az * A T H E N A E U M * irodalmi és nyomdai rész vény társulat betűivel. Budapest, V II ., Kerepesi-ut 54. (Athenaeum-épület.)

B A L A S S A -F É L E  V A L Ó D I  A N G O L

A LEGJOBB ÉS  
LEGHATÁSOSABB SZÉPÍTŐ-SZER.
2—3-szori beken és után eltávolít minden arcztisztátlanságot, kiütést, 
pattanást, májfoltot, bératkát (xnitessert). Kisimítja a ránczo- 
kat, redőket és az arczbőrt fehérré, üdévé, finommá varázsolja.
Teljesen ártalmatlan és a szépség megtartására, ápolására é* növelésére 
minden másnál jobb. Csak Balassa névvel valódi. Egy üveg ára 2 K.M in d e n  h öl& y = k e d v e n c z e =

a kellemes illatú és nagy
szerű hatású T7G O B X Á - 
SZAPPAN. Ára 1 korona.

Finom arcz
biztos vélője a Balassa- 
féle PU D ES. Fehér, krém 
és rózsaszínben kapható.
Ára ......... ..........  2 korona.
Kis doboz ... 1.20 korona.

== Bájos =
arozszint, üdeséget, fiatalos
ságot kölcsönöz a Balassa- 
féle U G O B K A -C B É K .
Ára ....................  2 korona.

k é s z ít ő  é s  s z é t k ü l d é s i  h e l y :

BALASSA KORNÉL gyógyszertára, BUDAPEST-ERZSÉBETFALVA
Postai szétküldés naponta. Kapható minden nagyobb gyógyszerkárban.

+ Hyglenikus szűk- I 
ségleti csikkek " j "

legiobb és legolcsóbb beszer
zési forrása. Tartalomdás ár
jegyzék ingyen. Újdonságok 
hölgyek részére 4 koronáért. 
4 nagyon finom minta uraknak 
1 korom. Sanitas Versandhaus 
hyg. Arti kel Berlin-Schöne
berg 144 Gothen-str. 47. 748

NINCS NIKÖTINM ÉRGEZÉS! kiállítás Bécs. alakú, törvénye
sen védettután- 
zat,raelyaszivó- 
nál a dohányzás 
illúzióját ée izét 
pó 'OÍja. Ára 2 K 

utánvéttel.

n O C C A B E T T E s »

C C A R E T T US C H . 0 V  g a z d a g  p r ó b a -  
k ü ld e m é n y  5  firt.
Legújabb árjegyzék próbakötés
sel és kabinet-kép 1 fr t  (levél 
bélyegben is). Dobrovatx J., 
Pozsony 48 I. 874

! U R A K !
♦ Capsulae c. Oleo _a- 

Santall 0 25 jegyű *  
Z A M B A  C A P S U L A
Gyógyít hólyag- és hugycsö- 
bántalmat fájdalom nélkül 
néhány nap alatt. Orvosok 
ajánlják. Sokkal jobb, mint 
a sántái. Egye
düli gyáros:
C A B T O V .
4 koronájával 
kapható. Fő - 
raktár és szét- 
küldő-hely:
Török József, gyógyszel 
tára, Budapest, Király 
utoza 12, Brad ) C., gyógy
szertára. Bécs 1., Fleisch 
markt és minden budapesti 
gyógyszertárban. 720

P o m p á s  f a l a t  a pozsonyi 
mákos- és dióspatkói

részére, valamint mindennapi 
használatra is. — Postaláda 60 
drbbal 3 frt, 30 drbbal 1 frt 
80  kr. vegyesen vagy csak 
egyik fajtából, a pénz előzetes 
beküldése vagy utánvét mellett. 
Speczialitása Bichter Al
bert pozsonyi sütödéjének, 
Pozsoay 75/D. Alapitt. 1822.

KÖNYV A HÁZASSÁGRÓL.
39 érdekes 

képpel. 
Retautél.1 kor. 
f. Töké-

izzadás
kéz és hónaljak izzadása 
ellen biztos szer a »5ucrln 
Balsam s pár nap alatt meg
szüntet minden helyi tenné 
szetü büdös ízzadást. 1 üveg 
ára 2 K, 3 üveg bérmentve, 
postán szét küldi Prágay Ele
mér gyógyszerész Úszód, 
Kalocsa felé (Pestm.) Kérem 
a pontos ezimre ügyelni.

t  SOVÁNYSÁG t
Szép, gömbölyű testforma ér
hető el a D. Franz Steiner A Co, 
Berlin, keleti erőporával, me
lyet a párizsi 1900-iki kiállítás 
alkalmával aranyéremmel, a 
hamburgi 1901-iki hygienikus 
kiállítás alkalmával is ki tűn. 
tettek 6 -8  héten át 30 font 
hízás kezesség mellett, ártal
matlanságért jótállás. Orvosi 
utasítás szerint. Szigorúan tisz
tességes, nem szédelgés. Sok 
köszönőirat Ára: karton 2 K 
75 f. Postautalványon rendel
hető vagy utánvéttel. Ausztria 
és Magyarországban: Török 
József gyógyszerésznél. “
43, Kirély-utcza 12

Védjétek lábaitokat! ££
hólyagok és büty
kök ellen. Mindez a 
baj, különösenel:

Impregn. asz bősz t- 
úzasztó

w
kellemetlen izzadt
ság és talpágés el
tűnik, ha a Högyes 
dr.-féle impregnált talpat hordjuk, párja 
2 K,IKés 60 f. Szétküldés utánvétellel 
Ismételadóknak rabatt. Prospektus in
gyen. Wien, I, Dominikanerbastel 21. L 
Az összes asbest-czikkek raktára.FÉNYKÉPÉSZETI KÉSZÜLÉKEK »

minden rendszerben, minden szükségleti czikk t S i P j l  
mérsékelt áron. Régi gép ok kicserélése. Kedvező al- 
kalmi vételek. Színes fényképeket közönséges nega- /| \  
tivokról multicopirpapir csak egyszeri másolásnál. 9 
Próbacsomag 1 K 20 f. Árjegyzék kívánatra. Telefon 12446.
0. OPLATEK, WIEN, IX., Wáhringerstrasse 6.

! ! KÖLCSÖNT KERESŐK!!
100 koronától kezdvej[(bármely 
czélra), forduljanak Th. Laars- 
hoz, Berlin. West 57. 744

6 0 0 0  fénykép és könyvek 
csak urak részére. Párisi gyűj
temény stb. Katalógus zárva, 
levélben. 75 mintával 3 kor., 
125 mintával 5 kor. (Levél- 
jegy vagy postautalvány.) F. 
R. Kikkert, Agenee de Publi
cations, Amsterdam, Frederik 
Hendrikstr. No. 139. A. B.

R i t k a s á g o k .

Photok is könyvek
♦  uraknak ♦




