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I t t  és o tt.
Lejött ő felsége 

Budapestre.
Budavári ablakokban,
Jelül, hogy a király ott van,
Világ gyúl most minden este.

Fölnéz magyar ember 
Budavárra —

S mikor látja, hogy az fénylik,
Öröm nyilai a szivéig,
Hogy itthon van a királya.

Lement ő felsége 
Ofen-Pesthre.

Bécsi burgban, a jeléül,
Sötétség és csend van bévül 
Mostanában minden este.

Fölnéz Becs a burgnak 
Ablakára —

S mikor látja, hogy homályos,
Vállat von az egész város,
Hogy hát elment a császára.

Itt szeretett várja 
S igaz hűség,

Ott árulás, örök bomlás,
Pártoskodó meghasonlás,
Gyűlölködő keserűség.

Mégis, itt csak vendég,
Otthon ott van.

Kihuny Buda király-mécse,
Császár siet fényes Bécsbe —
S hű magyarnak álla koppan.

B u r z s o á -m á ju s  1.

Elvtársak 1
Meg ne feledkezzetek a május 1-rÖl! 
Ünnepeljétek meg ezt a mi ünnepnapunkat!
E nagy napon fizetünk házbért!
Veres május lesz ez!
Mert az uj, veres-betűs huszkoronásokkal fizetünk! 
Polgártársak! Tartsunk össze! Rendezzünk 

nagy sétákat a házfelügyelőkhöz és követeljünk jogot 
a padláskulcshoz, a mosókonyhához és a lifthez!

Polgártársak! Mienk a jövö! Ma pénzért lakunk, 
holnap ingyen! Le a háziurakkal!

Az osztrák parlamentből.

Völkl. — Ez a Wohlmayer közönséges gaz
ember. Még arra sem érdemes, hogy leköpjék.

Hangok. — Eláll! Vonja vissza! Völkl másítsa 
meg szavait! Vonja vissza!

Völkl. — Jól van, megmásítom szavamat: Az a 
Wohlmayer nem közönséges gazember, aki teljesen 
érdemes arra, hogy leköpjék.

Kanczel-paragrafusok.

A magy. szent koronát a koronázási jelvények
kel uj pánczél-szobába helyezték el. A király s nem
zet igy őrzi az ország legdrágább kincsét. Csak az a 
baj, hogy már az arany 10- s 20-koronásokat is 
elbújtatják a vas-szekrényekbe, az ezüst meg a bronz 
pénzeken pedig hiába duzzad úgy a korona képe, még 
sem ér föl országos szegénységünkkel. De legalább 
koronás a szegénységünk.

COS

Az osztrák cardinalisok fölavatása napján szüne
tet tartott a magyar parlament. Törvényhozásunk 
tehát katholikusabb mint az osztrák reiehsrath. A nép
párt csak azért is panaszkodik, hogy neki még nincs 
cardinalisa. De van ám eleven ezoboly-préme, holott 
a bíboros ruhán csak cserzett szokott lenni.

*
A pápai nuncius Bécsből Magyarországra jött 

s közelebb Pécsett száll meg. Most a képviselő-válasz
tások előestéjén Taliani ur látogatását annál szíveseb
ben fogadják a pécsiek, minél közvetlenebb módjuk 
nyílik őt meggyőzni, hogy Agliardi ur elődjének 
n.-váradi kitüntetése óta az egyházpolitika mit sem 
változott. De mégis: Agliardi megváltozott Talianim.

coí

A hólabda-imát a pécsi püspök eltiltotta. Persze, 
tavasszal a hólapda elolvad. Csak az a baj, hogy a 
hólabda-pénz gyűjtéseket nem tiltják be a főpásztorok. 
Hja a pénz-lapda nem olvad el a hideg holt kézben.

COO

A brossai kath. pap nem engedte közös sírba 
temetni azt a szerelmes párt, mely megvált az élettől 
mert nem lehetett egymásé. Az a pap a »keresztény 
szeretet* nevében még azt is szétválasztotta, amit 
a halál egyesített és kiengesztelt. 0  igy daczol a 
halállal.

•zr.
Becsben processióban hét ezer ember tüntetett 

a »Los von Rom!* mozgalom ellen, amelyhez pedig 
két év alatt 150.000 ember csatlakozott. De hiszen 
egyre megy: akár »Los1 von Rom* akár >Los mit 
Rom.«

1 =  Sorsjegy.
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Pörrenűtartás.

Összeröffen a sok ügyvéd,
Ja j neked Plósz, téged iit-vét 

Valamennyi, rútul.
Ja j te néked „vén professor“ ,
Argumentum —  egész egy sor —

A fejedre zúdul,
A nemes kar d ú l-fú l:

„Nem elég, hogy ügyvéd nélkül 
Sok pörös fél összebékül,

Jussát hagyva cserben ;
Még el akarsz ütni attól 
A sok jóízű  fa lattól,

Ami csnrran-cseppen,
Váló- s egyéb perben. “

„M inek tértél a rossz útra,
Öreg ember 1 Non Plósz u ltr a !

Mert ha bántasz m inket:
Ellened az ügyvédtábor 
Nemcsak tiintetni lesz bátor —

Téged is eltüntet,
Katedrába ültet.**

„A  katedra való néked 1 
P u sztu lj! A ministerséget 

Jobb jogászra b izv a !
Pusztulj, s pusztuljon e pörrend,
Melynek prókátor nem örvend,

Mert levét megissza,
Ila nem szívod v issza ! “

így  kiáltanak feléd ők,
Az ügy- és önérdek-védők —

Jaj szegény Plósz, n ék ed !
Ha rád tör Polónyi, Holló,
Hegedűsből léssz hasonló,

Aki húz bár szépet,
Nem húz be vendéget.

Összefog a prókátor-had —
A te serged alszik, kornyad,

Mig az téged dönget;
Védd magad, oh Plósz, mert senki 
Nem fog tőlük megvédhetni 

Se téged, se — minket,
Lehúzzák az in ged !

Vén diák.

Műfordítások.
Elzavarni megy a lugasba — Elsa geht in die Laube 

náhen. — Keramit =  seperj te is. — Adam =  egy hölgy. — Con- 
cret — Kohn kukorékol. — Karima — Cborgebet. —

Ce jeod i.
Krricsi dear,

Nem gondolod, hogy áz á 
Bárrnum és Bailey izrráeliták ? 
Merrt oly/szépek volták áz ő 
sátrráik! És merrt olyán grriin- 
derrlich becsapták minket. Há 
eszembe jut áz á kis nyirrátlán 
gyápjás, áki csák úgy nyelte á 
vását mint egy chlorrotiea, ázt 
mondánám, hogy ázok á sátrrák 
tentes tentantes. (Mirxt’n ?) 
Abbán á sokádálombán Tohu- 
vabohuszláv lettem. Kárr, hogy 
nem lehettem kétfejű, mint 
áz osztrrák mádárr. De még 
inkább lettem volná á cseh 
czimerres. (Heraldic equivox, by 
mÍ8s Halton!)

Courses á pleine en plaine — bourse vide et 
ayide. (Heint pin i scho wiederrum starrk im Zug!) 
Alág után áláguton és gyáloguton a Mágyárrbá, ahol 
á kis cziczá Miauly (oderr so was) fűzte fel dolog
tálán szivemet á többi mellé. Onnán, minden tory 
létemrre, á Whigbe, áhol sirrtunk á németeken.

És itt ván még áz Ilká, és itt ván márr á Mary. 
Allé san toy. Ilká márr megint fiátál. Nix palmar- 
rum trrállárrupi, hánem trállálá! Mary még mindig 
fiátál. És ez is verrseny. Allons y gaiement. Geh ma’ !

Ce cher Pálffy »los von Budapest!* Piszkos 
ádosságok? Lácherrbar! Dem Rrainer ist alles rrain. 
Akád még Rrockefellerr kisásszony odá át. Ki nem 
hálták még á Gould-bábák. Élnek még á van dér 
Bilt-muczusok és áz Astor-mausik. Sic coitur ad astra. 
Még élnek áz ősök. Hurrah!

Pour la bonne bouche megyek á jezsuita pá
pákhoz. Goalt nyitok nekik, hogy berrugják rrájtá á 
ballt, ámely példázzá á glóbust. A cheer fór pére Du 
Lac! Halleluja juché! Májd imádkozom érrted.

Pá tér pá! Yours trulv

Az „Eintracht“-lioz.
( BekiUdetett.)

Hu Ijali öie jSroljmnntrit nus ftcutfrijlnnü. 
Qoft olUs, mos Btutfd)«r jSegtl)r —
Hun hommt gór ías Jfinöau-Í^otrr:
<0̂  „(gíntrodit*, mos mii!# üu nodj nteftr ?
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Theatralia.
Beöthy Vitéz'László színháza.

A német Tháliát koszorúzza — — a német Tháliát bunkózza.

— Nemzeti Színház. —

„A bor.“
Osszeszürögették: a képviselőjelöltek. Többszöri felhajto

gatásban előadják: a választók.
*

— Vígszínház. —

„Pénzt vagy életet!"
Magyar képviselőválasztási mozgalom, fokossal és csendőr

szuronnyal.
*

—  Népszínház. —

„M ézes  hetek."
Á té li a kormány és a »dühős« ellenzék.

*
— M a g y a r  S z í n h á z . —

„A denevér."
A  fekete párt éjjeli vendégszereplése. (Czobolypremiére.)

.*

Pozsonyban fönmarad a kétnyelvű színészet. R övi
debben: a kétszínűség. A  hermafrodita Kraxelhuberek- 
kel szemben a kormány olyan, mint a vay.

*
Vígszínház. A  budapestiek e héten a berlini színé

szek művészetében gyönyörködtek. Nem volt tüntetés 
ellenük, noha egyes lapok eléggé hecczelték a közönséget. 
Tüntetés csak annyiban volt, hogy a magyarok éljenez
ték és tapsolták a német színészeket. Csupa türelem és 
resignatio lettünk immár. Hja, nem boldog a magyar és 
nem hunczut a német!

*

A  berliniek nagy slágere a tProbecandidatt volt. 
Nálunk ez a thema nem actualis. Itt a tanárokat tudo
mányos elveik miatt nem üldözik. Már Kálmán király 
megtanított bennünket arra: » A  boszorkányokról pedig, 
akik nem léteznek, szó ne essék!*
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„ E L - V É G R E  R É V B E . . . "
(Régi csín-vers.)

nSséU kedvez ismét s tenger baj között 
Elvégre révbe ért a hányt hajó.
Ha jó  a ezél mit kitfizél magadnak, 
Akadnak akkor biztos eszközök."
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Összeférhetetlen dalok.
i.

Ég a gunyhó, ropog a nád, 
Szorítsd hozzád azt a bukszát; 
Míg a bukszát szorongatod, 
Mandátumod elszalasztod.

TI.
Budapesten, országházban mi történt? — 
Aki incompatibilis, kilökték;
Nagy Szilágyi ütött rá a fejére,
Úgy vitték a rideg jury“ elébe.

Kimondták, hogy bankban ülni nem szabad, 
Tilos minden Üzletszerű vállalat.
A zabtól eltiltották a rhabonbánt,
Kit a dolog úgy befelé nagyon bánt.

I I I .
Ucczu bizony, föloszlik a 

Ház,
Ucczu bizony, kiüt majd a 

Fráz.
Mentül jobban jön október,

Annál jobban ráz.

Ucczu bizony, tilos már a 
Bank,

Ucczu bizony, nincs mód, csak a 
Rang.

Manapság a mandátum is 
Hejh, veszettül pang.

iraxfl̂ nbtr fóbiái
preschpurgi háztulajdonos szemlélődései.

Czu tumm!
Még ők dzsünállják odilent 

ó Pudibestbo ety noty báhöll, 
iniérd (Igorunk ming rösdi- 
duállni ó nemed géniasz ó 
diaterpo — ézs ők szólodnok 

H j pele a Herr van Brahmsdull ó 
I némed komédi-gspüllbo, ézs 

fogják peleszolodni ó Herr 
van Lindaudull o hexti 
xamdspüllbo.

Fégre igosz lette o Barann van Eibischteigdull 
o broféczio. 0  — oki ety noty diblamatt ézs indim 
brodekter énhoszám — ő mondto negem mindik: 
»Herr van Kraxelhuber*, mondta ő — »íigyászon; 
osztod o Herr van Simoni ety ditgozs gutxint, ézs 
csag várja ősz olkolom, hoty explodáljon. Richtig! 
Felldüszte ősz étyedüll itfeszite nemed lopogó, ézs 
mondto o hotyfoterl bártnag : »Fakarjátog meg nekem 
ó hádomot!* Hiszend már ety mázsig tereg mótyor 
na ész Ednpuagbó izs felemellde ősz ife lellges nyelőd 
o bábriga-czüffilizádziann elen.

Hiazt szán mer in Schwung, destvereg, briaderl, 
hószofi sbéczig! Már rnosdan csag ellere in dera 
Dick’n! Ollen dér mótyor!

P. p.!

TUmMÜ KümHmkj YteribilA
szificzaviezamodásai

(A .Központit fülkéjében.)

? Gr. Károlyi István 
ur állítólag kijelentette, 
hogy többé mandátumot 
nem vállal. Ha ez igaz, 
akkor a parlamentből 
kimarad az igazi önző 
elem. Tudni illik — 
bár a gróf ur éppen 
nem vicinalista — de 
azért ő volt az egyedüli 
önző képviselő, mert 
semmiképen sem akart 
— tegeződó' képviselő 
lenni.

? Barnumék elbúcsúztak tőlünk. ígérte, hogy 
jóllehet fölszedte sátorfáit, Budapest iránt mindenha 
falragaszkodást tanúsít.

? Petz járásbiró és Ladányi ügyvédjelölt urak 
között tárgyalás közben feszület-viszony volt.

? Az angol budget ez évben 54 millió font 
deficzitet mutat fel. Hja, a külpolitikát nem jól font
olták meg.

? Már a kisiparosok is készítenek a képviselő- 
jelöltek számára reversalist. Lesz erre is a jelöltek 
között elég kis-iparlovag.

? Pozsonyban megint kezdik a magyar-falást. 
Valóságos Fressburg.

? A bécsi Opera diszestéjén előadott »Saba 
királynője* előadására az intendáns ur a remek zenemű 
szerzőjének, Goldmarck Károlynak, a karzatra kül
dött belépő jegyet. A költő visszaküldte, mert őt csak 
fölemelt helyárakhoz szoktatták és nem fölemelt 
helyekhez.

á  „Lloyd-kávéhásboT',

Hunyady Jakab. — Töhötömkém, ed nadszerő 
találmáugyal fogom meglepni a világt.

Kohn Töhötöm. — ?!
H. J. — Én fölfödeztem, hodjon lehet költő 

nélköl verseket szerezni.
K. T. — Nűs?
H. J. — Egyszerő veszek 2 korona 60 fillérért

ed költögépt.
K. T. — Oz itéletnopi horsono kültsön tégedet 

o nászéjszokádon fül!
*

Fehérnemű Gyula. — Kivel ozsonáltál te teg- 
nop iten? Ki volt oz o csinos hülgyecske?

Evőeszköz Bercsi. — Oz ? Oz volt oz én jedesem. 
F. Gy. — Wie heiszt o jedesed?
E. B, — Nü! A potyojedesem.
F. Gy. — Tolonczolják el tikteket haza!
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Apró liirek.
4- Parlamenti szellemesség. A t. Házban szokás, 

hogy a névszerinti szavazásnál, mikor a szavazást 
kezdő betűt az urnából kihúzzák, a kihúzott betűre 
»rögtönzött« szellemes vicczet csinálnak. Az »Adria«- 
vitánál az 8. betűt húzták ki, amire egyesek azonnal 
készen voltak a vicczel és felkiáltottak: Sáp! Kép
viselő urak, ez rossz viccz volt. A parlament úgyis 
elég kórságban szenved. Minek járuljon ezekhez még 
az izetlen sápkórság is?

** *
tS Waldersee gróf Pekingben a kigyult császári 

palotában majdnem a lángok martaléka lett a minap. 
Most tudjuk már, miért volt szüksége a tropikus 
egyenruhára. Bizony, a bokszerek fűtése mellett ott 
tropikus hőség is lehetett.

** *
«  A Herr von Schönerer párt javában tanácskozott 

a párt klubjában. Egyszerre csak berohan hozzájuk a 
Herr von Liieger-p&vt és a két antisemita töredék 
elkezd pofozkodni. Maga a Herr von Wolf tiz pofont 
nyugtázott hiány nélkül. Kétségtelen, hogy ez olyan 
vitatkozási modor, amelyhez okvetlenül pofa kell.

** *
0  A Herr von Schönerer nagylelkű kezd lenni. 

Magyarországnak a Reichsrathban ünnepiesen oda 
ajándékozta Dalmácziát. Mi pedig viszonzásul terüle
tünkből felajáljuk neki a Lipótmezőt vagy az Angyal
földet. Válaszszon tetszése szerint.

** *
»» Lipót belga királyról azt írják, hogy e napok

ban furcsa kalandja esett. Két hölgyecskével rándult 
ki valahová incognitóban és a vasúti ellenőr bírságot 
rótt rá, mert a hölgyekkel a »Blitzzug«-on utazott, 
pedig ezeknek csak amwéfy-vonatra váltott jegyet. 
Mi az egész kalandból csupán csak annyit hiszünk, 
hogy az a Blitzzug voltaképen kéjvonat volt.

** *
+ Haladunk. Az egyetemi keresztmozgalom meg

termetté gyümölcseit. Már az egyik fővárosi járásbíró
ságnál a bíró feszület mellett tárgyal. Eddig Justitia 
istenasszony bekötött szemmel kereste az igazságot, 
ezentúl pápaszemmú fogja azt keresni.

** *
fül Adtál uram esőt... Félünk, hogy a Gond

viselés meg találja hallgatni a Brázay imáját. 
0  ugyanis azt a fohászt rebegte, hogy bár a jövő 
országgyűlésen a kereskedelem erősebben volna kép
viselve. A forgalomban levő jelöltek minémüségéből 
azt látjuk, hogy ha ezek mind győznek, akkor a 
t. Ház igazi vegyeskereskedés lészen — fűszer nélkül.

** *

'S Nem reklám. Bármim és Bailey urak az ez 
idő szerinti tavaszi időjárást szerződtették látványos
ságnak és beosztják az abnormitások közé.

** *
=  Gr. Zichy Jenő elhagyja eddigi kerületét, a 

hontmegyeit, és elfogadja a neki lelkesedéssel felaján
lott székesfejérvári jelöltséget. Honti sóit, qui mai 
y pense. De természetes is, hogy a tudós gróf ur mégis 
csak jobban szereti a fejér népet.

** *
A  Herr von Lueger kocsiját a minap éjjel a 

bécsi nagynémetek felborították és magát Lueger 
urat alaposan eldöngették. Szegény Herr von Lueger! 
Pecsétes múltjában immár kék foltok is vannak.

** *
% A Reichsrath legnagyobb krakéleréről, a Herr 

von Wolfról csak most tudtuk meg, hogy ez a derék 
ur sánta. Értjük tehát, hogy miért apprehendált tavaly 
egy magyar parlamenti obstruáló képviselő, midőn őt 
egy lap Wolf hoz hasonlította. Igaztalannak tartotta 
ezt, mivel ez a hasonlat sántít.

** *
% A néppárt megbotránkozott a t. Ház amaz 

elhatározása felett, hogy az osztrák bibornokok 
praeconisálása miatt csütörtökön nem tart ülést. 
A »jó katolikus* Polonyi ur egy közbekiáltással ezt 
az actust a Bármim-produkcziókhoz hasonlította. 
Biztos értesülésünk szerint a képviselőház e kitűnő 
tagja azzal mentegetődzött, hogy a mennyiben ő 
abnormitásnak látta a szakállas asszonyt, épp úgy 
abnormitásnak tartja a sima arczu és szoknyás 
férfit is.

** *
0  Báró d’ Estournelles, a lelkes franezia diplo

mata, e héten nálunk is nagy propagandát csinált a 
béke-liga érdekében. Azt fejtegette beszédében, hogy 
kevés nemzet van annyira hivatva a béke érdekében 
cselekedni, mint mi. Igaza van, sok békepoharat ürí
tünk és még több békepipát szivünk.

** *
í A berlini színészek nem politikusok, de azért 

nálunk mégis valósággal » fölléptek,* És tiszta válasz
tás volt: a polgárság a maga zsebéből fizette a Hen- 
sehel-fuvardijakat,

** *
X Egyes szent lapok merészeknek és meggondo

latlanoknak mondják Herzog kijelentéseit. Ha ezek 
ilyenek, milyenek akkor egy Erz-Herzog kijelentései?

** *
+ Akárhol jobb helyen van a feszület, mint a 

bíró asztalán; mert ott arra emlékezteti a feleket, 
hogy a Názáreti pőrében is igazságtalan ítéletet 
hoztak.



8 B o r s s z e m  J a n k ó Április 28. 1901.

Vélemények
D’Estournelles báró elvei fölött.

Ez oszt’ a szaftos köpés! Világbéke! Czoki a 
nímötnek, még ha francziávul beszél is. Világbéke 
csak akkó lösz, ha mind kipusztul a nímöt, mög ha 
a fehércseléd békén hagy minket. Én mondom.

Mokány Bérezi.
*

Oz üriik vilákbéke finyiisküdje teneked!
Reb Menákem Ciceszbeiszer.

*
Mit szavall az a fránczia báró? Hásze ojan 

világbélkesség vagyon itten, ho’mmég a zöreg Isten 
is a csudájára jár. Nem afféle világrend, mint Párizs- 
országba, halom na. kir. rönd mö’bbélkesség. Mán azt 
csak mi tudgyuk mö’cssinyányi. M. m. r. m. 1.!

Mihaszna András.
*

Világbéke? Akkor lesz, ha kiüt nálunk is a 
diákforradalom és bezárulnak az egyetem kapui.

Bukovay Abszi.
*

Ingyen véres hurkát — és többé nem hurczol- 
juk meg a véres kardot.

Sanyarő Vendel.
*

A diplomáezia a világbékének is sikeresen a 
nyakára hága.

Kalemburszky Viczibáld.
*

Mboh! Kiváncsi vodjok oro rá, kibirná-i o német 
sászár ed áráig, hojd horczi riedút ne fójjon o katone- 
ság előtt.

Seiffensteiner Salamon.
*

Hagyjanak békét a világnak azzal a világ
békével ! B. J.

Mihaszna András
szélkes-felvárasi m. k. röndér szemlélődései.

Van itt ész!
Van annyi, ho’r rémisztő. 

Még a Barom czirkuszos 
is elgyütt a csudájára 
Amelika várassábul. U’m- 
mö’bbámút, mint elefánt 
bornyu a tatter-szála uj 
kapuját. Mer’ hogy van 
annak mindönféle csuda- 
teremtése, kutyafej ü ta
tárja, mö’ilibafejü nassága, 

szákállas nassága, kan-gilisztája, tódott emböre, csonka 
vitézzé, mije. Váltig biztatott, álljak be hozzá, mer

ilyet még u’sse látott a világ. Királyok meg országok 
gyünnek majd a nézésömre, ho’sszömélyössen lássák 
az magy. kir. röndnek a szülő aptyát ígért is annyi 
sallárijumot, lösz annyi pízem, ho’mmég a pipámra 
is bangóval gyúthatok rá, ha pakszijóm telik benne.

Hát ha ide janná ja Lócsing zsidó mindön 
vagyonát, mö’rrádásul a’nná a letsebössebb járású 
bangó-prés masináját, itt hannám-é árvaságba eztet 
a magy. kir. röndöt? Dehogy mék, dehogy is hagyom 
itt! Valameddig ez a két láb mö’ttud az poszton állni, 
nem mozdulok én ebbül a helybül.

A rönd sé tunna ellönni nállam nékün, én sé 
tunnék ellönni ü néküle. Hát azér’ itt maradunk 
helybe mind a ketten.

A nasszájuak mög avval háláják mög a szives 
jókaratomat, ho’mmost még jobban acsarkonnak rám, 
mint azelőtt. Azt vetik, hogy a fel várasba annyi a 
betörő, gazos tolvaj, hogy a közbátorságot is ellop- 
kodgyák.

Hát nem tagadom, ho’vvan. Mer’ ha tagannám 
is, akkor is véna. Csak ammondó vagyok, hogy a be
törő népség is csak élőbül él. Annak is kő valami 
foglalatosság. Osztán nem tudom én, melyik rosszabb: 
a munka nékül való betörő-é, vagy az, amelyiknek 
akad munkája.

Azt sé lőhet csudányi, ho’mmindég az aranyos, 
ezüstös hótokat feszögetik föl. Hát bizony a Sanyaró 
Vendel tésur házát nem is verik föl, mer’ hogy aki 
jezt mö’csselekönné, nem is a dutyiba, ha’ ja Lépold- 
mezejire való vóna.

Magam is csóválom a fejemet. Látom én ma
gam is, ho’ttöbb a kettőnél. De hát csak tízzé nem 
szakíhatom magamot. Mindön bót előtt csak nem 
áhatok silbakot. De még ha jött ánék is: tudgya ja 
fészkes fene ott kélvürü, mit cselekösznek bévülrű.

Mán régön hajtogatom, hogy akkinek féltős por
tékája vagyon a botjába, istrázsájja maga! Vagy vigye 
haza mindön é’cczaka, vagy háljon ott a botjába.

Mö’mmög aztat is főhozom, hogy ha mán neki 
duránám is magamot, oszt’ valamennyi bitang ajtó- 
tágitót, kűmállasztót, pinczebújót, verthám-fúrót, mi 
ögyéb vasgörgő-fodoritót elfogdosnám is: hova jaz 
ángyom keserves térgyibe tunnám valamennyit elkovar- 
télyozni? Az a pár lik úgyis mindétig színig van 
csirkással.

A minap hogy a fő-főmiliszter ű Emenencziája 
nállunk tisztölködött, ho’mmö'ddeputálja, miilyen ször- 
kezetbe vagyunk: csak összecsapta jaz,kegyes kezejit, 
hogy aszongya: »E’mmán nem is ?Ajrópa«, halom 
Ázsija!« Nem tudom ugyan, hogyan értötte, de sajdi- 
tom, ho’nnem kélvánkozik többet a házunk tájékára. 
Mer’ annyi mán ott a népvándorlás, hogy azt sé tud
juk, mőre kő toronczúnyi ükét. Hát még most ezeknek 
a nyakába akasszuk ide jaztat a tengör futó betyá
rokat ?

Öreg vakom, ha nem kélvánja is hogy szőrijjunk, 
de már kennek még szorítunk é’kkis vaczoknyi helyet. 
Azér’ hát csak bátran befele, m. m. r. m. 1.!



Czéltévesztés
f ®aiip*t!n í'nm uae/'j

Czóloz kis Franz-Ferdinánd 
Loos von Rom os W oli iránt:

Vesz a lapda más irányt — 
Körbert üt Franz-Ferdinánd.
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Diák ismeretek tára. Tűnődések
— Terjeszti Bukovay Absentius. —

— Ez a vers járja most a pad alatt az egyete
men, mióta ott hölgyike hallgatók is vannak. Azótátul 
magam is oda nézek néha.

A minister 
Nem filiszter, 
Tudja S azt jól, 
Jogászgyerek 
Csak kesereg,
Ha sokat magol.

Mit ér néki 
Jogtörténet, 
ügy sem kéri 
Azt az élet. 
Szerelemből 
Kéne neki 
Szigorlatos 
Vizsgát tenni,
S ennek a fő

F J I  F j !
Akadálya:
Nincs e tárgynak 
Kathedrája.

Segíteni 
Hogy lehetne, 
Uiat-módot 
Hol lelhetne?
Jó professort 
Nem találhat. 
Mindhiába 
Kutat-fárad,
Akit lelke 
Úgy szomjuhoz:

I Beöthy nem ért 
■ Praktikumhoz.

Száz szónak is 
Egy a vége . . 
Idea jut 
Az eszébe. 
Papírra vet 
Rendeletet,
S kinyitják az 
Egyetemet : 
Szerelemnek 
Van tanára, 
lm ötvenhat 
Szép leányka.
S jogász tódul 
Tanárt látni, 
Szerelemből 
Colloquálni.

Betü-rejtvények.
i. n.

M egfejtési határidő

Jutalma: az 1901-re szóló ■> Szemérmet est -naptárnak 
egy példánya.

A  »Borsszem Jankó« 1739. (14.) számában közölt 
képrejtvény megfejtése :

Nagypéntek.
A  4066 megfejtő közül elsőnek sorsoltatott k i :

Vitdlyos György, Al-Gyógy. Kiadóhivatalunk előtt mint 
előfizető igazolván magát, az 1901-re szóló »Szemér- 
metes«-naptár egy példányát átveheti.

B a r
1901. május 4-e.

D O

S e iffe n s te tn e r  S o lo m o n tu l.

Osztót toposztóltom oz 
életbe, hojd ho o poroszt tyú
kot eszik: okor vodj o poroszt 
beteg, vodj pedeg o tyúk volt 
beteg. Osz-posz o Schönerer 
oreság. Ez o modjorfolő bécsi 
német o modjoroknok okorjo 
ogyándékozni Dolmácziát. 0 
rovosz német vodj minket nézi 
betegnek, hojd ü kináljo ezt mi 
nekünk; vodj pedeg o Dolmá
cziát tortjo nodjon betegnek.

$
0 karmángypá'doskodó őjságak mindig Írják 

and, hojd milejen jünürü edetértés orolkodjo o szobod- 
elv’ő pártbo. Omirül oz őszibe jotjo nekem ed onekdót. 
0 Volvele Bauchfleck vatta ed rüfüs kereskedű o 
Szigledbo. Edszer kérdez ütet o Jámele Worscht, meg
elégedve von-i oz üzlettel. — »Kitűnőj Nojdszerö/« 
monjo o Bauchfleck. — Monjo o Jómele: »Hiszend 
oztot beszélnek o várasbo, hojd már erűsen jüngélkedi 
mogát o te üzleted!* — »Mpöh!< feleli o Volvele. 
»Éppen őzért dicsekedem mogomot. Ho jú borátom 
kérdez, hát örülje mogát. Ho pedeg irigyem kérdez, 
pokkadja mek /«

Z E R K E S Z T Ö i Ü Z E N E T E K ,
Brnk. Ilyen az a »mű- 

velteskedő* tudatlanság. 
A »Thé4tre francaise* mel
lett ott ragyok x  »C'end- 
rillőn. < Amonnan elszedi 
a cédillet, hogy emez alá 
rakja. Megjavítja Shakes

peare »Last bút nőt least.« Amely bút eszébe sem jutott a 
nagy Williamnak. Ki győzné ezeket a botlásokat nyilván tar
tani? De mig az effélék csak az ignorancziáról tanúskodnak, 
van a mi lapjainknak egy szokásuk, mely a jó  ízlés ellen vét s 
ezt már kevésbé lehet elnézni. Amit a hirdetési szövegből kitilt 
még a jó  társadalmi hang, az a lap szövegében bántja napról 
napra a jobb formákhoz szokott embert: »Regendach ur eljegyezte 
Flinsenmacher Gábor ur bájos leányát, Katiczát.* Persze, az a 
szerelmes vőlegény urnák a nyomatott virágbokrétája, melyet 
a kiadó hivatalban vett a menyasszonyának. Ami meg ez »apró 
hirdetéseket* illeti: ezek erotikus rovata messze túlhaladja a 
bécsi lapokban olvasható szerelmes üzeneteket. Alig múlik el 
nap, alig jelen meg lap, melyben >Erős, szép ifjú* ne kínál
kozna »éltesebb urhölgyeknek.* Mert sem censura, sem policzáj 
után nem kiabálunk: a kiadók tisztesség-érzetére köll appel- 
lálnunk, hogy az ilyen foglalatú hirdetést ne fogadják be lap- 
jokba, mert azt növendék lányok és fiuk is olvassák. A drasz
tikusabb élezlapot pedig — ha ezzel kerülnének — az angol 
apa kabátjának legbővebb zsebébe rejti, midőn business után 
telegyürvén kabátját newspaperekkel (ujságlapokkal), szombaton 
este családja körébe tér. — Frnt. Hiszen a franczia kiadással 
egyazon időben jelen mega Dreyfus Alfréd emlékiratának (*Öt
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év életemből*) magyar fordítása is. Forduljon az »Orsz. 
közp. községi nyomda-r. t.« (Váczi-Körut 61.) melynek hatáso
san írott felhívásából megérti a részleteket. Ára 1 frtr 75. kr. — 
Grt. 3. Néhányat ismét itt fogtuk. — Tab. Foglaltatik abban 
az írásban erós satvrai él. De alakja annyira fegyelmezetlen, 
hogy nehéz volt belőle leszűrni a maró savat. Mégis, mert hiszen 
idejét nem múlja, mivel hogy a husvétot elmulasztotta: nem 
tettünk le róla egészen. — Bkszd. M. k. postamester ugyan 
nem kötelezhető arra, hogy minta-stylista legyen; de már oly 
gyöngének mutatkozni a magyar nyelvben csak m. k. osztály- 
tanácsosnak szabad. —  H. 0 . Hát igenis fölelevenitésre alkal
masak. Oly rég jelentek meg, hogy bátran ismételhetjük. Lapunk 
későbbi búvára ezt méltán meg fogja róni: de hát hadd tel
jék öröme az újabb nemzedéknek is. — Brbs B. A Luci csak 
olyan női név mint a Juci. A bak- és rák-téritőn kívül van 
még hit-téritő is. Az ön cyclopédiái is rég jelentek már meg 
lapunkban; de azért néhányát szintén közüljük. Az a V. L. 
pedig nagyon húz egy alakhoz, akit, másutt lévén már 
szállása, a »B. Jankó* nem láthat magánál, Yégül kifejezett 
óhajtásáról szó sem lehet. — Jsphs. Mi a menydergős ménkű
nek megszámozni azokat az apróságokat ? Hiszen ha p. öt közül 
hármat törlünk, mit ér ott az a numerus ? Nem igaz ? Az e-heti 
sütet keletien. — D r. Antp. Ön merő lehetetlenségekben uta-

—  E g y e d ü li b iztos s ze r hajhullás és ösziilés megakadályozá
sára a Lörlntzy-féla hajelixir. Ingyen prospektust küld az Aranykereszt 
gyógytár B.-Csaha. *085

Kaphatók Budapesten, K&roly-kdrot B. sz. és vidéken minden 
szakmabeli üzletben. m i

lemezek
szelepek
tömlők
tümitések
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Honi
gyártm ány.
Legnagyobb 
raktár min

denféle

emelők és 
fúvókban.

zik. — B. Srn. Hát persze, hogy kettő híján mind régi. 
Hanem azért se b a j! — Ó-Ilmla. (X J-) Hogy a sertés-vágóhid 
került a héten a főv. közgyűlés asztalára, kapóra jelenhettek 
volna meg az ön mulatságos rajzai, melyekben több az ért
hetőség, mint az alája rakott használati utasitásban. Ha volna 
a sertés-ügyeket szolgáló élczlapunk — dúsan szaporodó de 
egy csöppet sem gyaporodó lap-irodalmunknál ez csak idő 
kérdése — ez a sorozat nagyon beválna benne. De mert sok 
disznóság fordul elő politikában, társadalomban s egyebütt, le 
kell mondanunk a vig sertés közléséről. A mellékelt újság- 
anyagból felénk röffen az a méltó panasz, mért hogy a duna- 
jobbparti virágzó hentességnek nem akarnak sertés-vágóhidat 
építeni, vagy hogy miért nem engedtetik meg neki hízót otthon 
vágni, nehogy az iparosok időrabló, állatrontó módon onnan 
messziről legyenek kénytelenek a duna-balparti vágóhidra vinni 
a jószágot. — U. 8. Besorozzuk. — H. Bl. Legyen. — Mii barát. 
Rettenetes! Hogyan? Istók János az ő » Dávidját* pogánynak 
mintázta! Semmi nyoma rajta a circumcisiónak. Hát ez biblia V 
Ez művészet ? — G rgr. Ezt a honi abnormitást bemutatjuk. — 
Vadlmecum. A >Bud. Hri.* a »Rima« üzemreductióján nem a 
vulgivaga, de még sokkal kevésbé a rimamurányi Yenus, hanem 
a r. m. s. t.-i hires vasmüveknek épp husvét után bekövetke
zett munkaszünetét érti. »Barbarabad« nem az indus >Adhera- 
bad* nyomán kelt. Adherabe! Ez egy karinthiai fürdőnek a 
neve: Barbara-Bad. Mifajta ázsiai bogárka az, mellyel a Z. J. 
nevét ékesítették föl ? Se nem »rusz«, se nem >sváb«, sem vala
mely tölgyfa-szu. A nevét a tudós utazó hadd maga állapítsa 
meg. — Ptn. G. Nem látszik tiszta forrásból eredetinek. A »K. 
Sz.* igazgatója foghat csizmadiát, elő is adhatja, de maga nem 
varr csizmát. — Yrss S. Válogatva. — P. S. Nem nagy sor. — 
B. K. A javából való. — 8mrs. Aki akkor ajtót nyithatott 
volna előtte, Lacroma-szigetének liliom-sorai között haladt a 
»Mare morto* sziklahasadékai felé. — l)r . N. L. Kitűnő. — 
R. I. Ha rajtunk állana! A >rendelkezési alap* ki van me
rítve. — Több levélről a jövő számban.

Főraktár Magyarország részére: Budapest, Zoltan-utcxa 10. az.

A magyar királyi diósgyőri vas- és aczéigyár és a magyar kir. 
államvasutak alkalmazottamat száliitái

Schweitzer Testvérek
kerékpár és rarrogép nagykereskedése. 39^

Központi főraktárak:

Miskolcz és Debreczenben.
Fiókraktárak:

Szolnok, Nyíregyháza, J.-Berény, 
Zólyom és B.-<iyarmalon.

Első rangn angol és német gyártmányú kerékpárok és 
varrógépek, 20—30 •/» leszállított gyári árak, kényelmes rész
letfizetésre. Javításokat olcsón és jól készítetünk. Árjegyzéket 
ingyen és bérmentve.



A % 1901 . évi teljes naptárral ellátott
ép most megjelent

í r  k é p e s  n a g y  á r j e g y z é k  ~m
s közkedvelt e g y  és bét k oro nás á ru o s ztá ly ró l, úgyszintén az összes A m c s ik -

k é k rő l kívánatra bé rm e ntve  és

főraktára: FÖRSTER K. nagyvendéglöje.
Budapest, Váczi-ut 68. sz. — Rendelményeket hordókban 
vagy palaczkokban bérmentesen házhoz szállít. sns

p^CHUCHÉK^si
PHOTOTYPiA A U T Ö T Y P iA  FAMETSZET

B U D A P E S T

a legszebb és legczélszeriibb
Ünnepi niándélr!

(Emlék az elhunytakról).

Arczképak életnagyságban.
Bármely beküldött fénykép 
után. Szállítási idő 10 nap. A 
hü hasonlatért kezesség vál
lalatik. A fénykép sértetlen 
marad. Alkalmi ajándékai száut 
megrendel, előbb küldendők be.

jutalmazott műterme. 3979
WIEN, II., Praterstrassa 61.

V e s z e k
a legmagra'mbh áron m in

d e n n e m ű

ékszereket,
d rág ak öv ek et,

g y ö n g y ö k e t ,
régiségeket, pénzgyüjteménye' 
két, arany,ezüst, bronzé és por" 
ezellán dísztárgyakat ugyszin* 
tén egész hagyatékokat. Elvál
lalom nagyobb hagyatékok becs
lését. Vidéki vételeknél hajlandó 
vagyok oda is utazni, s egyes 
darabok beküldése után a szál
lítás költségeket oda és vissza 

megtérítem. 3999 
Nagy ra k tá r  m agyar diaz- 
ékszerek ez diazkardokban.

W i s i n g e r  M ó r
müölvös éa réglaégkereak.

Budapest, II., Iriitíf-N r l

Halhólyag és gummi, elismert legjobb franczia gyárt-1
mány, eredeti párisi csomagolásban, tuczatonként: I 
2, 4, e, 8, io, 12, 16 korona Capot american. f 
(rövid): 6, 8, 10 korona. Párisi hölgy év-szivacs- 
kák : 4, 6, 8, 10, 12 korona. Női óvszerek (Pely ] 
Pórus), Pessarium OClusivum, Menzinga tanár sze
rint 5 korona, bevezető hozzá: 3 korona. Diana-öv 
(havi kötszer) darabonként 11 korona. Dusán fel
szerelt raktár: irrigatorok, bidék, mindennemű | 
suspensoriumok, valamint a betegápoláshoz szük
ségeltető ö s s z e s  e z i k k e U - b e n  férfiak és nők I 

részére. 3924
Szolid kiszolgálás! Olcsó árak!
Kimerítő árjegyzékeket, zárt borítékban, titoktar-1 

tás melle t, díjtalanul küld szét.
H K 'I .W V  T o r v o s - s e b é s z i  mtt- n f f i l i f i l l  t i .  é s  k ö t s z e r - g y á r .
Budapest, IV., Koronaherezeg-u. 17. ]
Alapittatott 1878. Tisztelettel kéretik a czimre jól Qgyelni.

Gyümölcs és szőllő bor készítési gépek. "TSg

Gyümölcs és szöllö sa jto k .
folytonosan ható kettős emeltyű szer
kezettel, és nyomerő szabályzóval.
A munkaképesség 20%-kai nagyobb, 

mint bármely más sajtónál.

Hidraulikus sajtók, szőllő és gyü
mölcs zúzok és bogyó morzsolok.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szöllö és gyümölcs őrlők, aszalé készülékek gyümölcs és főzelék 
aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű 
azab. önműködő „Syphonla1' gyümölcs és szöllővesJZÖ permete
zők, szőllő ekék gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a 

legjobb kivitelben.

MAYFARTH PH. és TÁRSA
cs klr. kizár szaV gaziaság! g*pg/irak,jvas)n:őJ} és gözhámor. 
BECS, II. Taborstrassa 71. Kitüntetve 4So'arany, ezüst és bronz
éremmel. — Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Képviselők 

és viszontárusitók felvétetnek. 401*



—  Gyorsan! Azon a művészen kiütött a köröm-fájás, az éneklő hölgyön meg 
a száj-fájás! A  hölgyet vezessék le a dobogóra!, a művész elől pedig azonnal vegyék 
el a zongorát! Maga meg szaladjon és rendeljen egy tisztességes egyenruhát Blum 
Sándornál Váczi-utcza 17. sz., mert ilyen egyenruhát az özönvíz előtt viseltek. 39.5

Egyszerű lekrárreczepí.
Hogy mindenkor a legrövidebb idő alatt kitűnő és mégis olcsó 
lekvárt kapjunk, vegyünk kézhez egy levelezőlapot, Írjuk reá, 
kogy milyen mennyiségű és milyen fajtájú lekvárt kívánunk, 

czimezzük azt meg:

Consem fabrík  Hermáim Taussig,
Pragr, Karolinentha.1

és hogy biztos, hogy valóban csak kifogástalant kapunk, már 
“ “f  an is igazolást talál, hogy a czég nem tetsző árut kifogás 
nélkül visszaveszi.— Egész kemény, világos tiszta baraczk- 
lekvár 0 J k r., málnalekvár 68 tar., meggylekvár 70 fcr., esipke- 
oogyólekvár 60 kr., áfonyaiz 48 k r., almaiz 38 k r., áfonya- 

kompott, kitiinő izn 60 k r. kilója nettó Prágából. 4017
Ezen árak csakis akkor vannak érvényben, ha egyfajtából 
legalább is 5 kilót vásárolnak, l'/t kilós szelencze (díszített 
virágcserép) vételénél az ár kilonkint 7 krral magasabb. Árjegy

zék bérmentesen. H ivatkozzanak ezen hirdetésre.
_ _ _ ________  4017

Holland-Amerikai vonal Rotterdam New York.
Legközelebbi elindulás: Rotterdam, május hó 2-án 
d. u. i2'3o órakor. Amsterdam, májas hó 9-én d. a 
ft órakor. Statsndam, május ho 16 án d. e. n  so óra

kor. Pstsdam, május hó 23-án A  e. 4-so órakor.
Ej kettős csávára gőzhajók: Rotterdam 8300 

tonnás, Statsndam 10320 tonnás, Tsus Potsdam 12500 
tonnás.

, , Ara az elad oszt. hajószobának 264 koronától fel- /a  kikö 
l»ié, másod osztálya hajószobának 228 koronától felfelé. \ tóból.
, , Harmadik osztálya 197 korona <0 fillér Becsből.
PJS* : a hajószobák részére t., Kolowrathrlng tO., a Hl. osztályú 
“ Jóeeobák részére IV., Wsyrlngergassa7iA. Ansztriai fiókok. Brünn, 

Insbruck és Xriestben.

+  A z  Ö n s e g é l y  •¥
ipulrori ferde szokások káros utókőjretkezményei a testre és szellemre. 
Az idegek és altesti szervek bánta!mai és azoknak ntójelenségeí, 

banyatlanság, féíeiemerzések, bátgerinezibajak, 
?$J) A vér és az anyagok Javításán szolgáló gyógyszerek 

megjelölésével. Ezen mű valóságos kincs, hasznos tanácsokkal, melynek 
« énként ezrek köszönhetik egészségüket. Ára 1 forint (levélbélyegekben). 
Aaphato R ozit*ka A ndin  könyvkereskedőnél, Budapest, Múzeum* 

___  korát S. szám. _________

áOBBmaamBmaBBk
Szenzácziós!

Jósolás a 
kézből.

Á ra  1 írt . több külföldi iró 
nyomán irta IfJ. I .ő n ja y  
S á n d o ru é . Megjelent: 

Sachs és P o l l i k  könyv- 
kereskedésében,

VI. kér., Andrissy-ut 37.
Kapható minden könyvke

reskedésben. 3896

3969

\ S  \ \ \  \ V  A

Hork János
imakönyve,
remek szép kivitelben. 
Kapható a kiadóhivatal
ban: VII., Kerepesi-nt 

54. sz.
\  \  \ \  \  /  /  /

Ha őszül a haja,
használja a „STELLÁ“-vizet

(Hair Regenerátor),
mely nem fest, hanem a haj eredeti színét adja vissza.

Ü ve gje  3 k oro na. 4013

Zoltán Béla gyógyszertárában
ő cs. és k. fensége József főherezeg udv. szállítója, 

Budapest, V., Sétatér-utoza, Szabadság-tér saikán.

i
különlegességek a leg
szebb kivitelben kap
hatók eredeti gyári árak 

mellett 4029

CHRUMA FERENCZ JOZSEF-nél
Budapesten, IV., Kossnth Lajos-ulm 13
Magyar királyi államvasutak*

Hirdetmény.
(Oszírák-magyar-franezia vasúti kötelék. — A Párisban 
tartott nemzetközi kiállítás alkalmából engedélyezett szál

lítási díjkedvezmények megszűnése.)
53471 901. sz.-hoz. A Párisban 1900. évben tartott 

nemzetközi kiállítás alkalmából engedélyezett és az 1899. 
évi szeptember 15-ével kiadott összeállításban, valamint 
az ehhez tartozó I. számú pótlékban foglalt szállítási 
kedvezmények folyó évi május hó 12-vel érvényen 
kiviil helyeztetnek.

Budapesten, 1901. április hó 4-én.
A m. kir. államvasutak igazgatósága, a részes 

vasutak nevében is.



Az emberek az égen 
gyakran nézik a felhők 
járását, pedig sok em
bernek homlokára is 
felhőket von a nagy 
életküzdelem: a gond.

Hogy e felhők eltűn
jenek és állandó derű 
kerüljön helyükre, ez 
minden ember leghőbb 
óhaja. Pedig ez nagyon 
könnyen elérhető, csak 
tudni kell, hogy hol éri 
az embert a szerencse.

A ki a Heeht-bankház- 
ili'tl vásárol osztálysors
jegyet, annak arcza mi
hamarabb felderül, mert 
a bankház olyan szeren
csés, hogy előbb-ntóbb 
főnyeremény jut osz
tályrészéül. Vásároljon 
tehát osztálysorsjegyet a 
Hecht-baokháziiál, Buda
pest, Fereneziek-tere 6.

szám. Húzás május 22. és 23-án. Egész sorsjej 
fél 3 frt, negyed 1 frt 50 kr., nyolczad 75 kr. 4023

T l j  t a l á l m á n y !
Csáaz. és kir. szab.

férfi a ls ó -n a d r á g .
Rendkívüli előnyei: hogy elől az övnél 

sziikebbre vagy bővebbre szabályozható, de
rékban nem szorít, sem la nem csúszik, leletté 
kényelmes és egészséges viselet, miért is 
hazánkban, sőt külföldön is közkedveltség

nek örvend.
Arak: pamut creasz drbjba K. 2.60 

köppsr » » 8.20
drul » » 4.—

Ábrás és mintákkal ellátott árjegyzéket 
ingyen és bérmentve küldök,

F R 1 8 C H  I t t l f í C Z ,
Budapest, Kerepesi-ut 50,'a. 3846

Mártékvétei: derékböség feszessen mérne és a felső nadrág hossza.

I fe c k e n a ü t  G u sztá v
h írneve , zongora termében

BUDAPEST, most Gizella-tér 2. sz. (a Váczi-utcza sarkán-

Kaphatók a leghíresebb bel- és külföldi zongoráit, pianínók 
és harmonlnmok. — Ehrbar és fial bécsi: Schledmayer stuttgarti 

udvari zongora-gyárak egyediül képviselete.
Sagy kölesöBző-iatézet. «o7 Árjegyzék ingyen.

Való-
dl franczia különlegességek
(óvszerek) csakis F . Bergue- 
ranflls leghíresebb párisi gyá
rostól legelőnyösebben besze-

Polgár Sándornál
B u d a p e s t ,

VII., Erzsébet-körut 50.
W -  Részletes képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve küldetik.
E ozimre ügyelni tessék.

Ambri Gaston
és valódi Houblon hüvelyek, to
vábbá Hygáya dupla felhajlitott 
tollú szivarkaszipka, kapható 
az összes norinbergi és díszmű
áru üzletekben és a dohány
tőzsdékben. Gyár és raktár: 
Rabinak Barnát és Testvére czég- 
nél, Budapest Szarecsen-utcza 
7/9. szám. 3983

M. kir. államvasutak.
39626/C. X,

Komhináit vasúti és hajó
zási díjszabás Fiamén át.

A magyar kir. államvas
utak igazgatóságától vett 
értesítés szerint a Fiúmén 
át érvényes kombinált vas
úti és hajózási forgalomban 
folyó évi junius hó 1-vel 
uj közvetlen személy- és 
podgyászdijszabás lép élet
be, mely módosított hatá- 
rozinányokon kívül egyrészt 
a cs. kir. szab. Kassa-Oder- 
bergi vasút Oderberg állo
mása, másrészt Abbázia 
vagy Lovrana és Ancona 
vagy Velencze, továbbá egy
részt a szab. osztrák-magy. 
államvasut-társaság Prága 
állomása, másrészt Abbázia 
vagy Lovrana és Ancona 
vagy Velencze, végül Becs 
államv, p. u. vagy északi 
p. u.állomás és Lussinpiecolo 
közötti forgalomban uj 
menetdijakat és közvetlen 
podgyászdijtételeket foglal 
magában.

Ezen díjszabással a kom
binált vasúti és hajózási 
forgalomban Fiúmén át 
1899, évi október hó 1-től 
érvényes személy-dijszabás, 
továbbá az egyrészt Bées- 
Budapest, másrészt Ancona- 
Velencze között Fiúmén át 
1898. évi decz. hó 1-töl 
érvényes, személy- és pod
gyászdijszabás és részlet
táblázat érvényen kívül 
helyeztetik.

Az uj díjszabás elárusító 
irodájában (VI., Csengery- 
utcza 33. sz.) 30 fillérért 
kapható.

Budapest, 1901. ápr. 9.
Áz igazgatóság.

Pocket Ü J optikai készülék,
melynek segítségével 
óriási távolságra, mér
földekre lehet ellátni. 
Emberek, állatok sth, 

nagy távolságban 
tisztán felismerhetők. 

Nélkülözhetetlen úgy 
katona tiszteknek, va
dászoknak, erdészek
nek, turistáknak, vala
mint kirándulások al
kalmával. A  Pocket 
távcső a mellény zseb- 

ben való hordásra van összeállítva és egy elmés szerkezet 
segítségével bámely sétabotra is ráerósithető. Ára darabon- 
kint a pénz előleges beküldése mellett 2 K. 40 fíll. franco. 
Utánvéttel 60 fillérrel több. 3 drb ára 6 kor. 6 drb 10 kor. Portó 
külön számittatik. B enn Ignácz, Wien, II , Obere Donaustr. 7.

1022

I E B E  Sagrada-bora
kitűnő enyhén hajtő emésztőszer. Biztos, 

kellem es hatásn ! 3901

felülmúlhatatlan vérszegény, sápkoros személyek
nél. Vassal szedve fokozódik az étvágy.

mmmmm J. Paul Liebe, Tetschen a. E.

Photozirkô rafiai
tnüimé$ctc g g g  
készül a Icqiobk
ip in bcP iK iP Ü -
n y o m  látványhoz

$u5ape$Lm Szentkirály inilcia 13

C3-37- e n g ,e s é g ‘i  á l l a p o t o d
(impotentla) ellen p áratlan  sikerű gyógyhatásúi fo ly

tán  legm elegebben ajánljuk

Dr. MITZBER TIVADAR
HÍRNEVES HYDRO-ELEKTROTHERAPIAI

R E N D E L Ő I N T É Z E T É T

Budapest, Teréz-körut 4 4 . sz., I. em.
T apasztalt gyora és biztos eredm ények folytán hono
rárium te ljes gyógyulás után  fizethető. R endelés d. e.

8 -1-ig, d. n. 2—8-tg. 5371



K A V É }♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦! T E A

K ávé és Tea
K á v é á r a k : T e a

* kiló Háztartási (igen i6> frt 1.20 
» Verseny (Portoríco) » 1.30 

1 » Verseny (Portoríco) > 1.50
I » Cuba (finom)......... » 1.70
I > Cuba (legfinomabb) » 1.90 
I ’» Gyöngy (finom) ...... » 1.50
I » Mocca .................  » 1.40
I » Mocca (légiin.)___» '.60
1 » Arany Jáva ..... —  » 1.40
I » Arany Jáva fig. fin.) » I 60 
I » Vegyes Pörk.fig. fin.)» 1.40 
I » Szalidy-féle Hungária > 1.20 
(Ennek főraktára nálam van.)

Kávéhoz csomagolható
kiló Mandarin, csász. kev.

irt I 60
■/« kiló Mandarin, csász. kev.

frt -.8 5
•/. kiló Háztartási » 1.25
>/» » Háztartási • —.65
4■/, kilOs póstazsáknál 

(melyben több fajta is küld
hető) már vidékre is telje
sen bérmentve és elvámolva 

küld

B A L O G H  L Á S Z L Ó
kávé és tea kiviteli üzlete BUDAPEST. S99j

Főüzlet: VII. kér., Rottenbiiler-utcza 12. sz. Fióküzletek: 
VI. kar., Andrássy ut 86. VII. kér., Dohány-utcza 61.

T E A

Férfi alsónadrág*
saját gyártmány. Szabás és minőség felnlmulhatlan. Gom
bos, szabályozható Ízléses bordűrrel, príma köpperből 

csak 2 kor. 40 fillér. — Vidékre utánvéttel, ssss

SILBERMANN BERNÁT, Budapest, Dohány-utcza 63.

A szerencse-forrás.
Hol e f orrás folyton kérdik ? 
Ha elmondom, majd megértik. 
Van egy hely itt Budapesten, 
Hol én oly szerencsés lettem; 
De mindenki szerencsés lesz, 
Ki ott osztálysorsjegyet vesz, 
Mert a szerencse ott honos.
S előbb-utóbb csak bizonyos 
Hogy az osztálysorsjegye nyer, 
Ha ott veszi meg az ember.
A szerencse forrása iám 
A Hecht bankház lehet csupán 
Osztálysorsjegyet ha veszünk, 
Ha ott vészük, csak ngy nye- 

[rünk.
Igazi szerencse-forrás 
Mindenkinek a Hecht bankház; 
Nyerni ott van mindig remény, 
Hechtnél, Ferencziek- terén. 
H ú z á s : Májas hó 22-én, 23-án. 
S o rrje g y  árak: egész 12 kor., 
fél 8 kor., negyed 3 kor., nyol- 

czad 1 kor. 50 fill.

Lószerszámok, 
nyereg és

utazási czikkek
OLBRICH L.-nel, Budapest, Teréz-körút 6. sz.

4o23

ü ü ü ü
F orgó Bácsi

K I S  L A P . j »
negyedévre 2 korona.

■»
fi

ét h&lhólyag különlegességek,
valódi franezi i és angol gyártmány, teljesen 
biztos és ártalmatlan. Taezatjn: 1, 2, 3, 4, 5,
8 forintért Pessarium odusivum 1.50 írttól 

2.50 írtig. Kapható a
Magyar Orvosi Miiszertárban
Budapest, Kerepesi ut 32 . szám.,

a K ókus k ó rh á z za l izem b en. 3917
árjegyzék Ingyen, zárt borítékban.

10 frt-nyi megrendelésnél 20*/. engedméuy,

1
£
-
3
3

Magyar királyi államvasutak.

&

Pályázati hirdetmény.
(Szerecsen-szürke posztó szállítása iránt).

58053/901. sz. A magy. kir. államvasutak igaz- 
gatósága: mozdonyvezetői, fiitői és kocsirendezői sze
mélyzete részére az 1901., 1902., 1903., 1904. és 1905. 
években szükséges téli ruhák elkészítéséhez felhaszná
landó alább felsorolt posztó- és béiés-szflvetek szállítása 
iránt nyilvános pályázatot hirdet.

Az öt évi megközelítő összszükséglet a következő: 
1 . 6500 méter 136 cm. széles szerecsen-szürke középlinoin 
posztó mozdonyvezetői kabátokhoz; 2. 8500 méter 136 cm. 
széles szerecsen-szürke durva posztó fűtői és kocsirendezői 
kabátokhoz ; 3. 5500 méter 136 cm. széles szerecsen-szürke 
durva posztó fűtői és kocsirendezői nadrágokhoz és 
4. 4500 méter 136 cm. széles szürke gyapjú bélés a futói 
és kocsirendezői kabátokhoz.

Az ajánlatok az 1901. évi május hó 14-óig 
beterjesztendflk, a bánatpénzek pedig a megelőző napon 
déli 12 Óráig beküldendők.

A pályázatra vonatkozó részletes feltételek, úgy
szintén az általános szállítási feltételek a magyar kir. 
államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál 
(Budapest, VI., Amírássy-ut 73. sz., II. em. 43. ajtó), 
valamint minden üzletvezetőségnél megtekinthetők, vagy 
a megállapított ár előzetes lefizetése mellett a magy. 
kir. államvasutak budapesti nyomtatvántáránál posta 
utján is megrendelhetők, megjegyezvén, hogy az általá
nos szállítási feltételek minden példányáért 50 fillér, a 
különleges feltételekért pedig 30 fillér fizetendő. A felté
teleknek posta utján való megküldése esetén 20 fillér 
posta költség is beküldendő.

Budapest, 1901. április hóban.
Az Igazgatóság.

Utánnyomás nem dijaztatik.

Alkalmazásban a legelső polgárt é* katonai istállókban, mint 
ez idő szerint a legjobb mosóvíz lovaknak éa szarvas-
marháknak. Palaczkja 2 kor, 40 fillér. Az izmokat és inakat 
a legmagasabb korig megtartja erőben és ruganyosságban; 
bedörzsölve képesíti az állatot a legnagyobb megerőltetés ki- 
birására is. Megszünteti a tulerőltetés, csuz és merevség káros 
következményeit meglepő sikerrel. — Főraktár : G yógyszer
tár a Szt,-Józsefhez Wien, XH/2., Schönbnmnerstrasse 
184/K. Baktárak Budapesten: Tő rü k  József, Király-atcza 12. 
D r Budai Em il, IV., Városház-tér 7. B aye r Antal, VI., And- 
rássy-ut 8*. Baditz Eóbert. VIH., Józaef-körutM. Dr. E gger 
Leó i e  L VI., Váezi-körut 17. és minden jobb gyógyszertárban.



T H E D O  tanár-féle
Használat előtt. | r t t  Használat után.szakái-és

legjobb és legbiztosabb szer, szép 4033
szakái- és bajusznövés előidézésére.
Bámulatos gyorsan mozdítja elő a szakái- és bajusznövést 
úgy, hogy még 16 éves ifjak is rövid idő alatt teljes és 
erős szakáit és bajuszt nyerhetnek használata folytán, 

mely tényt ezer és ezer el ismerő-irat bizonyitja.
Egy üveg ára 2 kor. és 4 kor. 20 fillér.
Vidékre osakl* 2 kor. 45 fUl. va gy  5 kor. 10 fül
előre beküldése mellett bérmentve. — Főraktár:

Török József gyógyszertárában.
Budapesten, K irá ly -n . 12. ez. és Andráeey-ut 29 ez.

A z  »Anker élet- és járadék-biztositó társaság* Bécs
ben ápr. vo-án tartotta XLII. rendes közgyűlését, gróf Prokesch 
Osten Antal ő méltósága elnöklete alatt.

Mint a számadási jelentésből kitűnik, az 1900. évben 
0833 ajánlat nyujtatott be K. 4 8.60J,837,06 tőkére és K. 35.016,56 
járadékra és 7813 szerződés K. 39.43u,466.91 tőkére és K. 37.261,40 
járadékra létesittetett. Az év végén érvényben volt 87.l6o szerző
dés K. 5t5.2u,l07.7i tőkére és K. 321.374,19 járadékra.

Az 1900. évben halálesetekért, visszavásárlásokért élet
eseti és járadékbiztosításokért.................. . K.
a nyeremény részesüléssel kötött haláleseti biz
tosítások osztalékalapjaiból és a minimális ered
ménynyel garantirozott túlélési csoportok alap
jaiból és az üzleti nyereségből a társaság által
adott összeg hozzászámitásával .........................
a nem garantirozott túlélési csoportok alapjaiból

3.810,647,30

6.981,049.88
1.147,037.55

K. 12.238,734."3
fizetett míg a tartalék szabályszerű emelésére K. 12.873,201.32 
fordittatott.

A halálesetre nyereményosztalékkai biztosítottak mint 
Byereinényosztalékot az *A« osztalékterv szerint az évi díjnak 
25%-át, a >B* osztalékterv (emelkedő osztalék) szerint pedig a 
biztosítás tartama arányában az évi díj 21, 18, 16, 12, és 9°/o-át 
kapják.

A biztosítéki vagyon a számadási jelentés szerint áll: 
a tőke és járadékbiztosítások dijtartalékaiböl
(biztosítási alapok) ........ — .....  ...............-  K. 45.080,629.50
a garantirozott túlélési csoportok alapjaiból..... K. 77.262,264.92

K. 122.842,894.42K. 2.000,000.—
6.277,599.69

továbbá a részvénytőkéből................ - ..... .!........
s a tőketartalék, különtartalék s az 1900. évben
átutalt nyereségből ........ ...................................

összesen ....... K. iso.620,424.il
A  társaság összes vagyona K . 138.202,504.41 
Ebből M agyarországra e s ik :

magyar értékpapírokban............................  ........  K. 14.472,457.7—
jelzálogkölcsönökben.......... ...................... —. ....... K. 13.005,200.05
és ingatlanból (társasági ház Budapesten)..... ... S. 1.063,768.80

összesen: .....  K. 28.541.426.55
A részvényeseknek osztalék és felülosztalék gyanánt K. 

400.000 — osztatik k i ; az elélés és halálesetre nyeremény réssze- 
süléssel biztosítottak osztalék alapja javára K. 330.000 — utal tá
tik, s a rendkívüli tartalékok emelésére K. 340.000 — fordittatik.

Az 1900. évben a nyeremény részesüléssel biztosítottaknak 
s a felszámolásra került garantirozott túlélési csoportoknak nyere
ményosztalék gyanánt

K. 659.166,13 fizettetik ki.
Az igazgatótanácsból kilépő Gróf Hoyos Sztaniszló ö mél

tósága ismét megválasztatott. Felügyelő bizottsági tagoknak meg
választattak ; Dr. Báró Klein Hubert, Scanavi Etiene lovag és 
Wiedmann Ottó; póttagokul Pflaum Mór és Seidler Mór urak.

Az 1900. évi szelvény április hó 22-től kezdve váltatik be 
2oo K.-val a társaság bécsi és budapesti pénztárianál. 4031

Saját gyártmányú

férfi- és női fehérnemüek
a legjutányosabb árban kaphatók 

FRENKEL TESTVÉREKNÉL Budapesten, VII. kér. 
Kerepesiül 56. szám.

Gyári raktár fegyházban kötött harisnyákból. Árjegyzék 
ingyen és bérmentve. S954

ÍO  koronáért
világhírű, legújabb elektro* 
arany url remontoir zsebóra, 
Longuh rendszer 10 K. — 

horgonymüvei
15 K., nickel 
vigilan 7 K., 
ezüst-horgony 
remontoir óra 
bilodes«52w%»
átmérő, 3 
ezüstfedő, 

pontosan járó 
_ _ óra, finom ki

tűnő művel, 15 rubin kő, 
erős ezüst keret, nagyon 

jó óra 23 K.
Ezüst női remontoir óra 
80 %n átmérő, phantasie la 
qualitát, ezüst födő vei, jó 
mü, 14 K., 14 kar. aranyból 
24 K., ezüst láncz 4—6 K., 

14 karátos 
aranygyű
rű höl
gyeknek, 
uraknak 

Igaziezüst
tel erősítve 

Minden gyűrűn rajta a hiva
talos bélyeg. Hosszú tartós
ságáért kezeskedünk. Csoda
szép sugárzó művészi gyé
mánttal és színes kővel 2 K., 
erősebb s K. (Gyűrű mérté
kül papírszalagot kérünk.) 
Szétküldés utánvéttel. A mi 
meg nem felel, pénzt vissza
küldjük. Gazdagon mustrált 
katalógus magyar nyelven 

Ingyen és bórmentve. Czim: 
Uhren Depot Bondbakin, 
Wien, IX.. Berggasse 3. 3931

S kieszközöl és értékest

PATAKY B. é s  W .
UTÓDA

dr. WIRKNANN JÓZSEF
hites szabadalmi ügyvivő 

Erzsébet-körnt 42. sz.
Felvilágosítás és prospektus 

ingyen. 3920

URAK!
Zamba kapsolak

a sántái fa ólaiéval .
töltve 0,2. ' ’ .

Sok hálás levél.
Gyógyít hólyag hugy- 
csö bántalmat fájdalom 
nélkül néhány nap 

alatt. Orvosok ajánlják. 
Sokkál Jobb mint a 

sántái. 3974

Egyedüli
gyáros:
Cirten

4 koronájával kaphilO.
Főraktára és szétkttldd hely; 
Brady C., gyógysz. Béos 1 
Flelaohmarkt és minden badar 

pesti gyógyszertárban.

Biztos existentia!
» Express Automatás szikvíz

gyártó gépberendezésünkkel 16 
üveg szikra 4 fill. gyártható. 

Vállalatunk 
egyéb gyárt
mányai SSrki- 
méró és jég
szekrények, 
pinezefelsze- 

relési czikkek 
sat. —  Á r 
jegyzékkel és 
ajánlattal szí
vesen szolgá
lunk. 396?

Dr. Wagner 
és Társai

egyesült gyá
rak mint be

téti-társ.

Budapest,
II. kér., 
linótli u.
3. szánt.
Bécs,
XVIII.

A természetes melegségül

Izliács aezélffirdő
Felső Magyarországon.

I Ezjedlll‘méreté* síéesavdst vsns kévfenáá. Kosvse- 
I tartalma fenáeek kelsd iamsálstrs.

I Idény május hó 15-től szeptember hé 30-ig.
| Feliilmtilhatlan hatása vérszegénység, sápkér-, I nöíbajok, gerlnczvelö és Idegbántalmaknál, hlldé- 

soknál megfeszített munka és kiállott betegségek.
ntánVösitésitésre. Fürdő-orvosok: Dr. Grtinwald *. m. kir. taná- 
csos.Vr. .áolnár J. és Dr. Stern J. Utazás Bécsből 9 óra alatt; 
a Oderbergen &t (innen 5 óra), délről Budapesten át 
5 óra). Kimerítő felvilágosítással, úgy az utazásról, 
lakásviszonyokról, ármérséklésről az elő- és atósaison- 

!. készséggel szolgát a szllácsl fürdőigazgatóság
(Zólyommegye).

Választási zászlók gyára.
Választási tollak és jelvények.

Árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek. KunOtz 
Kálm án Budapest, VI. kerület, Nagymezö- 

utcza 46. szám. mi

Hirmann Ferencz
rézáru gyára Budapest, VII. kér. Csányi utcza 9 szám
Készit bor- és sör
csapokat, bor- és sör- 
szlvattyut, légnyomá
sa sörkiméro készü

léket, valamint 
mindennemüp incze- 
gazdászati ezikket.
KereskedelmiiyokVt'Phyíóxera fecskendőt, és permetezőhöz szükséglenda 
összes alkatrészeket. Felirati czlmtáblát, cséplő és egyéb gépek
hez szükséglendö csapágyakat fémből nyersen és Hldolgozva, 

stb. Telefon 31-80. 4018

W T  m *  "B M  I  és ttalhtílyag, tcz. 60 kr., 1, 2, 8, 4, 6 frt. C apott A m eric . tez. 1.80 kr. P e llp o r  Peaaar, aj női
I  V I  ■ ■  I  OvOszer db. 1.50 kr. Most nagyban hiresztelt Á n tlaep tins  hölgydvsner (nem gnmmí) 12 db. 1.80 kr.

V I  U  i l m l i J i M  V a jé n ! l i n ó i n á l  g Á c v p c  w  ****!»- « •  M a rte ll. la darabot tartalmazó minta-E C lie i  U l j i m u d l .  d U ó í k l l  w . kollekoziO 1 frt 80 kr. -  Magyar levelezés 40H

HIRDETÉSEK
felvétetnek a kiadóhivatalban.

A kiadótulajdonosa »ATHENAEÜM< irodalmi és nyomdai r.-társulat betűivel Bndapest, Kerepeai-nt 54., Athenaeum-épület




