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AZ UJ IRÁNY.

N e m  változtak, csak személyek — 
így kiabál sok silány.

Rágalomból én nem élek,
Vallom: itt az uj irány!

Régi csupán a közjogban,
Had- s külügyben, mert muszáj.

Ámde másban egyre jobban 
Vál a sártól el a máj.

Régi rendszer szólt eképen:
A császárét megadom,

De az érzést honn, a népben,
Azt eresztem szabadon.

Szól az u j: én Bécs elébe 
Vetek még több abrakot,

I)e az istenadta népre 
Itthon lánczokat rakok.

S egy-egy újabb láncz-szemecskét 
Napról napra kalapál.

Nyűgzi a nép lelkét, testét, 
őrül zsandár és pap áll.

Grófok, urak s pénzes zsákok 
Páholyokból nézik ezt.

»Szoritsd jobban, millióm átok!*
Zeng, ha a nép sírni kezd.

Minden újabb népszoritás,
Bármi jó, még mind kevés.

Uj hit? Vallásháboritás,
Bár sugalja szenvedés.

S nem az baj, hogy ettől vész meg — 
A rajongó pór: hülye.

Hanem az, hogy uj lelkésznek 
Nincsen — érettségije.

Hát a vészes izgatónak
S sztrájkvezérnek van-e? — Nincs!

Uj dicsők sürgetve szólnak: 
»Köz-szükség az uj bilincs!*

S nagy valóban a köz-szükség,
Csakhogy nem láncz, — több kenyér.

Hogy a népnek ezt kisüssék,
Szivük addig föl nem ér.

Kormány s óriási pártja 
Magyar vezényszó helyett 

A sok lánczot gyártja, gyártja 
S Bécsnek méltó majma lett. 

Közjogi szabad kezünket 
Köti csak Bécs a hamis, 

Magyar szabadságot szüntet 
Az uj rend a honban is.

Soha újabb uj irányt még, 
Földerülhetsz honfibúm.

Uj vezényszó: pereat nép !

Vivat la tifu nd iu m !
Fel fog már a hon virulni,

Lesz egy roppant mák-virány, 
S szégyentől se fog pirulni, 

Népszerű ez uj irány.

Falusi levelek.
—  E g y  „ t e g n a p i  g r ó f "  s z é l j e g y z e t e i .  —

VII.
Nyugat felől jön, jön a fekete felhő.
Az európai felvilágosultság fáklyahordozója, a 

franczia nemzet bevilágít szövétnekével a reakcziő 
sötét odvaiba s kifüstöli, kipörköli onnét a különféle 
szinü, nevű barátok, apáczák kányáit, varjait s azok 
nagy fekete föllegbe verődve húzódnak boldog Magyar- 
ország áldott földére.

Itt akarják föltámasztani, örökre megalapítani 
a harczoló, az uralkodó egyház uj világbirodalmát, a 
» Regnum Marianumot«.

Az idő kedvező erre a szent gründolásra.
Láng Lajos még csak vasúti szabadjegyekkel 

kedveskedett ennek a gyűlöletes, de hatalmas protek
cióval rendelkező inváziónak. Kossuth Ferencz való
színűleg már állami szubvenczióval fogja dédelgetni 
élelmes ipari vállalkozásaikat.

Darányi a magyar gazda-társadalom megszilár
dulását reméli a külföldi kongregácziók tömeges 
birtokvásárlásaitól.

Egyszóval a holt-kéz hideg csont ujjai markolász- 
nak a magyar nemzeti lét szive-gyökere körül.

Ez is nemzeti diadal! Megeheti most Bánffy 
Dezső az Eötvös Károly fejét és viszont. Az ő sürü, 
feketevérü kálvinista irigységük ásta a kormányzó 
szabadelvüség alá az első aknát.

*
Nem újság ez a magyarirtó politika.
Regen levitézlett Kollonits bibornok kanczellár 

volt a szülőapja hirhedett kormányzati axiómájával:
* Magyarországot előbb koldussá, aztán katholi-

kassá, végezetül osztrákká kell tenni.«
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, Bizony csak ezen a rég taposott nyomon jár a 
dicsőséges nagy nemzeti kormány.

A  koldusság nyilvánvaló, hiszen évről évre száz- 
meg százezer magyar akasztja vándorbotja végire a 
koldus-tarisznyát s fordit örökre hátat a mostohává 
lett édes hazának.

A  magyar katholiczizmus nem szolgálta az ősz 
trák hatalmi érdekeket. Sőt válságos időkben a pro 
testáns szabadság-törekvések hatalmas bástyája lett.

Meg kell próbálni a külföldről beözönlő nemzet
közi papizmussal Ezt nem kötik holmi veleszületett, 
elavult hazafisági érzékenységek.

Ezért keli kivenni a szegény magyar baptisták 
kezéből a kiélek kenyerét*, a bibliát. Az írás, még ha 
szent is, nem való a parasztnak. Eel talál világosodni 
tőle. Tömjénfüstös, muzsikaszós, pompázatos misztériu
mokat neki, hadd butuljon vissza tőle abba az állati 
rabszolgaságba, amiből a mi kis Kossuthunk nagy 
Apja kiszabadította.

*

Kiütögeti a szög a fejét a zsákból. A  koalicziós 
elvgyüjtó'-szeredás gorombaszőttes zsákvásznán mind 
több-több szögecske ütközik átal.

Vissza a dereshez! Ne ungorkodjék a Nép a 
hitbizományok, a latifundiumok ellen, mert megakaszt
ják a nemzet természetes fejlődését.

Legyen neki is hitbizománya.
A  mágnásoknak 25.000 hold, a parasztoknak 

20 hold.
A  gatyás majoreskók hív fegyvertársai lesznek a 

»haza fekélyeinek« a hazátlan bitangok ellen
Micsoda bűnös butaság ez!
Némelyek emlékezni fognak rá, hogy Szilágyi 

Dezső igazságügyminister korában megbízta Teleszky 
István államtitkárt egy magyar örökjogi tervezet 
elkészítésével.

A  tervezet elkészült. Egyik alapelve köztudomás 
szerint a most megint kisértő elsőszülöttségi öröklés, 
paraszt-hitbizomány volt.

Szilágyi olvasatlanul az asztalfiába zárta a 
Teleszky plánumát.

A  Teleszky barátai hónapok múlva elkezdtek 
érdeklődni a fontos törvénytervezet sorsa iránt.

— Kegyelmes uram, mi van a Pista javaslatával?
Szilágyi kurtán rászólt:
— Szamárság!

Olvastad, kegyelmes ur?
— N em !
Soha se is lett abból törvényjavaslat.
Manapság azonban sok minden lehetséges: mert 

hogy a Szilágyi Dezső székében Polónyi Géza ül.

Caruso.
A Orammophon-üzlet be bemegy egy csinos asszony 

lemezeket vásárolni.

— Kérek két Caruso-lemezt, mondja a segédnek, 
de .. . kezek n é lk ü l.

FAJVÉDELEM.

Darányi minister 
Mond egy nagy beszédet. 
Eldicsekszik abban,
Hogy ő fajt mint védett.

Mezőhegyes síkján 
Az angol-arab í^jt.
A telivér jelleg 
Tisztán megmaradt rajt,

S Nonius és Gidrán,
Két magas félvérnek 
Fajai azonkép 
Megvédettek s élnek.

Bábolnán egészen 
Arab-fajért küzdvén, 
Sikerült védelmét 
Bejelenti büszkén.

Faj védelmi harcza 
Nem lankadt Kisbéren. 
»Arab s angol félvér- 
Fajt védtem ott, kérem.«

Fogarason védte 
Lippizai fajt is.
Méltán dicsekedhet,
Ha kicsit túlhajt is.

Darányi minister 
Uram ő kegyelme 
Érdeminek csúcsa:
Fényes fajvédelme.

De jaj, a magyar faj 
Nincs védve, hiába í 
Latifundjumokról 
Fut —  Amerikába.

A veszedelmes pólyák.

Az Omge idei közgyűlésén ki akarták buktatni 
az alelnökségből gróf Zselém?ki Róbertét.

Nem sikerült.
Hogy miért ragaszkodik a magyar gazdatársa

dalom országos képviselete a rokonszenves indigená- 
hoz, annak sokféle magyarázó legendája van.

A  legvalóbbszinü a következő.
A  gróf, akit az arisztokráczia világában a •vesze

delmes pólyák* néven ismernek és érdeme szerint meg
becsülnek, lelkes hive és buzgó apostola egy uj agrá
rius dogmának, a gazdatiszti coelibátusnak.

Az összes gazdatisztei nötelenséjet kénytelenek 
fogadni, tartani.

Ennek meg az az oka-foka, hogy a Zselénszki- 
uradalomban (a vezető főtisztet kivéve,) egyetlen ispán, 
kasznár stbi sem töltheti be a nyugdíj képességet meg
állapító tízesztendős szolgálati időt,

Eladdig szédítő gyorsan avanzséroz mindegyik, 
hanem a kilenczedik esztendőben áthelyezi az uraság
a Klára-major nevű gazdaságába s egy szép napon 
csak megkapja minden megokolás nélkül az elbocsátó
levelet.

A Klára-major a Zselénszki-tisztek siralom-háza. 
Ezért nem mernek a «veszedelmes pólyák* gazda

tisztei megházasodni, családot alapítani. Ezért szapo
rodnak uradalmában a törvénytelen , akiknek
eltartása nem a latifundiumot, hanem az állami lelencz- 
' lázakat terheli.

Mivel pedig Darányi minister maga is szenve
délyes híve a coelibátusnak, a szegény Tojáss Dánielek 
összes keserves panaszai ellen hatalmas pártfogója a 
'veszedelmes pólyáknak«,



QUO VADIS?

ALBERTUS LONGINUS lictor. - Hohó, megálljátok! Hol az érettségi bizonyítvány?
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O  R  S Z Á G  G Y Ű  L É S .

A  Házban.
Elnök: Justh Gyula.
Justh. — Az ülést megnyitom.
Papp Elek. — Hogy pedig a véradót ne fizes

sük hiába, a katonaságot kell befogni az arató-mun
kába, ha már nem jönnek a kulik. (Általános helyes- 
lés.) A  költségvetést elfogadom. (Éljenzés. Szónokot szá
mosán üdvözlik és kijönnek a folyosóra.)

Mérey Lajos. *— Nekem még ma sincsenek 
aratóim. Kérek sztrájktörvényt és a munkáltató szá
mára pallosjogot. A  költségvetést elfogad . . . (Taps. 
Számosán üdv. és elmenekülnek.)

Baross János. — A  latifundiumokat fel kell 
osztani. (Mély csend.)

Baross J. — De csak az alföldön és a felvidé
ken adjunk nekik kétszer annyit. (Taps.)

Baross J. — A  munkáshiányon úgy segít
hetünk, ha a kisbirtokosok között mesterségesen 
tenyésszük a földtelen parasztot. A z pedig igen könnyű 
dolog. Teremtsünk paraszt-hitbizományokat olyan for
mán, hogy megváltoztatjuk az örökösödési törvényt. 
Minden az elsőszülötté lesz, a többi menjen napszámba, 
így  aztán nem kell kuli, sőt mi ezen a téren Kínával 
is felvesszük a versenyt. (Tetszés. Taps.)

Baross. — A  parasztbirtokok egy csapásra igy 
kerülhetnek a kezeink közé. De vigyázni kell arra is, 
hogy zsidó ne vehessen földet. (Helyeslés.) Vissza kell 
csinálnunk a reczepcziót, a jobbágyságot, az úri szé
ket. E l kell törülnünk az esküdszéket és be kell 
hoznunk az isten-itéletek tetszetős formáját. A  szo- 
czialisták ellen jó lesz az inkviziczió rendszere is, és 
akkor nem kell a sztrájktörvénnyel vesződnünk, nehogy 
antiliberalizmussal vádoljanak bennünket. A  költségvetést 
elf . .  . (Taps. Szónokot számosán üdvözlik és menekülnek.)

Veress József. — Mi atyánk! Akarom mon
dani, t. H áz! Tulajdonképen semmit sem akarok 
mondani. A  költségvetést elfogadhatom, Am en! (Taps. 
Szónokot stb.)

Csitáry. — Be kell csukni a parasztokat! E l
fogadok mindent. (Taps. Szónokot stb.)

Csányi Sándor. — Hát persze, hogy elfogadom.
Justh (tapsol.) A  szónokot számosán üdvözlöm. 

(A folyosóra rohan)

A  folyosón.
Elnök: TJgron Gábor.
Ugrón. — Fiuk, gyújtsunk rá! It t  a gyújtó. 

Lássátok, én mindig svéd-gyufát hordok magammal. 
Utálom a pattogós fejű gyufát, mert félek, hogy 
felrobbantom a Házat. Hallottátok, mit akar ez a 
csökönyös Lekszi? Katonákkal akar aratni német kom
mandóra. Inkább vesszen lábon a zabom! (Rágyújtanak 
és Lekszi bácsit leszólják.)

Benedek Jancsi. — Pszt! Mérey beszél. Fogad
junk öt literbe, hogy bolondot mond. (Senki sem fogad.) 
Megnyertem. Méreynek pallos kell. Azzal akar búzát 
meg embert kaszálni. Éljen a nemzeti demokráczia! 
(Jóízűen kaczagnak.)

Ugrón. — En tőlem már oszthatod. (Tapsol)
Olay. — Micsoda?! Kétszer annyit?! A  jégen- 

kopogóját a fejednek, mindjárt bemegyek. Abczug 
neked! (Abczugolják)

Ugrón. —  Halljátok, mit beszél ez a csongrádi 
gulyás ? A djatok kakas-gyufát és én felrobbantom a Házat.

Olay. — Micsoda rendszer alapján örökölt ez 
a fiú annyi szamárságot? Hol a karikásom? Én vissza
verem a csongrádi gulyába.

Szemere Huba. — Jól beszél. így  szerezhetünk 
elsőszülöttségi jogokat, hitbizományokat egy tál len
cséért is.

Benedek Jancsi. — Menj Kókára, ott nagy 
böcsülete vagyon a lencsének.

Lázár Pál. — Ne lármázzatok! Ez nem reak- 
cziós beszéd. Különben én a hazámért még reakcziós 
is tudnék lenni.

Olay — De akkor te se vehetsz földet Lázikám.
Lázár. —  Mit. bánom én, csak egyszer már 

antisemita lehessek. Ütöm magamat, (ügy tesz.)
Olay (üti Lázárt.) Ha te ütöd az én zsidómat, 

én ütöm a tiedet.
Ugrón. — Fogjatok meg, mert felrobbantom a 

Házat! (Nem fogják.) Ha nem fogtok, azért se rob
bantom.

Benedek Jancsi. — Éljen a libralizmus a deresen!
Ugrón. — Csend! A  felebaráti és testvéri sze

retet Leszól. Ez tán nem lesz reakczió. Nem, ez csak 
luteránus.

Olay. — Ahol a pap szót emel: ott az igaz- 
ságügyminister Polónyi Géza.

Szemere. — De csak aratás után. Nem szabad 
igazságtalankodni.

Ugrón. — Ez a 48?! Ez a liberálizmus ?! Fel
támadt a középkor és itt ülésezik a Házban, amit én 
ezennel felrobbantok. (Kakas-gyufákat sütöget a bicská
jával A folyosón a szónokokat számosán üldözik.)
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G Y E R E K C S I N Y .

Darányi N áczi, zupás kéjhuszárőrmester (rászól Lázár Pálra, aki készül Mezó '
hegyest.) E lm en j innét, te kaná lfü lü  jo rd i, m e r t  b e léd tasz itom  a va s v il lá t  I
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Deczem ber 11.
— Párhuzam. —

Francziaországban.

A  Clémenceau-kormány 
erős kézzel fogott hozzá az 
államot és az egyházat 
különválasztó törvény vég
rehajtásához.

Montagninit, a szent
szék képviselőjét, kiutasí
tották és az olasz határra 
szállították.

A  kormány kijelentette, 
hogy teljes határozottság
gal küzdeni fog a római 
politika ellen. Róma hadat 
üzen — mondotta Clé- 
menceau, és a kormány 
fölveszi a harcot.

Azoktól a papoktól, akik 
nem engedelmeskednek a 
törvénynek, a kormány 
megvonja a fizetést és a 
nyugdijat.

Az egyházi javakat hala
déktalanul likvidálják.

A  pápának engedelmes
kedő papokat száműzik.

A  papnövendékeket, akik 
nem igazolják magukat, 
katonai szolgálatra hív
ják be.

ím e: egy nap története 
Francziaországban.

Es nálunk.
A  Képviselőházban a 

földművelésügyi költségve
tést tárgyalták.

Baross János nevű kép
viselő az egyenlő örökösö
dési rendszer eltörlését 
követeli. Paraszt-hitbizo- 
mányokat kíván az első- 
szülöttségi jog kimondá
sával.

A  Ház folyosóján viha
ros jelenetek játszódnak le.

Szemere Huba nevű kép
viselő szerint vissza kell 
csinálni Magyarország his
tóriáját legalább ötven 
évvel.

Lázár Pál nevű képviselő 
kifejtette, hogy hazája ked
véért kész a reakczióig 
lesülyedni.

Nagy Emil nevű kép
viselő kijelentette, hogy a 
reakcziós földbirtokpoli
tika függetlenségi és ma
gyar politika.

Ugyan-ezen a napon fo
gadta Polónyi Géza nevű 
igazságíigyminister a gaz
dák küldöttségét, amely
nek megígérte, hogy a 
szocziálista izgatásoknak, 
amelyek a tulajdon szent
sége ellen irányulnak, tűz* 
zel-vassal véget fog vetni.

ím e: egy nap története 
Magyarországon.

A R R Ó H I R E K .

O  Sülyedünk. A  Bánfíy Dezső utczájában meg
nyílt a föld s két rendőrt lovastól, mindenestől 
elnyelt. Ezt a vermet csak a rendőrség áshatta, mert 
íme maga esett bele. Borzadva gondolunk rá, hogy akná
kon járunk és az aknákban nem puskapor, hanem 
iszap van. Ez a tünemény minden esetre a botaniku
sok figyelmébe ajánlandó. Azok vizsgálják meg: milyen 
Bimbó az olyan utcza, amely télen nyílik.

/' A gróf ur szakálla. Batthyány Tivadar 
grófot, az Istenben és e hazában boldogult vezérlő 
bizottság tagját, a vasutasok czégjegyzett barátját a 
szakáll-ímádásra berendezetten agyú proletárság béka
bombákkal, záptojásokkal, sár-galacsinokkal fogadta

és füttyel kisérte végig Szeged város utczáin. A  gróf 
ur azt hitte, hogy ez a kellemetlen zene a jövő zenéje, 
a szocziálizmus fülsértő nótája volt, pedig inkább 
azé a malié' amit a gróf urék a darabont-főispánok 
számára csináltak meg. Nem csoda, hogy ijedtében 
még a télre fizetés-javitást ígért a vasutasoknak saját 
szakállára. Félő, hogy a gróf ur a tél utolján meg
borotválkozik.

yfc A  kötöttek és a kötözni valók. A  t. Ház
ban a kötött birtoknak igen sok lelkes hive akadt a 
népjogokra felesküdt 48-as honatyák táborában. 
A  kötöttségnek ez a szeretete alkalmasint a kötött 
programmban és a kötött észjárásban gyökeredzik. 
Pedig ezek az urak ugyancsak kötötték az ebet a 
karóhoz annak idejében. De ha már a kötözésbe 
ennyire belejöttek, nem ártana, ha egyelőre a párt
fegyelem szálaival őket is megkötöznék.

oo A §§-ok aratása. Polónyi Géza kedveskedő 
Ígéretet tett az ország gazdái előtt az arató-sztrájk
tól való félelem eloszlatására. A z igazság jelenlegi 
országos gazdája megnyugtatta birtokostársait, hogy 
a nyáron már az uj §§-ok erejével fog avattatni. 
És nem is kell félni, mert ő Exczellencziáját a sok gya
korlat e téren mesterré tette. O ugyanis a §§-ok 
segítségével már nagyon sokat aratott.

KÉF-REJTYÉNY.

Jutalma: az 1906-ra szóló >Sanyaró« naptárnak 
egy példánya.

A  » Borsszem Jankó« 2035. (49.) számában közölt 
kép-rejtvény megfejtése:

Vád alá helyezés.
A  74 megfejtő közül elsőnek sorsoltatott ki: 

Kollarits József Budapest. Kiadóhivatalunk előtt mint 
előfizető igazolván magát, az 1906-ra szóló *Sanyaró«- 
naptár egy példányát átveheti.
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A bimbó-utciai akna.

Budán a Bimbó-utczában késő éjjel két lovas
rendőr lovastól belesülyedt az agyagos földbe. Csak 
két órai vergődés után szabadították ki őket a vesze
delemből. t V ‘

Ehhez az esethez mindenféle politikai kommen
tárokat fűztek. A  Bimbó-utczának ugyanis nevezetes 
lakója van: Bánffy Dezső báró.

Az alkotmánypárton így vélekedtek:
— Bánffy megint mesterkedik. Most már akná

kat tesz alánk.
A  néppárton igy:
— Mindig mondtuk, hogy a bánffyzmus ragadós 

nyavalya Követeljük, küldje ki a kormány a demokrata
pár ti és a függetlenségi demokratákat a Bimbó-utczába, 
helyszíni szemle végett. Ha nem sülyednek e l : jó. Ha 
elsülyednek: annál jobb.

A  függetlenségi párton HocJc János találta fején
a szeget:

— Nem csoda, ha a Bimbó-utczában nyakig 
merül el a járókelő. Hiszen mi szedtük föl a köveket 
és vagdostuk a Bánffy fejéhez.

Valaki erre megjegyezte:
— Különösen az dobálózott, aki előbb mandátum

kenyeret kapott tőle.

A  paritás.
—  E g y  o s z t r á k :  d e l e g á t u s  j e g y z e t e i b ő l .  —

Tiltakozom az ellen, hogy Magyarországot a quota 
arányában részesítsék a hadsereg részére való szállítá
sokban. Tiltakozom, mert éppen a legjövedelmezőbb ipar
ágban : az úgynevezett Hungara szállításában Magyar- 
országnak teljes száz perczent jut. Az érvényesülni nem 
tudó osztrák leányokért követelem tehát az egyéb nyers 
és félnyers czikkek szállításánál a kelló compensatiót.

A „D O R S S Z C n  J A N K Ó "  T Á R C Z á j f l . A  legapróbb aprómarha is örvendez a gazdának. 
A  tyúkfélék vigabban kapirgálnak a szemétben, mert 
ilyenkor több morzsa és egyéb jó hulladék kerül az
asztalról.

Még a lovak is szebbek és jobbak, mint más
kor. Hát bizony, mert a kocsis most felkelt hajnal
ban, aztán jól megvakarta, kefélgette őket. Meg az 
abrak is az ő jászlukba került, nem pedig a korcsmá- 
ros kamrájába.

Nagy csend és nyugalom van az egész udvarban. 
A  béres nem üti a jószágot vasvillával és nem hordja 
össze nagy káromkodva a gazdája mindenét, hanem 
szépen kéri: Tala te, az Isten áldjon meg! A  lovak 
se rugdalják a hidlást, mert hogy kellő időben meg
itatták őket. Csak a disznók nem ismernek illendő
séget, nem hiába hogy illetlen disznók. Hangos visítás
sal követelik az ennivalót. Mindig csak a bendőjükre 
gondolnak.

A  Bodri esi ti t ja őket: »Kuska te, hát nem tud
játok, hogy itthon a gazda?*

—  Bánjuk is, akárhol van. Früstököt nekünk 
szaporán és sokat, mert különben szétvetjük ezt az ólat.

De azért mikor a gazda lejön és egyiknek a 
tokáját, másiknak a sertéjét megvakargatja, szinte 
híznak bele, úgy állják.

— Csak hizzatok szépen, jó süldőim, mondja a 
gazda. Majd karácsonykor pompás torban lesz részetek.

— Igenis hizuok tőlünk telhetőleg, felelik a 
malaczok, disznótól kitelhető udvariassággal és rövid 
farkukat gyorsan esóválgatják.

Nem hiába mondják, hogy a gazda szeme hiz
lalja az ökröt. Bizony hizlalja az még a disznót is.

— B áb i néni. —
A  legidősebb udvarhölgy éppen reggeli tisztál

kodását végzi az udvari k útnál. Nagyon szereti a tisz
taságot. Ahol vizet lát, totty, mindjárt benne van.

Udvari pletykák.

— A z  öreg gazda otthon van. —

Aki csak jószág, mind örül annak, ha a gazda 
otthon van. Mert nem hiába mondják, hogy jő  az 
öreg a háznál, de jobban is van dolga ilyenkor min
den állatnak az udvarban, meg a ház körük

A Bodri, a főkutya máskor az istálóban csinál 
magának vaczkot, vagy a kazal tövében húzódik meg, 
ha odasüt a nap. De mikor az öreg gazda itthon van, 
mindig a pitvar előtt fekszik karikában, hogy mind
járt kéznél legyen a farkcsóválással és kéznyaldosás- 
sal, mihelyt a gazda a házból kilép. El is ugat ilyen
kor mindenkit a ház környékéről, hogy a gazdának 
ne legyen senki alkalmatlanságára.
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Vélem ények .
a n ő k é p v i s e l ő r ő l .

Finnországban megválasztották az első nőképvise
lőt. Ez alkalomból meginterjúvoltuk a magyar parla
ment kitűnőségeit. íme, a vélemények:

♦
Remélem, a finn képviselőházban ezentúl gyak

rabban lesz zárt ülés. Justh Gyula.
*

Sajnos, Magyarország e téren még nagyon hátra 
van. Itt már az izgatást sem tűri meg Polónyi.

Z ichy  Jenő gróf.
*

Az a párt, amelyhez ő nagysága, a finn kolléga 
tartozik, szaporodni fog. Amit én magunkról, sajnos,
nem mondhatok. Vázsonyi Vilmos.

♦

Istenem, ha vele együtt obstruálhatnék! Akkor 
lenne még csak igazi krizis. [e n g y d  Zo/M„

*
Ha finn képviselő lennék, milyen szép álomba 

ringathatnám bájos kollégámat. Sághy Gyula
*

Kérem, kérem . . . Csak semmi nőképviselő! 
Még hogy a képviselői jogomtól is megfosszanak?

Irsay József.

A .  t. H á z b ó l .

Nagy Emil képviselő (lelkendezve fut Zichy Aladár 
gró^ioz.) Kegyelmes uram, megálltak a Kópviselőház

Zichy Aladár gróf (kérdően néz rá.)
Nagy Emil. — Ez a néppárti politika diadala. 

Kegyelmes uram, egészen a tied vagyok.

A szolgáló ma reggel merte tele a mosóteknőt, hogy 
megdagadjon, a legterjedelmesebb udvarhölgy azonnal 
ott termett és beleült. El-elmerült és a nyakát föl
fölemelte.

Az udvarban ez nem kelt megbotránkozást, 
hiszen a tisztaság olyan természetes dolog.

A  fürdőző hölgyet mindenki ismeri az udvarban. 
Bábi néni az, a legkurtább lábú kacsahölgy. Mindig 
van a hegyiben valami érdekes újdonság. A  legfrissebb 
hirek csak tőle származnak.

Az egész tyukhad reggeltől napestig kapargál- 
hat a szemétben, Kajla, a fürge disznó, az orrával 
túrhatja a földet, mégse tudnak valami csodás titkot 
napvilágra hozni. Bábi néni csak egyet fordul a 
konyha felé és már uj hírekkel megrakodva jön visz- 
sza. És hangosan hápogja:

—  Hallottátok? Tudjátok mi az újság?
Egész nap tityeg-totyog és terjeszti a híreket.

A  maga kis kacsáival nem törődik semmit, hadd 
vigyázzon rájuk a kotlós tyuk vagy a kappan. A jó 
kacsa ma csak a közügyekkel bajlódik. Egész nap 
annyi hirt beszél el, hogy elreked belé. Estefelé már 
hápogni is alig bir.

De Bábi néninek nagy tehetsége is van a hirek 
kifundálásában. Egy elejtett szó, egy hang elégséges, 
hogy abból érdekes esetet formáljon. A  szeménél 
csak az esze élesebb.

Bábi néni pl. a tócsánál tereferél. Egyszer csak 
hallja ám, hogy a béres vihogtatja a szolgálót. Bábi 
mindjárt odafigyel. Ha aztán a kulcsámé igy kiált oda:

— Ne enyelegjetek, hé! Mert majd letöröm a 
csípődet, te Jutka!

Akkor Bábi néni rögtön tudja, hogy a kulcsárné 
a bérest félti a szolgálótól.

Ha pedig a kisebbik gazda talál odaszólni:
—  Ne enyelegjetek te, mert majd letöröm a 

J-i-’-k r.\;c - .1 :

Ez meg azt jelenti, hogy a fiatal gazda szemet 
vetett a szolgálóra, azért félti a bérestől.

Bábi néni egy pillanat alatt tisztában van a 
dologgal és már szalad is, hogy az egész udvart érte- 
sitse felőle.

Ma reggel nagy veszedelemben forgott a Bábi 
néni élete. A  dolog úgy volt, hogy mikor a gazda 
kijött a ház elé, igy szólt a szakácsnéhoz:

—  Kati, ma kácsapecsenyét süssön ebédre. Ott, 
amelyik a kutnál fürdik a teknőben, az jó kövér lesz.

—  Azt a búbost, a Bábit ? kérdi ijedve a Kati.
—  Éppen azt mondom.
—  Én meg azt mondom, hogy abból nem eszik 

gazd’uram. Az én drága, egyetlen bóbitás kacsámat 
nem adom oda. Inkább elmegyek ebben a minutában. 
Fogadjon magának más szakácsnőt.

Az öreg gazda szelíden odaszólt:
— Azért nem kell mindjárt olyan nagyon tiizeskedni. 

Hát hiszen jő lesz másik kacsa is. Mert mindenek fölött 
a békességet szeretem. Nohát ne duruzsolj többé, Kati!

— Nohát azért mondom, szólt még mindig dur- 
czásan a szakácsnő.

Bábi néni hallotta ezt a beszédet, Nagyon meg- 
illetődött, hogy gazdasszonya ennyire pártját fogta. 
De ez nem akadályozta meg abban, hogy jóltevőjére, 
kinek életét köszönheti, a legczudarabb pletykát ne 
szórja. Nyomban kibukdácsolt a teknőbül és sietve 
körültipegte az udvart.

—  Hallottátok a legújabb hirt? A Kati össze- 
szürte a levet az öreg gazdával, mert, máskülönben 
nem mert volna igy ellenkezni vele. Én már régen 
sejtem, hogy egyetértenek egymással. De most már 
egész bizonyos.

így a. Ilyen czudar nyelve van a gonosz Bábi
nak, vinné el a vasorru haha. K... v ki- újságért 
hirbe keveri a jóltevőjét, de még a tulajdon szülő- 
anyját is.
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B É K É L T E T É S .

NAP GYURKA rikkancs. — Le a czivillistával! Nem fizetünk a bécsi kamarillának I Szén
zácziő I . , .  V;

WEKERLE és KOSSUTH. — Ne haragudj Gyuriczám arra a jó öreg királyra. Békülj ki 
vele, ha teheted, már csak a mi kedvünkért is.
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A  Népszínház intendánsai.
— Bizalmas zártkörű ülés. —

Márkus József 
Buszt József 
Kléh István 
Reitter Ferencz

Személyek :

Megyeri Dezső 
Hosztalek Nándor 
Voigt Vilmos 
Strassnoff Ignácz.

Márkus József. — A  népszínházi bizottság által 
a színház ideiglenes vezetésére kiküldött végrehajtó 
albizottság ülését ezennel megnyitom. A  napirend első 
pontja: M it tegyünk?

Ruszt József. — Mmm . . .  mit ttt . . . te . . .
gygygy • • • gyünk ?

Az elnök. — Kérem Ruszt méltóságos urat, ne 
obstruáljon. Most nem lehet órák hosszat beszélni.

Ruszt. — K k k ... k é ... remm ...
Fölkiáltások. — Jól van! Tudjak! Elfo

gadjuk !
Hosztalek. — Természetesen a t. albizottság 

rendelkezésére bocsátom egész vagyonomat.
Strassnoff. — Kérem, ne hallgassanak erre a ... 

erre a ... Hosztalekre. Én a magas beiügyminis- 
terium, sőt a bécsi udvari színházak küldöttje vagyok.

Voigt, a köpenicki. — Pfuj! Ezek közönséges 
utánzók. Uraim, én huszonnégy órán belül a színházi 
ruhatár akármilyen jelmezébe öltözve, kötelezem maga
mat, hogy megszerzőm a szükséges pénzt.

Ujjongó fölkiáltások. — Hogyan?
Voigt. — Elmegyek látogatóba Ruszt ő méltó

ságához.
Ruszt. — Mmm... mi. . . cső. . . dda ?
Megyeri Dezső. — Bocsássanak meg uraim, 

de ilyen haszontalanságokkal mégsem . . .
Kléh István. — Ne beszéljen, magának nincs 

érzéke a színészethez. Maga csak egy volt színész és 
egy aktív rendező. Hát mit ért hozzá? (Zugó 
helyeslés.)

Reitter Ferencz, számtanácsos. — Nagyon 
meg kell fontolnunk a dolgot. Én azt hiszem, Hosz
talek ur nagylelkűsége még segíthet rajtunk. Igaz 
ó egy kissé kompromittálta magát, de legalább van 
szive.

Hosztalek. —  Úgy van, nekem van szivem!
Az elnök. —  Tolmácsolni kívánom Ruszt bizott

sági tag ur véleményét. Szerinte az volna a leghelye
sebb, ha a Népszínházát vászon-áru-esarnokká alakíta
nánk át. (Zavaros fölkiáltások.)

Ruszt. — Pppe ..  . per . . .  szsze w á  . . .  szszon- 
cseléd . .  . dekkel.

Kléh. — Belemegyek, belemegyek, belemegyek! 
— Az elnök. —̂  Mibe tetszik belemenni?

Kléh. — Én mindenbe belemegyek, csak hatá
rozzanak valamit.

Reitter. — Van egy közvetítő indítványom. 
Küldessék ki az én szerénységemnek elnöklete alatt 
egy bizottság, melynek tagjai: Hosztalek, Voigt és 
Strassnoff urak . . .

Voigt ( indulatosan.) Strassnoffal nem megyek. 
Az csal.

Strassnoff. — No és maga, Herr Hauptmann 
von Köpenick ? Én legalább ál-méltóságos ur voltam! 
Még maga henczeg!

Hosztalek. Strassnoffnak igaza van.
(Nagy lárma, botrányos jelenetek, az elnök csenget.) 
Reitter. — És ez a szükebb bizottság vezesse 

az ügyeket ?
Megyeri : — És én ?
Kléh, — Már mondtam, hogy maga egy színész. 

Hogy jön maga egy színházhoz?
Áz elnök. — Tehát kimondom határozatképen, 

hogy Reitter ur indítványa elfogadtatott.
Stoll. — K i rendezi a holnapi előadást?
Voigt. — Én! Csak adjanak elég egyenruhát. 
Hosztalek. — És pénzt!
Strassnoff. —  És diplomácziai jelmezeket.
( Görögtüz. Thalia el födi az arczát.)

Mi lesz a Nemzetivel?
Abban a kérdésben, hogy tovább játszék-e a Nem

zeti Színház a Népszínházban, vagy pedig szüneteljen, 
amig az uj színház fölépül, tömérdek választ kaptunk a 
világ minden részéből. Néhányat ime leközlünk;

*
Okvetlenül szüneteljen! Egy kissé én is pihenni 

akarok síromban!
Sekszpir.

* " 1 - *
Bezárják-ó? Én azt se tudtam, hogy nyitva van.

Egy a népből
*

Okvetlenül vegye át a Népszínházát! Legalább 
szeretett főnökünk több időt tölt majd az üzletben.

Ruszt József vászonkereskedő 
üzletvezetője.

*
Adja elő a darabomat, 

babérjain.
aztán szünetelhet a 

Prém József.

Kossuth levele.
Aikotmánypártl képviselő. — Mit szólsz a 

Kossuth. Ferencz szervező bizalmas leveléhez ? 
Néppárti képviselő. — Második ugrat levél,
A. k. — Hogy érted ?
N. k. — Nyilván szétugratja a koalieziőt.

r
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A politikai hitbizomány.
Baross János (hevese szónokol.) A helyes 

földbirtokpolitika az elsőszüiöttségi jog elismerését 
követeli.

Benedek János. — Úgy van!
Olay Lajos (fogait vicsorítja.) János, te helye

selsz ?
Benedek J. — Wekerle is helyesli, Justh 

is helyesli, Polónyi is helyesli.
Ugrón Gábor. — No már ilyen vadakat ne 

mondj!
Benedek J. — Te is helyesled, rabonbán. 

Be is bizonyítom. Wekerlének, Justhnak, Polónyi- 
nak a fia képviselő, a te fiad főispán. Hát ez nem 
elsőszüiöttségi jog?

Szász József. — Ez a politikai hitbizomány!

Az uj Peturbánok.
N a gy  G yö rg y  ( Aerenthal bárónak a függetlensági 

klubból való távozása után.) C3ak m ert volna mukkanni, 

m ajd m egm utattam  volna n ek i!

A e re n th a l b á ró  (visszafordul a küszöbről.)
N a gy  G yö rg y  (meghajol.) Befehlen noch etwaa, 

Excelle nz ?

Rím végeladas.

A fegyverem ismétlő: A bölcs tudós Nagy elmereng
Ha kilőttemT ismét lő. S fejében a nagy elme reng.

Mikor erre Fodor ment át,
Tőlem kére fodormentát.

T U L I P Á N V Á S Á R .
— Egy börziáner tűnődése. —

Szent Tulipán, milyen karaván!
Ébren vagyok, vagy álom talán,
Hogy a börzén, óh nem úgy, mint hajdan — 
Csupa válogatott fajmagyar van.

Gott! Jehova ! — Higyjek a szememnek. 
Grófok, grófnék ime itt teremnek,
És a finom szittya-nemzedék 
Úgy gseftel itt, mint régen a zs.-k.

Pultok körül tüchtig grófnék állnak 
És iparczikkekkel spekulálnak 
S amitől ma minden zsidó fázik — 
Itt Polónyi vigan furulyázik.

A  mágnásnép leereszkedik 
S a mi börzénkén kereskedik .. .  
Hála néked tulipán-virág — 
Nincsenek már antisemiták!
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Vidéki trombita.
— Kuli-bevándorlás Mucsán. _

(L . a tulsólapon.)

A z  épdemea olvasó-közönségnek élénk emlékezeté
ben van meg, bogy tavaly, intelligencziánk áldozatkész
ségéből expeditio indult Japánba, mely Togó admirális 
ő exjának a Tüdő Zsigmond urnák fegyverkovács*műhe
lyében készült 21 /2 öles tengeri disz-messzilátót Disz- 
kardhordó Árpád ur vezénylete alá összeröffent küldött
ség v itte  volna meg. Ez a nagyszabású vállalkozás azonban 
egyrészt a még teljesen be nem fejezett béke-alkudozások 
miatt, másrészt meg azért nem indulhatott el, mivel 
Koplalaghy Jaroszláv volt totalizatőrgtóf és nyug. 
marokkói Őrbáró ur még akkor nem nyerhetett betekintés^ 
az algezirásai conferentia aetáiba, mely okon külügyi elveit 
Japán érdekében még próbára nem tehette. Ám  titkos 
utasításokat mégis vett. Tüdő Zsiga anyósa, Kolompárné- 
Kukacz Ádá^nné asszony ő nga ugyanis az expeditio 
vezérének nemez-papucsába lapu-levelet csúsztatott, 
amelyre köröskörül rejtelmes jegyű Írásban akácza-tövis- 
sel kiszúr k ált utasítás foglaltatott L i Hung-Csak-Csüng 
kínai nagykövet ur ő excja részére. A  nagykövet, előre 
történt megállapodáshoz képest, a kínai fal tövében 
szorongva leste az üzenetet, mely arról szólt, hogy záros 
határidőn belül 100,000 kul^t szállítson Magyarországba. 

sAz volt a terv, mialatt á Huba-féle mandarin-kaszinó
ban az expeditio bak a ráz ott, a kulikkal elfoglaltatják 
Maczedóniát s egyben megváltja a coalitiót az ujoncz- 
létszám emelésének kellemetlenségeitől, mert kötelezett
sége nem terjedt odáig, hogy ne a kulikkal emelhetné 
a létszámot.

Közben az történt, hogy Nyögöm-Lapoczka Ger- 
zson központi izgató ur vakmerő támadást intézett a 
mucsai aristocratia ellen és diszkorelnök grófunkat ember- 
nyuzással vádolta. Ünnepelt özvegyünkről meg, aki mély 
gyászt viselt még az osztrolenkai csatatéren elhullott 
sógora, Krapulinszky Bronyiszláv élelmezési táborszer
nagyért, azt hirdette, hogy az ő, t. i. özv. Kuczoránéasszony 
ő ngnak törvénytelen mostohája, Strassnoff Igöácz urnák 
és a köpeDicki suszter-kapitánynak balkézről való iker- 
nagynénje, aki meg Hosztalek urnák a nevelő dajkája 
volt, kétes szüzkivándorlási ügyekkel foglalkozik Zélig ur 
közvetítésével.

Természetes, hogy ez a sok rágalom helybeli ari
stocrat iánkat egyazon táborba terelte s kebelében meg
érlelte a boszu érzetét a szak-szervezet ellen. Egyedül 
a Sáji-Zélig consortium nem csatlakozott az előkelő felhábo
rodáshoz, kimondván ^vonzódását" a demokrata-párthoz s a 
velejáró paraszti-fidePeommissumhoz, melynek titkos pár
tolója szeretett képviselőnk, Visontai Soma ur, csak azért 
ném jelenhetett meg Mucsa és vidéke mágnásainak köré
ben, mert éppen a vád alá helyezés dogmátikumával van 
elfoglalva.

Végre a boszu-érzet gyümölcse lehullott. A  múlt 
hó elején sürgöny érkezett, hogy már a legközelebbi 
tehervonati al mintáik tfli-küldemény érkezik Mucsára. 
A  K&fik közül három szenvedélyes opium-evő. Ezeket

csak a m. k. rövid szivar füstjével lehet kijózanítani. 
K é t kuli meg a pestis-nyavalya kórjelei között görnye- 
dezik s egyelőre még curiai döntvénnyel sem lehet talpra 
állítani őket. Dr. Sajó Elemér községi oltó* anyag-főtra fi kos 
ur, akinek gondozására bízattak némi polémia után —I* 
hogy amennyiben ők nem egyiptombeliek, semmi joguk az 
egyiptomi pestishez —  tanulmányozás végett az elszige** 
telt tószéli messzilátó csúcsáról távgórcsővel vizsgálta a 
betegek hónaljában kigömörödött pestises kelevényt.

A  kuli-próba-küldemény szombaton este érkezett a 
mucsai pályaudvarba. Fogadására a helybeli OMGE kép
viseletében megjelentek: Prücsky-Hajcsky Menyhárd, a 
zsidó uralom ellensúlyozója; tikmonyi és hóhenhámi Tolyáss 
Dániel, gecséri uradalmi főintéző, és Betegh-AUgh Sopánka 
Szilárd központosított góré-felügyelő urak. A z aristocratia 
köréből: özv Kuczoráné Ágnes, Mathiíd enudvarhölgy ; főt. 
és ngos B o jtá r  Frasibundus drabant-átkozár, csókái éneklő 
kanonok, és Ketskés András ur, az áporkai czimertani káp
talan diszgulyása jelentek meg. Utóbbi az ő politikai 
elveit a késő éjjeli órákban szellőzés végett a Sájiné 
asszony ő nga libamell-aszalójának fogasára függesztette föl.

A  kulikat emelö-rudakon hozták és hengereken 
gurították a perronra az intelligenczia zajos éljenzése közt. 
Minthogy a sárga veszedelem sárga-arcz-képviselői mind
annyian mély ópium*mámorba voltak merülve —  szószerint 
vévén az »ópiumra-való« duszőrt —  Koplalaghy Jaroszláv 
duszőrgróf felügyelete alatt egybesereglett helybeli dalárda 
a »  Kisded álma« ez. riadóval költögettea kedves jövevénye
ket, Fölocsudván valamelyest, Sáji urnák e czélra azivóbul 
ópium-tanyává hevenyészett helyiségbe vitette őket, hol 
dr. Sajó Elemér és Vlk Podjebrád marhalógusunk hőmé
rővel vizsgálgatták őket, mig ünnepeit özvegyünk Zichy 
Jenő szeretett főispánunk útmutatása nyomán a kulik 
altáji származását figyelte meg, valamint az összes hölgy
sereg is, mig —  nehogy a kíváncsiság a kívánság tilalma
sába csapjon át —  Daru  Illés erkölcs- és csendőr-káplár 
ur járt körül.

Minthogy a kulik testén anyajegyek nem talál
tattak, protobarmophisikusunk megállapító, hogy az anya
császárné üzenetet nem küldött. A  kínai társaság közben 
teljesen felocsulván. a vendéglátó közönség tiszteletére 
eljárta a kuli-pinlyó néven ismeretes nankingi hódolati 
tánezot, melynek zenéjét a Tüdő Kaki malaczbandája 
szolgáltatá Tugyinka Miczizláv helybeli orgonataposó 
praeludiumaiból. Majd az egész társaság a község
háza elé vonult, ahol egyenkint rizsgaluskával tartot
ták jói a bevándorolt testvéreket. Midőn a Kuczoráné 
őnga a vezér kulival eljárta a kikaói kettőst is, özvegyünk 
sejtelme bevá lt: Maki-Czoki főkuli csakugyan ivadéka a 
boxer-lázadás egyik vezérének, Au Xya-Márno 6 excjának. 
A  tomporát ékesítő nemesi billogról ismert rá. A  Pipa  
fiuk azonban kétségbe fogván e fölfedezés valóságát, nem
zeti masszázs által akartak meggyőződést szerezni, amely
ről Zélig  urnák néhány pint rámpással sikerült őket 
letériteni.

Darányi fölmivelési minister ur ő exja külön stafé
tában mentette ki távolmaradását, mivel épp a zsidó 
fidei-kommiszáriusi törvény kidolgozásával van elfoglalva.

r. I
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nem csap nagy reklámot a papri
kájának a karácsonyi vásár alkal
mából. A Kotányi-féle valódi 
szegedi rózsapaprika a 
karácsonyi ünnepeken is ott lesz 
minden házban, mert ennek a 
fűszernek egy napig sem szabad 
a magyar ételekből hiányozni! 
A nélkülözhetetlen paprika kap
ható: Budapesten a főüzletben, 
Teréz-körut 7. szám, a Kecske- 
méti utczai fióküzletben és Sze
geden a Kárász-utczában. 641

?

APRIKAS
K0TÁNYI

Szerkesztői üzenetek.
Hétfőn kagál Bálónénál, — Pincze-gazda. (Vácz.) 

Persze, hogy csak minden szándékosság- nélkül való véletlenből 
hibázott rá a jóizü adoma Írója éppen a ^váczi püspök pinczéjére«. 
írhatta volna annyi erővel az erdélyi püspököt, esztergomi 
érseket is. Ez okon teljesen elesik az a sérelmes tendenczia is, 
melyet ön a váezi borkereskedő czégre vonatkoztat, amelyet se 
mi, se az elbeszélő abszolúte nem ismertünk s igy nem is 
akarhattunk üzleti jóhirébeo kisebbíteni.

Felelős szerkesztő LIPCSEY ADAM. 
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. 
Egyéa szám ára: 36 fillér.

— Anyókám? komén— 
dúljon valami .hatásos szé* 
pitőszert.

— Kell is az magács- 
kának ! De ha már minden

akar lenni:
akkor, igy karácsony heté
ben, bármely nap menjen 
ki éjfélkor a keresztútra, 
vigyen magával hét orr
szarvúnak hét szarvát, hét
hetes gyermek bajábul hét 
fürtöt, hét fülesbagoly hét 

t . fülét, hét kanári madarat, 
hét ölebecskét ésuűindezék tetéjebe hetvenhét koronát, s aztán 
másnap délben menjen el HŰLZER SIMONHOZ a Kossuth Lajos- 
utczába s vegyen ott egy gyönyörű eszményiszép női felöltőt.

A legjobb pezsgő! Ezzel a két szóval fejezteTtí véleményét egy szak
ember, a ki az »Andrényi Sec«-et mejmlelte és a szakemberek ez ítéletét az úri 
közönség is csakhamar el fogja ismerni. Andrényi Kálmán utódai aradi pezsgő? 
gyárosok teljes szakértelmüket felhasználták és semmiféle pénzáldozatot nem ki* 
méltek, hogy eddigi bel- és külföldi sikereiket az uj j»ezsgővel még teljesebbé 
tegyék és a magyar pezsgőiparnak dicsőséget szerezzenek. Az eddigi eredmények 
mindenben igazolják, hogy az »Andrényi Sec« beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

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

Reggelizés előtt félpohár
Schmlűthaner-féie radio actiT Keseruviz az elrontott gyonrot2-3íra alatt teljesen rendbehozza.

Használata valódi áldás gyomorbajosoknak és szék- 
szorulásban szenvedőknek. Kútkezelőség Komárom
ban o Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. 752

A tengeren utazók legszívesebben a hajók födélzetén tartózkodnak. 
Hamar problematikussá válik azonban ez öröm, ha erós szél jár, mert eddig kevés 
széltói védett hely volt a fedélzeten. Ez anomáliát megszüntetendő, Helmolt Károly 
ur, az északnémet Lloyd igazgatójának legújabb találmányát használják sikerrel,, 
föl- és lecsukható fa- vagy vászon-falak segítségével, tetszés szerint^kisebb-nagyobb 
fülkék alkothatok, a melyek lehetségessé teszik az utasoknak,'rossz időben 1$, 
a födélzeten való tartózkodást. Eme találmány az északnémet Lloyd több hajóján 
igen jól bevált és a jövőben az összes gőzösein alkalmazza:K "

TÖBB ÍOO ORVOS
vélem ényei s z e r in t  legk itű n őb b  szer

FOG-, SZÁJ-ÉS GARAT-ÁPOLÁSRA
Or. Dembitz 
fogorvos ASEPTOL szájvízpasztillái 

és fogpora.
Aseptol szájviz-pasztillák egy doboz 2 korona, fogpor ............. 80 fillér.

Kaphatók gyógytárakban, drogueriákban és illatszertárakban.
Központi Hr n C U R I T 7  fog- és szájápolószerek laboratóriuma, 
főraktár: Uh  U C m O l l L ,  BUDAPEST, VII., KEREPES1-UT 10.
■KP* Orvosi vélemények minden dobozhoz mellékelve. "OBI

Téli fürdőkúra a Szt.-Lukácsfürdőben.
Természetes forró-meleg kénes for
rások. Iszapfürdők, iszapborogatá
sok, mindennemű thermális fürdők, 
Vizgyóg\ kezelés, massage. Lakás 
és gondos ellátás, csrtz, köszvény-, 
ideg-, s bőrbajok gyógykezelése és a 
téli fürdéküra felől kimerítő pros

pektust küld ingyen a Szt.-Lukácsfürdő igazgatósága, Budapest-Budán.

Ju b ileu m i bankett. £  hónap 15-én díszes bankett lesz Buda* 
pesten a Royal szálloda dísztermében. A bankettet hirdetési vállalatának* 
tíz éves jubileuma alkalmából Leopold Gyula rendezi, aki a bankeUra a 
fővárosi és vidéki sajtó minden szereplő alakját meghívta.
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BUDAPEST, IV., MUZEUMKÖRUT 23.

család
diplomácziai kar kedvencz

dejeuner helye

A román királyi 
«•

■  Dr. SZULY ALADÁR
bukaresti kiállítási buffet-terme.



Vásároljon Svájczi selymet!!
Kérjen mintát újdonságainkból, fekete, fehér avagy 

színesben 1 kor. 15 f.-től kezdve 18 kor.-igméterenkint. 
Különlegesség: selyemszövet, társasági, menyasszonyi, 
báli vagy utezai tóilettekre, blúzokra, bélésre stb.

Mi csak jótállással megbízható selyemszövetet 
adunk el közvetlenül magánfeleknek vám- és portó
mentesen a lakásra szállítva. 804

SCHWEIZER & Co., Luzern U. 45. (Svájcz).
-----  Seiyemszöveikivitel. — királyi udvari szállítók.-----

HA ŐSZÜL A HAJA
STELLA-VIZET 2 korona

mely nem lest, hanem a haj eredeti színét adja vissza.

használja 
a hírneves

zoltan bel a
Ó es. és kir Fensége József föh. ndv. szállítója.

Budapest, V., Szabadság-tér,
Postai szétküldés naponta.

Sétatér-e.
terek.

644

CALDERONI ÉS TÁRSA jte, IV. 
•ulcza 1.

Színházijlátcsövek alamküumból. Nyeles női lát
csövek gyöngyház-, teknősbóka- éssománrzosott 
foglalatban. 14 karátos arany szemüvegek, orr- 
csípte tök finom üvegekkel vagy valódi hegyi 
jegecaekkei Lorgnettek a legújabb mintákban. 
Stereoskop készülékek. Laterna magikák. Aneroid- 
barométerek a legegyazerubbtől a legdíszesebb 
kivitelig. Dísz hőmérők. 400 napiq járó órák. Ön
működő villamos órák stb. —  Eredeti drezdai 
experlraentálószekrények. Franklin-szekrénvek. 
Villanygépek. Eöld tekék. Gőzgépek. Fényképé

szeti készülékek. Kodak eredeti áron. 895 
Mű- és tanszerraktár IV ., Kishid-utcza 8. sz.

Csak „SICULIA“ névvel ellétott üvegek valódiak.

A M Á L N Á S I

99SICULIA“
forrásvíz, a sós savanyuvizek királya.

Snklarétegeken áttört ártéri-forrás.
A gyomorégést rögtön megszünteti. Párat
lan étvágygerjesztő. Azonnal ható kü
lönlegesség a gége, tüdő, torok, gyomor, 
vese, hóíyaghurutos bántalmai ellen 
Korányi, Kéthly, Tauszk, dr. Nuricsán Jó
zsef, Riegler tanár urak Olfllll IAU  
szakvéleményei a Málnai f yOlUULIA 
forrást a kontinens legdüsabb természetes 
alkdikus sós savanyuvizének minősítik. 

Magyarországi főraktár:

b r I zay  Kálm án  iózsef-körut 37.
Kapható minden gyógyszertárban, drogé
ria és füszerkereskedésben. Telefon 59 46.

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

í Í S i  Leg jobb  des
sert- és asztali 
sütemény nya
ralók, szállodák 

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 R ichter A l 
bert pozsonyi sütödéjének, 
Pozsony 75/D. Alapitt. 1822.

6000 fénykép és könyvek 
csak urak részére. Párisi gyűj
tőmén y stb. Katalógus zárva, 
levélben. 75 mintával 3 kor., 
125 mintával 5 kor. (Levél
jegy  vagy postautalvány.) F. 
R. Kikkert, Agence de Publi
cations, Amsterdam. Frederik 
Hendrikstr. No. 139. A. B.

A férfiak félelme a házasságtól
abszolút lehetetlen tanulságos 
brosúrán Wiedererlangung dér 
besten Kraft olvasása után, me
lyet 50 fillér bél vég ellenében 
küldök. Siegm. Günsberger Wien 
XX. Wüllensteinstrasse Hl—11. 
Szigorúan diserét. — összeg 
vissza, ha nem válik be. 868

•A. Capsulae c. Oleo 
*  Santall 0 25 |együ 

ZAMBA CAPSULA
Gyógyít hólvag- és hugycsŐ- 
bántalmat fájdalom nélkül 
néhány nap alatt. Orvosok 
ajánlják. Sokkal jobb, mint 
a sántái Egye
düli gyáros:
CARTON.
4 koronájával 
kapható. Fő • 
raktár és szét- 
kii Idő-hely:
Törők József, gyógyszai 
Ura, Budapest, K irá ly - 
ntcza 12, B rad  v C., gyógy
szertára. Bécs 1., P leisch  
markt és minden budapesti 
gyógyszertárban. 720

Ritkaságok.

♦  araknak <*>

W  g a z d a g  próba- 
küldemény 5 frt.
Legújabb árjegyzék próbakötés
sel és kabinet-kép 1 firt (levél- 
bélyegben is). Dobrovat* J., 
Pozsony 48 L  674

Czim balm ok Legújabb szab. aczél belsőszerkezettel, mely
nek hangját, hangtartását más 
rendszerű meg sem közelítheti.

Részletfizetésre is kaphatók be
szélő gépek. F on ográ f 2 hen
gerrel, beszél, énekel, zenél 
minden nyelven, 14 korona 
s feljebb. Nagy és eröshangu 
gram m ofonok legjobb szer
kezettel, vendéglők és kávé
házaknak berendezve pénzbe
dobásra és részletre is. Hege
dűk, haimóniák, fuvolák stb. 
kaphatók. Kitüntetve, elismerve 
a jó munkáért. Árjegyzéket 
kívánatra ingyen küld. Mogyo- 
vőssy Gyula, m. kir. szab. han- 
szertára, Bpest, Kerepesi ut 71

A|legtökéletesebb toalett-asztal
kétségen kívül az, mely LUX-féle pipereczikkekkel 
van fölszerelve, mert ezek tapasztalat szerint a leg

jobban felelnek meg hivatásuknak.

VniUI VI7 1 kis üveg K — .70, 3 üveg K 1.80Ml Lili III | köz. » K I.— , 3  » K 2.80
Eau de Cologne I nagy > K 2.— , 3 * K5.60

- C R É M E  Í J i . . .  
- P O U D E R ™ 1»

3 színben, felülmúl 
minden eddigi ilynemű 
készítményt ára 1.20 K

pasfob a g a t
lettasztal dísze, csi
nos dobozban 4.50 K. 

TJgy ezek, mint a legkitűnőbb angol és franczia illat
szerek, pipereczikkek kaphatók. 863

LUX MIHÁLY drogériájában,
BUDAPEST, IV. kerület, Muzeum-körut 7m. ezám.
Részletes árjegyzék ingyen és bérmentve.

XYRIS
(S A S L IL IO M )

K I A D Ó H I V A T A L  s 897

Fleisslg Sándor tank- és «álldúzlete
Budapest, VII., Erzsébet-körut 2. sz.

A karácsonyi szám rendkívül bő tartalommal jelen meg. — Hirdetéseket
folyó hó 19-ig fogadnak el a kiadóhivatal és az összes hirdetési Irodák.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A „HERMES
HITELES SORSOLÁSI LAP XIV. ÉVFOLYAMÁRA.

Ára egész évre ............. ... ft korona.

A „HERMES"
havonként kétszer jelenik meg és pontosan 

közli az időközben megejtett húzásokat.

A „HERMES"
közli mindenkor az illető összes előbbi húzásai
ban kihúzott, de fel nem vett nyereményeket.

A „HERMES"
kiadóhivatala szívesen szolgál t. előfizetőinek 

minden idevágó felvilágosítással ingyen.
HJUF * Sok millióról számolnak be az esetről-esetre 
megjelenő hátralékosok jegyzékei, mint fel nem 
vett nyereményekről, melyek jogos tulajdonosai 
nem járatva sorsolási lapot, nem tudnak a nyere
ményről semmit s igy ez a rengeteg pénz elévülés 
folytán elvész a hanyag szerencsés nyerők számára.
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KEZELÉS.

[oxiíSMERETES 

GONDOZÁS. <

! HÖLGYEK!!
I  Vásárolják karácsonyi I
I  szükségleteiket az olcsó-
m ságáról országosan ismert ■

■ LESSNER GUSZTÁV ■
n ő i  d i v a t Ar u h Az Ab a n

* Budapest, Bécsi-utcza 8. sz. 4
Szövetek, selymek és mosó-áruk 

I  mesés olcsón adatnak el. Vidékre 1
■  minták nagy választékban küldetnek. 99» ■

A  legczé lszertib b  k a r  á c 8 o n y i 
a jándék urak részére, kik szeretik 
a k é n y e lm e s  borotválkozást, a

Gillette
b iz t o n s á g i  borotva-készülék. Le
húzni, köszörülni nem kell I Ára 12
dupla élű késsel 25 korona. Után
véttel vagy az ár előzetes bekül
dése ellenében 10 napi próbára adjuk.

— Prospektust ingyen küldünk. — 

K I Z Á R Ó L A G O S  FŐRAKTÁR:

MÁRTON ALAJOS ÉS FIA
=  BUDAPEST =
IV., Koronaherczeg-u. 10.Megvágás kizárva 1

A karácsonyi szám rendkívül bő tartalommal jelen meg. — Hirdetéseket
folyó hó 19-ig fogadnak el a kiadóhivatal és az összes hirdetési irodák.

Sallustius
C. Sallustius Cr. római 
iró kéziratának fordítása

Catilina
győzelméről.
Tudom ánt/os előszóval. 
30 rsjzzal és egy sült 
galambbal illusztrálta

MUHLBECK KAROLY
ÁRA KORONA.

A Borsszem Jankó 
kiadása. 1 korona be
küldése ellen kiadóhiva
talunk bérmentve küldi. 
Megrendelhető a B. J. 
előfizetésével együtt is. 
— Minden könyvkeres
kedőnél kapható.

Vigécz-sors.
I .

KÖNYV A HÁZASSÁGRÓL.
39 érdekes 

képpel.
Dr. Retautól 
Ára 1 kor. 
80 f. Töké
letes tanács
adó házas

r a  társaknak 1
;on illusztrálva 1*80 kor. 

A kettő együtt 3 kor. utánvétel 
50 fillérrel több. I». Sachtle- 
ben, Berlin 265, Köpnlckerstr. 44. 
Német kiadás. 788

Első vigécz: — Nos, mit szólsz a Schwarcz 
és Weisz cfcég uj főnökeihez ?

Második vigécz: — Hagy békén ezzel a 
hirtelen firmával... (Folyt, köv.)

VÍZHATLAN
KAZAL- ÉS GÉPTAKARÓ

PONYVÁK ,
G A ZDASÁG I JUTA- 
:: ÉS LENZSÁKOK ::

^ 3 vagy 4 ágú sodrott szőlÖ-
| kötözőfonalak a le g jo b b  
^ minőségben a F I S C H E R -  
<3 féle zsák- és ponyvagyárban 
| BUDAPEST, Nádor-u. 31 33. 
r szerezhetők be. Alapítva1882.
^ Pony  vak Ölesönző-intézet. 
G Legszolidabb kiszolgálás.

872
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Z É
í Végbél-, aranyér-, ezukorbete- 
geknek, gyermekágyasoknak, 
csecsemőknek és minden tiszta
ságot szerető, egészséges em
bernek nélkülözhetetlen. 

(apható mindenütt. Telefon 87-52.

vattaárugyár, Budapest.
Használatban olcsóbb a papírnál. 1

..ZÉRO“ szabadalmazott

A gyerm ekápolás
A magyar nép használatára. 
Irta dr. Oláh Gyula. Meg
becsülhetetlen tanácsok az 
egészséges, valamint beteg 
gyermekek ápolásához. — 
A r a ....................1 korona.

Kapható az Athenaeum r.-t. 
kőnyvkiadóhivatálában Bu
dapest VII., Rákóez-üt 54.

Mellbetegnek
és azoknak, kik vért köpnek 
ingyen ad felvilágosítást 
egy meggyógyult mellbeteg 
ezen betegség biztos gyó
gyításáról. •  Megkeresések 
németül B. FTTBTXE, Ber
lin S. W.

I strasse 47. intézendők. m j
átzer-

Papa, mond, mi a Matador?
Geroblv* Epitöszekrény tus- 

kokból, deszkák 
ból és kerekekből, 
melyekkel kocsi
kat és sok gépet 
— építhetsz. —

Kapható 2 kor.- 
tói feljebb min
den jobb játék
üzletben. Bpesten 
Kertész Tódornál, 
Kristóf-tér 3. sz. 
LiebnerZsigmond-

______ nál, Nagy korona-
Pa<j Asztal Siók utcza 14. szám.

Wittenberg Farkasnál, Nádor-utcza 11. szám. — Ahol nem kap- 
ar'srssre r u e r e r ható, oda közvetlenül küldi: %

Korbuly, Wien I., Graben 26.
Prospektus ingyen. 877 Prospektus ingyen.

Pad

Tilt



ALKALM AS KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI AJÁNDÉKOKI ^
Hazai ipar! Nagy raktár diszmübutor-különlegességek.fantá- 
sia asztalok, mahagóni, zöld- és diófaszinü, továbbá oszlo
pok. állványok, nippek, könyvetagerok, tea-, kandallók, ját

szó-, szivar- és pipaasztalok, toilette-tükör, 
kályhavédő, para venta, négyrészü teaasz
talok, szivar- és kulcsszekrény, hegedű- és 
kótaállványok, zongoraszék, szalonpuffok, 
játékkazetták,tálaló-asztalok, jelentékenyen 
leszállított árak mellett. Legn «gyobb raktár 
négyszögletes és gömbölyű teke játékok, 
valamint sakk. dominó és legújabb társas
játékokban. 1 i r t , 1*20 és 1*50 frt-ért. Dús 
választék tinóra tajtékpipa- és dohánvzó- 
eszközökben. - S C H I N D L E R  S A M U  

mőeszteráglyos. VI., Vászi-körut 21/8 (Ipar udvar) 931

^jegjeleni f & Megjelent

A B OR SS ZE M  JANKÓ

NAPTÁRA
AZ 1907 . ÉVRE. ÁRA 2 KOR.

MEGRENDELHETŐ KIADÓHIVATALUNKNÁL  

BUDAPEST, VII. KÉR., M IKSA-UTCZA 8. SZ.

Nyaralóknak fontos I Ú jdonság I Az újkor legnagyobb v iv 
mánya a „Kuhnel rendszerű*1 kádfürdők. Minden lakásban 20perez

alatt körülbelül 15 Üli. 
spirituszszal egy teljes 
fürdő teljesen felsze 
reive a gyárból K  
4 5 .- ,  csom agolás 4 
kor. gázfűtéssel .15 
koronával több. Ülő 
fürdő 5 perez alatt 2 
fillér spirituszszal, tel
jes, használatra kész 18 

kor. a gyárból. Csomagolás 1 kor. 50 fill. Prospektus ingyen és 
bérmentve. A d o lf Kűhnel hy*ieníkus készülékek különleges 
gyára, Wien, IV., Heugasse Nr. 8u. 7tí9

ÍR fl§
NAR NAP
JUATTp> TÖRVÉNYESEN VÉDVE ^  RLRTT
A legelluaysfoltabb húgycsőfolylst is mo^sjünteti
Férfiam** ^  *.7». oókn«« K. t.A* r«c«kandé *fi!5a t kor fi* 6c«- 

b*Sfil«é** «téa T >  A  D I D  T  «yÓgysxtá.r* 
titoktart kasai MISI JL X A Jk  S T  JLis
Raktárak Bodapcsleo /ArA* Jétscf Kirtíy-«*cza U  -  Újpesten:

-  Szegeden Ssrawy 1. -  Kniojaváron: Or. Cxetx fi. —A«*y«t «yösws^mr 
M» létáes AL  RydgyszertAra* ** * legtöbb «ndéki gyógyszertárban is.

nem élvezi az, kinek idegrendszere a túlerői 
tető, izgató tevékenység, gond és bánat, az 
élet küzdelmei, a létfen tartás versengése folytán 
kimerült. Gyenge, félénk, fáradt, életunt és 
munkakedvtelen lesz az azelőtt friss, életvidor 
munkás egyén, annál inkább mennél több hiába

való kísérletet tett mar egészsége, életkedve, munkabírása 
visszaszerzésére. Száz és száz ideggyenge saját jövője iránt 
kétségbeesett panaszos fordult már az „Elektro-Vitalizer” 
intézethez s a teljesen felgyógyultak százai dicsérik ezen 
gyógyító mód kiváló előnyeit, mely őket évek óta fennálló 
szenvedéseiktől, tűrhetetlen állapotoktól szabadította meg. 
Akik tehát az említett gyengeség tüneteit é^zl'lik  ön- 
rnagukon vagy hozzátartozóikon hozassák meg a „Modern 
Villamos Gyógymódról1* czimü könyvet. Ezen értekezést 
mindeki, ki e lapra való hivatkozással kéri, ingyen és bér
mentve kapja meg Ezen könyvünkben ismertetjük azon 
tudományos gyógy cl járást, melynek már igen sok remény
veszteit beteg köszönheti azt, hogy életkedvét, életerejét 
vissranverhette. Megismertetjük ezen könyvben az „Eiek- 
tro-Vitalizer" szabadalmazott villamos gyógykészüléket is, 
mely naponta szükség szerint hosszabb időn át alkalmaz
ható a testen, ezalatt folyton erősítő éltető, áramot öntvén 
a gyengült idegközpontba és az elernyedr, elpuhult szer
vezetekbe és izmok! a.*A beteget nem izgatja, foglalkozásá
ban nem háborgatja, napról-napra erősíti, fájdalmait 
enyhíti, jó kedélyét, vidámságát növeli, tájaitól meg
szabadítja. Ezen áldásos gyógyeljárásnak nagyon sok 
ember köszönheti teljes felgyógyulását. Látogasson meg 
és in g y e n  fogjuk megmagvaiázni g y ó g y m ó d u n k a t.

910 Garat/ Soma, evangélikus tanító, Szarvas.
Mondottam Önnek, igen tisztelt Doktor ur, hogy nem én,'"’'de okosabb emberek ismerték 

él, hogy micsoda áldott hatása van az E lektro-Vitaliter készüléknek. Mióta ez birtokomban van, 
szinte más ember vagyok. Hiszen ha nem fordulok Doktor Úrhoz, a jó  Isten t tatja, megszabadni ok-e 
fejfájásomtól, amely Hzony sokszor már tűrhetetlennek bizonyult és egészségemet aláásta, minek 
következtében számtalanszor munkaképtelen voltam. Most azonban közérzetem egész pompás, 
kitűnő étvágyam van, gyomor-és fejfájásom nincs, könnyen emésztek és a kezek reszketése is meg
szűnt, szóval minden tekintetben megfelel várakozó/ómnak az Elektra- Vitaliter készülék. Sagy hálá- 
ra?|tartozom Doktor Urnák az irántam tanúsított jóindulatáért, amiért nekem a készüléket ajánlotta.

A karácsonyi szám rendkívül bő tartalommal jelen meg. — Hirdetéseket
folyó hó 19-ig fogadnak el a kiadóhivatal és az összes hirdetési irodák.



Treisach Vilm
vászon- és fehérnemű-áruházában

Budapest, V., Bécsi-u. 9. és V., Erzsébet-tér 7.

na£ y karácsonyi occasió-
eladást rendez.

Eladásra kerül: rumburgi. irhoni, chiffon és batiszt női ingek, 
chiffon, batiszt és selyem hálóköntösök, chiffon és batiszt háló
ingek. chiffon és batiszt női nadrágok, csipke, batiszt és 
hímzett altok, kézzel hímzett rumburgi és irhoni vászon- 
ágy huzatok. Fehér és színes damaszt kávés- és evö-készielek, 
selyem-, klott-fianel- és reform-nadrágok. Továbbá : 3000 tct 
női és gyermek-zsebkendők 2.40 K-tol feljebb. 3000 drb női 
batiszt hímzett és csipke diszkötény 1.50 K-tól feljebb. 
3000 drb fehér és színes gazdasági kötény 1.— K-tól feljebb. 
500 drb po ztó alsó 5.— K-tól feljebb. 300 drb selyem alsó 
9.— K-tol feljebb. Caípkefatók milleaux és Jourtabletok. 
Kü lön osztály hazai gyártmányú vásznakban, asztal- 
nemitekben és ehiffouokban. Ezen hazai gyártmányú 
czikkek eredeti gyári árban adatnak el, hogy a nem hazai 
gyártmányokat véglegesen kiszoríthassák. —  Tisztelettel

PREISACH VILMOS
vászon- és fehérnemű-áruháza 903

V., Bécsi-utcza 9. és V., Erzsébet-tér 7. sz.

köv.)

i w i i w i n n i w i
BEÖTHY ZSOLT: Második bővített kiadás.

A MAGYAR IRODALOM KIS TÜKRE
szellemi életünk fejlődésének áttekintése. 
Ára díszes vászonkőtésben... 4 korona.

Kapható az
ATHENAEUM
részv -társ. - nál. 
(Budapest, VII. k., 
Kerepesi ut 54.) 
és minden könyv 
kereskedésben.

RÓ ZSATEJ
legkitűnőbb

Wien, L,W____
XVIII.. Kari Ludwigstr.
Raktár a gyógy- és illat- 
szertárakban. 851

r z sorsjegyekre i
Jósziv-sorsjegyre . . .  9 K

Bazilika „ . . .  21 „

Hazai „ . . .110 „

Magy. vöröst sorsjegyre 27 K 

Osztr. vörös f  „ 4fi „
Olasz vörös f  „ 42 „

K 100 Conv. Jelzálog sorsjegyre 125 korona 
kölcsönt adunk. — A  kölcsön tetszés szerinti 
részletekben is visszafizethető — Vidék meg- 
............bizások pontosan eszközöltetnek.

Fischer és Riesz
BANKHÁZ, BUDAPEST, ERZSÉBET-KÖRUT 9. SZÁM.

New-York-palota 914
m. J
m
3 S T X .J

Csemenemézet
garantált tiszta árut 5 kilo
grammos postadobozokban 
bárhova bérmentve szállít 
utánvéttel : Szentlőrinczi 
méhészet, Budapest, VII., 
Baross-tér 4. sz. Mintával 
szívesen szolgálunk. 932

Védjétek lábaitokat! ImpT
hólyagok és büty
kök ellen. Mindez a | 
baj, különösen a 
kellemetlen izzadt- 
Ság és talpegés el- 
tűink, ha a Högyes
dr.-téle Impregnált talpat hordjuk, párja
2 K,l K és 60 f. Szétküldés után vétellel 
Ismét eladóknak rabatt Prospektus in
gyen. Wlen,l, Oomlníkanerbastel 21. L
Az összes aabest-czikkek raktára.

*  Jbl '<
*  N(0

*
L l I
(0
Lü

U
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HÁZIIPARI CZIKKEK 
ÁRUCSARNOKA

9  J  BUDAPEST ■  $
V. kér., Vadász -utcza 7.

IZABELLA FŐHERCZEGNÓ Ö CSÁSZÁRI 

ÉS KIRÁLYI  FENSÉGE MAGAS VÉDŐ- 

SÉGÉVEL MŰKÖDŐ POZSONYI HÁZIIPAR- 

EGYLET KÉSZÍTMÉNYEI, ERZSÉBETHÁZAI, 

FELSŐVIDÉKI ÉS T E M E S I  HÍMZÉSEK, 

KALOTASZEGI VARROTTASOK, TORON • 

TÁLI SZŐNYEGEK, NÉPIES KŐEDÉNY- 

ÉS AGYAG-ÁRUK.

910

A karácsonyi szám rendkívül bő tartalommal jelen meg. — Hirdetéseket
folyó hó 19-lg fogadnak el a kiadóhivatal és az összes hirdetési irodák.
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■ s ^ « K A R Á C S O N Y I  T A R L A T
Pü f neki! Mán megest huzal - 
kodok az Akadém iával. Pedig, 
mondok, göthös az a tudomány, 
aki csak főszint ösmér, mikor a 
vak is lássa, hogy négy van : piros, 
zöld, tök, makk. A  csillagok közt 
botorkának, oszt’ a födi angyal 
szömibe nem lássák mög a csel- 
lagot. Mög azt at is cselekszik, 
hogy az orukkal a földet túr

ják, csak hogy valami régiségöt 
tanájanak, löszöm azt: a Potifárné fésűjét, 
vagy Klejopátra gyüszüjét, mer a tője mán mög- 
van. A zt sem látják, hogy itt a főd fö lött 
mennyi sok szép hummi van. I t t  van a 879

KERTÉSZ TÓDOR
karácsonyi-kiállít ása a Kristóf-téren, Ismert m eg
nagyobbított helységében. Gyermek-, sport- és 
társasjáték - különlegességek, tízlöjd - munkák, 
praktikus háztartási és gazdasági, meg modern 
bér- és bronz dlszmü ajándéktárgyak. Té li sport - 
czikkek. Ezerféle csillogó karácsonyfadíszek. 
Mindezekről képes Árjegyzéket ingyen küld.

Uram, Uram l
Epstein\MóFuram, úgyis mint 

demokrata, úgyis mint kobrák- 
ezipő elárusító, de úgyis, mint 
hazaffy és kortárs, szállók az 
úrhoz t

z-n B K i  *1  Ha sasszemeim látnoki tekln-
tétét körüijártatom gyászba bo- 

17A  ^STTT  rult egén Hunniának az egekkel 
t i ^  v iaskodóK árpát ok^sziklabére zei- 

tól le az'Adria sós hullámai áz
tatta partokig, a legsötétebb 

vészíelhők tornyosulnak hazám fölött.
Látnoki lelkem czikkázó villámszikrái áttörnek a 

borús árnyképeken és haza ff vas zsolozsmát zengve 
odakiáltok a kételkedőknek: Igen tisztelt honffy- 
táreaim, én jól tudom, hogy hol szorít a ezipő és azt is 
tudom, hogy miért «sorit, mert nem valódi knbrak-ezipót 
viselnek és nem

2=  E P S T E I N  M Ó R T Ó L  =
VI., An Irássy-ut 40. sz. alatt vásárolnak. (Telefon 
26—67.), mert aki ott vásárol, annak a

lábafejét nem nyomja a bú.

Pa Gecsér décz-Ember havában.. 
Méltságos Uram 1 
Kegyes jó Tevőm !
Miként a Wewrewshegvy pa

tak a tavaszi hó-LétŐl, azon kép- 
pen áradozik az én kebelem a 
hála Adástul. Igenis I

Szerény Ténnykedésem XXV. 
Eves jubileumára ojan nagyszerű 
ajándékkal tüntetett ki Méttsá- 
god, a mejet, ha óhajtottam is, 

de reméileni soha se mertem volna. Igenis !
össze is hívtam a Tselédséget és megmutattam 

nekik: »Nézzétek ezt a beköt set!« 2-szeres ennek 
a Betsüiete: 3-szor mert Méltságos Urunk kegyes
ajándéka, másod X  niert ez a bekets

KOCH TESTVÉREK
Budapest, IV. kerület, Károly-körut 26. szám.
(Dús raktár kitűnő minőségű úri és gyermekruhákban, 

jutányos árak mellett.) 899

TŐL
való

Püff neki!
Akki még egyször kérdi tfliem, 

hogy melyik felökezethö* tartozók: 
agrárijus vagyok-e vagy merkán- 
tilínta, azt égy meg tanálom simí
tani. hogy Pilátust a vacsorán éril 

Hát nem látszik miig rajtam, 
hogy mi vagyok ? Hát olyan az 
orrom, mint a merkánti!istáé? Móte 
két ágú vagyok, mindétig csak 
agrárt Jusság vót a mestöreégem. 
Agrár és agárpolitika olyan közel 

esik egymáshoz, hogy el se lehet választani ükét.
Azért én a merkantilistákat is szeretem, különösen 

a gyöngébbik felit. Hányszor támogattam ükét a saját 
két karommal. De azonkívül Is Inks ülöm ükét. Ott van a*

„Amazon Diamont Társaság"
Budapest, VII., Erzsébet-körút »4., ahol legremskebb 
gyémánt utánzatok már 25 és 60 krért minden kivitel
ben kaphatók. Agráriusoknak, merkántUistáknak 
é ff ormán ajánlom.

—  £n is szoktam Petőfiből 
szava ln i:

Hol a boldogján mostanában 1 
Barátságos meleg népkonyhában.

—  Ilyenkor télen én is szopo
gat hatok fagy la lto t: a bajuszom
ról lecsüngő jégcsapot.

—  Dodem ber hónapban azt a 
luxust szoktam magainnak m eg
engedni. hogy azon ábrándo
zom, m it vennék magamnak kará

csonyi ajándékba, ha pénzem volna?
—  Az idei karácsonyi álmodozásom tárgya a

S C H O T T  H. ÉS D O N N Á T H
„IDEÁL1*Írógép. Magyarországi rak

tár : Budapest, Andrássy-ut 53.
Ez az ,.ID E A L '4 minden napidijasnak az ideálja. 

A dlumistaság gyöngy állapot volna, ha ilyen 
ideál-gépen klavérozhatná le a másolni valóját. 89Ö

Banda!

Hunitos, kehes banda! 
Avagy nem tudom talán mi 
tartja fönn bennetek a lelket ? 
Tudom, tudom ! A z

Egger mellpasztillája,
am it suttyómba vásároltok a 
NÁDOR gyógyszertárban,

Váczi-körut 17. sz. alatt.
Moliőrön rágódtok, Sekszpörön kérődztök és 

mell pasztillát szopogattok, hogy hangotok fo 
gyatkozását elpalástoljátok.

Banda!
£s élt Űri tok, hogy én krumpli-ezukron reszel

jem  torkomat.
Bandissima! 888

Tsak akkor vo lt Ilyen szenzá- 
czló. mikor Buffalo Bill já rt itt. 
Takács F e ren c i óriási üveg-,
porczellán- és zománcz-edény 
központi áruháza. Budapest, 
Baross-tér 4. (Kerepesi-ut sar
kán .) A hatalmas Aruházat 
csodás olcsó árai m iatt az ér
deklődők ezrei keresik fel 
mindenfeléi. Kérem a vásárló 
nagyközönséget, ne mulassza 
el semmi *zin alatt bámulatos 
ezt az Aruházat megtekinteni. 
Finom porczellán-tányérok 

csak 6 kr. Finom porczellán 6 személyes salátls, 
tésztás, fózelékes vagy pecsenyés tálak, csak 
35 kr. Finom porczellán tea- én kávé csészék, 
fehér, párja csak 16 kr. Finom porczellán csoda
szép színes csak 18 kr. Finom porczellán csoda
szép színes bögrék csak 12 kr. Finom porczellán 
tea- vagy kávé-készletek csak 1.25 frt. Finom 
porczellán tea- vagy kávé-készletek, rokoko, 
csodaszép, festve és aranyozva 3,—  frt. 907

Lelkem Birlkéje I 
Révedező lelkem imbolyogva 

omlalog a régi görögök klasszikus 
földjén és álmatagon Idézem Oeörch 
Menyhért *Veaérf<mat*-i,ból Onothi 
sseaiiton ! Igenis: ismerd meg te- 
magadat. Ez a legfőbb vágyam. Ks 
ezért sokszor töprengek Kolompár 
Marczell * Ékesszól Asian* -áva l: 

K oppa l álom forr féjemben, 
É fje l gond viraset.

11ogyanjtfogjak az Önismeret nehéz tudoiná- 
nvához 1 végre egy eszme villan át gondolataim 
sötét éjszakáján. I t t  vau 878

ER D ÉLYI
caáaz. és királyi udvari fényképész, Budapesti 
Ujvilág-utcza 2., Kossuth Lajos-utczs sarkán.

Levetetem magamat nála. A  fényképet magam 
elé teszem. Ez az elsó lépés az önismerethez. 
Mert e képről lá tom : ez én vagyok.

A  langvájlékos zsúros világ 
megint megkezdődik. Most Járja 
az ökölhaftos beszéd: Jaj de Jól 
kinéz! Hol töltötte a nyarat? 
Milyen erős le tt ! M ennyit fo
gyo tt ! Az egyik Osztándba vette 
azt a kövérséget magára, amit 
a másik Isiibe o tt hagyott. 
Persze egyik se mondja, hogy 
Nagy-Maroson idült, vagy hogy 
Budakeszen fürd űzött.

Egymás közt fianczolhat- 
nak, amennyi beléjük fér, de engem meg nem 
téveszthet egyik se. Ha bemegyek a zakmjába, egy 
blikkes pillantásra tisztában vagyok vele, hogy 
miféle urasággal van dolgom. Elég bildungos 
tapasztalatom van benne. Csak az az igazi, való
ságos úri naccsága, akinek az ebédlőjében, zalón- 
jában olyan,lám pá van, akit ez a firma liferált: 
MAGYAR FÉM- ÉS LÁM PAÁRUGYÁR RÉSZV.- 
TÁRSASÁG Budapest, Gizslla-tér 1., Erzsébet- 
körút 19., Uliei-ut 2., Pozsony, Kolozsvár és 
Debreczen. 881

Van Itt ész! Most 
ív?-, be—éljenek hát azok 
i d a nasszáj ú újságíró 
1 m IfU urak; ugy e , Boda 

eő szenoségivol mög* 
tereratöttük az rön- 
döt a mi szép felvára* 
sunkba. De jó m a
gunk is kivágtuk a 
rezöt; most is, hogy 
nem régibe véggig 
maséroztunk az R á 
kóczi utján, hát csak 
nyílik ások  ablak és 

a szép fTájták sorra'mögbámútak bennönköt, mer 
azt mondja, hogy oan csinosan ki vagyunk ó tőzve ; 
van ám itt ész 1 Az budapesti röndór csak 
az ed régi száUétÓjánál, a T ilIsm éi vásárolja az 
szükségletit. Azér a’mmondó vagyok, hogy em- 
börök, csak Tlllsrnél kó vásárolni. Még az 
czibilségnek Is figyelmébe ajánlom a bótja 
c z im it : Váczi-u. 35.. mer a letsxöbb pógári ru
hák Is ott készönek, oszt kélv&natra nagy, kélpes 
árjegyzéköt is küd, amint mongyák, ingyér. 890

My old boy ! Orreg baj, há 
ebben áz olájjál sz ágtál ánitott v i 
lágban áz embernek jó  orrá ván. 
Márr ez nem is szág, hánem bűz. 
Bizony ez már több mint büzonyos.

Aki országos szágérrtő, mint én 
(Do you understand the dobel- 
sinn I) áz szerretne elszökni egy 
Jobb plánét árrá, áhol több á hold 
(á  földből) és kevesebb á szág. 

Ezek áz uj főispánok! — ikann sie nid riechen. 
Mind olyan záptojás-szágu. Legközelebb indít
ványt teszek, hogy minden orrszágos kászinóbu! ki 
kell golyózni őket. Ez lesz áz útlevelük: Le ve lü k !

Ebben áz orrszágos szág-miseriában csák egy 
asylum ván. Sietek is oda: 876

VÉRTESSI SÁNDOR
UDVARI ILLATSZERTÁRA

Budapesten, IV., Kristóf-tér 3.

—  A  mai lányoknak csak akkor 
jut az eszébe, hogy varrni is 
köllene, mikor valakinek a nya
kába szeretnék magukat varrni.

—  Jaj, Czenczi néni, mondja 
Biri öesémasszony, mai nap

Ijobban ráérünk zsarolni, mint 
I valaha. Mert ma a varrógéppel 
[e g y  óra alatt elvégezzük azt & 
j munkát, amihez régebben egy 
egész nap kellett. Utána jártam 

a dolognak, hát csakugyan vo lt a házukban

egy eredeti SINGER-féle varrógép,
a Singer - varrógép r.-t. gyártmánya. Központ 
SemmehreftM-n. 14., fó-árusítóhely V I I ., Kerepesi-
ut 32 a.

A  gép kitünően dolgozott. Cakhogy nem a 
hmzom-asszony ült mellette, hanem egy idegen
varrólányka.

Most már ez lesz a közmondás, h ogy : amit el
végeztethetsz mással, azt ne csináld magad. 

Hogy a czirmos cziczám rúgná m eg! 920

A karácsonyi szám rendkívül bő tartalommal jelen meg. — Hirdetéseket
folyó hó 19-ig fogadnak el a kiadóhivatal és az összes hirdetési irodák.



a  K A R Á C S O N Y I  T Á R L A T  *4.
A I&ngvájlékos zsüros világ me

gint megkezdődik. Most járja az 
ökölliaftos beszéd: Jaj de jól kiuéz! 
Hol töltötte a nyarat ? Milyen erős 
lett! Mennyit fogyott! Az egyik 
'"sztándba vette azt a kövérséget 

¥ a k r  i m  magára, amit a másik Isiibe ha- 
p j*  L  M ft gyott. Persze, egyik se mondja, 

. l í Jr/A, hogy Nagy-Maroson idült, vagy
j# a j3V hogy Budakeszen í üldözött-. 
m  Egymás közt flanczolhatnak,

amennyi beléjük fér, de engem meg 
nem téveszthet egyik se. Ha bemegyek a zalónjába, 
egy blikkes pillantásra tisztában vagyok vele, hogy 
miféle urasággal van dolgom. Elég bildungos tapasz
talatom van benne. Csak az az igazi, valóságos url 
uaesiága, akinek az ebédlőjében, zalónjálum olyan 

bútor van, akit a

POLITZER V. és TÁRSA
bútorkereskedő firma, Budapest, IV., Semmel* 
weíss-utca 4. (Telefon) liferált. Nagy képes árjegy

zék ingyen és bérmentve.

gondolat bánt engem et: 
szomj an halni meg.

N e legyek én fa, melyen 
villám fut keresztül, hanem legyek 
fa, melyből hordó készül és ame
lyen éjjel-nappal édes nedűk fo ly 
nak keresztül.

Ez az egy gondolatom akkor 
támadt, amikor az alanti hirde
tést megláttam. Takarékosság! 
Csakis Lengyel » Radical* rum* 
és likőr-párlataival érhető el. 
Próbaüveg 15 kr, 1 ltr. rom  60 
kr., 1 ltr. créme-likőr, tetszés sze
rinti ízzel, állás, császárkörte, 

gyomorkeserű, vaníliás anizett 63 kr., 1 ltr. cog
nac 63 krajezárba kerül. LeirAst, reczepteket bér
m entve kü ld; 917

Lengyel M E DV E drogéria
Budapest, Baross-tér 22-ik szám.

császári és kir. udvari szállitónál vásárolunk, 
Budapest, IV. kerUlst, Muzeum-kÖrut I. szám.

Hej, esik «  hó, csúszik a szán, 
Esküvőre viszik a babám, 
Esküvőre viszik a szegényt, 
Mással kötik össze a kezét.

íme, egy baHadai menetű, 
drámai lüktetésű dal. Négy sora 
voltaképen dialógus, mely a 
kicsi románcz hősének keser
vét foglalja magába. A dalnak 
első sorából kétségen kívül ki

tűnik, hogy tél van és ilyenkor jó meleg télikabétra 
van szükség, amelyet legjobban készít

Táj áss! Magátul a fej tele von 
ágrár idéeval és ozér nem fér bele 
egy proktikus gandolot se nem. Ha 
én nem válnám, tünkre kellene 
menni o gazdoság. l>e háló 
istennek : vöd jók Mikar mogo o 

ideg koczkóba tükuiogt rapagtatja, 
a fejemet türíim. Apropos tük- 

mog. Mogok o sült tükt mind meg
esznek. Nem gamialt még arra sohase 
nem, hogy ezt o szép sárgo masszát 
mAsro Is lehetne huszitáim ? Ez egy 

idée! Próbáljon meg beiüic sináhii volomi pomádut, 
vagy bajőezkönőcst Meglátni fog, hogy sikerül. Hogy 
megmotozom, milyen kedves földes ór vodjok mogá- 
hoz, hát vettem mogomnak egy sérv kötő. Reméngy- 
lein, mogo ennek meg fog ürülni. 8Űt még őzt is mon
dom meg, hol vettem. Itt a firma ;

Hagyar orvosi műszertár
Kerepesi-ut 32. sz. dús raktár mindennemű betegápo
lást és különlegességi czikkekben.

Van itt ész t 
Evvel a m. kir. ész

szel ki is fundátam a 
sorgyát, ho’kkő a gazt» 
betőrőkvel mög a moresos 
Anár Miskával e’bánni. 
Csak éeczör csíphessem 
fülön, akkor mán az 
enyém mindörökre, möm- 
mög azon túl is. Mer 
akkor écczöribo a poío- 

___ gráfus masinája «Ube áilé-
tom, oszt bíztatom : k\o girhes, né keserög}, halom 
barátságos iögyék az ábrázatod!» É'mminuta nem sok, 
de annyi sé kő* oszt raö’vvan az arczarnásolattya Most 
mán szökhetsz gazos, a kezembe jaz arezod kípo 1

Pejisik Károly
fényképészeti ezikkek raktára, Budapest, IV., Város
ház-utca 1. Nagy képt** árjegyzék ínyen és bérmentve.

Van itt ész t Ádány 
látott ennyi észt é’rra- 
káson, ü is csak nyő- 
telen korába. Mit ki 
nem fundátak a nasz- 
száju ténsurak avval 
a pihent eszükkel, hogy 
ük mán tudgyák, ki m i
jen betyár, hogy aszon- 
gya: van oszfát betyár, 
nőstiny betyár, kan 
betyár, m ö’vvere - be

tyár. De nem bízzuk ám kutyára a szalonnát, 
(Gyürkyre a gabonát) halom magam vélgyázok 
az betyár népségre, mer csak én tudom a sorgyát, 
ki micsoda fajta, mellik a csirkés, mellik 
a kapezabetyár, lókötő, betörő vagy Anár Miska. 
Ha jén nem vónék, hogy rakná akkor az auz- 
lágjába Reményi Mihály az orsz. kir. zeneaka
démia és kát. zenekarok szállítója Budapest, 
V I. Király-utcza 58. sz. alatt azt n sok 20. mög 
30 ezer koronás hegedűt, czimbalmot mö'zzon- 
gorát f De itt vagyok ám én. 919

rs=£sssz\ ~ Pa Oecsér, jelen évben. Xagy-
1 | \ j£\  | / aágoa Uram ! Kegyes Jól té-

vöm! Múlt hóban, hogy Nöm- 
/ lL lTgyf ruel edgyütt Nsgod tiszteletére
V  / hárultunk, úri szobályában Anti
M  Hámbrérozván, betses Nőm ott
— remek konyhaedéoyt fedezett fel.

Azóta salyát Tsaládi tüzhejünk 
w békélye fel van dúlva. Nem is

'  | ;J^ íS 4 ijen t akar. Feljártam Nsgod zsi- 
bészí rokohnságát, de sehobem 

tanáltarn Ócska' állapotban Igenis, Tsakis uly kap
ható az , ___

vaskereskedő gazdag választékú háztartási ezikkek 
raktáróbTn, in y itt van BUDAPESTEN, az 
ANDRÁSSY-UT 57. szám alatt
Van itt minden, amire jó gazdaasszonynak szüksége van : 
uj szab. főzőedények, széngarnitúrák, háztartási esz
közök, vasalók, alpacea-áruk stb. stb. fáj utas kará- 
csonyiXajándékok, a legolcsóbb árban.

Ledje o tied szád 

fájós és ne todjál te 

nevetni és moszájon 

fultun o

noptárát alvasni.
(Á ra  2 korona.)

O Hintsek Wamp és oz Ajzigl 
Trümpéter ed jót pá linkóztak o
hchnüpezertül o bútj&bo, mikar td* 
«zerre o gazda oazmonjo : 
»Nia€s tfipl Szerv asz! Elfogyott o 
pálinka !*- Bós«*ji tűznek ed o itsásro 

i O Síinek* h oz Ajzigel. »Tc Sim-sele,
; mandom teneked volonut. Ho már 
nem ihatjonk tüp pálitikőt, lego láp 
Nszilgessüiüí páltn kárul, még j**dlg, 
hiszen már edre megy: 1(g) fokos 
pállnkárul I» — Osz-p<«z. Ho már 

nem vehetünk abból a sok sxíp hutádból, legoláp nizük 
mek ami von

PLÖCKL és HAAS-nál Andrássy-ut 18/b.

Tajás'l
Hodj o mogo keze alatt az Eleó- 

hasi üszők a fejesnél a Cake-walkot 
tánezoluak, asztat mlnjárt gondol
tam, mert maga btaonyosan a tehén 
Istállóban és nem a tacarmagoe fél
szer melletti separé»*kl>an fért! cselédtől 
fejetett őket. Pedig magának tudni 
kellene, bogy a korán megesett eleó- 
hasiak szégyenlősek. Ólján esztendő 
magára, ahodj maga észtét ért 1

Ho oz Arpy órfl kimedj az auto- 
moblin, ne engedjen az Ágnest az ujoncz-létszám 
szaftoritásrul beszélni, hanem inkább bámoljon asztal a 
pompás pipát, ami

D O N Á T H  S Á N D O R
Vannak ott ezernyi csillogó karácsony fa-dísz, mulattató 
társasjáték, téli sport-czikkek, korcsolyák, házi torna- 

eszközök.

Képes karácsonyi árjegyzék ingyen és bérmentve.

Szép, fiatal, üde arezbőre
lesz a Lengyel-féle törvényesen 
v é d e tt ..Hyacinth"’ tejerérne hasz
nálata által. Próba tégely 25 kr. 
Szép, fehér fogai lesznek, ha 
Lengyel-féle ..Oentol" fogerérumel 
ápolja. Próbaadag 20 kr. Feltűnő 
fehér, bársonysima kezei lesznek, 
ha Lengyel-féle ..Lady" kézpasztát 
használ. Eredeti tégely 50 kr. 
Nem őszül a haja. sőt az ősz haj Is 

visszanyeri eredeti színét a legjobbnak elismert,.Haj- 
regenerator • áltaL Próbaüvc?g 50 kr. Nem lesz korpás 
a fejbőr, megszűnik a hajhullás a Lengyel-féle „Pet- 
rolín-balzsam" használata áltaL Próba üveg 35 kr.

Egyedüli főraktár: 918

Lengyel „MEDVE" Drogéria
Budapest, Baross-tér 22. szám.

BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 3.
Tajték-Pipa és Szipka-gyárából került kt akit niég a 
páriái kiállításon is nagy éremmel tüntettek ki. Ezt 
pedig nem dk-Hekedésból mondom, hanem hogy a 
etpekt nagyobb legyen.

Még azt mondják, hogy soha 
sem érdeklődtem a komolyabb 
olvasmányok iránt. Pedig fo ly 
ton olvasgatom az

UJ SALLUSTIUS
C. Sallustius Cr. római író 

kéziratának fordítását

Ajánlom mindenkinek. Kapható minden könyv
kereskedésben ......................................  1 korona.

A karácsonyi szám rendkivűl bő tartalommal jelen meg. — Hirdetéseket
folyó hó 19-ig fogadnak el a kiadóhivatal és az összes hirdetési irodák.



Vigécz-sors.
m.

— a másik meg a kezével

FÉNYKÉPÉSZETI KÉSZÜLÉKÉÉ
minden rendszerben, minden szükségleti czikk 
mérsékelt áron. fregi gépek kicserélése. Kedvező al
kalmi vételek. Színes fényképeket közönséges nega- w
ti vökről multicopy papír csak egyszeri másolásnál. 
Próbac^omag 1 K 20 f. Árjegyzék kivánatra. Telefon 12446.

0. OPLATEK, WIEN, IX., Wahringerstrasse 6.

Kérjen

^ölfém tisztitó
kivonat

mert 
sok rósz 

utánzás történik
Egyedüli gyáros;Fri t z  Schulzjun.r.t. Lipcse ésEger

Egger mell esztilla csakhamar 
meggyógyított.

I W W I
OECONOM spiritusz légszeszfözö

Email, elegáns, elpusztíthatat
lan. bél nélkül, szabályozható, 
szolid szerkezettel, a robbanást 
kizárja. Egy lángra berendezve 
5.50, két lángra berendezve 9 50 
korona utánvéttel. Rosner és 
Frischmann áruháza, Wien, II. I. 
Ismét eladóknak árengedmény. 
Szükséges eszközökről kérje ki
merítő árjegyzékünket. 818

A MAGYAR IPAR LEGÚJABB VÍVMÁNYA A „ROLLÓS" CZIMBALOM.
Legújabb találmány a czira- 
balomkészités terén. Szaba 
dal mazva 13o0 sz. a. A zár
ható >Rollós« czimbalom meg 
van védve a portól, időválto
zástól és gyakori hangolástól. 
A »Rolló« működése igen egy
szerű. Natry választék saját 
készítményn ham szét ek ben, 
u. m : czimbalmok, iskola- és 
mesterhegediik, mindenféle fúvó 
és verő hangszerek, valódi vi
lághírű Edison phonographok 

és gramophonok. 635 
V a rju fa lv i V A R J Ú  B É L A  

hangszerkészítő V ÍZI., kerület József-körut 20 B. ez

C90BR fl. Orvosok legkényelmesebbnek, legmegbízhatóbbnak ismertók el.
A  C C T A « 9  W ^ l f l  A  Sok nöorvos, egyetemi tanár 
J r S S Z O D J  V 8 Q O .  bebizonyithatólag rendeli. 
Prospektus több mint 5 0 0 0  hitelesített elismerőlevéllel 
ingyen és bérmentve. 1 Dtz. 3.10 kor bérmentve. Levél
bélyeget fizetéskép veszem. H. U N O B R  vegyi laborat. 
B e r lin  V  W  F r ie d r ic h s tr  01/89. 776

megfojt ez az átkozott 
köhögés.

t Av ir a t .
Kérek kitűnő m ellpasztilláihól
három nagy dobozzal. Karlsbad, 
Weisser Lowe. Festetitsch- 
Schaffgotseh grófnő Görtz.

Köhögés, rekedtség ellen gyors 
és kitűnő eredmenynyel hasz

nálhatók az 557

ESGER-féle mellpasztillák
Doboza 1 korona és 2 korona.

Próbadoboz 50 fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

,.NÁDOR“ gyógyszertár
Budapest. VI., Vieil-kdrul 17. s>.

ekek és fe l
anyák és apák

csak hálásak lehetnek, amikor arról értesülnek, 
hogy a gyermekek bőrkiütései, otvar, feldör
zsölt és kipattant, izzadság és nedvesség állal 
megtámadott bőr gvorsan és biztosan gyógyít
ható hintőpor nélkül, hogy felnőttek a kipál
lott, fellovagolt, izzadságtól felvágott hör 
« kozta fájdalmaktól a BAB Y MIR A-CRÉM E 

használata által megszabadulhatnak. 
Doboza 60 fillér minden gyógyszertárban és 
drogueriában. Postán 5 dobozt 3 K 20 fillérért, 

dobozt 5 K 80 fillérért szállít a készítő:

o v i n  H .  gyógyszerész
áb, Zr inyl - tér  32. szám.

IRDETÉSEKET
FELVESZ E LAP 

KIADÓHIVATALA.

BUDAPEST, V R , MIKSA- 
UTCZA 8. FÉLEMELET 8.

használata által.

lesz mindenki» mert 2—3-szori bekenés után eltűnik az 
pattanás, kiütés, szeplő, májfolt, sőt ránczok 

is a valódi angol

Teljesen ártalmatlan és a kéz-, nyak-, váll-, 
arczbőrt biztosan fehérré, üdévé, finommá varázsolja. 1 üveg ára 2 K.

Ebhez ugorkaszappan I K, ugorkacréme 2 K, púder 1.20 K. Kaphatók a gyógyszertárakban.
Csak Balassa-féle a valódi! Főszétküldési h e ly : BALASSA KORNÉL gyógyszertára, Budapest, Andrássy-ut 47. J

A karácsonyi szám rendkívül bő tartalommal jelen meg. — Hirdetéseket
folyó hő 19-lg fogadnak el a kiadóhivatal és az összes hirdetési Irodák.



JSíőfteíő egyenruházati ezégeft
TILLER MÓR ES TARSA
cs. és kir. udvari szállítók központi áruháza

Budapesten, Váczi-utcza 35.
Mindennemű egyenru
hák. Korhű magyar 
díszruhák. Elegáns pol
gári ruhák. Legszebb 
libériák készítése.

941

■W* Részletes árjegyzéket kívá
natra díjmentesen küld a czég.

Elismert legszolidabb egyenruházati és had
felszerelési Intézet és polgári úri ruha szabók

BLUM ÉS TÁRSA
SZERB KIRÁLYI ÉS JÓ ZSEF FŐHERCZEQI UDVARI SZÁLLÍTÓK.

=  BUDAPEST, IV., ss
KOSSUTH LAJOS-U. 14-16 .

Tartalékos tisztek egyenruházatát 
és felszerelését a legjutányosab- 
ban szállítjuk. 934

Költségvetéseket ingyen ésbérmentve kü ldünk .

eüt eÜt eÜt eÜt ejt

eüt «Üt eüt cüt ejt

Legjobban és legkellemesebben járunk

a GERO
= ± =  KAPHATÓK: =
BUDAPESTEN
IV., KOSSUTH LAJOS-U. 4.

czipőkben!

i s i

Tisztek és egyéves önkéntesek leg
kedvelte bb be vásárlási forrása ! 1

eüt eÜt eüt eüt eüt

eüt eüt eüt eüt «üt

Hirsch Jakab
I BUDAPEST, IV., |
|  DOROTTYA UTCZA 11
w

A lapittatott 1831. =====

EGYENRUHÁK
mindennemű felsze
relési czlkkek és

Tiszti egyenruhákat és átalakításokat leg- 
szebb kivitelben és olcsó árak mellett szállít

jEfft/enruhaáltcrfány iránti kérrént/mintákat ké*z**yQei küld,



ELISMERT LEGJOBB
minőségű valódi tajtékpipák és boros

tyán-áruk csakis

WEISS S. Fia czégnél
tajtékpipa-met sző, 870

Budapest. V I I , Király-uicza 3.
képes árjegyzék ingyen és bérmentve. © Többféle kitüntetések.

Magyarország legnagyobb csipkeáruháza-

Hölgyek figyelmébe!
SELYEM  0CCASSI01
Levantin selyem minden
színben ...    6 3  kr.

Sublin selyem minden
színben ...  .. .....  68 kr.

Sublin selyem la fekete 8 5  kr.
Luisien selyem minden
színben ... ...    3 8  kr.

Mintázott bársony.... 3 3  kr.
Csikós angol bársony
minden színben .... 6 5  kr.

Selyem Peluches minden
színben ...........  8 5  kr.

Nagy választék csipke- és flitter-ruhák- 
ban. Ajánlja az olcsóságáról közismert

ELSNER OSZKÁR CZÓg
BUDAPEST,  IV., PÁRISI-UTCZA 3.

Pom pás kebel. Ideális szép, formás, telt 
keblet lehet előidézni a

..SINUSOLIT" kebeibalzsam
segélyével. Alkalmas ifjú leányoknak épp 
úgy, mint a fejletlen, vagy gyerraekágy 
folytán elvesztett keblii asszonynak. Csak 
külsőleg, használati utasítás szerint alkal
mazandó. Az eredmény meglepő. Koczkázat 
nincs Eredménytelenség esetén a pénz 
vissza. Ara üvegenkint frt 3.75, próba
üveg fr í 2.— utánvéttel. Hozzátartozó 
..Sinusolit ‘ Créme-szappan. dbja 75 kr. után
vét mellett. Minden országbeli levélbélyeg 
fizetésül elfogadtatik. Diszkrét szétküldés. 
Eladja csak: H. AUER, WIEN, 1X2.  
Nuesdorferstrasse 3 64. 874

K IT Ű N Ő  M IN Ő S É G Ű

ÚTI BŐRÖNDÖK
kosarak, kézitáskák, 
toilet-táskák és bőr- 
diszmtiáruk a legna
gyobb választékban

HELLER MÓR UTÓDA K &
BUDAPEST, KÁROLY-KÖRUT 3. SZ.
Képes árjegyzék vidékre ingyen és bérmentve-

795

r MEGBÍZÁSOK mm \
a budapesti értéktőzsdére a legjutá- 
nyosabb feltételek mellett eszközöltetnek.

SORSJEGYEK ELADASA  
£  RÉSZLETFIZETÉSRE *
Előlegek értékpepirokre 5 dennemü k u m m  Pén

9 & zek vételére és eladá-
az árfolyam 90°/o-a erejéig. sara a j á n l h a t ó 8«6

N e u m a n n  é s  R a a b
VI. kerület, "b&nk- es valto-üzlete Vl. kerület,

Andrássy-ut Q  I  I  r >  A  D I T O T  Andrá88y-ut ]  
\  50. szám. D  U  U  M r  L O  I  50. szám. /

Elsőrendű
SINGER

varrógépeké!
nagybani eredeti 
ryirl árban 75 
koronától feljebb 
<■ mnden ir- 

nélkül havi ~8—10* korona 
részletre szállítunk 6 évi jótállás
sal. Láng Jakab ée Fia varrógép 

és kerékpár nagykereskedők, 
Budapest, VII., József-kBrut 41. »z. 
Fióküzlet Barose-tér 4. és Budán: 
Zalgmond utoa 8. Képes árjegyzék 

ingyen és bérmentve.

Sok ezenvedéetől szabadul meg, Ha megismeri az

UNIVERSAL-FLUID
bedörzsölő szert, mely enyh ít: csúzt, köszvényt, rheumát. 
fog- és fejfájást és makacs börviszketegséget A kimerült 
izmokat és idegeket fölüditi és erösiti, a mit számos elisinerö- 
és hálairat igazol. Egy kis próbaüveg ára 40 fillér, egy 
deczis üveg I korona 50 fillér. Főraktár: Budapest. Tőrök 
József gyógytara Király-utcza 12. szám. Andrássy-ut 26. szám. 
Vidékre 3 nagy üveget 4 korona 50 fillérért, 12 kis üveget 
5 koronáért portó-, csomagolás- és költségmentesen küld a 
„VÖRÖS KERESZT» gyógyszert ár TEMESVÁR. 830

G Ö Z E K E

kocsirúd-, spritzbogen-, kézi, 
udvari, utczai, automobil- és

St. HUBERTUS
vadászati acetylen-lámpák

Bárdi József
Budapest, VI., Gyár-utcza 10. sz.
Király-utcza mellett. Telefon 4100.

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Az 1907. évi 
-----------  uj árjegyzék megjelent. -----------

823

A karácsonyi szám rendkívül bő tartalommal jelen meg. — Hirdetéseket
folyó hó 19-ig fogadnak el a kiadóhivatal és az összes hirdetési irodák.



"SELFMEN"
AMERIKAI

HÁZI TAKARÉKPERSELY

54
korona az 
intézet ezi- 
mével el
látott czim- 
kével együtt.

.................- f t

54
korona az 
intézet czi- 
mével el
látott czim- 
kével együtt.

PÉNZINTÉZETEK RÉSZÉRE
Nagyobb megrendeléseknél megfelelő árén- % Tekintettel a közeledő karácsonyi és újévi 
gedmény. Felvilágositásokkal és a perselyek ^ ünnepek alkalmával beálló nagy keresletre, 
kezelési módszerének leirásával szivesen állok ^ kérem pontos szállithatás czéljából a meg- 

a pénzintézetek rendelkezésére. % rendeléseket mielőbb hozzám juttatni.

S pitzer  Gyula
a „Selfmen" amerikai házi takarékpersely VEZ É R KÉ PVIS  E LŐJ E.

Budapest, VI. kerület, Munkácsy-utcza 4. szám.






