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Napoleon kalapja

Poincaré. — Úgy látom, kedves Joffre, ez a kalap nagy az én fejemhez. 
Joffre. — Dehogy, csak kicsi hozzá a feje.
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Mammon-ísten alkonya
Felettünk állt, mint őrök idegen, 
Arany-sápadtan, ezüst-hidegen ; 
Gyémánt-korona ült gőgös fején,
Rideg rubint volt a szíve helyén.
Vén Mammon-ísten, kegyetlen kaján,
Rútul vigyorgott milliók jaján;
Átok, mámor s bűn egyaránt kisérte, 
Imádták, szidták, éltek s öltek érte.

Korlátlan úr volt szolga-híveken, 
Férfi-karokon, asszony-szíveken,
Népek hevertek oltára körött,
Volt, ki meghajlott s volt, ki megtörött.
S  volt, bár kevés, szegény és elborult,
Ki bűvköréből jókor elvonult
Forró vággyal: új, jobb istent köszőntni,
Ki Mammon-bálvány trónusát ledönti.

S  megjött a hajnal, új nap hajnala:
Az ajkakon zeng a halál dala,
A fegyvert fogó férfikar kemény 
És a szivekben új hit, új remény,
Nem isten többé a nyúgős vagyon,
Arany és élet olcsó lett nagyon 
S oly drága mégis; — egyik sem a máé: 
Az őrőklété, az örök Hazáé.

Vén Mammon-isten arca sápadó.
Nem az övé már pénz- és vér-adó,
Csatába szálltak kicsinyek, nagyok,
Minden kincsünk szent oltárán ragyog. 
Lábánál reszket még egy kis sereg, 
Kuporgó, gyáva, romlott emberek,
De hangja harsog a hon himnuszának: 
Semmit magunknak — mindent a Hazának.

Isten-fiáké az oltár, a fény, 
Bálvány-szolgáké a homály, a mély, 
Erősöké a pompás győzelem,
Bomlottaké a romlás, félelem,
Katonáké a dicsőség, jövő,
Kalmároké a sáros szemfődö.
A Hazáé aratásunk, vetésünk,
Vén Mammon-istené a megvetésünk.

R égi h ason la t
— A muszka hadsereg is olyan, mint a krumpli.
— Hogy érted azt?
— A java a föld alatt van.

Az an go lok  ön k én t je len tk ezn ek
Első angol. — Kivétel nélkül mindnyájunknak je

lentkezni kell, mert kedves hazánk veszélyben van. Ra
gadjunk fegyvert és menjünk mindnyájan a gyűlölt né
metek ellen. Én magam is szívesen mennék, azonban 
bármily nehezemre is esik, nekem itthon kell maradnom, 
mert nekem családom van, nőm és gyermekeim, én nem 
vagyok abban a kellemes helyzetben, mint például ön, 
mister Huxley, aki még fiatal és magányosan ál l . . .

Második angol ( mister Huxley.) — Úgy van, mind
nyájunknak menni kell. Kivétel nélkül. A haza veszély
ben van. A veszély már a hazában van. Én magam is 
szívesen mennék, de hát, bármily nehezemre esik is, 
nekem még itthon kell maradnom, nem vagyok abban a 
kéllemes helyzetben, mint például ön, mister Bluckfalson, 
aki bátran mehet, mert már van neje is, gyermekei is 
vannak, ön már elvégezte hivatását, ön meghalhat. 
Nekem még élni kell, meg kell nősülnöm és gyermekeket 
kell adnom a hazának . . .

Harmadik angol {mister Bluckfalson.) — Igazuk 
van az előttem szólóknak, mennünk kell. Ragadjanak is 
fegyvert ők mindaketten ! Én azonban nem mehetek, rám 
itthon van szüksége a hőn szeretett hazának, mert éppen 
folyamatban van egy üzletem, amelyen, ha sikerül, tízezer 
fontot keresek. Én, sajnos, nem mehetek, nem vagyok 
abban a kellemes helyzetben, mint például ön.mister Burn...

Negyedik angol {mister — Igen, igaza van,
ön más helyzetben van, ön mehet, nekem azonban — 
mindenki beláthatja — maradnom kell, mert most zárult 
le egy üzletem sikertelenül. Nekem várnom kell, új 
üzletek után kell néznem, amíg valamit kereshetek. Rám 
itthon van szüksége a hazának, illetve nekem itthon van 
szükségem a hazára . . .

Ötödik angol. — Semmi kibúvó ! Mindnyájunknak 
jelentkezni kell, még pedig azonnal ! Én azonban nem 
mehetek addig, míg a King társulattal életbiztosítási 
ügyletemet meg nem kötöttem, mert hiszen el is eshetek 
a harc terén . . .

Hatodik angol. — Csak önzetlenség, uraim ! Menje
nek, fogjanak fegyvert az ellenség ellen. Bár én is 
mehetnék ! De bármily fiatal és erős vagyok is és bár
milyen bátor, bármennyire szeretem is hazámat, én nem 
mehetek. Szívem elszorul és könny csordul a szememből, 
ha rá gondolok, hogy nem mehetek, egy magasabb erő 
itthon maradásra kényszerít; ez a magasabb erő azt 
súgja a fülembe, hogy nekem meg kell várni azokat a 
felette kedvező üzleti konstellációkat, amelyek egy győ
zelmes háború után minden angolra várnak. Menjenek 
tehát uraim és ontsák vérüket! . . .



ZórádÚj h aso n la t
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H u szá ro k
A Borsszem Jankó részére az északi front mögött rajzolta Garay Ákos —

Szép kedvesemnek üzenek...
Szép kedvesemnek üzenek 

, Halott vitézek által.
Szép kedvesem, itt harc dühöng, 
Nincs suttogás, madárdal 
S a karcsú ciprusok között,
Ha enyhe szellő támad,
Nem temetőben rázza fö l 
A zokogást a bánat.

Virágos hantu bús lakást,
Hová bezártak téged,
Keressétek föl, oh megölt, 
Vérázott, zord vitézek 
S mondjátok el, hogy láttatok, 
Véres kezembe’ karddal,
Hol ágyú bömböl, vész süvít 
S halálos ja j a kardal.

Hazudjátok, hogy láttatok,
S bősz tornán csorg a vérem, 
Keresvén megváltó halált 
Iszamló csatatéren,
Hazudjátok, hogy hős vagyok 
S nem ütök gyáván, sírva,
Egy füstös kávéház ölén 
Bús énekeket írva. k. j.

-------O-------

K ritik a
Nógatják a sebesülten haza ér

kező bakát, meséljen valamit a há
borúról, mondja el, mit látott, mit 
tapasztalt.

— Igaz, hogy sok a muszka? 
— kérdezik tőle.

— Hát soknak sok, de annál 
több pusztul el belőle.

— No-no, de annál több az 
ágyúja is — mondja valaki.

— Az se baj, antul többet lehet 
zsákmányolni.

— De jól tud célozni — jegyzi 
meg a harmadik.

— Nem tud az trafálni se. Az 
egyik a mellettemálló bajtársamat 
vette célba, aztán engem talált a 
buta,

R  fejfa beszél
Állok sírja felett daliás fiatal katonának,
Élni ki meg se tanult s halni tudott a honért.
Pusztán jel vagijok itt, elenyésző őre nevének, 
íllely soha el nem enyész : őrzi örök kegyelet 
S  őrizik, ét ezik itt a szivek, melyek élve szerették 
5  halván éltetik őt dobbanatuk hevivel.
Kurta huszonkét év volt múltja : —  jövője öröklét, 
mert a hon élte örök, mely szül ilyen pákát. j. h. e.

Emden
Négy országgal legendás küzdelemben 
Elmúltál hát, múlhatlan hírű Emden. 
Gyors, karcsú tested súlyedten pihen 
Piros korall közt, tenger mélyiben.
De élsz tovább, túl legendán, regén, 
Míg brit szív remeg e föld kerekén, 
Neved reszket ez angol félelemben: 
Wiking-hajó, legendás hírű Emden.
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A  cár a H arctéren Bér rajza

Miklós cár. — Nem tudom megérteni, mért nem adják már ki nekem a Nobel-békedíjat. Hát mondd, 
Nikolajevics Nikoláj,tett valaki nálam többet azért,hogy az emberek elnyerjék az örök békét és nyugodalmat?...
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A magyar hadikölcsön
Mindnyájunknak el kell menni, 
Minden pénzünk’ be kell tenni.

A szerb h ad á llások
— Mennyi pör lesz mostan Szerbiában !
— Miért ?
— Na hallja! Százhúszezer ember fölmondás nél

kül egyszerre hagyta ott az állását.

A s á n c á r o k  divatja szereinek lenni

— Olvastam a lapokban, hogy 
egy alezredes felesége épp úgy harcol 
a sáncárokban, mint a közönséges 
katonák.

— Tudod, édesem, én is szíve
sen harcolnék, de előbb meg kellene 
tudni a hős alezredesnétöl, milyen 
toalettet kell viselni a sáncárokban.

Szeretnék, lenni kis madár 
Idilli légkörökben,
Szeretnék lenni búzaár, 
mely még magasbra röppen ; 
Szeretnék lenni meteor,
[Helyet csodál az éter:
De nem szeretnék lenni én 
Se ílikita, se Péter.

Lennék a szűz Kárpátokon 
5ó, tiszta, mint a vatta. 
Lennék polgárőr szívesen 
Krausz Palinak alatta ;
Lennék harcos Sztambul felett 
Digasztalő holdtölte :
De nem lennék orosz zsidó 
Przemysínek előtte.

Oroszlán lennék szívesen 
Egyiptomnak homokján, 
Lennék cica, kényeskedő,
Egy csinos női szoknyán ; 
Lennék még pesti szobor is, 
melynek tagjai fájnak :
De pénzért sem lennék lova 
Ditézlö Hikolájnak.

Lennék egyszerű burgonya, 
mit kenyérbe kevernek, 
Lennék meredt szőlőkaró, 
mit tavasszal levernek: 
Lennék macesz, mit bánom én ! 
öúsvétnak ünnepében : 
Zabszem nem lennék semmiért 
Egy angol közelében.

--------o--------

A fé lh o ld
Törökország is meg

mozdult. Reméljük, hogy 
Enver pasa félholdra veri 
a muszkákat.

A v
A nglia , a szerencsétlen flottás,
M in d ig  ahol nem kellene, ott ás.
M íg a belgát u sz ítjá k  e (látják,
Csile mellett fenékbe fu r d a ljá k .

S a bús angol, Churchill lord  nevében,
Ireg -forog  keserű levében.
F lo ttá já n a k  sebeit ta ka rja ,
Fázós testét m erengve vakarja .
London frá szb a n , B r ita n n ia  gyászban, 
Öröm ez a pesti kávéházban.
S kárörvendve ké rd jü k , helyi Ízzel:
M ister Churchil, nos, m i van a vízzel ?

NAGY IDŐK HUMORA
Egy galíciai faluban fölkiildte a kapitány három 

barátját a templom tornyába, ahol gyanús mozgolódást 
vettek észre. A legények egy álruhás orosz tisztet talál
tak fönt. Lekiált az egyik :

— Muszka tisztet fogtunk, kapitány úr! Mit csinál
junk vele ?

— Küldjétek le gyorsan !
A következő pillanatban fejjel lefelé zuhan a tiszt 

a toronyból.
— Ejnye, aki lelke van, hát mit csináltatok ? — 

toporzékol a kapitány.
Az egyik baka rándit a vállán :
— Csak a parancsot teljesítettük, kapitány úr.

Gyorsan lehűld tűk. ^

Egy tartalékos hadnagynak aki Przemyslből jött 
haza, azt mondja a barátja :

— Hallom, odafönt nagyban űzted a katona- 
szabaditást.

— No, ezt igazán kikérem magamnak ! — formed 
rá a tiszt.

— Pardon, de hiszen te sem tagadhatod, hogy
a csapatoddal száznegyven népfölkelőt szabadítottál föl 
egy erődben ! ^

Két orosz egy katonánk elhagyott bornyujára 
bukkan az erdőben. Megnézik, mi van benne. Elhasznált 
fehérneműk közt jókora darab szappant találnak. A 
muszka őszinte felháborodással kiált föl:

— Micsoda piszkos nép! Hova teszik az ennivalót?!
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Mühlbeck rajza

Csingtau
Védőbástyád^volt, áruló Kelet,
Őrt állt az ősi barbárság felett.
Emelte, védte német ész, erő,
Békében bölcs, csatában vakmerő.
Emléke szent, habár sírját megásták 
Angol irigység és japán galádság.

Nemes gyász illet, vérezö tetem.
Ám főikéi még a szép Nap keleten 
S látjuk sírból kelni a holtakat:
A nagy sirdombon új élet fakad.
Őrt áll fölötted szent hit, száz imádság: 
Nem győz irigység s nem győz a galádság.

-------o-------
Uj B elg ium  m egál a pit á sa

Ott hagytuk el a múltkor, hogy Csincsilla, Új 
Belgium egyetlen női lakója és leendő ősanyja, amikor 
ünnepélyes díszküldöttség ment érte, a mozsárdurrogás
tól való ijedtében az ősz tűzoltófőparancsnok karjai közé 
omlott. Ezen az alapon a vén csirkefogó magának vin
dikálta Csincsillát, ami a sziget lakóinak békés harmó
niáját alaposan megbontotta. Az esetet követő miniszter
tanácson ugyan senki se mert nyíltan szót emelni a saját 
érdekében, de azt egyértelműen megállapították, hogy a 
fajnemesités szempontjából a tűzoltófőparancsnok ab
szolúte nem alkalmas egyén. Minthogy azonban Albert 
király nem akart beleavatkozni a dologba, a miniszter- 
tanács elhatározta, hogy névtelen levélben tudatják a 
dolgot a tűzoltófőparancsnok feleségével.

A levél el is ment rejtélyes utakon és Guersey- 
szigetén folyt az egyhangú élet tovább. A háború állásá
ról keveset tudtak meg, csak egyszer fogtak a tenger
parton egy lepecsételt palackot, amelyet egy angol 
tengernagy dobott a vízbe, amikor hajóját a német 
tengeralattjárók megfúrták. Aznap este borongó hangulat 
vett erőt az urakon.

— Ha Anglia igazán szeretne minket, — vélte 
a hadügyminiszter — akkor valahol távolabb adott volna 
egy szigetet. Egyszer csak hipp-hopp, itt lesznek a németek.

Albert király, aki mostanában egész nap horgászott 
és a személye körüli minisztert állandóan kukac-keresésre 
használta föl, búsan motyogta :

— Németek. . .  Németek. . .  Minthogyha találkoztam 
volna velük valahol. . .

Általán a királyon a búskomorság jelei mutat
koztak, miért is a lojális alattvalók elhatározták, hogy 
kabaré-előadást rendeznek a király szórakoztatására. A 
műsort a közoktatásügyi miniszter állította össze, ugyanő 
irta a kuplékat is, amelyek egy ilyen komoly és nemes- 
hivatású férfiúhoz illően szerfölött komolyak és ünnepélye
sek valának. Az est fénypontja azonban az utolsó zám volt.

Amikor a vitorlavászonból rögtönzött függöny fel
gördült, az államtitkárokkal kiegészített alkalmi zenekar 
ütemes tapsokban tört ki és kipöndörödött a színre 
Csincsilla, egy szál kecskebőrben. Pár taktus után mel
lette termett a tűzoltófőparancsnok is, ugyancsak egzotikus 
állatbőr-toalettben. Új Belgium nemzeti táncát járták el 
sok hévvel és nem kevesebb erotikával. A tánc utolsó 
fázisa egyenesen szenzációs volt. A tűzoltófőparancsnok 
egy cigánykerékkel Csincsilla asszony kitárt karjai közé 
vetette magát.

Ebben a pillanatban egy süvöltő női hang szelte 
át a levegőt :

— No várj, te vén csirkefogó!
A szegény tűzoltófőparancsnok ereiben megdermedt 

a vér, a miniszterek kajánul egymásra nevettek. Meg
érkezett a tűzoltófőparancsnokné.

— Nem fél, Marmorsteiu úr, hogy otthagyja a 
fogát a harctéren ?

— Hiszen ha ettől függne, letenném az egész 
fogsoromat a harctéren és nyugodtan hazajönnék.
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A z  e ln ö k  B o r d e a u x b a n
— A párisi Le Hire egyik legutóbbi számából —

La France. — Úgy látom, kicsit zavaros ez az ital. -Udeje volna már 
tiszta bort önteni a pohárba.

Az u iitau g lich ok
Valóság már és nem titok : 
Elmennek az untauglichok.
Gyönge testben erős a szív 
És mennek, mert a haza hív.
Békében békés emberek,
S ha dob pereg : bátor sereg. 
Feléjük rossz gúny nem vihog: 
Most hősök, — nem nntanglichok.
Ki életet s vért nem kiméi,
Nem rosszabb az ma senkinél.
Csak az gyönge, csak az beteg, 
Kinek a szíve csiiggeteg.

------- o-------
Sorozáson

A népfölkelők sorozása november 
16-án kezdődik Budapesten. A 
VII. kerületi népfölkelőket részben 
az Erzsébetvárosi Kaszinóban so
rozzák. Amikor ezt egyik soro
zásra kötelezett kaszinótag meg
hallotta, aki egyébként szorgalmas 
látogatója a kaszinó bakktermének, 
szomorúan legyintett :

— No, hát megint le fognak vet- 
kőztetni az Erzsébetvárosi Kaszi
nóban . . . ------*—o-------

H arctéri leve lek
(A háborii humorához tartozik, hogy a szemközt lévő ellenséges 

sáncárkok harcosai korrespondeálnak egymással. Megszereztük az 
egyik galíciai magyar sáncároknak orosz vizavijával való levelezé
sét és itt közöljük) :

Orosz katonák! Tudjátok-e, miért harcoltok? Azért, 
hogy a muszka nagyhercegek még több és drágább 
szeretőt tarthassanak, még több francia pezsgőt ihassanak. 
Ne bolondozzatok hát! Tegyétek le a fegyvert és küld
jétek át hozzánk. Elfogadjuk utánvéttel is, nem kell 
fizetni érte. Ha aztán magatok is idejöttök, kaptok jó 
finom gulyáspaprikást, olyant, hogy még az a keserves 
emlékű Nagy Péter cár nagyapátok is megnyalná a tíz 
ujját, ha ugyan adnánk neki. A verekedéssel úgysem 
értek célt. Olyan rosszul trafáltok, hogy Sólyom Illés 
kománk azt mondta: az ilyen népség hadifogolynak se 
való. De mink nagylelkűek vagyunk és elfogadunk ben
neteket hadifoglyoknak. Csak siessetek, mert kívületek 
még nagyon sokan pályáznak az osztrák és magyar 
hadifogolyi állásokra. Most még nem kell fizetni érte. 
Üdvözölnek benneteket a magyar sáncárok lakói.

*

Magyar katonák! Mink szívesen megadjuk magun
kat, de a következő föltételek alatt: 1. száz kancsuka- 
ütés helyett csak ötvenet verettek ránk, 2. megelégesztek 
a félfülünkkel meg a félszemünkkel, 3. a megcsonkítás előtt 
elaltattok bennünket és saját orvosainkkal végeztetitek 
el az operációt, 4. háború után Írást adtok nekünk, hogy 
mink győztünk le benneteket és csak az éjféli sötétség

miatt történt, hogy nem tik lettetek a hadifoglyok, hanem 
mink ; ez az irás azért kell, hogy cár atyuska odahaza 
szét ne daraboltasson bennünket, 5. megengeditek, hogy 
a falunkból való katonákat mind összetoborozzuk és 
velük együtt adjuk meg magunkat, 6. ha előbb átkiildtök 
néhány pakli dohányt. Alázatos tisztelettel az orosz sánc
árok lakói. ' *

Orosz katonák ! Minden föltételeteket elfogadtuk, 
csak abba nem mehetünk bele, hogy ötven kancsuka- 
íitést kapjatok, meg hogy a félszemeteket kivegyük és 
a félfületeket levágjuk. Szervusztok ! A magyar sáncárok.

*
Magyar katonák! Akkor nem adjuk meg magunkat. 

Az orosz sáncárok. *
Orosz katonák ! Bolondok vagytok. Mink senkit sem 

kancsukázunk és senkit sem csonkítunk meg. Ezért nem 
mehetünk bele a ti föltételeitekbe. A magyar sáncárok.

*

Magyar katonák! E-zóó? Hát mért nem mondtátok 
mindjárt? Megyünk, rohanunk, már ott is vagyunk. 
Kezeteket csókolja a volt orosz sáncárok. m. j.

------- o-------
A n ém et tám ad ás h atása

— A Daily Telegraph jelenti, hogy a németeknek 
az angol tengerparton való megjelenése nem volt semmi
féle észrevehető hatással a sorozásokra.

— No persze, mert a sorozáson csak a jelentke
zőket vizsgálják meg. A fehérneműket nem.
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Krajcáros népdal
a máramarosi betörés szomorú végéről

■ BO R SSZEM  JA N K Ó  ....................- ...... »

Az a szoros, melyet körülvesz a Kárpát 
És a melyen bejött ősapánk, az Árpád,
Ez volt most az orosz offenziva tája,
Itten csattogott a kozákló patája.
Miként gőzmalomban a sok lisztes-zsákok,
Oly tömött sorokban jöttek a kozákok,
Apró lovaikon igen hetykén ültek,
Szemtelen kedvükben daloltak, fütyültek.
No de öcsém, kozák, hogyha tudsz, fuss ám ki, 
Negyedik hadtesttel közeleg Terstyánszky, 
Szaladt is a kozák, persze már nem henceg, 
Nagyon rajtuk ütött a József főherceg.
Uzsoki szorosnál volt egy véres attak, 
Nyolcezer kozákok ottan is maradtak.
A többi meg szaladt, kit hogyan vitt lába,
A piros szélrózsa minden irányába.

Bizony, a halállal jártak azok jegyben,
Akik itt kószáltak Ungban és Beregben, 
Elvesztette már mind híres harci kedvét, 
Szállásért kiverték lyukából a medvét.
Ja bizony, kik harcban raboltak és dúltak, 
Itten a rongyosok kenyeret koldultak,
Rájuk ijeszthetne egy ökölnyi gyermek, 
Megadták magukat fináncnak, bakternek.
Kárpátok hegyein már a hideg jég ül,
Kozák betörőkből kettő maradt végül,
Rossz hatása volt rájuk a magyar ősznek, 
Megadták magukat egy falusi csősznek.
Meg is irta mindezt valamennyi újság,
Legyen az orosznak szomorú tanulság.
No megállj, Miklós cár, nem fogsz soká dúlni, 
Fogsz még Beregszászon kenyeret koldulni.

T áblák  a  sán cárok  e lő tt
Egy központi légfűtéssel ellátott sáncárok elő

nyomulás miatt az összes mellékhelyiségekkel sürgősen 
kiadó. Bővebbet a hadseregfelügyelőnél.

*
Golyómentes, csöndes, tiszta helyiség kerestetik, 

lehetőleg kellemes kilátással a győzelemre.
*

Két intelligens fiatalember kiilönbejáratú, féreg
mentes födözéket keres. *

Itt kitűnő koszt és kvártélyt lehet kapni.

G őzfürdőben
— Micsoda disznóság ez, reggel öt órakor nem 

lehet kabint kapni !
— Ne tessék haragudni, nagyságos űr, ma kezdő

dik a sorozás. ____ „____

E lőny
— London annyira fél a Zeppelinektől, hogy meg

tiltották a város kivilágítását.
— Mennyivel jobb dolga van a muszka fővárosnak. 

Ott mindig sötétségben vannak.

3Ï. F. B. Gyöngén megverselt aktuális közhelyek gyűjte
ménye. Ezt a zsánert csak művészi színvonalon szabad művelni. — 
Sz I. Van benne néhány lendületes sor, de egészben véve inkább 
ügyes frázis-halom, mint a poézis szülötte. A retorika önmagában 
nagyon ösztövér eleme a hazafias költészetnek. — B. K. Sajnos, 
alkalmatlan. Ezt a témát tessék csak bizalommal ránkhagyni. — 
B. I. Nagyon, nagyon gyönge. — K. H. Abszolút kezdetleges 
tartalomra, formára egyaránt. — K. J. (Huszt.) J óízű, vidám 
apróságok. Köszönet. — Olvasónő. Sajnos, csak enyhe szóéle, — 
megrajzolásra nem alkalmas. — / .  B. Betürejtvényeket egyál
talán nem szoktunk közölni. — G. L. Egészen új és frappáns 
eset. — Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő : D r. M OLNÁR JE N Ő
Művészeti szerkesztő : B É R  DEZSŐ
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LEGKÖZELEBB MEGJELENIK

BORSSZEM JANKÓ
v id á m , a n e k d ó t á s ,  t r é f á s ,  k é p e s

KALENDÁRIUMA 1915-RE.
Több száz adoma, éle, humoreszk, vers. :: Száz
nál több eredeti illusztráció. :: A B O R S S Z E M  
JA N K Ó  híres régi naptárainak szenzációs párja.

S z e rk e sz te tté k : MOLNÁR JENŐ é s  BÉR DEZSŐ
írták és illusztrálták: a B O R S S Z E M  JA N K Ó  írói és művészei.

ÁRA 2 KORONA

■ ■ 
■■

■ ■ «■ ■ ■

■■■■■■
■ ■ *■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Ki ....... .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■ ■■

ezüstárúgyára
cs. és klr. udvari  
és kamarai szállító

BUDAPEST, IV-,
Királyi Pál-utca 13.

ooo
A gyári épület földszinti disz- 
helyiségeiben állandó eladás nagy
ban és kicsinyben legolcsóbban 
9g szabott eredeti gyári áron. §g

HA ÓSZ0L A HAJA
használja T A \ T Í fi  |/iFTl mely nema hírneves Ö X XjX jX íÍX- ? l/ jü i X fest,
HANEM A HAJ ER ED ETI SZÍNÉT ADJA V ISSZA .

Kapható ZOLTÁN BELA ■SETegyedül:

2 kor.
üvegje

Ö cs. és klr. Fensége józsel lóh. udv. száll.

Budapest, II., Szabadság-tér B\ “
Postai szétküldés naponta kétszer.

2 kor.
üvegje

LOHR MÁRIA
(KRONFUSZ)

a fő v á ro s  e lső  é s  le g ré g ib b  
csipketisz titô -, ve gy - e s  
ke lm e fe stó -gy  ári-intézet©

Gyár és föüzlet:

Budapest, Vili., Baross-u. 85.
Fiókok:

II., Fö-utca 27 
IV., Kecskeméti-utca 14
IV. , EskU-út 6
V. , Harmincad utca 4
VI. , Andrássy-út 16 
VI., Teréz-körút 39

Vili., József-körút 2. szám. 
Telefon József 2-37. Alapítva 1867.
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Képrej tvény

Jutalma a BORSSZEM JANKÓ 1914-re szóló naptárának 
egy példánya. A BORSSZEM JANKÓ 2448. (45.) számában 
közölt képrejtvény megfejtése :

H etes huszár
A helyes megfejtést 63-an küldték be. Nyertes Zajátz Ist

ván (Miskolc) lett, aki mint a rébusz-szelvény beküldője meg
kapta a Borsszem Jankó 1914. évi naptárát. A Borsszem Jankó 
naptárának kisorsolásában résztvesznek a nem előfizetők is, ha 
ezt a szelvényt — az adatok közlésével — beküldik a szerkesztő
ségnek.

--------------------  R É B U S Z - S Z E L V É N Y --------------------

Megfejtés :..................................  ................. ~.............................
Név és lakás : ................................... .............................................

Kiadó-tulajdonos : A BORSSZEM JANKÓ lapkiadó-részvénytársaság.
Szerkesztőség: IV., Károly-körút 4. Kiadóhivatal : VI., Teréz-körút 38. 
Előfizetési ár : Egész évre 16 K. — Fél évre 8 K. — Negyed 
évre 4 K. Egyes szám ára 36 fillér. Megjelenik minden vasárnap. 

Telefon-szám 61— 86*

Kesergő
Zokog az antant-ária : Zokog az antant-ária :
Segíts, segíts Bulgária! Jöjj India, Románia, 
Hallgass, te hitvány pária! — Jöjj Portugál és Dánia, 
Felel a kis Bulgária. Zulukafferiánia,
Verjen meg Jézus, Mária, Orángutángiánia :
A szivem alig vária. Megöl a kleptománia.

------- o-------
K aton aszab ón ál

Az önkéntes téli uniformist rendel.
— És ha készen lesz, — mondja végül — nem 

kell kivasalni. Majd én elküldöm a pucceremet, az föl
veszi magára, aztán kiküldőm a katonai gyakorlótérre 
és ott fog hemperegni egész nap. Azután veszem én ma
gamra. Csak nem fogok vadonatúj uniformisban végig
menni a pesti korzón ! Hadd higyjék, hogy egyenesen a 
sáncárokból jövök. ____ «»_____

V ID É K I T R O M B IT A  jM
„Nyilatkozat. A harctéren küzdő V. J. nevében őszinte kö

szönetét mondunk az ö felejthetetlen, örökké szeretett hitvese 
folyó hó 3-án történt temetésén igaz részvéttel megjelent jószívű 
rokonoknak és jó ismerősöknek.

De amilyen meleg szeretettel köszönjük ezeknek szives 
részvétét, olyan mély megvetéssel s lenézéssel láttuk kedves ha
lottunk temetésén a farizeus arccal megjelent kofa-asszonyokat, 
akik szegény megboldogultat újszülöttjével a múlt évben levelező
lapon és szóval kigunyolták. .4 gyászoló család“ (A Bácsmegyei 
Napló nov. 7-iki számának Nyiltteréből, amelyért természetesen 
nem a szerkesztő felelős.)

IZÁRÓLAG BRILLIÁNS ÉKSZEREKET
*  h ite lké p es fe lek n e k  rész le tfize té sre  is  

tc f r  le g o lc só b b a n  szétütök. V é la szb é ly e g .  
SCHÖ N JÓZSEF, A R ËN A -Ù T  128. szém .

Mindenféle gazdasági és ipari gép meghajtására a legmegbíz
hatóbb és mindenki által könnyen kezelhető üzemgép a

BRONS-MOTOR
a legújabb DIESEL-rendszerü magasnyomású nyersolajmotor. 
=  4 ló e rő tő l kezdve  minden nagyságban készül. =

V A N
olcsó üzem,

V A N
azonnali 
indulás,

V A N
feltétlen 

üzembizton
ság.

FARAGÓ AMDOR°£SmS a“
Budapest, V., Vécsey-utca 2. szám.
Telefon 1 2 0-70. Telefon 120-70.

NINCS
előmele#i tő- 

lámpa, gyűjtő- 
golyó, gyujtócső, 
villamos-gyújtó.

NINCS
vizbefecsken- 

dezés, lég
szivattyú, nyers

olajszivattyú.

NINCS
füst, koromel

piszkolódás, tűz
veszély, rob

banás, hatósági 
ellenőrzés.

M u s ,  színes íéiyképek
(scènes animées), próbaküldemény árjegyzékkel 
2j 5 és 10 kor. (bélyegekben). Levelezőlap kizárva.

Acetylen kézilámpa
2—300 lépésnyi terüle- ; 
tét nappali fény

ben bevilágító

i t n n i n i n
csinosan nikkelezett ki- 
állításban. Nélkülözhe
tetlen minden vidéki ház
ban. Gyári ára haszná
lati utasítással, 100 mm 

reflektorral 4 K, 110 mm reflektorral 
5.50 K. — 1 kg kalcinmkarbid, 70 
órai égésre, 50 fillér, légmentes doboz

ban elzárva 80 fillér. — Főraktár :

LÁNG JAKAB és FIA
kerékpár nagykereskedőknél
BUDAPEST, Vili., József-körút 41.
Kívánatra árjegyzék díjmentesen.

A Hungária Általános Biztosító Részvénytársaság rendeletet 
bocsátott ki összes ügynökeihez. Felszólította ökeí, hogy gondju
kat és igyekezetüket fordítsák arra, hogy a nemzeti kölcsön érde
kében a társaság ügyfelei körében minél nagyobb összegű jegyzést 
érjenek el és hogy az igazgatóság szándékainak megfelelően e 
tekintetben a legnagyobb propagandát fejtsék ki. Ugyanilyen fel 
hívást bocsátott ki az Első Katonai Biztositó Intézet is és minthogy 
e társaságok ügynökeinek száma több mint háromezer, a siker 
aligha fog elmaradni.

Gyermekkorom óta 
gyógyittattam maga
mat mindenfelé 45 
éves koromig ered
ménytelenül, míg a

Morleyphoneval
most kitűnően hal
lok. Wan Mons Rene 
francia nyelvtanár,
Temesvárt, [ö] A Morleyphone apró, 
láthatatlan fültelephone, éjjel-nappal 
használható, halk hangok, nevetések 
tisztán hallhatók 1 Több ezer haszná
latban. Súlya »/2 gramm. Számtalan 
hálalevél. Nehezen hallóknak és fül- 
zngásban szenvedőknek prospektust 

50 fillér bélyeg ellenében küld

R A D V Á N Y I  I S T V Á N ,  
B u d a p e s t f

IV.,  K ig yó- tér  5. s z á m .

által készített hálók, e b é d lő k , ú r iszo b ák ,  
sza lón ok , b ö rb u to ro k  a legegyszerűbbtől a

vitelig kaphatók Belvárosi Butorárúházban,
M agyar-u tca  52, fé lem ele t (Kecskem éti-u tca sa ro k ).
^ -  Vidékre ingyen csomagolás. —
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(H adi kö lcsön )

Aláírási felhívás
Az 1912. évi LX1II. t.-c. 17. §-a alapján a minisztérium felhatalmaztatok, 

hogy a hadi szükségletek fedezésére szükséges összegeket addig, amíg azok a 
törvényhozás útján meg nem állapíttatnak, az elkerülhetetlen szükség mérvéig 
előlegezhesse és azok megszerzése iránt hitelművelet útján intézkedhessék. 
E felhatalmazás alapján ezennel 6°/o-kal kamatozó adómentes állami járadék- 
kölcsön bocsáttatik ki.

A kibocsátás összege a megtartandó nyilvános aláírás eredménye alap
ján fog megállapittatni.

A bemutatóra szóló járadékkölcsönkötvények 50, 100, 1000, 5000 és 
10,000 koronás címletekben fognak kiállíttatni.

A kötvények 1914. november 1-től kezdődőleg évi 6°/o-kal, minden év 
május 1-én és november 1-én lejáró félévi utólagos részletekben kamatoztatnak, 
az első szelvény tehát 1915. május 1-én esedékes.

Az a kötvénytulajdonos, a ki az általa vásárolt kötvényeket az aláírás alkal
mával zárolja, s ezt a zárolást 5 éven át fel nem oldatja, azt a jogot nyeri, hogy 
az ötödik év utolsó negyedében legkésőbb 1919. november l-én a kötvényen alapuló 
követelését, e naptol számított egy évre névértékben leendő visszafizetésre fel
mondhatja. A m. kir. kincstár köteles az ilyképpen felmondott kötvényeket legkésőbb 
1920. november l-én névértékben visszafizetni. A zárolásból kifolyólag az aláíró felet 
költség nem terheli

A m. kir. pénzügyminisztérium fentartja magának azt a jogot, hogy előre 
közzéteendő három havi előzetes felmondás mellett, ezt a kölcsönt egészben 
vagy részben, névértékben visszafizethesse, azonban az esetleges felmondás 
1920. november 1-jét megelőző időre nem fog eszközöltetni.

A kamatok, épp úgy mint felmondás esetén a kölcsönkötvéiyek tőkeértéke 
minden fennálló és a jövőben behozandó magyarországi adó. bélyeg és illeték levo
nása nélkül fizettetnek ki.

A kötvények 10 évre szóló kamatszelvényekkel és szelvényutalványnyal 
vannak ellátva, mely utóbbi ellenében az új szelvényívek annakidején a beváltó
helyeknél minden költségtől és illetéktől mentesen átvehetők.

Az esedékes szelvények és az esetleg felmondott kötvények költség- 
mentesen beváltatnak:
Budapesten : a magyar királyi központi állampénztárnál, 

a m. kir takarékpénztárnál, 
a magyar korona országainak területén:

valamennyi kiráiyi állampénztárnál és adóhivatalnál;
azonkívül további intézkedésig :

Budapesten: a Magyar Általános Hitelbanknál,
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnél, 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál, 
a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Banknál, 

valamint a m. kir. pénzügyminisztérium által erre a célra a magyar korona országai 
területén vagy azonkívül kijelölendő helyeken.

Az erre a járadékkölcsönre vonatkozó minden közlemény a „Budapesti 
Közlönyében és a „Wiener Zeitungéban közzé fog tétetni.

A kibocsátásra kerülő 6°/u-os magyar királyi állami járadékkölcsön ezennel 
a következő

feltételek
mellett nyilvános aláírásra bocsátatik :

1. Az aláírás történhetik az alább megjelölt aláírási helyek bármelyikénél

1914. november 16-tól november 23-ig bezárólag
terjedő határidőben a szokásos hivatalos órákban.

2. Aláírási helyekül szolgálnak: a magyar korona országai területén levő 
összes kir. állampénztárak és adóhivatalok, a m. kir. postatakarékpénztár és az 
összes kir. postahivatalok, mint a m. kir. postatakarékpénztár közvetítő hivatalai, az 
Osztrák-Magyar Bank budapesti főintézete, valamint a magyar korona országai, to
vábbá Bosznia és Hercegovina területén levő fiókjai, az 1898 : XXIII. t.-c. alapján 
alakult Országos Központi, Hitelszövetkezet,

a Magyar Általános Hitelbank, 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület, 
a Pesti Maeyar Kereskedelmi Bank, 
a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank, 
az Angol-Osztrák Bank budapesti fióktelepe, 
a Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság, 
a Budapesti Takarékpénztár és Orsz. Zálogkölcsön R-T., 
a Budapest-Llpótvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság, 
az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár, 
az Első Magyar Iparbank, 
a Hazai Bank Részvénytársaság,
a „Hermesu Magvar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság, 
a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete, 
a Magyar Agrár- és Járadékbank Részvénytársaság, 
a Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság, 
a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság, 
a Magyar Földhitelintézet, 
a Magyar leizálog Hitelbank,
a Magyar Kereskedelmi Hitelbank Részvénytársaság, 
a Magyar Országos Központi Takarékpénztár, 
a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja mint 

Részvénytársaság.
a „Mercur* váltóüzleti részvénytársaság,

a Nemzeti Takarékpénztár és Bank Részvénytársaság és 
a Wiener Bank-Verein magyarországi fióktelepe, budapesti 

intézetek és ezeknek összes budapesti es vidéki fiókjai ; valamint 
az Első Horvát Takarékpénztár, 
a Horvát Általános Hitelbank Részvénytársaság, 
a Horvát Leszámítoló Bank és
a Horvát-Szlavon Országos Jelzálogbank zagrebi intézetek, 

továbbá a Privilegirte Landesbank fur Bosnien und Hercegovina és
a Privilegirte Agrár- und Kommerzial-Bank für Bosnien und 

Hercegovina című sarajevói intézetek, végül a felsorolt budapesti és 
zagrebi intézetek által a m. kir. pénzügyminisztérium jóváhagvásával 
felhatalmazott és esetről-esetre az illető intézet székhelyén megfelelően 
közhírré teendő intézetek.

A kibocsátásra kerülő járadékkölcsönkötvényekre történő befizetésekre a 
fennálló rendelkezések értelmében átutalás utján igénybevehetök a betéti üzlettel 
foglalkozó intézeteknél s más ily cégeknél 1914. augusztus I -Je előtt beteti könyvre 
vagy folyószámlára elhelyezett, egyébként moratórium alá eső betétek if.

Azok, akik a befizetésekre ilyen betétjüket kívánják igénybe venni be
tétjük teljes összege erejéig az illető betéti üzlettel foglalkozó intézet vagy cég 
közvetítésével jegyezhetnek s ezek az intézetek és cégek — amennyiben nem 
hivatalos aláírási helyek — a betétekből teljesítendő befizetéseket a hivatalos 
aláírási helyek valamelyikével számolják el.

3. Az aláírási ár minden 100 korona névértékért:
a) ha az aláíráskor az egész aláirt összeg befizettetik, 97 korona 50 fillér.
b) ha pedig az alábbi 4. pontban körülirt kedvezményes fizetési módozat 

vétetik igénybe, 98 korona.
Ezt n az áron felül az aláíróval szemben sem folyó kamat, sem jutalék fel

számításának helye nincs.
4. Ha az aláirt összeg 100 koronát meg nem halad, az aláirás alkalmával 

mindenkor az egész aláirt összeg befizetendő.
A 100 koronát meghaladó aláírásoknál, amennyiben az aláirás alkalmá

val nem fizettetik be az egész aláirt összeg, az aláirás alkalmával az aláirt összeg 
10°/o-a biztosítékképpen leteendő és pedig a kir. állampénztáraknál és adóhiva
taloknál, a m. kir. postatakarékpénztár közvetítő hivatalainál, továbbá az 1898 : 
XXIII. t. c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezetnél készpénzben, 
a többi aláírási helynél pedig vagy kézpénzben vagy olyan értékpapírokban, 
amelyeket az aláírási hely elfogadhatóknak tart.

Az aláirt összegek annál az aláírási helynél fizetendők be, amelynél az 
aláirás történt és pedig:

a jegyzett összeg 40°/fc-a legkésőbb 1914 december 12-ig. 
a jegyzett összeg 30°o-a legkésőbb 1914 december 22-ip, 
a jegyzett összeg 30°/o-a legkésőbb 1915 január 8-ig.

A teljes befizetés megtörténte után az aláírási hely a letett biztosítékot 
elszámolja, illetőleg visszaadja.

5. A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatvány-űrlapok az összes jegyzési 
helyeknél díjtalanul kaphatók. Ily nyomtatványok hiányában az aláirás levélileg 
is eszközölhető. Az aláírási levél (nyilatkozat) szövege a hírlapok útján is közöl- 
tetni fog.

6. A befizetés alkalmával
a) szabad darabokra történő aláírásoknál az aláíró fél az aláírási helytől 

pénztári elismervénveket kap, a melyeknek járadékkötvényekre való kicserélése 
1914. december 18-tol kezdve költségmentesen ugyanzon helyen fog megtörténni, 
ahol a pénztári elismervények kiadattak.

b) zárolt darabokra történő aláírásoknál az aláíró fél az aláírási helytől 
megfelelő elismervényeket kap, amelyeknek a pénzügyminisztérium részéröl 
kiállítandó elismervénynyel való kicserélésére nézve idejekorán hirdetmény utján 
fog a felhívás közzététetni.

50 koronás címletek csak annyiban fognak kiadatni, a mennyiben az 
aláirt összeg más címlettel nem egyenlíthető ki.

7. A járadékkötvények kézizálogul lekötése mellett az Osztrák-Magyar 
Bank és a M. kir. Hadi Kölcsönpénztár a mindenkori hivatalos váltóleszámito- 
lási kamatlábon nyújtanak kölcsönt.

Az igénybevett elölegkölcsön után biztosított kedvezményes kamatláb 
további intézkedésig, de legalább egy évig érvényben marad.

A nevezett két intézet ugyancsak kedvezményes, vagyis a szabályszerű
nél V* százalékkal alacsonyabb kamatláb mellett nyújt előleget egyéb mégfelelő 
értékpapírokra is, amennyiben a felveendő összeg a jelen felhívás alapján aláirt 
összeg kiegyenlítésére szolgál.

8. Az aláírók kívánságára e járadékkölcsön kötvényeit a szelvények bevál
tásával megbízott hivatalos beváltó helyek és az Osztrák-Magyar Bank budapesti 
főintézete, valamint a magyar korona országai, továbbá Bosznia és Hercegovina 
területén levő fiókjai 1915 december 31-ig költségmentesen fogják megőrizni 
és kezelni.

9. A végleges címletek elkészítéséig a m. kir. pénzügyminisztérium ré
széről egységesen kiállított ideiglenes elismervények adatnak ki az aláíróknak, 
mely elismervényeknek végleges kötvényekre való kicseré’ése 1915. április 1-től 
kezdődőleg költségmentesen ugyanazon helyen fog megtörténni, ahol az ideig
lenes elismervények kiadattak.

Budapest, 1914. évi november hó 11-én.

Teleszky János s. k.
magyar királyi pénzügyminiszter.
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