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A  csatatér K arácsonyfá ja



K arácso n yi foh ászk od ás
Isten, ki látod mind a mennyben, Nézd, ott a gyűlöletnek árka,
Kik itt szenvednek és szeretnek, Jaj, mennyi könnyel, vérrel épül
Mert minden porszem s minden ember S nem hull reája egy sugárka
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Egy élő része nagy művednek. 
Esztendőnk néked egy lehellet,
Bár tenger vér és könny az ára.
Ki ünnepet sem ünnepelhet:
Tekints a fázó katonára.

Kereng körötted kis világunk,
Te vagy roppant központi napja, 
Fenyőfa-águnk, gyöngyvirágunk 
Csöpp létét Életedből kapja. 
Szlávnak, germánnak és magyarnak 
Lelke lelked árnyéka: — pára.
Kik ölnek és élni akarnak :
Tekints a fázó katonára.

Oh, ne kívánd sötétre vetni,
Meleg szemed tőlük ne vedd el ! 
Hisz ügy szeretne mind szeretni 
S ügy meg van verve gyűlölettel.
De ma este mind sírva gondol 
Szülő honára, otthonára.
Vess néki részt az irgalomból: 
Tekints a fázó katonára.

K arácson yi k íván ságok
Kedves Jézuska! Arra kérlek, hogy légy szives 

nekem karácsonyra sok-sok katonát küldeni, meg ágyút, 
meg hajót, de kérlek szépen tábornokot meg hadvezért 
ne küldjél, mert külömben nem tart sokáig az. egész 
dicsőség. Kezeidet csókolja a kis francia Marianne.

Kedves Jézuskám! Mindenki azt mondja, hogy az 
idén nagyon szomorú lesz a karácsony és ezért kérlek 
alássan. mint jó fiú, hogy nekem ne hozzál semmit, de 
semmit. Én nagyon félek a meglepetésektől, mert egy- 
párszor már megtréfált a Vili, az a rossz unokaöcsém. 
Csak semmi meglepetést, Jézuskám ! Alázatos híved : az 
angol Gyurika

Ketves Jézzus!Kíiggyé nekem ojan Papirost, aki 
felfele szál, de ne Sárkány legyen.

X X X  Crnagorc nikita
Mélyen tisztelt Jézuska! Én térdszalagrendet már 

kaptam, most csak arra kérlek, kiildjél hozzá még egy 
pár jó meleg harisnyát is, mert ebből már ki van a 
lábam ujja. Igaz tisztelettel: Belga Berci

Bozse panye Krisztuska ! Nagyon kérlek az atyuska 
189. gyalogezrede nevében, küldjél nekünk egy német 
tábornokot, aki elfogjon minket, mert itt már megesz a 
fene, ámen. Iván

Karácsonyfák fénytengerébűl. 
Borítsd főiébe szent palástod:
Ég csillagfényes boltját mára 
S kis őrömét felgyűlni lásd ott: 
Tekints a fázó katonára.

Csillag-gyertya gyűjtatlan gyűljön 
Karácsonyfáján a mennyeknek, 
Sötétség átka műlva múljon 
Röptén sugáros seregeknek. 
Ragyogjon tündöklőn az éjben 
Régi szerelmek égi vára 
S ki lakozol nem-húnyó fényben:
Tekints a fázó katonára.

*

Isten, ki egy fiad bocsájtád, 
Engesztelőjét a haragnak,
Űzd el az átkot, mely homályt ád, 
Derítsd derűjét sugaraknak. 
Kegyelmedet kínlódva esdjük 
A sátoros tábor-tanyákra.
Kiknek nincsen karácsonyestjük: 
Gondolj a szenvedő anyákra.

K e d v e s  B o r s s z e m  J a n k ó !
Egy mágnásunk — híres lótenyésztő és sportsman 

— egyik kitűnő kétéves csikaját Hindenburg névre 
keresztelte, ami mindenesetre szép dolog. Ferenc József 
egy gyalogezredet, Németország egy községet nevezett 
el a nagy tábornokról, a mi mágnásunk pedig egy lovat.

Kérdem, nem volna-e helyes és találó Hindenburg 
részéről, ha ő viszont — viszonzásul — a saját lovát 
ruházná fel a mi mágnásunk nevével ?
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H uszárok a szentestén
— A B orsszem  Jankó részére az északi front mögött ra jzo lta  G aray Ákos —
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A kócos gyerek
Egy maszatos kis mcgcsúfolt gyerek,
Kit rossz nagyok sarokba állítottak, 
Naphosszat éhezik és pityereg,
Egy kócos kis gyerek*
Nagy kék szemén ijedten ül 
A fájdalom és elterül 
Mint tűnt világok fátyola,
Mint tegnapok bús távola.
Mért reszketsz, könnyed mért pereg 
Te kócos kis gyerek?

— Anyám a Jóság és apám a Vas,
Kctten neveltek, jó fiúcska voltam.
Rem ény,— így hívtak, de úgy is: Tavasz, 
Örök fehér Tavasz.
Virágot szedtem, orgonát,
Futkostam szántásokon át,
Olyan szép, friss volt a határ,
Oly szépen fütyült a madár 
És olyan tiszta volt az ég,
Mint ezer éve, rég.

— Mert nem vagyok ám én mai gyerek, 
Sok-sok ezer esztendeje hogy élek.
Szeretnek nagyon a rossz emberek,
A  gonosz emberek 
És sokszor gyűlölnek a jók.
Becéznek okos, drága szók 
S a tettek lángkorbácsa ér;
Mi volt fehér, most csupa vér,
Játék, öröm, mind odavan,
Csúf ólom az arany.

— Elsőnek apám rohant el, a Vas
S elbujdosott szegény anyám, a Jóság.
Nézd, szörnykezével vág sebeket az 
S rá téli jajt havaz,
Míg jó anyám ájult imát 
Zokog a véren, síron át 
És kitagadva, rúgva én 
Fekszem a szenvedés kövén . . .
A  Megváltásnak szent kövén —
Tudd meg, oh jövevény.

_ í__ o_____  MOLNÁR JENŐ

L egen d a
Történt pedig, hogy a pesti pékek közt háborúság 

ütött ki. Két párt keletkezett. Az egyik azt kiabálta: 
kisebb süteményeket kell csinálni ! A másik párt egysze
rűen emelni akarta a sütemények árát.

Már-már kenyértörésre került a dolog a pesti pékek 
között, amikor fölállt egy ezüsthajú, bölcs pék és így szólt : 

— Balgák, csak nem fogtok összeveszni ilyen 
csekélység miatt? Én azt ajánlom, béküljetek ki és 
teljesedjék mindkét párt kívánsága.

Ez idő óta a pesti pékek között nyoma se volt 
többé a nézeteltérésnek.

K atonai o k ta tás
Az őrmester. — Infanterist Kovács ! Hogy hívják 

a századparancsnok urat ?
Inf. Kovács (nem tud felelni.)
Az őrmester (szélűim) — Gondolkozzál fiam.
Inf. Kovács. — Igenis, jelentem alásan, gondol

kozom.
Az őrmester. — Ne úgy gondolkozzál, mint civilben.
Inf. Kovács (értelmetlenül bámul)
Az őrmester. — Hát figyelj ide. Katonáéknál így 

kell gondolkozni. Emeld föl a jobblábodat, (Inf. Kovács 
megteszi.) Most támaszkodj a jobb könyököddel a tér
dedre. (Inf. Kovács megteszi.) Most a mutatóujjaddal 
bökd meg azt a buta orrodat. (Inf. Kovács megteszi.) 
No látod, így kell gondolkozni a katonaságnál. Csak 
gondolkozzál fiam .. .

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

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

É let 1914-ben
— Hogy él mostanában, kedves Krepuska úr?
— Hát csak csatázok, csatázok. Néha sikerül egy 

kis offenzivával pénzt szerezni, akkor fedett állásba vonu
lok. Gyön a sors az ellenoffenzivával, a trén néha késik 
huszonnégy órát az élelmezéssel,^olyankor heves táma
dást intézek a nagybátyám ellen, aki támadásaimat már 
többször visszautasította. Végül átkaroló mozdulatot teszek, 
ez rendszerint sikerrel jár, a nagybácsi visszavonul és 
visszatér tíz forinttal. Van egy nagynéném, aki szigorúan 
semleges álláspontot foglal el és dacára Ígéreteimnek, 
nem hajlandó passzivitásából kilépni. Legeslegvégíil csak 
annyit, hogy a kedvező szakaszokat kihasználom. A leg
kedvezőbb szakasz a Kossuth Lajos-utcától a Stefániá
ikig tart, ezen sokszor utazom. A Nyugati pályaudvartól 
a Népszínházig kedvezőtlen szakasz, tehát ezen az úton

I gyalog járok.
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— Uj legenda —
Betlehem mellett pásztorok éltek, 
Egyszerű, békés, földszeretö népek, 
Birkabörsűoegben, fürtös subában, 
Szegényes, szellös sátorpalotában.

Békében éltek a Földdel, az Éggel, 
Bevés tudással, nagy sok böleseséggel. 
Látlák, imádták fénynek kelését, 
flap tüzes útját, csillag delelését.

Estenden ültek sátor elébe, 
Test-melegítő tűz közelébe.
ITIondtak meséket Isten bánatáról, 
megváltót hirdető csillag támadtáról.

RtaI az égen villanva illan, 
Pásztor-szemekben fénye visszacsillan.

1 9 1 4  decem ber 27

Lelkűk lángja jobban, ajkuk szava áldó:
Bála a nagy Égnek! megjött a megváltó.

ílosza, nagy útra fölkerekedtek,
Bajnalhasadással útnak is eredtek.
Öreg és ifjú, kit hogy bírt lába, 
ment, mendegélt most üaffa irányába.

niai a pusztán ahogy mennének,
Barsog elejbük harcias ének:
Keleti királyok útján sereg járdái,
Éles görbe karddal, fényes csatabárddal.

— Pásztorok, pásztorok, merre mentek, merre ?
— Vérvörös csillag szállott tegnap erre, 
5zállott nyugatra, szikraesőt ontva:

Ötét keressük, kinek jöttét mondta.

— Pásztorok, pásztorok, jertek velünk, jertek, 
Szent táborunkban Őreája leltek.
Szállott nyugatra csillaga a vérnek:
Mik velünk vívnak, szabadságot érnek.

— Katonák, katonák, közös úton járunk. 
Szabadságot hirdet ő is, akit várunk, 
megváltást hoz annak, kit sokan tipornak 
Arabnak, zsidónak, szegény kis pásztornak.

Csillagos félhold leng a zászló-rúdon.
Pásztorok, katonák indultak egy úton.
Együgyű szivükben lobban harci szellem 
Bitevesztett fíyugat hitetleni ellen.

megváltót keresve megváltást találnak,
Fegyverét nem félve kegyetlen halálnak.
Véres napok múlnak, véres napok telnek:
Bigyjúk, hogy békét, szabadságot lelnek.

Elemér



Pólya rajza

— No, komám, hát hazajött karácsonyra a Jani gyerek ?
— Haza bizony, még pedig medáliával. De sehogyse érzi jól magát idehaza.
— Aztán már mér?
— Mer’, aszongya, nincs most egy hozzáillő legény sem a faluban, akivel verekedhessék. Már pedig 

anélkül mit ér a szent karácsony ?
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Karácsonyestén
Lássa édes, Hí van karácsony,
(fi szél hogy tépi kint a fákat!)
Kapott volna tőlem idén is 
5maragd-gyürüt és szép ruhákat,
Rkár tavaly, vagy harmadéve.
Bitte, hogy másképp is lehessen?
Lássa édes, úgy fáj a lelkem,
Oh ne nevessen. . .  He nevessen. .

Lássa édes, itt van karácsony, 
fi szent este, a szép, a boldog.
Két kék szemében táncra keltek 
Bájos, bolondos kis koboldok.
Letűnt világnak képe éled 
ITlost minden új karácsonyesten,
Lássa édes, a könnyem csordul,
Oh ne nevessen. . .  ne nevessen. . .

Lássa édes, itt van karácsony, 
már jön, közéig, fájón, setéten 
cs  maga, lám, egyre nevet csak, 
fjgyam fölött, e drága képen 
5  én csókjaimmal elborítom, 
m in t egykoron, vadul, hevessen.
Ba látja ott, a messzi égben,
Oh csak nevessen... csak nevessen...

--------o-------- HRLmnn depó

Betipeg a mukkor hozzám egy öreg anyóka és 
hosszas jónap-kivánságok után érdeklődve kérdi:

— Mondja már a tekintetes úr, igaz-e, hogy a mi 
fiainknak még karácsony szent ünnepén se lesz nyugtuk, 
békességük.

— Bizony igaz, néni. Nem hágy nekik békét a 
muszka, mert annak csak tizenhárom nappal később lesz 
karácsonya.

A néni csóválja a fejét, hürnget egy kicsit és szo
morúan szól :

— Lássa már a tekintetes úr, mindig mondtam én, 
hogy nem lehet rendes keresztény népség az a pogány 
muszka. Még a jó Jézus se tartotta érdemesnek, hogy 
idejiben szülessen meg nekik.

K aton alevelek
Másolta : Agg Simeon  

I. Öregli János levele a fiához
Kedves fiam! 1914 augusztus végén

Azóta, hogy oda vagy a harctéren, itthon is nagyot 
fordult a világ, de még mintha a természet is kizökkent 
volna a rendes kerékvágásból. Azelőtt annál kisebbnek 
láttuk a személyt, vagy tárgyat, minél messzebb esett 
tőlünk, most meg éppen ellenkezőt mutat a valóság: 
Minél messzebb vagy tőlem, jó gyermekem, annál nagyobb
nak látlak Tégedet. Olyan nagyra nőttél az én szemeim
ben, én édes fiam, hogy bámulattal tekintek föl reád. 
A távolság okozza-e ezt, avagy a nagy idők, amelyben 
élünk ? Ezt én már nem tudom, csak annyit tudok, hogy 
apai büszkeséggel gondolok reád.

Még tegnap jóformán meg se mertél előttem állani, 
ma meg már hős vagy, aki szembeszállsz a halállal. 
Még tegnap jóformán szavad sem volt a vének társasá
gában, most meg a Te szavadra ügyelünk és a Te dol
gaidat lessük mindnyájan mi itthon maradott öregek. 
Mert a Te szavad : Tett és amit Te mívelsz : Világtörténet.

Amilyen mértékben Te megnövekedtél, olyan mér
tékben zsugorodtunk mi össze itthon maradt öregek. 
Mert mi a mi tekintélyünk a Tiedhez képest; mi a mi 
dolgunk a Te tetteidhez mérve ? Te őrködöl a mi álmunk 
fölött, Te oltalmazod meg a mi határainkat és Te vi
gyázol ránk, hogy mi bátorságban élhessünk és munkál
kodhassunk éretettek.

Mikor azt mondom, Te cselekszed mindezt, akkor 
úgy értem, hogy Te és vitéz társaid, akikkel együtt 
harcolsz, végezitek ezt a nagy munkát. A mi szeretetünk 
ki is terjed mindnyájatokra. Azért ne gondold, hogy 
reád kevesebb jut ebből a szeretetből, mert olyan nagy 
ez és olyan végtelen a mi becsületünk, hogy ami reád 
esik belőle, az is éppen elegendő egy derék harcosnak. 
Mindnyájatokat szeretünk és mindnyájatokért aggódunk, 
mert ti jó magyar vitézek mindnyájan a mi gyermekeink 
vagytok. Ti vagytok most a mi öregeink és mi olyan 
áhítattal nézünk föl rátok, mint a gyermek tekint a 
szüleire. Mert bizony az az öreg, aki közel áll a háláihoz. 
Már pedig, kedves fiam, ti közel álltok hozzá és hetek 
óta farkasszemet néztek vele.-

Úgyis tekintjük, mintha te, a mi öreg gazdánk, 
távol volnál hazulról, hogy mindnyájunk nehéz dolgát 
elvégezzed, nekünk pedig itthon maradottaknak egyéb 
gondunk sincs, csakhogy a te házadat rendben tartsuk 
és a kis birtokodat megművelgessük, hogy mire te haza 
jösz, mindent jó karban találj, hogy majdan elmond
hassuk : íme, jól sáfárkodtunk, míg te ott küzdöttél élet 
és halál között. Ezt pedig a te drága jó édesanyádtól 
tanultam meg, hogy így kell cselekednünk. 0  mutatott 
nekem jó példát arra, miképp kell gondolkozni a meg
próbáltatás eme nehéz napjaiban. Ha voltak is szomorú 
órái, ezt sohasem mutatta, egy pillanatra se engedte át 
magát a csüggedésnek. A munkában keresett és talált 
enyhülést. Munka meg volt több, mint valaha. Annyi 
szegény asszonyt kellett megvigasztalni, annyi apátlanul 
itthon maradt gyermeknek kellett kenyeret adni. És a
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te drága jó anyád a siránkozás helyett másoknak a 
könnyeit törülte le. Azóta nagy sürgés-forgás van a ház
ban. Anyád viszi a kommandót, Természetesen én se jár
hattam dologtalanul. Megfogtam hát a munka végit és 
egy pár öreg munkással együtt dolgozom hűségesen, 
hogy majdan én is dicsekedve elmondhassam, amikor 
haza jösz, hogy én se ettem ingyen a kenyeret.

Ezt pedig nem panaszképpen említem, hanem 
inkább kérkedem vele, hogy reggeltől estig dolgozgatok, 
már amennyi éppen telik tőlem. így hát nappal nem 
igen sokat gondolhatok rád, mert hiába, a munkára kell 
ügyelni. De ránk borul az este és akkor minden időmet 
neked szentelhetem. Úgy ejtettem a sorát, hogy a szobá
ból kimenekülhessek, mert ott olyan nyomasztó a levegő 
és az asszonvi szepegés elválasztana tőled. Kisompolygok 
hát, a régi subámat nyakamba kerítem és a kerten túl 
a tisztáson ütöm fel éjjeli tanyámat.

Itt aztán elképzelhetem, hogy az én jó fiammal egy 
takaró alatt fekszem. Mert hiszen ez a nagy csillagos 
égbolt fed be tégedet is. Fölnézek a Göncölszekérre, a 
rúdjának a szélső csillagára, szemeimet összehunyorga- 
tom és íme egy fénysugár szökken le hozzám. Elgondo
lom, hogyha ugyanebben az időben Te is ugyanezt cse- 
lekszed, akkor a Te szemedből is egy fénysugár szökik 
föl a Göncöl szekeréig. így már megvan az összekötő híd 
kettőnk között. Az én gondolatom átszökik a csillag
sugárból vert hídon Tehozzád. fölkeres Téged a táborban 
vagy lövészárokban és ott időz nálad és kikérdezi min
den dolgaidat. Te meg édesdeden alszol, míg az én 
lelkem ott virraszt fölötted.

Mikor gyermekkorodban rosszat álmodtál és fel
riadva odatopogtál az én ágyamhoz, felkúszva hozzám 
átölelted nyakamat, megnyugvást találtál, ha átszoritot- 
talak karommal. Most olyan megnyugvást keresek én 
Tenálad. Észak felé fordulok arccal, mert arra vagy 
valahol, aztán kinyújtom jobb karomat és úgy képzelem, 
hogy az elér hozzádig, mert hisz a csillagos ég végtelen
sége mellett a földi méretek összezsugorodnak és akkor 
megsimogatom a Te ábrázatodat és nagy megnyugvás 
száll az én lelkemre.

Álmomból a nap első sugara ébreszt fel. Talán ez 
a sugár egy pillanattal előbb a te szemedet csókolta meg.

Üdv neked te, nagy Alkotó ! Őrizd meg holnap is 
az én fiamat. Maradok igaz szeretettel atyád

Öregh János.
U. i. Ezt a levelet saját megnyugvásomra meg

írtam, de elküldeni már nem fogom, mert a gyerek még 
el találna bizakodni, ha megtudná, hogy olyan nagyon 
szeretik.

II. Öregh Ján os»é levele fiához
Szerelmes szép fiam!

Ezt a fentebbi levelet az édesapád ládafiában 
találtam, sajátkezűleg mását vettem és elküldöm neked, 
mert én ebben a tekintetben éppen nem vagyok egy 
véleményen az én jó urammal. Én azt gondolom ugyanis, 
hogy akit szeretünk, annak szabad ki is mutatnunk 
szeretetünket szóval is, meg tettel is.

Az édesatyád különben most még jobban mutatja, 
hogy ő szigorú, kemény férfiú, azért aztán sokszor csak

9

házsártos, kötekedő. A gyengébb szívűek, vagy akik nem 
ismerik elégj jól, kerülik is, mert azt hiszik, hogy beléjük 
akar kötni. így a múltkor itt járt Kaszás uram és kérdi :

— Hát a Janit is elvitték katonának ?
— Azt ugyan nem vitték, — felelt apád indu

latosan — mert az én fiam magától elment.
Máskor meg Kovácsné kérdezősködött nagy jóin

dulattal utánad : Hát a Jani mit csinál ?
— Nem Jani az nénémasszony, mert a király 

kinevezte Jánosnak. Aki olyan vitézi dolgokat követett 
el, az van olyan János, mint akár Szent János is.

Megint máskor egy szomszédasszony tudakolja, 
azt hiszem Kenézné volt, hogy mikor kaptunk levelet 
Jánostól. Ennek is keményen odafelelte apád :

— Az én fiam nem ér rá leveleket írni, az én fiam 
most világhistóriát csinál.

Arról meg éppen ne beszéljen valaki, hogy sere
geink nem elég gyorsan haladnak előre. Szűcs Kata 
nénénk járta meg vele a múltkor. Az is azt találta 
mondani, hogy lassan haladnak előre. Erre aztán kitört 
ám apádból a nagy indulat:

— Hát persze, hogy lassan haladunk előre, mert 
a mi vitézeink csak gyalog járnak, vagy legfeljebb lóháton. 
Ha azok is seprőnyélen nyargalnának mint némely néném
asszony, akkor bizonyára gyorsabban haladnának.

Éz se igen jön mostanában a házunk tájékára, vala
mint a sánta végrehajtó se, aki a Kapásné körül legyes- 
kedett. Apád megneszelte a dolgot és előfogta a végrehajtót ;

— Ennek a szegény asszonynak az ura a csatában 
harcol mindnyájunkért. Az űr meg szerelmével üldözi 
a feleségit. Ha volna szeme, kisülhetne szégyenletében.

A végrehajtó ötölt-hatolt valamit, hogy csak tréfálni 
akart, mire apád még nagyobb haragra gerjedt:

— Úgy! Csak tréfálni akart. Hiszen most van a 
tréfára a legalkalmasabb idő. Úgy tréfáljon mégegyszer, 
hogy leütöm a másik lábát is.

így viaskodik édesapád az emberekkel. De azért a 
jók tisztelik, becsülik, mert nincs nálánál jobb szívű 
ember. No most eleget pletykáltam. Gondolj szeretettel 
ránk, mint ahogy mi is folyton csak terád gondolunk.

Szerető anyád Öregh Jánosné
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A világ' és a  kö ltő
Legenda

A költő elment haditudósítónak, pár hétig unta 
magát a főhadiszálláson, hangulatos cikkeket irt haza — 
egy délután a repülőparkba is kiment és beszélgetett 
egy pilótával. Nagyon érdekelte a repülőgép. Megnézte 
a motort, a fogantyúkat, a kifeszitett szárnyakat. Be is 
ült a bőrrel kiszögezett ülésbe, elegánsan hátradőlt, a 
haját egy kicsit előresimitotta a homlokára és míg a 
fogantyúk közt babrált : a kezét nézte, hogy milyen 
szépen simul a villogó rezekre. A pilóta éppen figyel
meztetni akarta valamire, mikor a költő érezte, hogy a 
keze alatt lecsúszik az egyik emelő. A következő pil
lanatban rémülten kapaszkodott meg: a gép sivalkodva 
zúgni kezdett és nekilódult. Még látta a pilóta ijedt

arcát, amint két kézzel utánakap . . . aztán csak vágtató 
sávokat látott . . . egy perc múlva, mire ki merte nyitni 
a szemeit, apró játékhegyeket látott maga előtt.

Percekig megkövülve ült, aztán letekintett maga 
alá. Mélyen alatta szürke tenger hullámzott, körös-körül 
zöld mezők és rétek.

Ijesztő gyorsasággal zsugorodott össze minden : a 
város, ahonnan jött, egy kis folttá lett, a mezők körbe
szaladtak és egyszerre fényes sáv villant föl : az óceán. 
A sáv szétterült, a mezők összeszaladtak, aztán a vég
telen vízlapot látta, középen egy kis szigettel. Aztán 
egy köralakú, szürke vízlapot látott, itt-ott szigetekkel 
tarkázva, ez a kör eleinte óriási volt, de aztán ez is 
kezdett összefutni. Mindig kisebb lett a kör fölötte, 
körülötte pedig hirtelen elsötétedett az ég és föltűntek 
a csillagok. Az a kör, amit az imént látott, most már 
akkora volt csak, mint egy tányér és a költő megismerte 
a Földgolyó térképét, úgy ahogy az iskolában tanulta.

Körülnézett és látta a sötétségben ragyogni a napot 
és a bolygókat. Megismerte a Vénuszt és a Merkúrt — 
hirtelen elhatározással megfogta a kormányt és a vörösen 
világitó Mars felé fordította, mert eszébe jutottak a 
csatornák és a föltevések, hogy ott kulturált emberek 
laknak.

A vörös korong nagyobbodni kezdett. Világosan 
látta a csatornákat — most már tengert is látott a 

Marson és nagy, zöldesvörös me
zőket, szétszaladtak a körvonalak, 
hegyek és völgyek tűntek föl, 
majd egy négyszögletes, sima 
lapály. A lapály szélén szabályos 
márványépületek sorakoztak. Két 
perc múlva a gép csöndesen 
leereszkedett az egyik márvány
épület közelében és a költő puha, 
rozsdavörös fűre ugrott ki néhány 

csodálatos, lantalakú fa árnyékában.

Az épületből különös lények szaladtak elő és lel
kendezve integettek. Egészen gömbalakú fejük volt ezek
nek és a szemek hosszú csápok 
végén ragyogtak. Két pár keze 
volt mindegyiknek — az egyik 
alatt, mint a denevérnél, re
pülő hártya, a lábakon pedig 
uszonyok. Arany ló, hajlékony 
fémruhát viseltek.

A költő zavartan emelt 
kalapot és hebegve bemutat
kozott. Azonnal tisztába volt 
vele, hogy a marsbeli emberekkel áll szemtől-szemben. 
Zavartan beszélni kezdett hozzájuk és azok feleltek — 
nem értette, mit beszélnek, de nehány perc múlva 
álmélkodva rájött, hogy azok értik, amit ő beszél. Fi
gyelmesen hallgattak és bólintgattak. Bevezették egy 
nagy vörös csarnokba, leültették és látta, hogy tanács
koznak.

Nehány perez múlva előkelő marsbeli állt meg 
előtte — nem szólt semmit, csak a fejére tette a kezét. 
És csodálatos! a költő egyszerre tisztán és szószerint 
tudta, hogy mit akarnak tőle. Azt akarják tőle, hogy 
ma este hat órakor tartson felolvasást a Föld társadal
máról, az emberiségről — a marsbeliek nagyon érdek
lődnek az új jövevény iránt, tudják, hogy a Földről 
jött és nagyon kiváncsiak, mi különöset és jellemzőt 
tud mondani, összefoglalóan, a hazájáról.

A költőnek hat teljes órája volt készülni a fel
olvasásra. Agyában csak úgy forrongtak a gondolatok, 
majd megpattant a halántéka. Micsoda óriási, nagyszerű, 
kimeríthetetlen téma — minő alkalom ! Az emberiséget 
jellemezni, beszélni róla, népnek, amelyik sohase hallott 
még e fajról. Miről beszéljen, mivel kezdje? Beszéljen 
a rómaiakról és görögökről ? Beszéljen Caesarról és 
Napóleonról ? Beszéljen Edisonról és Shakespeareről ? — 
beszéljen a nagy művekről, amelyek tömören s plasztiku
san jellemzik s példázzák az embert — vagy beszéljen 
a nagy politikáról, a mozgóképekről — vagy beszéljen 
a nagy színésznőkről — vagy a lodzi ütközetről — vagy 
Hindenburgról — vagy a világháború kezdetéről — vagy 
mégis a rómaiaknál kezdje — a nagyszerű témát?

Elérkezett a felolvasás órája. Az óriási vöröskő- 
csarnokban tolongtak a hallgatók : húszezer kiváncsi, 
izgatott marsbeli, férfiak és nők, akik mind őt jöttek 
meghallgatni.

Mikor a költő belépett, halálos csönd lett az óriási 
csarnokban. A költő lassan és kissé előrehajtott fejjel 
ment a felolvasó dobogó felé : még nem tudta, mi lesz. 
Föllépett, leült az asztal mellé, — körültekintett. Előtte 
az első sorban főleg nők ültek. Megköszörülte a torkát 
— ivott egy pohárral az asztalra tett vízből, köhögött, 
egyik fürtjét besimitotta a homlokába, — szenvedő arccal 
elmosolyodott, — aztán halk, behízelgő hangján szavalni 
kezdte ..Kis csücsköm fülecskéje" című költeményét, 
ami hat hónappal ezelőtt jelent meg a „Beszterce és 
Vidéke** „Innen-Onnan **- rovatában, elől, fejcikknek, mivel 
nem volt mit betördelni.

K  a r i n th y  F r i gyes
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Karácsony a Kárpátokban
A Kárpátok rablója megszaladt. 
Vér ül a havon, vér a hó alatt.
Pusztulás jelzi, amerre betört
S a sok fenyőfa mind-mind összetört.
A téti szél sikítva nyargal ott:
A sok kicsi karácsonyfa hatott.
Ara nyeső águkra nem pereg,
Nem örvend nékik bámuló gyerek.
Boldog népek házukba nem viszik:
Halott fiúknak álmát őrizik
S elhamvadnak majd pusztító parázson.
A Kárpátokban nincs idén karácsony.

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

A kasztófahum or
Piriuyó mester, a közismert kísérletező,' lapot ala

pított. A lap persze rossz volt és a kutyának se kellett. 
A mester egy délután találkozik egy jóakarójával.

— Nos. megy a lapja, mester ? — kérdi a nyájas 
ismerős. Mire Pirinyó csöndes bánattal felel.

— Köszönöm kérdését, megy. Hogy is ne menne, 
mikor senki sem tartja.

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

H ihetetlen
— Azon nem csodálkoznék, ha Varsót bevennék. 

De hogy engem is bevettek, szinte hihetetlen . . .
-----------O-----------

T ávirat
POLGAARMESTER urnák

MAKÓ
Amikor tudomaasaara hozom, hogy 

toeroak csapatok bevonultak Pa
lesztinába, egyben megaallapitóm 
azt az oervendetes teenyt, hogy ez- 
aaltal Makó és Jeruzsálem koezoett 
koezeledees toerteent.

ENVER pasa haduegyminiszter

K a rá cs o n y i h an g u la t
Meleg, kis fészek, áldott, szent tanya.
A fa alatt ül a családanya 
S a fa körül pár apró, jó gyerek,
Mint sok madárfióka, csicsereg.
Az egész szoba áldott fény, derű,
Oly egyszerű és mégis nagyszerű.
A lelkeken nincs egy csöppnyi teher sem 
—  S a  szomszéd hideg szobában, maga,
Az atya izzad egy ünnepi versen.

G yerm ek m ellék  let
Jelenet.

Szerkesztő (ásít.) Nem tudnál egy rímet erre, hogy : 
Piityörke ?

A felesége. Mit akarsz azzal a Pütyörkével? Keress 
magadnak olyan nevet, amelyre rímed is van. Vagy 
előbb találj egy rímet, azután válassz rá nevet a 
naptárból. Mit akarsz azzal a Pütyörkével?

Szerkesztő (leteszi a tollat.) Te elfelejted, hogy 
miből van a tollas kalapod. Te elfelejted, hogy miből 
vau a selyem ruhád. Te elfelejted, hogy miből van a 
menü, mely asztalodra kerül ma, holnap és mindörökké, 
ámen. Te elfelejted, hogy az én lapomnak, a te lapodnak, 
az ő lapjának kinövése is van. Kinövése, melynek szent 
jeligéjét az ó-testámentum kínálja : Engedjétek előfizetni 
a kisdedeket. Te elfelejted, hogy a kisdedek vonzzák 
a nagydadokat, a soványdadok a kövérdedeket. Te el
felejted, hogy énnekem holnapra gyermek mellékletet 
kell összeütnöm, a bokámat kell összeütnöm és kisde
dekkel paroláznom. Mondj egy rímet a Pütyörkére.

A feleség. — Kinek a gyereke az a Piityörke?
Szerkesztő. — Péntekfalvy főispán gyereke. Péntek- 

falvy Pütvörke. Üzenetet vár.
A feleség. — Kár. Mert ha egy házmester gyereke 

lenne, akkor írhatnád :
Pütyörke,
Törd nyakad egy güdörbe.

Szerkesztő. — Te viccelsz.
Feleség. — Elég szomorú, hogy én viccelek, amikor 

neked kellene viccelned.
Szerkesztő. — Te már megint elfelejted, hogy 

micsoda konkurrenciával állunk szemben. Elfelejted, hogy 
gyermekmelléklete van az esti lapnak, a déli lapnak, az 
uzsonnainak, éjfélinek és hajnalelőttinek. Elfelejted, hogy 
a jogászujság „Joggyermek" című mellékletet hoz, az 
orvosi újság „Doktor bácsi" címűt. Elfelejted, hogy a 
tojáskereskedők hivatalos lapja kéthetenként „Pulyka
tojás" címmel gyermeklapot ad. Elfelejted, hogy a gomb
kötők orgánuma „Hátulgomb* címen pazar melléklettel aján
dékozza meg az előfizetők gyermekeit. Te elfelejted. . .

A feleség. — Légy nyugodt, többé nem felejtem 
el. Sőt kezdek kétségbe esni a felnőttek miatt. Azokat 
ugyancsak elhanyagoljátok. Mi lesz, ha így haladunk, 
a felnőttekkel?

Szerkesztő. — Én már tudom. Csinálok egy gyermek
lapot, s adok benne heti mellékletet a nagyocskáknak.

F alu  T am ás



Az entente karácsonya
Megérkezett a kriszkindli, 
Gyermekeknek örömére.
Fekete szín hull az ániánt 
Vérrel festett körömére.
Miklós cárnak, kinek könnye 
Krokodili mérvben csurgóit:
Hoz egy újabb Hindenburgoi.

Poincaré dús pocakja 
Burzsoázi kéjben reszket:
Egy valódi angol király 
Hozzá ime leereszked: 
Kriszkindlinek kap a jámbor 
Kebelére egy nagy ordót 
Meg egy új székhelyet : — Bordeauxt.

Királyának örvendezhet 
Albert király belga nyája 
Bár lehúzták a csizmáját, 
Megmaradt a harisnyája.
Arra kap egy új strumpfbándlit 
S újra szent a szent alliance: 
Honny soit, qui mal y pence.

De a legszebb ajándékot 
Mégis csak az angol kapja,
Fején egész félreferdül 
Örömében a kalapja.
Évszázados szívességét 
A német most visszaadja:
S  honában meglátogatja.

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

Ú j n é p d a l
. . . É desanyám  ne sirasson ,
A fiának csináltasson  
H askötőt . . .
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— Mit szól hozzá, az ügynökömet, a Sternt kidobták a sorozáson.
— No hallja, hiszen azt mindenünnen kidobják.

N ikoláj, a  szigorú
Nikoláj nagyherceg. — Állj elő, Prikulics tábornok, 

agg csatavesztő !
Prikulics tábornok. =  Parancsára, fenség.
— Mit feleselsz, Prikulics? Nem a parancsomra, 

Prikulics,de a parancsom ellenére, Prikulics, öszvérek atyja.
=  De fenség, én . . .
— Igen, te. Te késtél tegnap tizenöt másodpercet 

a csatából azzal a buta nagy tökfejeddel s azért kap
tunk ki olyan csúnyán. Mi?

=  De fenség, hiszen én . . .
— Semmi hiszen, semmi de. Talán bizony rám 

akarod fogni, hogy én vesztettem el a csatát? Abból 
nem eszel, vén rablófőnök, amíg egy ilyen ostoba tök- 
filkó tábornok van a világon (megrugja).

—  Jajajaj, fenség, ne bántson, nem én voltam.
— (Humorosan:) Nuná, a Hindenburg! (Bele- 

ragad a szakállába.) Nem tudtál jobban sietni, te mamlasz ? 
(Letépi a vállrojtjait.) Haditörvényszék elé állíttatlak, 
felköttetlek, négyfelé vágatlak a késedelmezésedért.

=  Kegyelem, fenség, hiszen én már két órával 
előbb ott álltam a helyemen.

— Két órával előbb ? Hát hogy merted te két órá
val előbb odatolni a pofádat ? Hogy én maradjak a slamasz- 
tikában, mi ? Mars, bitang, mert mindjárt goromba leszek ! 
(Kirugdalja Prikulicsot, aztán elégedetten :) így ni ! Leg
alább egyszer életemben sikerült megvernem valakit.
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NAGY IDŐK HUMORA
Egy északmagyarországi falucskában történt. Jelen

tik a ház úrnőjének, hogy három tisztet és ugyanennyi 
közkatonát szállásolnak be. Meghalja ezt a Marosa 
szobalány és így szól a szakácsnéhoz.

— Jesszusom, nincs is annyi hely ! Azt a három 
katonát még csak elhelyezzük köztünk valahogy. De mit 
csinál a nagysága a három tiszttel? . . .

Egy ezredünket a déli harctérről északra utaztában, 
a pályaudvaron, magasrangú katonatisztek látogattak 
meg. Ez alkalomból az őrnagy, vigyázzban álló csapatá
nak lelkesítő beszédet akart mondani. Bele is kezdett 
nagy lendülettel a dikcióba, de csakhamar megzavarta 
valami. Az első sorból — mely a törzstisztek csoport
jához is legközelebb állott — valami zörgésszerű bántó 
hang hallatszott, karcolva, kínozva a figyelő dobhártyákat. 
A kattogás, súrlódás és csiszolódás érthetetlen, kellemet
len, fülsértő vegyüléke volt a hang. Az őrnagy dühösen 
szakította félbe jól induló körmondatát és rárivallt a fiukra:

— Mi az ? ! . . .  Ki az ?! !
Egy becsületes képű, kicserzett bőrű baka, meg

szeppenve lépett elő.
— Őrnagy úrnak alásan jelentem, én vagyok.
— Mit csinálsz te semmirevaló?
— Őrnagy úrnak alásan jelentem — ketyegek ! . . .
E váratlan vallomás még a legszigorúbb arcokat

is mosolyra kényszeritette. Kiderült, hogy a vitéz magyar 
a szerbiai harcok alatt 18 — 20 különböző acél és ezüst 
órát szedett össze és ezeket Budapest tiszteletére ma 
mind fölhúzta.

F atá lis
— Rennenkamp tábornok tizennyolc órát késett.
— Orosz tulajdonság. Az orosz naptár állandóan 

tizenhárom napot késik.

RKE3ZTÖIOZEjHBTBK
A. I>. A kérdéses rajzokra vonatkozó levélbeli választ, az 

illetőnek nagy elfoglaltsága miatt, karácsony után fogja megkapni. 
Addig szíves türelmét kérjük. — Beppo. Kinrímeknek eléggé kin- 
rímek, annál inkább, mert semmi ötlet és tartalom nem található 
bennük. De ezt a műfajt mi nem műveljük. — I). Sz. (Lugos.) A 
vers ismét szép és hangulatos, de ez a hangulat igen sötét, komor, 
sőt majdnem vigasztalan. Éppen nekünk, kiknek hivatásunk a 
mostani idők sötétjében némi derűt lopni, nem szabad ilyen leverő 
dolgokat közölnünk. Vidámabb küldeményét várjuk. — B. K. 
Primitív történetkék, minden jelentőség és érdekesség nélkül. Nem 
használhatjuk. — Lull. Nagyon is hosszú és terjengős. Már csak 
terjedelme folytán sem alkalmas nekünk. — S. F. Köszönet a 
szives karácsonyi üdvözletért ; mi is régi szeretettel üdvözöljük 
régi hívünket. — V. L. Közkedvelt hasábjaink örömmel üdvözlik 
a régi ismerőst. Az egyiket besoroztuk. — I). K. A jókedvű 
tengerészfiúk vidám búcsúztatója igen kedves, de nem a nagy 
nyilvánosság elé való. Mi azonban igaz örömmel olvastuk a derék 
legények őszinte megnyilatkozását. — i k .  (Arad.) Egyik jön. — 
Ant. Sajnos, most egyet se tudtunk kihalászni. Talán az aktuális 
dolgok inkább megihletnék valami kis háborús tréfára. — P. S. 
Hogy sejthettük volna mi a jövőt képrejtvényünk megrajzolásakor, 
mikor nálunk sokkal illetékesebb tényezők sem sejtették? No de 
reméljük, lesz ez még újra aktuális, talán hamarabb is, mint gondol
nánk. — T. L. Roppant sablonos zengemény ; semmi új, semmi 
megkapó sincs benne. Az ilyet csak egész finoman szabad megírni.— 
F. L. Mindenesetre ügyes megkorrigálása rejtvényünknek, de hát 
hű szövetségeseinket nem sérthetjük meg ilyen vonatkozásokkal. 
Még célzásnak vehetnék a fülest. — Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő : Dr. MOLNÁR JENÓ
Művészeti szerkesztő : BÉR  DEZSŐ

Joldog ünnepeket
szerezhetünk bárkinek, ha meglepjük 

karácsonyra egy doboz

KOTÁNYI
PAPRIKÁVAL

ami a legcélszerűbb ajándék.

Főüzlet: Budapest, Teréz-körút 7. 
Fióküzletek: VII., Kun-utca 12. és 
Szegeden, Kárász-utca 5. sz. 
Newyork. 205, 2. Avenue, 13. Str.

Hadiparancs
Fiaim, gascognei legények, 
Nagyon szorít már ez a német 
Hazánk földjét soká megülte,
De most hadát másfelé küldte 
Ritka sorok, bármerre nézek... 
Fiaim, gascognei vitézek,
Ti harcos, vidám, úri fajta  
Most jöjjön hát a „rajta-rajta !" 
Mindenki oly helyet keressen, 
Hol az árok tátong üressen 
Rohamra hát, csak az a lényeg, 
Ne legyenek ott német legények, 
Legfeljebb kósza, siri árnyak, 
Dicsőségére a gloárnak.

Joffre

HÖLGYEK
kimaradáskor, zavaroknál

osakis a hatásos
Dr. Schweitzer-féle párisi
különlegességi szert
rendeljék. Ártalmatlanságáért ke
zesség. Ára 12 K, extraerös 16 K. 
Szétküldés bérmentve és disz
kréten utánvéttel. Anton Gross 
kiviteli háza Budapest, Vili., 
József-körút 23. szám.

■TATONA GÉZA éttermei
K ú to n  te r m e k  e s  p á h o ly o k

■  m  Budapest, IV., Váci-utca 38. ŝe,babíSad9.Y
K LO TILD -K Á V É H Á ZA

Vasárnap este 
SILVING BERTHOLD

szimfonikus zenekara hangversenyez.
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74 *6. BUDAPEST, IV., 74~46,
Kigyó-tér és Koronaherceg-utca sarkán.

Elfogad betéteket takarékpénztári könyvecskékre, pénztár
jegyre és csekkszámlára. Leszámítol váltókat. Jelzálog 
kölcsönöket nyújt előnyös feltételek mellett. Előleget nyújt 
értékpapírokra. Értékpapírok vételét és eladását lelki- 
ismeretesen és a legjutányosabb föltételek mellett végzi.

A legbiztosabb tőkebefektetés céljaira legjobban ajánlhatók 
az intézet 4 Va és 4V4%os záloglevelei.

Mindkét rendbeli értékpapírok óvadékképesek és arra alkal
masak, hogy azokba alapítványok és nyilvános felügyelet 
alatt álló intézetek pénzei, továbbá hitbizományi és le
téti pénzek, gyámoltak és gondnokoltak (1885 : VI. t.-c.) 
pénzei is — továbbá a cs. és kir. közös hadügy-, vala
mint a m kir. honvédelmi minisztérium körrendeletéi 
értelmében, katonai házassági óvadékok gyiimölcsözőleg 
elhelyeztessenek és végre az összes m. kir. állami hivata
loknál szolgálati és üzleti biztosítékokra fordittassanak.

A záloglevelekre az Osztrák-Magyar Bank összes bank
intézetei nyújtanak kölcsönt.

Fenti címletek mindenkor a hivatalos napi árfolyamon jutalék- 
mentesen kaphatók a takarékpénztár pénztáránál, ahol a 
szelvények és kisorsolt címletek beváltása is jutalék- és 
költségmentesen történik.

Tűz- és betörésmentes páncélszekrények (Safe deposits) 
bérbeadása a bérlő saját zára alatt.

Alaptőke: 16.000,000 korona.
Tarta léktöke : 4.000,000 korona.

MAGYARHON ELSŐ. LEGNAGYOBB ES LEGJOBB HÍRNEVŰ, ORAÜZLETE.

THapittatoH
■ 18̂ 7 -

m m

ÔRAK.ÈKSZERÉK lüévijtóllássanij
RÉSZLETFIZETÉSRE l

Képe» árjegyzék bérmentve. Javítások pontosan eszközöltetnek.,

Gyermekkorom óta 
gyógy!Itattam maga
mat mindenfelé 45 
éves koromig ered
ménytelenül, mig a

Morlevphoneval
most kitünően hal
lok. Wan Mons Rene 
francia nyelvtanár,
Temesvárt. [|] A Morleyphone apró, 
láthatatlan fUltelephone, éjjel-nappal 
használható, halk hangok, nevetések 
tisztán hallhatók! Több ezer haszná
latban. Súlya i/s gramm. Számtalan 
hálalevél. Nehezen hallóknak és fttl- 
zngásban szenvedőknek prospektust 

50 fillér bélyeg ellenében küld

RADVÁNYI ISTVÁN, 
Budapest,

IV., Kigyó-tér 5. szám.

Acetylen kézilámpa
2—300 lépésnyi terüle
tet nappali fény

ben bevilágító

ICHTUI4MN
csinosan nikkelezett ki
állításban. Nélkülözhe
tetlen minden vidéki ház
ban. Gyári ára haszná
lati utasítással, 100 mm 

reflektorral 4  K, 110 mm reflektorral 
5 . 5 0  K. — 1 kg kalciumkarbid, 70 
órai égésre, 50 fillér, légmentes doboz

ban elzárva 80 fillér. — Főraktár :

LÁNG JAKAB és FIA
kerékpár nagykereskedőknél
BUDAPEST, Vili., József-körút 41.
K ív á n a tr a  á r je g y z é k  d í jm e n te a e n .

Küzdő vitézeinket
legjobban felvidítja 
egy legújabb, köny- 
nyen hordozható, há
rom részre szétszed
hető, gyönyörű 
mélabús hangú

„K uruc"  
tárogató
melyen bárki rögtön 
eljátszhatja kedvenc 
nótáit. Finom ki

vitelben, hat nyelv
vel, ajándékkal, csak 16 kon.
Wágner „Hangszer-Király“-nál
Budapest, Vili., József-körút 15.

Ajánlható tábori hangszerek:
Cigányhegedű, sötétszinü...................... . 12 kor.
Mandolin, kitűnő hangú, hegedűbeosztással... 13 „
Katonaharmonika, kis alakú, négy változatú 14 „
1915-ös nagy képes naptárral egybekötött karácsonyi hang
szerárjegyzék ingyen. Javítások a legolcsóbban.
Óvás. Figyeljen a „Wágner“ névre, hogy máshoz ne tévedjen.

C sodabogár
A Pesti Hírlap december 16-iki száma közli a Szerkesztői 

üzenetekben :
Lelki beteg . .  . jobb lesz tehát, ha a fejéből a szívbajt kiveri. 
Oh, ez az átkozott szív! Már a fejbe is befészkeli magát? 

Esküdni mernénk, hogy erre a furcsa anatómiai fölfedezésre egy 
b. osztályú tauglich-jelölt jutott.

1
ÍÍ1
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M EGJELENT

BORSSZEM JANKÓ
tréfás, anekdótás, vidám és képes

NAPTÁRA 1915-RE

■■ ■ ■
»

\

Több száz adoma, éle, 
humoreszk, vers. Száz
nál több eredeti illusz
tráció. A B O R S S ZE M  
JA N K Ó  régi naptárai
nak szenzációs párja.

X
X

Szerkesztették: 
MOLNÁR JENŐ ÉS BÉR DEZSŐ

írták és rajzolták: 
a BORSSZEM JANKÓ irói és művészei

A r a  2  k o r .
Kapható minden könyvkereskedésben és 
az összes pályaudvari könyvárusoknál

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ mm  mm mm
x
X

l #
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K éprejtvény

Jutalma a BORSSZEM JANKÓ 1915-re szóló naptárának 
egy példánya. A BORSSZEM JANKÓ 2454. (51.) számában 
közölt képrejtvény megfejtése :

A n glia i hadi aviatika
A helyes megfejtést 123-an küldték be. Nyertes Kovács 

Zoltánné (Budapest, József-u. 2) lett, aki mint a rébusz-szelvény be
küldője megkapta a Borsszem Jankó 1915. évi naptárát. A Bors
szem Jankó naptárának kisorsolásában résztvesznek a nem elő
fizetők is, ha ezt a szelvényt — az adatok közlésével — beküldik 
a szerkesztőségnek.

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*

P esti sóhaj
— Inkább vagyok én egy kávéházi Conrad, mint 

egy valóságos Rennenkamp !

ZEISS
PUNKTAL-ÜVEGEK.
Pontszerűen ábrázo ló  pápaszem ek.

Régi
biconvex-ttveg

Új Zeiss- 
Punktal-iiveg

0° n r ||n  r( o°
nrjjn r[io°

20°;
30°

n rj|u rf-20®
■ ■ I l i i  r | 3 ö °

Fenti képet látjuk a régi és új üvegen keresztül a látóirány 
10, 20 és 40 foknyi elhajlásánál.

Az új rendszerű  Z e iss  Punktal-üvegek  

tiszta é les képet 

és nagyobb látteret adnak, 
ennek folytán nem korlátozzák 

a szem  term észetes m ozgási szabadságát.

Zel*s l*nnktá l*
üvegek csak

látszerészek
ú tjá n  kaphatok.

íía C Z É Í S s '
_ W IE N

IX/a, Ferstelgasse 1.

Kérje ingyen 
és bérinentve
Opto 54

prospektusunkat

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

BRONS-MOTOR
a legújabb DIESEL-rendszerü magasnyomású nyersolajmotor. 
=  4 lóerőtől kezdve minden nagyságban készül. =

NINCS
előmelegitő- 

lámpa, gyújtó- 
golyó, gyujtócsö, 
villamos-gyújtó.

NINCS
vizbefecsken- 

dezés, lég- 
szivattyú, nyers

olajszivattyú.

NINCS
füst, koromel

piszkolódás, tűz
veszély, rob

banás, hatósági 
ellenőrzés.

V A N
olcsó üzem,

V A N
azonnali 
indulás,

V A N
feltétlen 

üzembizton
ság.

FARAGÓ A M D O R ° S S fá T
Budapest, V., Vécsey-utca 2. szám .
Telefon 120—70. Telefon 120—70.

LOHR MARIA
(KRONFUSZ)

a fő v á r o s  e ls ő  é s  le g r é g ib b  
c s ip k e t is z t i tó - ,  v e g y -  és  
k e lm e f e s t ó -g y a r i - in t é z e te

Gyár és főüzlet:

Budapest, mil., Baross-u. 85.
Fiókok:

II., Fö-utca 27 
IV., Kecskeméti-utca 14
IV. , Eskü-út 6
V. , Harmincad utca 4

VI. , Andrássy-út 16 
VI., Teréz-körút 39

Vili., József-körút 2. szám.
Telefon József 2-37. A lapítva 1867.

ezüsté rúgyára
cs. és kir. udvari 
és kamarai szállító

BUDAPEST, IV.,
Királyi Pál-u1ca 13.

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

CELSIUS
^----  -̂ TmiitoiíV a legideálisabb lábvédelem
C hideg, elfagyás és reuma

ellen. Óriási meleget fejleszt, hóna
pokig eltart. Nem kötött! Törvényileg védve. Nehézbélésíi 
cipők feleslegesek. Minden lábra ráillik, anélkül, hogy a 
cipőt szűkítené. Urak és hölgyek részére páronkint helyben 
1 kor., vidékre portóval 1.30 kor., 6 pár vételnél 
5 kor. Gyermekek részére 20 fillérrel olcsóbb. Valódi 
szarvasbőr 4 korona. Szétküldés az összeg vagy levéljegyek 
előzetes beküldése mellett. Cipöárjegyzék bérmentve.

P Á L M A I
CIPŐÁRUH ÁZ

B U D A PE ST , VI., Teréz-Körút 29 b.



1 9 1 4  d ecem b er  2 72 9 B O R S SZ E M  J A N K Ó

ÉLJEN A DEMOKRÁCIA!
„BASCHLIK"
Csukaszürke Jlanellből 1.80 X 
Vízmentes Jlanellbéléssel 5.—  „  
Viszonteladóknak árengedmény.

Xatonaalsónaürágok
nagyban és kicsinyben 

7— 9— 14 korona

Rövid és hosszú háló
köntösök gyengélkedő tiszt 
urak részére olcsó árakban.

P o lg á rő rsé g  
és katonaság
teljes fölszerelése me
leg katonai alsóruhá
zattal olcsó demokrata 

árakban

KOMLÓS SÁNDORNÁL
BUDAPEST, VI. kér., Andrássy-út 7. sz.
Vidéki rendelések utánvét mellett 24 órán belül eszközöltetnek.

Szerkesztőség : IV.. Károly-körút 4. A Peatl Lloyd-társulat nyom lá ja .B udap ;tt, Mária Valéria-atca 12. (NyomdaizazgratA : M á r k á t  Pál.) Kiadóhivatal: VI., Teréz-körót 38




