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Amputált On? 
Keleti-féle mű
lábak, műkezek, 
járó- és támasz
gépek a legjob
bak a világon. 
Elegáns, könnyű 
járás! Több évi 
jótállás, a legol
csóbb gyári árak! 
F O N T O S ! 

Igen időszerű ! 
Villamos gyógy-
készUlékek beteg
ápoláshoz, kösz
vény, csuz, béna
ság stb. ellen 

N'igY raktár minden betegápoláshoz tartozó guimniárukban. 
Betegtolókocsik amputáltak és rokkantak részére, 

gazdag választékban. 
Legújabb képes árjegyzékét Ingyen és bérmentve küldi 

Budapest, IV. ker.. 
Koronaherczeg-u. 17. KELETI J. 
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M o s t j e l e n t m e g 
K e r p e l y B é l a k ö n y v e i 

„MímródoK o fronton" 
Mulatságos vadászese
tek a nagy háborúból. 

Vadász miliőben tartott haditudositások, mel,ek 
a vadászt cs nem vadászt egyaránt érdeklik. 

A díszes kiállítású kötet 
= ára 2 korona z= 
(bérmentes küldéssel 2 K 4 0 f). 

Megrendelhető: a „ N I M R Ó D " 
képes vadászújság kiadóhivata
lában, Bpest, IV., Egyetem-u. 4 . 
(Frankl in-Társulat) a pénz be
küldése vagy utánvét mellett . 

Fronton levő hozzátartozójának nem 
küldhet ennél kedvesebb olvasmányt! 
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Most jelent meg! 

KOIVLÁNYI BOLDIZSÁR 

Y; ILTU A \#A 

Énekszó a förgetegben 

1914—1916 

Ára 4 korona 

Megrendelhető: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t-nál 

Budapest, VI . , Andrássy-út 21 . 

és minden könyvárusnál 

Magyar Könyvtár 
Szerkeszti RADÓ ANTAL 

Júliusi sorozat: 
I B S E N : 

R O S M E R S H O L M . 
Szinmű 4 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. 

(820-822.) Á r a 9 0 fil lér. 

R U D O L F H E R Z O G : 

AZ ÓRIÁS. Fordította Benedek Marcell. 

(823.) Á r a 3 0 f i l lér. 

RIEDL FRIGYES: 

Shakespeare és a magyar irodalom. 
(824.) Ára 30 fillér. 

Megrendelhetők: 

LampelR. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) R-T. 
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 
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Most megjelent 
érdekes újdonság: 

A sárfia kérdés 
Emberföldrajzi és 
politikai tanulmány 

Irta: SEBŐK IMRE dr. 

Ára 1 korona 5 0 fillér 

Megrendelhető: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
) (Wodianer F. és Fai) részvénytársaságnál » 

j Budapest, VL, Andrássy-ut a i . ' 
és minden könyvárusnál 
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Két kiváló iró 
legújabb munkája! 

Bűbájosok 
Noodlák 

Irta Kosztolányi Dezső" 

Áru 3 K 50 t 

Tavaszi játék 
Regény 

Irta Lakatos László 

Ara 3 K 50 f 

A Franklin-Táisulat kiadása 

Kaphatók minden 
könyvkereskedésbem 

FrankHn-Társnlat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcu 4. 

34. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 
SZKRKE8ZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, AUGUSZTUS 20. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f EK«K*vre 
' Félévre 

feltételek: ] N e K y ( . d é v r ( i _ 

80 korona. A • Világkrónikát-yal 
10 korona, negyedévenként 1 koronával 

5 korona. löbb 
Külföldi előfizetésekhez a postaik* meg

batározott viteldíj is csatolandó. 
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TARTALÉK FEDEZÉKEIBEN, A KARSZT SZIKLÁI KÖZÖTT. 

A Z O L A S Z H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunkfölvételei. 
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SZENT BORBÁLA KÉPE. 
REGÉNY . - IRTA HAVAS A L I S Z . (Folytatás.) 

Meg nem szívesen beszélt hadi élményeiről, 
valami fáradság tartóztatta vissza a rendszeres 
szavakba foglalt emlékezéstől. Csak pihent, mo
solygott, beczézte övéit és engedte, hogy beczéz-
zek. Övéi egygyel többen voltak, mint mikor el
ment. Fia, Gabi, most kezdte a szavakat gondo
sabban egymás mellé illeszteni. Hangsúlya és 
hangja különösen kedves. Egy sötétszürke dél
utánon, tán félévvel ezelőtt, mikor az a gondolat 
suhant át a három nő lelkén, hogy már talán 
igazán, egészen le kell mondaniok Gáborról, meg 
kell szokniok a gondolatot, hogy nem hiányzik 
senkijök, akit még visszavárhatnának, Gabi a 
szoba közepén harsányan megszólalt: «szalu-tájj!» 
Az első két szótag mély hangú volt, az utolsó 
vékonyan csengő. El kellett mosolyodniuk. S a 
hogy kis kezét fejéhez emelte, aztán külön 
igvekvéssel egyik bokáját a másikhoz húzta s 
így részletekben intézte el a tisztelgést, fel 
kellett kaczagniok. S hogy ez a gyermek apátlan, 
szerencsétlen volna, az talán nem is lehet. 
És megjött Gábor. A fia ámulva nézett reá. 

— Esz? — kérdezte muta tó ujjával feléje 
bökve, — esz? A-pa? 

Gábor felkaczagott. Enyhe csiklandozásképen 
érintette a fia kedves, furcsa hangsúlya. 

Gabi szeme apja képét kereste meg a falon. 
— Asz a-pa, — jelentette ki magyarázón s 

megtapogatta az apját térbeli valójában. — 
Esz bá-csi. 

— így tagadják meg a fiúk apjukat, a vissza
térő hőst, — nevetett Gábor. Gabi sokáig egyez
tet te kis fejében az apa s a kép fogalmát. 

Egyszer Edit és Gábor beszélgettek a hábo
rúról, Gábor csak félfigyelemmel, tulaj donkép 
a fia foglalta le, ki az ölében ült s azon buzgól
kodott, hogy az apja csak vele törődjék. 

— Mondd, lelkesedéi még úgy a háborúért, 
mint mikor elmentél? — kérdezte Edit . A férfi 
olyan volt, mintha el akarná kerülni a feleletet, 
mely már kint ült az arczán. Aztán mégis 
megszólalt: undorító. Edit tűnődve nézett rá. 
Vájjon mind így változtak, a kik lelkesedtek? 

— Eleinte vérlázító gyönyörűség. A tömegláz 
olyan, mintha maga a bosszuló Isten nyargalna 
előttünk, rohamra vezetve. Csupa felháborodás 
a lélek az ellenséggel szemben, a -nélkül, hogy 
az indokra, vagy bármi másra gondolna. Az 
érzés, hogy rendkívüli, a miben részt veszünk, 
férfias, monumentális és hogy minden szem, 
minden kéz fontos, senki sem érzi feleslegesnek 
magát. Köröskörül a veszedelem; őrült boldog
ság csiklandozza az embert, hogy ilyen meré
szen, szinte emberfölöttien állja a veszedelmet, 
a czudar gúnynyal fütyülő, ordító, bömbölő 
halált . . . Nem félni attól, a mitől félünk, 
magunk fölé emelkedni. 

— Igen, ez nagy szerű lehet. 
- Nagyszerű. De aztán a nyirkos földben 

vakondoklét. az elhullottak mérget gőzölgő 
szomszédsága, az alattomos négykézláb-mászká-
lások, hasoncsúszások, a test ideges rémülete a 
gránáttól, a súlytól, mely fejünkre zuhanhat 
Ez más, mint a tudatos halálfélelem. Meg
alázkodó, fárasztó futások, s utána, még a 
szégyen zuhanyát érezve, új támadások. Ezer 
ellentétes érzés, mely fölmerül, mikor kivételes 
helyzetben én s az ellenségből egy, felebarátok
nak, testvéreknek érezzük magunkat s úgy is 
cselekszünk, aztán megint a golyók, melyek 
elől nem szégyen, sőt kötelesség megbújni, ha 
ezzel nem veszélyeztetjük a köz érdekeit, mert 
a golyó, srapnell, gránát lélektelen, mely nem 
egyént keres, csak számot, melylyel szemben 
nincs hős, csak véletlen szerencse, vak balsors, 
vagy ügyes vakondok. Akkor inkább rohamra. . . 
Az ember érzi, hogy fut belé s terjed benne az 
őrültség, mely szent, mert hőssé avatja, s ez 
mind hagyján. De hogy aztán mindezt meg
szokja az ember s durván megkövesül s nincs az 
a mocsárvíi és nincs az a vérontás, húsvagdalás, 
mely valami érzést visszhangra keltene benne, 

innen nézve: undorító. Egy valami marad meg 
szépnek, a bravúr. Mikor az ember lázban, de 
annál tisztábban látva a czélt, pillanatnyi 
genialitással dolgoztatja az eszét, koczkáztatja 
nemcsak a maga életét, azokét is, a kik elpusz
tulnának ugyan nélküle, de ő belefogott a 
mentésükbe, tehát meg kell mentenie ; vagy 
sikerül és akkor az ő érdeme annyi élet, vagy 
bukik és főbe lövik, ez még jó , így lesz tragikussá, 
nevetséges helyett. 

— Mikor mesélsz részleteket? 
— Eákerül a sor, most még nem esik jól. 

Azt tudnod kell, hogy a háború is hétköznapi 
életté lehet, csak más formák kőzött, de nem 
csupa nagy arány, mint távolról látszik, biz 
ott is vannak kicsinyes bosszúságok és indulatok, 
gyermekes örömkék, ott is mindenki önmaga 
marad, . — a nagy erőfeszítések gyümölcseit a 
győzelmeket ti sokkal inkább élveztétek a 
maguk egységes, kész hatásában. Közelből apró 
részletekre szakad szét, akár a legfenségesebb 
görög tragédia a színészek számára. 

— Igen fiacskám, ez g o m b . . . — felelt 
végre a fiának, ki követelőn hangoztatta: komp, 
komp, s az apja kabátján húzott egyet-egyet, 
míg nem jelentkezett az apai szigor. 

Edit magához hívta a gyermeket — ment is, 
pajtáskodó örömmel. Edit sokszor gondosko
dott róla, hogy Eózsi többet foglalkozhassak 
az urával. Szerette azt a fiúcskát, annál inkább, 
mert mintegy kárpótlásul jö t t , mikor Margit 
elment, mintha visszahozhatott volna valamit 
Margitból. De Eózsi hamarosan ismét átvette 
gyermekét, nehogy elszokjék tőle. Kétszeresen 
szívesen bajlódott vele, most oly szép, kilátásos 
a jövőjük. Szabóné is felderült. Edit vidámnak 
látszott és némelykor az is volt, míg magára nem 
maradt . Akkor gyuladt ki jókedve, ha másokkal 
.volt. Mayer ri tkán jöt t . Talán Gáborral nem 
találtak s a családnak mostani, töprengések 
nélkül örvendező légköre nem felelt meg neki. 
Edittel újabban nem keresték a komoly témát, 
Margitról épen hallgattak. Akkor jö t t a festő, 
ha nagyon jókedvében volt, pajkosan vidámmá 
lett ilyenkor és el-el bolondoztak. Mikor elment, 
Edit eltűnődött, ismerte ilyennek Margit? — 
Ismerhette, mert egyhangú embert nem szeret
hetett . Már megindulnak a szórakozások. Nem, 
mintha a háború idején egészen szüneteltek 
volna. A főváros meghal, de mulatóit be nem 
zárja. Hanem azok a szórakozások, bár zajosak, 
mégis másfélék voltak. Edit a háború idején 
néha akart, de nem tudott mulatni. Aktuális 
színdarabokban bántotta, hogy sebesülteknek 
öltözött alakok és csak béke-erkölcsök számára 
stilizált négertánczosok együtt kavarognak a 
színpadon és ezekhez illő, túlon-túl világos és 
kevéssé szellemes kétértelműségek, a lomtárból 
hirtelen, tisztogatás nélkül előszedett szenti-
mentálizmusokkal ölelkeznek, hogy mindenki 
találjon magának valót. Ideges, kedvetlen kö
zönségnek bizonyult. Az opera csalódást tarto
gatott Editnek. Várta, hogy mindent feledtető 
megrendítéssel emeli fel magához, oldja magába, 
lelkét a zene. De ilyen estén látta legélesebb 
képzelettel a harczteret és ezen az estén érezte 
legjobban, hogy hiába volna kész arra, hogy 
életét odadobja, sehol sem használna ezzel 
komolyan, semmi, semmi súlyos, értékes tettre 
nem nyílik alkalma, nincs képessége és se föl
dön, se ezenkívül nincs hatalom, mely a háborút 
gyorsan befejezné s vergődő emberi és állati 
szenvedések ezután is gát nélkül halmozódnak 
egymásra. 

Elmúlt a háború és megváltozott minden, 
a mulatság is. Edit is más, de nem örül neki. 
Valami elveszett belőle, valami, aminek elveszte 
fásulttá tet te . Lehet az? De hisz nem vonzza 
a társaság, mely pedig újra kialakult, nem 
vidámítja, táncolni nem is vágyik, egy tánczos 
mozdulatig sem juthatna, pedig fiatal. Vágyai 
nincsenek. Nem kíván semmit, a mi lehetséges, 

mert, hogy Margittal sétáljon és hogy kife
jezzen valamit, a mi kifejezhet étlen, az nem 
lehet. 

A kis Gabival szívesen játszik és azért sem 
borulhat egészen szürkeség a lelkére, mert 
minden perczben, bármily helyzetben, könnyes, 
vagy száraz szemmel észreveszi a legapróbb 
szépséget is, a mi sokak számára nincs. Észre
veszi a villamosról egy-egy utczazúg futó szép
ségét, a lilacsomagos szekérrel versenyt futó 
tarka gyermeksereget, a vásár képét, egy-
egy arcz beszédes ránczait, az ablakon vé
gigfutó esőcseppek rajzát, a Duna mindig 
más festőiségét, hangulat-finom megvilágítási 
szépségeit, az egyenetlen aszfalt nedvességén 
villanó lámpafényt, a hegyek fátylait, az ég 
színeit, felhőformáit. Az utczát egy-egy érdekes, 
színes, átmenő alakkal finom, egységes képnek 
látja. Apró-cseprő emberi cselekedetekre is 
bukkan véletlenül, melyek mikroskopikusak, de 
szépek. 

Nincsen gyönyörűség vágy nélkül, az ilyen 
gyönyörködések a megörökítés, kifejezés vágyá
val járnak, telve vannak terhes nyugtalansággal, 
Edit pedig nem festő, nem muzsikus, nem szob
rász, nem író, iparművész sem, mi legyen hát 
az, a mi levezeti nyugtalanságát? Állandó, ko
moly munkája nincs. 

Anyja megszólítja : 
— Mióta megszűnt a háború, Magdi mindig 

oly kedvesen hív téged. Helyes asszonyka, szép 
vidéken lakik, segíthetnél sok munkájában, 
szegény fagyott lábú ura ki tudja, mikor 
gyógyul meg? Miért nem mész oda? 

Edit maga is érezte, hogy meg kell változnia 
s elment Magdához, a «kis szentháromsági) leg
kisebb tagjához. 

XV. 

Edit felvillanyozva sietett az utczán. Arcza 
friss, szemében megint van valami az életben 
bízásból, bár a fátyolos messzire nézés is jelent
kezik egy-egy perczben. A falu, az ősélethez 
való pillanatnyi közeledés jó orvosságnak bizo
nyult. És most iskolába megy. Ott falun, a hol 
mindenki teljes erővel dolgozott, fokozottabban 
vágyott munkára, élethivatásra, azzal jöt t haza, 
hogy minél előbb tanítani szeretne. 

Anyja aggódot t : hamar megvénít az állandó 
munka, sok beszéd, törődés. 

— Ha rászorulna, érteném, heveskedett 
Eózsi, — de így, csupa lelkesedésből, n r^gon-
dolatlanul beleugrani, gyerekség Ha férjhez 
mész, úgyis abbahagyod, d" a íaradság nyomait 
nem lehet eltörülni. Férjhez se mész, ha egy
kettőre vénkisasszonynyá kínoztatod magad. 

— Hadd tegyen, a hogy jól esik, — ajánlotta 
Gábor — fogjon hozzá, ha kedve van, hagyja 
abba, mikor megunja. 

— Balga nő, — nyilatkozott Mayer — nem 
tudja megbecsülni függetlenségét, nem tudja, 
mit ér a szabadság. Kierőlteti a mindennapi 
robotmunkát. Nem jobb így, hogy mindig azt 
teheti, a mire ép hangulata sarkalja? 

Szavaival rendszerint próbára te t te azt, a 
kivel beszélt, hogy megfigyelje. 

— Nem. A hangulatok olyanok, mint a víz
cseppek. • Szeszélyesen szétfutnak, ha szabad
jára hagyják, tízszeres az erejük, ha czeltuda-
tosan összegyűjtve rendszeres irányba tereljük. 

— És ha nem? Megássák medrüket s végül 
is forrás, tenger, pára, felhő lesz belőlük maguk
ban rejlő titkos rendeltetésük szerint. 

— Én is a bennem rejlő titkos rendeltetés 
szerint cselekszem. 

— Akkor tegye. Öt év múlva meglátom, 
mennyit őrzött meg a mai kedvéből. 

A protektor, Edit keresztapja, természetesnek 
találta a kívánságot. Az oklevél tőke, kamatoz
tatni kell. 

Nemsokára nagy, derült terembe vezette az 
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igazgató Editet s aztán magára hagyta a leány
kákkal, kik már lemorzsolták a tanítás idejét. 
Feladata volt, hogy ügyeljen rájuk. Csöndben 
néztek egymásra, ő és az osztály. Köles, mos 
tájékozódás. A mint beszélni kezdett, a kis 
emberismerők megérezték, kivel van dolguk. 
Jó tanítónénivel, nem gorombával, nem vere
kedővel. Az ügyesebbje oktató hangon szót 
emelt : «kérem így szoktunk felállni, így szok
tunk kimenni)). A folyosóra vezette őket, a 
ruhafogasokhoz, hogy aztán a szabadba sies
senek. Nevetősen, lelkesen kiabáltak, csókokat 
dobtak Edit felé. 

Egyik osztályajtó kinyílt s éles hang csapó
dott ki : Micsoda botrányt csináltok itt, szem
telen kölykök? 

Edit megrázkódott, ez a hang ismerős. 
Kellemetlenül ismerős. Igen, ez Klemi, a kit 
a kórházból kitiltatott s a ki Margitot. . . 

— Te vagy az Edit? Micsoda istencsodája 
vetett ide? Ázt hittem, rég Russziában család-
anyáskodol, a régi híreknek megfelelően. Hát 
idekerültél? Oh, szerencsétlen gyerek, micsoda 
kínlódás lesz erre a csordára felügyelned. Ezek
kel foglalkozni s nem is tanítással, no majd 
meglátod. 

— Csak megleszek. Tudom, hogy a külváros
ban nincsenek kényesen nevelt úri gyermekek, 
nem is bánom, ők nem szorultak az én neve
lésemre. 

— Nevelés, pedagóg ia . . . pfuj! No csak 
legalább szigorúan, keményen, mindjárt az 
elején. Nézd azt a Brennert, most mindjárt 
felpofozhatod, hogy ordít. Ha nem jól kezded, 
nyakadra ül. Mutasd meg nekik, hiszen tudsz 
te szigorú lenni, ha nem is nézik ki belőled, 
vannak, kik tudják ezt rólad. 

— Szigorú vagyok, • ha szükségesnek látom. 
— Te kis hunezut, milyen csinos vagy, akkor 

a kórházban kissé rossz bőrben voltál. Hja, a 
szerelem! Apropos, szerelmes vagy még? 

— Nem. Úgy, a hogy te képzeled, nem. 
— Nem áll jól neked ez az éles tekintet, 

babám. Különben is, én nem képzelem a szerel
met, oh én asszony vagyok, én élem. Hallottad, 
hogy a második uram elesett? Szegény, nagyon 

szeretett. Sokáig ki tudtuk menteni, aztán 
mégis elvitték és hamarosan elesett. Pedig 
nem kereste a hősi halált, csak kettőt kereseti : 
pénzt és szerelmet. Mist hát özvegy vagyok. 
Hogy meddig, magam sem tudom, a meddig 
kedvem tartja. Tudod, a kinek már két férje 
volt, az háború után is szerezhet harmadikat, 
ha akar. 

— Nem tudtam, hogy másodszor is férjhez 
mentél, annál kevésbbé, hogy elesett az inad. 
Ha sikerült megvigasztalódnod, ennek örülök. 

— Hát az idő segít . . . Te Málv \ ás. nem taka
rodsz a helyedre? Ortner, állítsd őket párba . . . 
Bár igazán nem tudom, kapok-e valakit, a ki 
úgy rajongjon értem, mint ő. férj létere. he ne 
siess úgy, — vagy igen, új seprő jól seper. 
Hallottam szegény Margitról . . . hál <í mindig 
olyan volt, olyan nem életre való. 

Edit zavarba jött, a. találkozás váratlan s 
hogy nap-nap után megújul, nem valami kel
lemes. Klemi nem tart haragot, még szép. 
Hátha nem is ő adta fel Margitot, talán mégsem 
tudna így beszélni. 

Az udvaron aztán elfeledte Klemit. Mintha 
hirtelen visszaváltozott volna gyermekké, min
den régi játék eszébe jutott , eleven kedv éb
redt benne, nem maradhatott a hideg irányító 
szerepében, belevegyült a játékba, élte, élvezte. 
Új és új fogások ötlöttek eszébe, melyekre 
vagy tizenöt éve nem gondolt, melyek tet
szettek, kaczagtattak s úgy érezte, hogy külö
nösebben, mélyebben hozzátartozik a gyer
mekekhez, szinte jobban, mint a felnőtteknek 
egyik-másik csoportjához, ki tudja, talán ki
fejeződésre, tehetségtelen művészlélek egy jelen
sége ez. 

— Másolás, — jelentette ki Klemi odaföni 
osztályában — Etuska vigyáz! 

Etuska, a szalagcsokros, szép czipó's úri 
leányka kilépett a padból, dölyfösen szigorú 
tekintettel nézett köröskörül, mintegy lánczra-
verve kis alattvalóit. Aztán halkan kettőt top
pantott a dobogón, az asztalhoz ütögette, 
majd megnyalta czeruzáját s kis irkalapra fir
kantotta : «Eoszak — Jok». 

Klemi az ablakból figyel lefelé az udvarra. 

Edit a nagy ogróköteleí forgatja, gyenge szel 
meglibbenti ruháját, felborzolja haját, egész 
teste ritmikusan mozog, csupa mozgás és mégis 
nyugodt vidámság ömlik végig rajta. A gyer
mekek meghitten mosolyognak rá, — pfuj. 
mintha barátnőjük volna. — Szinte hallja. 
Klemi : úgy-e milyen sokat ugrottam most 
és nem buktam meg? S ennek örül ez a leány, 
míg más azt sem tudja, mit kezdjen a maga 
örvénylő kedv e\ el? 

Napról-napra több gyermek kívánkozik Edit
hez. Klemi meginti : 

— Minek tűrsz meg annyit? Hajigáld ki a 
felet, a rosszát, még mindig maiad elég. És 
meg vagy elégedve a. capközi otthonnal? 

— Egyelőre. Már is meglehetősen látom 
a gyerekeket, kezdem egyenenkint ismerni, 
kiben mi lakik, de azért nem ép e/ a választott 
pályám, ha majd tanítással fölvezetek egy-egy 
o s z t á l y t , o t t t ö b b e t é l e k el . H e m é l e i n . e s a k 
megjön az ideje nemsokára. 

— Ilyesmire vágyói? Másra nem is gondolsz? 
Ali. az nem lehet, zárkózott vagy. S ha van is 
titokban más vágyad, az még nem elet. Te nem 
élsz Edit, alszol s ez minden normális embert 
BSak izgathat. Hát mit akarsz? Most szép vagy, 
most nincs semmi nagy bánatod, ha igaz ; 
még Kata) vagy. siess élni. élni. 

Mi az. a mit életnek mondasz? 
Klemi két kezébe fogja a leány arczát s a 

szemébe nevet. 
A szerelem, tiam, a szerelem. 

Kemény, piros az ajka. fehér, csillogó a foga, 
szeme fényes es \ad. I'alit sokáig visszaemlékszik 
erre a képre. 

Örökké csak az, mást nem tudtok. — 
Feleli ínosolylval, de nem ép vidáman. 

Valodja emléke jár körülötte ezen a napon. 
Néha ágy tűnik előtte, hogy még mindig kap
hatna hírt róla, tőle, sohasem késő. Egy-egy 
nap olyan hangulat repdes körülötte, mintha 
Útban volna mar egész közel az a hír, szinte 
boldogság az izgalom, mely átjárja. Valaki 
másba kellene már beleszeretnem, gondolja 
azután, de bidegeii hagyja mind, a kivel talál
kozik. (Folytatásu következik.) 

REPÜLOTERÜNK AZ OLASZ HARCZTÉREN. — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunkfölvételei. 
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BUDAPEST - BUDAPESTEN. 
Must látni csak igazán, milyen roppant nagy 

volt azoknak a tömeg?, a kik a régi jó békés 
időben nyaranként vándorútra keltek Buda
pestről és elindultak a világ minden tája felé 
a nagyvárosi nyár kellemetlenségei elől. Annak 
idején csak csodálkoztunk, honnan telik annyi 
magyar mindenfelé : a pályaudvaraink az utazó 
szezon kezdetén és végén olyanok voltak, mint 
mikor az oroszok betörtek Máramarosszigetre 
s az emberek menekültek a fővárosba, a magyar 
fürdőhelyek, nyaralótelepek tele voltak, alig 
akadt az országban valamire való falu, a hol 
ne nyaralt volna néhány budapesti család, az 
Adria partvidéke tele volt magyarokkal, Ve-
lencze olyan volt, mintha lakosságát kicserél
ték volna Budapestével, az olasz partvidék, sőt 
még a tyrrheni-tenger fürdői is magyarok pén
zén virágzottak. Tirol, Svájcz hegyei magyar 
szót visszhangoztak, akárhol jár t az ember, 
a hova utaani szoktak az emberek, a nyugati 
nagy városokban, a híres világfürdőkön, félre
eső kis északi és keleti tengeri helyeken, a Skan
dináv országokban, mindenütt találkozott az 
ember magyar szóval. 

Ez a tömérdek ember most ide szorult az 
országba. Külföldre menni most nagyon bajos, 
még a szövetséges országokba is bajosan jut el 
a magyar, sehol sem örülnek a csak szórakozás
ból utazgatóknak. A ki mindenáron nyaralni 
akar, rá van szorulva az itthoni nyaraló-helyekre, 
legfőképen a Tátrára és a Balatonra. S ezek a 
helyek, de még sok más fürdőhely is, mint 
tudjuk, zsúfolva vannak azokkal, a kiket há
ború és drágaság nem ijeszt el megszokott és 
életszükségletté vált fürdőzésüktől. S ennek 
daczára Budapest mégis olyan népes, hogy észre 
sem vevődik az a néhány tízezer, a ki elment 
nyara ln i : minden olyan hely, a hol nyáron 
üdülni és szórakozni szoktak, ép úgy tele van, 
mint a nyaraló-szezon előtt. A ki sok embert 
ismer személyesen vagy látásból, mindenütt 
csapatosan láthat olyanokat, a kik azelőtt világ
ért sem maradtak volna július—augusztusban 
Budapesten, azt hitték, hogy egészségük és jó
módjuk hire egyaránt tönkremenne egy buda
pesti nyaralástól. 

Mennének most is, de nem lehet. Először is 
nem igen van hova menni. Aztán meg az embe
reket a dolgaik sem eresztik : a hivatalokban 
csak nagyon rövid idei szabadságot kapnak az 
emberek, az üzletekben az üzletmenet meg
nehezedett volta és a megfogyatkozott személy
zet nem enged hosszabb időre elmenni. Nagyon 
sokaknak, ha mehetnének is, nincs kedvük: 

idehaza mégis csak hamarabb kapnak hírt harcz-
téren levő hozzátartozóikról, akár baj van, akár 
megnyugtató hírek jönnek. S különben is baj
ban szeretnek összebújni az emberek. így hát 
kényszerűségből ezren és ezren megfogadják a 
megboldogult Podmaniczky báró tanácsát, hogy 
Budapest a legjobb nyaralóhely. S nem egy 
közülük rájött, hogy az öreg bárónak csakugyan 
igaza is volt. 

Nagyon sokaknak azonban erősen hiányzik 
az az életöröm, a melyet a művelt embernek az 
utazás jelent. Kiszabadulni a megszokott kör
nyezetből, a mely iránt már annyira elfásult az 
ember, hogy alig veszi észre, már magában is 
nagy szellemi üdülés, felfrissíteni a szemet, a 
megfigyelőképességet, az érdeklődést új , az itt
honitól különböző tájak, népek, szokások szem
léletével a lelki energiák megaczélositása, szép 
vidékek, nagyszerű műtárgyak, hires városok 
szemlélése az ember szellemi élvezőképességét 
tágítja ki. A modern műveltségnek annyira ter
mészetes alkotórésze lett az utóbbi évtizedekben 
az utazás, az ember ősi vándor-ösztöne annyira 
belegyökeresedett a kultúrába, hogy most bi
zony sokan gondolunk arra : ezt is elrabolta tő
lünk, sok mindenféle máson kivül, a háború. 

A modern utazási szenvedélyt tetőpontján 
érte ez a világfelfordulás, az országok határ
sorompóinak hirtelen lezárása. Mi magyarok pe
dig épen csak most kóstoltunk bele. Ötven-hat
van évvel ezelőtt, a ki eljutott Londonig, vagy 
felmászott a Vezúv tetejére, ezt oly nagy dolog
nak tar to t ta , hogy útirajzokat irt róla az új
ságba, — ma vágyunk messze túlvisz Európa 
határain is s egyre kevesebb az a művelt ember, 
a ki nem érzi szükségét, hogy Európa nagy ál
lamait, fővárosait, a szépségükről hires tájakat 
megismerj 6„ 

Utazó^ ember, ha valahol jól érezte magát, 
onnan mindig azzal a gondolattal távozik: ide 
még egyszer eljövök. Mindenkiben van valami 
annak a magyarnak a szelleméből, a ki tízszer is 
elindult Olaszországba, de sohasem jutot t to
vább Velenczénél, mert a lagúnák városa annyira 
lekötötte újra meg újra, hogy ott maradt, a míg 
a szabadságideje le nem telt. S a kik visszavágy
tak az egyszer látott szép helyre, most ezt a 
vágyukat talán örökre elérhetetlennek látják : 
ki tudja, elcsöndesül-e és mikor a lelkeknek ez 
a mostani gyűlölködő hangulata, hogy lehetsé
gessé váljék nekünk az utazás olyan országokba, 
a melyekkel most harczban vagyunk? Leszünk-e 
valaha szívesen látott vendégek ott, a honnan 
most a gyűlölet viharai tornyosodnak felénk s 
lesz-e kedvünk nekünk is eljárni oda, a honnan 
annyi rosszaságot tapasztalunk? Sokaktól hal

lottam, különösen Olaszországról, hogy mtgftr-
tőzötteknek érzik szép helyeit s azt a gyönyört 
is, melyet egykor ott járva éieztek. Az a magyar 
tiszt, a ki most a görzi hídfőnél ismerte meg az 
olaszokat, vájjon olyan képet nyer-e róluk, a 
mely a háború után csábítani fogja az olasz
országi utazásra? 

Talán az utazási kedv magában is el fog lan
kadni a háború után. Férfinépünk java immár 
két esztendeje ugyancsak megismeri a minden
féle eszközökkel való utazás keserves oldalait, 
megcsömörlik a nyugtalan élettől, elfárad — ta
lán egész életére. A lelkébe bele fog gyökeresedni 
az a vágy az otthon után, a mely most állandó 
fészket ütöt t lelkében. Ha végre a háború vé
geztével módja lesz benne, hogy megnyugodjék, 
hogy élvezze az otthon, a meghitt környezet 
örömeit, — lesz-e vájjon kedve út ra kelni csak 
azért, hogy új és idegen dolgokat lásson? A mi 
az utazgatás legfőbb czélja : friss, új, nagyszámú 
benyomások szerzése, abból ugyan kijutott neki 
egy életre való, csak győzze idegrendszere fel
dolgozni. A nagy nyugalomvágy, a mely az egyes 
embereket és egész népeket már most annyira 
eltölti és még jobban el fogja tölteni a háború 
után, nem fog kedvezni az utazásnak. 

Modern kultúránk egy fontos eleme veszít ez-' 
zel hatékonyságából, de lesz ebben nyereség is, 
ha megerősödik az otthon szeretete. Mégis ez a 
nagy fentartó erő, ez adja azt a belső konczen-
trálódást, a mely minden szellemi és erkölcsi kul
túrát eltölt feszítő erővel. Eddigi életünk sok te
kintetben úgy volt berendezve, hogy eltérített 
otthonunktól, nagyon is kifelé, a világ felé for
dította lelkünket. Most majd talán azok, a kik 
annyi nélkülözésben, annyi vágyakozásban is
merték meg az otthon édességét, nemcsak ma
guk fogják jobban megbecsülni ot thonukat , ha
nem elterjesztik ezt a szellemet azokban is, a kik 
a nagy vihar idején idehaza ültek. 

Nem lesz annyira szemünk előtt a másé, ta
lán jobban meg tudjuk majd becsülni a magun
két. A magunkét, a melyet vérhullás özönében, 
áldozatok rettenetességében ta r to t tunk meg. 
Jobban meg fogjuk becsülni fegyverrel fenye
getett és fegyverrel megtartott országunk szép-
ségeitjjyéres verejtékkel megteremtett kultúránk 
áldásait, mindazokat a szépségeket és örömeket, 
a melyeket i t thon megkaphatunk. S ha majd 
megint megnyílnak valamikor a sorompók — 
nemcsak a politikaiak, hanem a lelkiek is — 
akkor ezzel a megerősödött otthon-érzéssel fog
juk fölkeresni a külföldet s nem fogjuk olyan 
könnyen az itthoni jókkal való elégedetlenség 
szellemét hazahozni utazásainkból. 

LÖVÉSZÁRKOK ÉS FUTÓÁRKOK RENDSZERE A MOCSARAK KÖZÖTT. — Deutsch fölvétele. 
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EGY ZEPPELINRŐL LEDOBOTT BOMBA HATÁSA PARISBAN; ÁTSZAKÍTOTTA A FÖLDALATTI VASÚT BOLTOZATÁT S MOST MÉLY ÜREG TÁTONG A HELYÉN. 
A párisi «Illustration»-ból 

Z E P P E L I N AMERIKÁBAN. 
Az öreg Zeppelin megismétli látogatását 

Amerikában. Ötvenhárom évvel ezelőtt mint 
fiatal württembergi huszártiszt j á r t a be az 
amerikai polgárháború harcztereit s tolmácsolta 
királyának üdvözletét a nagy Lincoln Ábrahám 
előtt. Most, hetvennyolcz éves fejjel, útnak 
indítja maga helyett zsenijének legtökélete
sebb alkotását, az óriás-Zeppelint s a nagy 
német birodalom képviselőjeként, üdvözli az 
Északamerikai Egyesült Államok népét. Mint 
a realitások embere, kereskedik is. 

Az embert önkéntelenül a lehetetlenséget 
megvívó férfiú diadala ragadja meg elsősorban 
s csak azután gondol az eszme győzelmére, 
mely a nem remélt haladásnak tört utat . Bitka 
életpálya Zeppelin Ferdinánd gróf életpályája. 
Szinte tragikusan indul és végül világtörténelmi 
diadalt arat. Mondják, már a múlt század 
hetvenes éveiben szőtte első terveit, melyekben 
óriás-léghajóinak mostani formája már határo
zottan felismerhető. Megvalósításukhoz mégis 
csak jóval később, nyugalomba vonulása után, 
ötvenkét éves korában, 1892-ben fogott hozzá. 
És ez időtől fogva több mint két évtizeden át 
vívta emberfölötti harczát a tökéletesedésért — 
s a balsikerek ellen. Az a szakértő bizottság, 
melyet a császár küldött ki Zeppelin első 
terveinek megvizsgálására, az öreg gróf eszmé
jét : a merev rendszerű kormányozható lég
hajót a gyakorlatban hasznavehetetlennek nyil
vánította. 

Zeppelin nem adta fel küzdelmét. Négy év 
múlt el, míg a közönyt felrázó agitácziójával 
összeszerezte a tőkét, melyre szüksége volt és 
hat esztendő, míg az első Zeppelin-léghajó elké
szülhetett. És 1900. július elsején feíszállhatott 
a levegőbe. 

Próbálkozásait érdeklődő izgalom és gúny 
kisérte. De mikor ugyanannak az évnek október 
havában először te t t bizonyságot léghajójának 
kormányozható voltáról, megnyerte eszméjének 
azt a pártfogót, • a ki aztán sohasem hagyta 
e l : a császárt. 

Küzdelme a sikerért mégis csak ezután 
ölt valósággal titáni arányokat. Léghajói egymás 
után épülnek és pusztulnak e l : 1910-ig tíz 
közül nyolczat semmisít meg a vihar és a tűz. 
A gúny elöli a bizalmat, irodalmi hadjárat 
indul meg magában Németországban is, mely 
őrültnek, veszedelmesnek kiáltja ki Zeppelin 
merev-rendszerét: «Félre a szerencsétlen, ember
gyilkoló Zeppelinekkel*! — mondja az egyik; 
«bolond a maga szakálára!* — szidja a küzdő 
aggastyánt a másik. S mikor besorozták a német 
légi flottába az első Zeppelin-bajót, az elismerés
nél hangosabb az ellenzők elszörnyűködése. 

Csak őt magát nem hagyja el lelki nagysága 
és minden akadályt leküzdő akaratereje. Nyolcz 

évvel ezelőtt így szólt egy berlini gyülekezet 
előtt, s felrázta szavaival egész Németországot: 
«A míg Isten erőt ad nekem, folytatom munká
mat és Németország nem marad el más országok 
mögött. De ha meghalok és munkatársaim 
magukra maradnak, és jönnek, a mint jöhet
nek, balsikerű ó rák : akkor, ha a német nép 
nem támogatja, megsemmisül művem. És Né
metország elmarad más országok mögött. Azért, 
a mit én most mondok, az az én végrendeletem. 
Azt, a mit alkotnom sikerült, a német népre 
hagyom: ne hagyja abba és fordítsa a maga 
hasznára és dicsőségére!» 

Néhány hónappal ezután, 1908 július havában, 
hetvenedik születésnapján, visszhangja kelt sza
vainak. A császár, ki soha, semmi szükség 
közben sem rendült meg iránta és műve iránt 
való érdeklődésében és bizalmában, ekkor így 
üdvözölte : eMiképen eddig, azonképen a jövő
ben is pajzsommal fogom önt megvédelmezni*. 

Aztán eljött a nagy háború s a merev rendszerű 
léghajók minden várakozást felülmúló, az ellen
séget lesújtó sikerei igazságot szolgáltattak 
Zeppelin grófnak. És most átkel az Oczeánon 
a Zeppelin. A gondolat nem új s csak a 
nagy idők érlelték tetté. Wright, az első 
nagy amerikai aviatikus hét évvel ezelőtt azt 
.mondotta, hogy nem csodálná, ha a Zeppelin 

egy éven belül átszállna az Atlanti-óczeánon. 
«E léghajótipus — így szólt — nagy jövőre 
van hivatva ós folytonos tökéletesítés után 
közhasznú czélokra szolgálható. 

Maga Zeppelin a béke éveiben északsarki 
expediczióra gondolt: léghajón akarta felke
resni az örök jég világát a Spitzbergáktól — 
Grönlandig és a Ferencz József-földig. Az 
Oczeánon való átkelést pedig, úgy, mint most, 
Wellman hiu kísérletei u tán is kivihetőnek 
tar tot ta saját e czélra építendő nagyméretű 
léghajóján. «A nagy léghajó — így szólt 1908 
január 27-ikén egy berlini hallgatóság előtt — 
olyan viszonyban van a kicsihez, mint a nagy 
hajó a kis hajóhoz. Minél nagyobb a léghajó, 
annál több benzint vihet magával, annál 
messzebbre és annál gyorsabban szállhat, annál 
tovább maradhat a levegőben. így lehetséges 
az, hogy két motort vigyen magával és hogy 
ne akadjon meg, ha az egyik motor elromlik. 
Lám, a franczia Patrie azért pusztult el, mert 
motorjában hiba történt. Csakis a nagy léghajó 
alkalmas hadi czélokra, felfedező-utazásokra, 
postaszállításra, sőt teherszállításra és személy
szállításra*. 

Ezt az óriás-Zeppelint építették meg most 
a badeni tó partján, s Newyorkban várják 
megérkezését. —a —ly. 

GRÁNÁT CSAP LE A TŰZVONAL MÖGÖTT. 

AZ OLASZ HARCZTÉRRŐL. — Jelfy Gyula a harcztérre kiküldött munkatársunkfölvételei. 
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A KÉT FRONT. 
Nem érthetetlen, hogy a katonai szolgálattol 

fölmentett katonakötelesek sora erősen foglal
koztatja az elméket. Bizonyára senuni ok sincs 
rá, hogy minálunk eresebben, mint más államok
ban. Két esztendő alatt a kívánatosnál nagyobb 
alkalmunk volt megtanulni, hogy a háborúnak 
minden harcsos egység keretében két frontja 
van. A külső front, a mely az ellenség vonalával 
párhuzamosan húzódik és belső front, a mely az 
ország teljesítő képességél tartja a rendkívüli 
vi-zonyok, rendkívüli föladataival párhuzam
ban. Semmi szüksége annak, hogy a két front 
működésének fontosságát egymással összemér
jük, mert mind a kettőnek föltétlen szükséges
sége kétségtelen. Ellenségeink táborában volt 
egy hatalom, a mely közti két éven át teljesítő-
képességének szinte csorbítatlan egészét a belső 
front szolgálatában fejtette ki. B nélkül, hogy 
fölösleget tudott volna produkálni. A mi szö
vetségünkben ilyen szerep egy államnak se ju
tott . Minekünk el kellett látnunk mind a két 
frontot és azt a vádat, hogy ez ellátásban a 
belső front javára mutat kozott volna valamelyes 
aránytalanság épen minálunk soha senki se 
emelhette. A küzdő nemzetek részvételének mé
rete a háború véreb munkájában, ma még min
denütt szigorúan őrzött t i tok. De hogy a magyar
ságnak a legkevesebb oka van tar tani attól a 
pillanattól, mikor a titok födelét az idő fölemeli, 
az egészen bizonyos. A belső fronton tevékeny
kedő magyarok tömege és munkája nem a nyil
vánosságé. De erős és ragyogó napsütésben 
állanak a külső front magyarjai és a rengeteg, a 
mit az örök dicsőség számára produkálnak, bi
zonyítja, hogy sokaknak kell lenniük. Vonataink 
sok száz kilométerén mindenütt hangzik a ma
gyar szó, nem lehet azt mondani, hogy — há
tul kell keresni bennünket. 

De természetesen it thon is vannak még magya
rok és nem is csupa megrokkant, béna vagy hiá

nyos fejlődésű. Azoknak a szeme, a kiké ezeken 
akadt meg, kezdetben súlyos látási csalódásba 
esett: Minden itthon hagyottat, vagy hazaosztot-
tat bajkálónak néztek és ez a hamis, sekélyes és 
tartalmatlan fölfogás a fórumon is szóhoz tu
dott jutni . De elvétett volta sokkal nyilván
valóbb volt, semhogy huzamosan tarthat ta volna 
magát. Mikor a fölmentettek dolga most újból 
megbeszélésre kerül, a fölfogás, a mely vitába 
emeli, már komolyabb tartalomra hivatkozha-
tik. Bujkálást nem emleget, mert hiszen senkit 
se ta r to t tak itthon ama kifejezett óhaja alap
ján, hogy ne vigyek a lövészárokba, a hol nem 
érzi jól magát. A sorozáson a hadkötelesnek nem 
a lelki hajlandóságát vizsgálják, hanem a testi 
alkalmasságát. A hős lelkű sánta nem mehet a 
frontra, bármennyire is kívánkozik, az ép és 
erős legénynek el kell mennie, ha itthon-kelle
mesebben érezné is magát. 

A fölmentettek megadóztatása nem jelenthet 
se váltságot, se bírságot, se biztosítási illetéket. 
De nem is háborús nóvum. A katonai szolgála
tot nem teljesítő polgár a békében is tizetett 
azért a kétes szerencséért, hogy testileg nem 
kellően fejlett vagy éppen nyomorék. Ezt a fizet
séget hadmentessógi díjnak hívták. Erkölcse, 
értelme, jogossága nagyon megokolható. A ka
tonáskodás, Isten jóvoltából évtizedek során 
nem jelentett aktuális és folyamatos élet vesze
delmet. De mindig jelentette a polgári foglal
kozás huzamos megszakítását és az ezzel járó 
anyagi károsodást. Arányban ezzel a ha ument ős
ségi adó mérete soha se állott. De viszont az 
aránytalanság kiegyenlítő ellenképe az az egyen
lőtlenség, a melylvel az alkotó természet az 
egyik embert épnek és elég erősnek teremtette 
a fegyverbírásra, a másiknak az épségből fogya
tékosat, az erőből keveset ju t ta to t t . A katona
ság most veszedelmesebb mesterség, mint volt 
béke időben. Az a bizonyos tégla ugyan szabad 
mindnyájunk fejével akár sapka van rajta. 
akár czilinder : de a pesti utczán mégis kevesebb 

tégla hull a levegőből, mint golyó és shrapnell-
szilánk a harcztereii. Egyáltalában nem méltány
talan tehát, hogy a lehetőségeknek ezt az igen 
jelentékeny különbségét azokkal szemben, a 
kik a hasznát élvezik a közösség számára hasz
nosítsák. 

De ez a distinkczió a legnagyobb óvatossá
got követeli. Hiszen egysorsúságot a háború 
esélyeiben, szenvedéseiben és veszedelmeiben 
maga az uniformis, sőt a fegyver a vállon se 
jelent. Más a raj vonalban álló, rohamozó ka
tona veszelv-terhe és más azé a- bajtársáé, a ki 
kilométerekkel mögötte teljesíti a maga szintén 
igen fontos és értékes hivatását. Hol kezdődik 
a fiont, a katona háborús munkaterülete és hol 
ér véget : ez a kérdés bonyolultabb és többrétű, 
mint a milyennek az első pillanatban látszik. 
A külső front és a belső front kapcsolat-láncza 
nem szakad meg és a veszedelem-skálának 
annyi a lépcsőfoka, vagy kottája, a hány szeme 
ennek a láucznak van. A fölmentés egy hivatalos 
mérlegelés eredménye és maga ez a mérlegelés is 
kétségtelenül egy láncz-szem, a mely a fölmentett 
ember munkáját, mint a legnagyobb érdek 
szempontjából értékeset, a két-egy front kö
zösségébe beszervezi vagy bekapcsolja. Az álla
pota semmi esetre se minősíthető elvonatkozás-
nak a háború föladatainak teljesítéséből, se 
pedig egy, mondjuk fokozott egyéni óvatosság 
érvényesülésének, mert ez az állapot nem a maga 
egyéni elhatározásának eredménye. Semmit se 
tet t —- mint nem is tehetett — az ellen, hogy 
alkalmasnak találtassék és hogy az alkalmassága 
értékesebbnek Ítéltetett a belső fronton, mint a 
külső front valamelyik vonalában, ez semmiféle 
diminutiót nem eredményezhet. Azoknak, a 
kik az első vonalban állanak, nincs szükségük 
homályos háttérre, hogy minden szem ragyo
gónak lássa őket most és örökké. 

S: 6Ü6» i Zx i<i mond. 

AZ O L A S Z H A R C Z T É R R Ő L . - Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunkfölvételei. fólvétole. 
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1 Kórház melyet az olaszok összelőttek, bár vörös kereszttel volt jelölve. — 2. összelőtt ház. A város házainak nagy része ilyen állapotban 
van. — 3.' A Piazetta templom belseje az olasz bombázás eredményeivel. — 4. Gránátok nyomai a Castello falán. — 5. Egy kastély előcsarnoka a 

város mellett. 
M I L Y E N Á L L A P O T B A N K E R Ü L T GÖRZ A Z OLASZOK K E Z É R E . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunkfölvételei. 

TEMETŐ A PLAVA TÖVÉBEN. 
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1. Egyre közelebb vagyunk már az ellenséghez és az első sorokhoz. Az ut szélén régi harczok maradványakép ez a franczia mozsár áll. — 2. St.-Quen-
tinből ismét kimentem a frontra. Egy táborhely mellett elhaladva ponyvából készített istállókat láttam, német huszárok éppen lovaikat jártatták. — 
3. Contalmaison felől néhány franczia foglyot kisértek a német katonák, előző este patrouille-járás volt, akkor kerültek német kezekbe a francziák. -

LÁTOGATÁS A MOSTANI ANGOL-FRANCZIA OFFENZÍVA S Z Í N H E L Y É N . Fehéri Armand fölvetelei. 

5. Ez itt a mametzi erdői Igy volt átalakítva erőddé, a mely azután ellenállt a szövetségeseknek. Középütt láthatók a spanyol lovasok, a melyek az 
egyes fák közötti űrt eltorlaszolták. Itt állott velem Kurt von Pavel tábornok, a hadosztályparancsnok, 1915 július 22-én. — 4. A mametzi erdő 
táborhelyén ásványvizes palaczkok ilyen óriási tömege látható. Háttérben a konyha, a melyben a beteg katonák számára kórházi étrend szerint főztek. 

LÁTOGATÁS A MOSTANI ANGOL-FRANCZIA OFFENZÍVA SZÍNHELYÉN. — Fehéri Armand fölvételei. 
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AZ ELVESZTETT HAZA. 
Regéuy. (Folytatás.) 

Irta W A L T E R B L O E M , 

Cécile, a ki apját mindig odaadó gondossággal 
szolgálta ki az ebédnél, új poharat töltött neki 
es ezt mondta. 

— De a német hatóságoknak érdekükben fog 
állani, hogy legkiválóbb hivatalnokaikat küldjék 
hozzánk s akkor egyszerűen áthelyezik őket s 
nem sokat kérdezik, tetszik-e nekik vagy sem. 

— Elméletben ez így van, Cécile — mondta 
a professzor, a ki ideges sietséggel evett es 
ivott. — A valóságban azonban úgy áll. hogy 
a hivatalfőnök, mikor a minisztériumtól meg
bízást kap, hogy adjon át egy különösen jeles 
tiszt viselőt a mi új közigazgatásunk számára. 
óvakodni fog épen azokat az embereket el
küldeni, a kikkel épen különösen jól tud együtt 
dolgozni. Emberi dolog, hogy igyekszik felhasz
nálni az alkalmat arra, hogy egyik-másik hiva
talnokát, a ki igen buzgó lehet, de a karaktere 
nem kifogástalan vagy az érintkezés vele ke'le-
me thn . nagy dicséretikkel eltávolítsa magától. 
A Metzbe vagy Strassburgba való áthelyezést 
ina Németországban talán kitüntetésnek, de 
minden bizonynyal nugy kellemetlenségnek és 
kényelmetlenségnek, sőt súlyos sorscsapásnak 
érzik. Ebben a hangulatban jön ide a hivatalnok, 
ezer nehézségbe ütközik már csak a nyelvi viszo
nyok miat t is. arra kötelezettnek érzi magát, 
hogy velünk szemben mint a győztes nemzet 
képviselője, az úr és a hódító lépjen fel, csoda-e 
hát, ha föllépése bántó és megbotránkoztató a 
mi honfitársainkra nézve, talán részéről való 
rosszindulat nélkül. 

Az öreg Joséphine új táviratot hozott be. 
A professzor feltépte, azzal a remegő izgahmmal, 
a mely ilyen időkben természetes reflexhatása 
minden távirat érkezésének. Ez a távirat is 
Fontaineből j ö t t : 

— Louis élete megmentve, egy évi fogság, 
visszatérek Mühlhausenbe, o t t kell lennem. 

— Visszatérek Mühlhausenbe ott kell len
nem — vélekedett a professzor. — Ezt csak 
azzal tudom magyarázni, hogy Mühlhausenben 

minden pillanatban számolnak Bourbaki be
vonulásával . . . 

— Bourbaki ? — kérdezte Cécile a leg
nagyobb csodálkozással. L n e az apa elárulta 
bizalmasának az Új reménység titkát, a melyet 
a testvére tárt ki előtte. 

— Oh istenein, papa . . . ha es igaz volna . . . 
akkor szinte azt kell hinnem, Adrién . . . Adrien
nek ott kell lenni annál a seregnél, a mely oda
lenn előnyomul. 

— Ez bizony . . . a lehetőségek közé tartozik ... 
tűnődött az apa. — Ha az ég mostanáig meg
tartot ta a vőlegényedet, akkor el sem tudom 
gondolni, hogy másutt van, mint Bourbaki had
seregénél. A tábornok bizonyára maga köre 
gyűjtött minden haderőt, a mi deczember elején 
Orleans eleste után délfelé szoríttatott vissza 
és elforgácsolódott. Persze — az is lehet, hogy 
végig csinálta Chanzy tábornok borzalmas vissza
vonulását Vendemébe. A Loire-hadseregnek ez 
a része állítólag Le Marisnál gyülekezik, messze 
nyugatra Paristól. De természetesen nagyon 
lehetséges, hogy Adrién ebben a pillanatban a 
Doubs és Belfort között áll . . . és az én kis 
lányom ezzel a kellemes gondolattal segítheti 
magit keresztül a remény es félelem közötti 
várakozás nehéz napjain, a melyek előttünk, 
szegények előtt állanak. 

S eljöttek, a várakozás napjai s hosszúak, 
keserűek, borzasztók voltak. A hóesés, a mekkora 
már évek óta nem volt errefelé, elárasztotta a 
várost térdig érő szilárd, csikorgó, keniényszemű 
kristály-tömegekkel. A hőmérséklet alászállott 
tizenöt, majd húsz fokra. Sűrű köd szállongott 
az egész Bajna-síkság fölött. Baj . . . Baj . . . 

Mühlhausenből részletes tudósítás jöt t a bá
csitól. Leirta a szórakozás kínszenvedését, a 
melyen ő és leánya egy bavilliersi paraszt korcs
mában keresztülmentek, mialatt a hadbíróság 
néhány házzal odább, a helyőrség parancsnoká
nak szállásán tárgyalt. Végül megjött Eggcr-
mann hadnagy a megváltó hírrel . . . Ö volt 
Louisnak a védője is a tárgyaláson . . . Sőt az ő 
befolyásának lehet köszönni, hogy Louis, a ki 
addig megátalkodott és magába zárkózott volt, 
a bíróság előtt sebesült társával együtt nagyon 
értelmesen viselte magát, nyiltan beismerte a 

bűntettet , a melyben résztvett és megbánó, de 
azért bátor es delekas magaviseletet tanúsított . 

— Valamennyiünknek okunk van — mon
dotta elbeszélése végén legmelegebb koszo
netet mondani ennek a kitűnő es jószívű ember
nek. A strasslmigi főkormányzóság beavatko
zásán kívül Bggermann úrnak lehet köszönni, 
hogy Louis élete megmenekült. Kis Philoméneni 
annyira belebolondult a karcsú szőke poroszba, 
hogy alaposan féltékeny lettem rá a fiadért. 
Az én jelenlétemben tett neki viharos szerelmi 
vallomást. 

A levél végén azt írta Jean, hogy Louist és 
bajtársat legközelebb Németországba fogjak 
szállítani, hogy valamelyik nemet fogházban 
üljék le büntetésüket. A tisztek azt tanácsolják 
az elitélt hú apjának, hogy azonnal írjon ke
gyelmi kérvényt a porosz királyhoz és küldje el 
a lielforti ostromló sereg parancsnokának, a mely 
•28-ika óta Bouroohebán tartózkodik. A had
bíróság birói épugy, mint a parancsnok, Tres-
kow altábornagy, annak a kitűnő benyomásnak 
alapján, a melyet a két legény tet t , késznek 
nyilatkoztak a kegyelmi kérvényt a királynál 
t á m o g a t n i . . . Emik tehát lépjen érintkezésbe 
a fiatal Matliieu Hickel apjával is s irassa alá 
vele is a kegyelmi kérvényt. 

— A mi a katonai ügyet illeti, a melyről 
szóltam neked, hát az volt a benyomásom, 
hogy a tiszteknek, a kikkel beszeltem, már sej
telmük volt róla. Mühlhausenben már mindenki 
tudja. Az izgalom és feszültség leírhatatlan. 
Csak attól félek, a tél, a mely hirtelen rettenetes 
szigorúsággal állott be, erősen befolyásolni fogja 
a kivitelét. 

— Papa, el fogja küldeni azt a kegyelmi kér
vényt, úgy-e? De hiszen ez magától értetődik. 
Azt osa k úgy mondta . . . első mérgében a miatt 
a szemtelen fráter miatt . . . Ugy-e papa'? 
Gondolja meg. egyetlen fiáról van szó! 

Pajtának már a kezében volt a kilincs. 
— Azonnal, Cécile, azonnal . . . Jean azonnal 

készüljön el, szerezzen szánkót és haladéktalanul 
menjen Obernaibe az öreg Hickelhez . . . 

Cécile mélyet lélekzett, mikor teljesítette apja 
parancsait. Aztán egyedül maradt és szegény, 
sokat szenvedett fiatal szíve ismét belevonszo
lódott a bolond kavargásba. Ugy látszott, az 

ŐRSZEM A LÖVÉSZÁROKBAN. ELŐL DRÓTSÖVÉNYEK ÉS SPANYOL LOVASOK. Deutsch fölvétele. 
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GRÁNÁT CSAP BE A FUTÓÁROKBA. — AZ OROSZ GŐZHENGER :FOGOLY OROSZOK UTAT HENGERELNEK BARAKTÁBORUKBAN. 

Grausz Sándor fölvételei. 

Eggermann név — Hermann Eggermann újra 
meg újra benyomul lelke legmélyébe. Boszús 
irigység, melyet maga is mint gyermekeset neve
tet t ki, rágódott lelkén : újra meg újra el kel
lett olvasnia, a mit Jean bácsi a kis Philoméneről 
írt . . . Ez látta őt, együtt lehetett vele . . . és 
milyen nevetséges . . . szerelmi vallomást tehe
tet t nek i . . . Aztán maga is megijedt ezektől a 
heves érzésektől, melyeknek nem tudott nevet 
adni — mert féltékenységnek mégse nevezhette... 
ugyan, egy gyermekre, egy ilyen kis babára 
csak nem féltékeny az ember . . . és különben 
is . . . ehhez az kellett volna, hogy ezt a Hermann 
Eggermannt, ezt a poroszt, ezt az ellenséget . . . 
Eh, bolondság! 

S szíve zűrzavarában a fiatal leány ismét 
annak a férfinak a képéhez menekült, a kié volt . . . 
De hát szentséges Istenem — szabad ennek lenni? 
Szabad két embernek, a kik egymással el vannak 
jegyezve, szabad oly sokáig, oly végtelenül 
messze elválva lenni? Szabad annyi borzalomnak 
és szenvedésnek közéjük áradni — hónapokon 
és újra hónapokon á t? 

Ha azonban igaz volna? Ha csakugyan azok
ban az istentől elhagyott pusztaságokon, Doubs 
és Dynon között, olyan vidékeken, a melyeknek 
ő eddig a nevét sem hallotta, ha ott kóborol 
ezrede élén? 

És ha most beválik a kétségbeesett remény, a 
mely napról-napra világosabban fejlett ki a leg
közelebbi jövő ködborította képén, ez a remény, 
a mely hovatovább úrrá lett egész Strassburgon, 
a mely előbb félénken, aztán mind határozottab
ban benyomult minden beszédbe, minden gon
dolatba? A melyet az utczán lát az ember ki
ragyogni az idevalók arczából, melynek ellen
képe ott borong az elnyomók arczán, mint ret
tegő gond és feszült várakozás? 

Ha beteljesednék és ő aztán egy napon itt 
állna menyasszonya előtt, mint győző, mint 
szabadító, mint hős . . . 

Ah, hogy tudna elébe lépni, hogy tudna a 
szemébe nézni? A régi-e ő még, ugyanaz-e, a ki 
a versaillesi parkban volt, a kit ő itt , itt , ezek
ben a meghitt helyiségekben — ah, néhány 
perczig, a melyet ravaszul elcsentek az őrködő 
mamától — néhány nehezen visszafojtott, sej
telmesen, borzongatóan édes gyöngédséggel tele 
perczig a karjai között tartott , még a leánv-
szobácskájában is . . . A fiatal, hozzásimuló, 
boldog odaadásban elfolyó gyermeket . . . . 

Nem . . . ő már nem ugyanaz . . . Egészen 
mássá lett az élményektől terhes idő viharában 
és szörnyűségeiben, a melyet Adrién strassburgi 
látogatása óta átélt — nélküle, roppant messze 
tőle, hallatlan viszontagságok közt, akár csak 
ő . . . Nem ismerte meg többé önmagát, ha arra 
az életről mit sem tudó, még föl nem ébredt 
kis teremtésre gondolt, a ki akkor ő volt . . . 

És még kevésbbé értette meg magamagát, a 
milyenné most l e t t . . . Ha a képen ránézett a 
római sisakos és lófarkas-forgójú férfi szabályos, 
szépségéről tudatos arczvonásaiba, a kinek vért-
övezte válláról pompásan omlik le a fehér 
köpönyeg, akkor egész tisztán érezte, hogy még 
mindig át remeg rajta az odaadás és epedő gyön
gédség régi borzongása, a mely akkor, mikor a 

karjaiban tartotta, feloldotta egész lényét a 
teljes olvadásig. ' . . 

És mégis: valami más is él most benne, 
valami új, a minek nem tudja a nevét, a mit 
titkon félt magamagának magvarázni . . . Egy ér
zés, a mely valami nemesebbnek, magasabbnak és 
becsesebbnek tűnt fel előtte ahhoz a csaknem 
teljesen fizikai, testi odaadáshoz a boldogság 
első m á m o r á b a n . . . Az öntudatlan tisztelet, 
a melyet ama férfiú első megpillantásakor érzett, 
a kiben most — a mellett a derék és kötelesség
tudó hivatalnok mellett, a kinek szolgálat
készségéért oly nagy hálával tartozik — öoscsé-
nek megmentőjét kell tisztelnie. . . Hiszen 
annyi sokat tett Louisért — igazán sok, nagyon 
sok kellett hogy legyen, Jean bácsi soraiból, 
Philoméne «szerelmi vallomásából* ez elég világo
san kitűnik — vájjon mindezt csupán általános 
emberszeretetből, egy fiatal, félrevezetett idegen 
fiú iránti részvétből tette-e, avagy? . . . De hiszen 
együgyűség és hálátlanság ezt csak kérdezni 
is . . ., Ö érette tette, az ő kedvéért, mindig 
csak ő reá gondolva . . . 

Hogy azon a kurta táviraton kivid semmit 
sem hallatott magáról, mit jelent ez? Hiszen 
tudhatta, hogy ez elítélt s már meg is kegyel
mezett fiú családja rokonai útján, a kik ott 
voltak a helyszínén, pontos tudósítást kap. 
És ez az úri tartózkodás annyira megfelel 
lényének, mindannak, a mit Cécile az idegen 
emberben tisztelt . . . 

És te — te magad, Cécile? 
Megtörtént a csodálatosan különös, a zavarba 

ejtő és elképesztő dolog : két férfi képét hordotta 
lelkében és nem tudta már, melyik neki a 
drágább . . . 

Borzongat I'I és mégis titokzatosan izgató 
erejű gondolat volt, hogy ez a két. férfi a két 
átalkodottan egymás ellen viaskodó néphez 
tartozik . . . hogy most talán nem messze 
Strassburgtól szemben állnak egymással, a 
nélkül, hogy ismernék egymást, a nélkül, hogy 
tudnának egymásról. . . 

Igen, Cecilének voltak pillanatai, a melyekben 
úgy érezte, látja kettejüket, a mint szemben-
éllnak egymással személyes küzdelemben : ezrede 
élén lovagol az egyik, a franczia, gyilkoló ro
hanna a német gyalogság vonala ellen, a mely 
a puskaagygyal aztán várja a rohamot . . . és 
közöttük áll, magában kiegyenesedve, egy 
karcsú, szőke tiszt, most fölemeli kardját, ajkán 
felharsan az éles vezényszó: tűz! Fegyver
ropogás, mintha bedőlne az ég. mindent elborító 
füst — és semmi más . . . 

Cécile összeborzadt erre a látomásra, a hogy 
a szarvas-tehén összeborzad, mikor az őszi 
erdőben két hímszarvas dühös harczi zajjal 
ront egymásnak földre szegett fejjel . . . 

Aztán halk, keserű kftczagással ragadta ki 
magát ezekből a fölhevült álmodozásokból . . . 
Ha sejtette volna ez az egyenes, egyszerű, póz 
és frázis nélküli ember, hogy egy együgyű 
leány nem lát egyebet két nép kétségbeesett 
küzdelmében, mint két férfi szerehni harezát 
az ő gyermekes személyéért . . . 

Pfuj Cécile! 
Csakugyan szegyeite magát, mélyen és meg

bánással telten — nem Adrién előtt, a ki ezeken 
a leányos fantáziákon valószínűleg tetszelegve 
mosolygott volna . . . hanem a másik, az ellen-
ég lőtt 

XVIII. 
Strassburgreménykedett. És ha reménykedett, 

föl is szisszent. 
Mint a levée en masse első napjaiban, megint 

csaknem elviselhetetlen lett a hangulat az idegen 
uralkodók és a benszülött kormányzottak között. 
A legderekabbak és leghiggadtabbak az idegenek 
közül csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták 
idegességüket annyira fékezni, hogy ne ragad
tassák magukat durvaságra és gyűlölködő pacz-
kázásra a polgárság alattomos és megátalkodott 
ellenzékével szemben. Az átlagemberek, a köz
napiak már rég elvesztettek minden önuralmat 
és durva parancsszóval, brutális ököllel sújtották 
le és 1 >ékózták meg a (legyőzöttek* titkos ellen
állását. Az elnyomottak gyűlölete óriási magas
ságra dagadt s alig múlt el éjjel, hogy a főkor-
mányzósághoz ne érkeztek volna jelentések 
katonák és polgárok közötti összeütközésekről 
korcsmákban és tánezhelyeken. 

Mialatt a benszülöttek ily módon várták a 
vörös nadrágosok megérkezését Strassburg kapui 
előtt, a német hatóságok fejeinél bizonyos meg
nyugvás állott be. Ök, a kiknek a legjobb 
informáczióik voltak, tudták már, hogy Bourbaki 
vállalkozása alighanem rossz csillagzat alatt áll. 
Legalább is nem tudott előbbre jutni. Hiszen 
már karácsonykor vették első neszét vállalko
zásának, már egy hét óta tudták, hogy Besaneon 
körül konczentrálódás folyik — mivel lehet 
megmagyarázni, hogy még újévkor sem volt 
hír hadseregének komolyabb összeütközéséről 
Wenhrrel vagy épen a belforti ostromló sereg
gel? Persze : csak ki kellett nézni az utczára, 
hogy megértse az ember. Ha a hó már itt , a 
meleg Bajna-sikságon, a város közepén is 
térdig érőn tornyosodik, milyen lehet az állapot 
a Vogézek lyukának két oldalán levő zord völ
gyekben, meg a Cőte d'or úttalan hegyi fen-
síkjain? 

Aztán meg micsoda csapatai lehetnek Bour-
bakinak? Már Gambetta első felkelése bebizo
nyította, hogy a köztársaság seregei híjával 
vannak a kiképzésnek, összefüggésnek és veze
tésnek. És most, az utolsó tartalék! Mindez 
nagyon megnyugtató volt. 

Na mondta Kageneck tábornok a 
törzstisztek asztalánál a <'Fenyőtoboz»-ban 
most megint annyira-mennyire a helyzet ma
gaslatán érzem magamat. Kezdetben a dolog 
nyavalyásán nézett ki, a Délnémet országba 
való betörés gondolata fényes volt — de nem 
tudják megcsinálni, nem tudják megcsinálni! 
Máskülönben már rég a Bajnán túl kellene 
lenniök. És ha az ilyen óriási vállalat már 
komiszul kezdődik, milyen lesz a kivitele? Azt 
hiszem, a derék Werder meg fogja szerezni a 
második babérkoszorú t . . . Botrány, hogy az 
ember nem lehet maga is o t t ! 

1 tehát persze, ha az embernek ropog minden 
csontja a köszvénytől, akkor végre is örülnie 
kell, hogy a kancsó söre. mellett ülhet s nem kell 
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húsz fok Celsius hidegben a havas hegységben 
Bourbakira várnia. 

A Lehmann-házban pedig a nagymama és 
Helén tréfálkozás közepette csomagolták ki titok
ban a bőröndöket, melyeket szintén t i tokban 
keserves gondok között csomagoltak be . . . a 
inincziák előnyomulásának tempóját tekintve 
még mindig bőven van idő, ha jön a hír, hogy 
Belfort ostroma meg van szüntetve. 

E helyett a hivatalos lap január kilenczedi-
kének reggelén azt jelentette, hogy Belfort 
ostromlói nyolczadikán vakmerő csínynyel el
foglalták Danjoutin falut, a mely közvetlenül 
a hegyi vár ágyúi alatt fekszik s ezzel az 
ostromlottaktól elvették előterük nagy részét. 

— Nomár — suttogták a polgárok egymás 
közt — azt meg kell adni, hogy ezek a svábok 
alaposan nekilátnak. Hallották, hogy jön Bour-
baki, hát most hoppla, ütnek még egy nagyot 
Belforton. 

Aztán már tizedikén reggel megtudta a város 
lakossága, hogy az ostromlott vár környékén 
ágyúdörgést hallottak nyugat felől. Alig lehetett 
máskép, mint hogy Belfort néhány óra múlva 
fel lesz mentve, Bourbaki hadseregének óriási 
tömegei a Vogézek megnyílt lyukán át beözön-
lenek a Bajna völgyébe. 

A vágy lázában megborzongva várta Elszasz 
felszabadítóit. 

Sajátságos kettős életet éltek ezekben a na
pokban mindazok a polgárok, a kiknek az 
idegenek hatóságaival hivatalból együtt kellett 
dolgozni. Az ellenséges pártok érintkezése kül
sőleg a legszeretetreméltóbb és legkorrektebb for
mák közt folyt. Sőt épen a közeli fordulatra 
várva, olyan udvariasak voltak egymás iránt , 
a melybe az idegenek részéről belecsendült a 
nehezen leküzdött idegesség, a benszülöttek 
részéről pedig az alattomos irónia. S mialatt 
megvitat ták egymással a községi és közigaz
gatási élet napi kérdéseit, mindig egymás arcz-
kifejezését les tek : aggódnak-e az idegenek? 
Talán ők pontosabban tudják, mint mi magunk, 
hogy áll a dolog a kritikus napokban? És a 
németek sem voltak soha biztosak, nincsenek-e 
az elszasziaknak titkos, jobb összeköttetései 
a fenyegető döntés szinterével? 

Senki sem szenvedett annyira az életnek e 
legvégső túlfeszítettsége miatt , mint Emilé 
Küsz. Egyenes és őszinte természetének a tfír-
hetetlenségig ellentmondott ez a bujósdi játék, 
ez a kölcsönös leskelődés és szaglászás, ezek az 
örökös kétértelműségek és alattomosságok. És 
megint újra meg újra mérlegelte a visszalépés 
gondolatát — és mégis mindig elutasította. 
Mert a nélkül, hogy túlbecsülte volna önmagát, 
elmondhatta, hogy nincs senki a városban, a ki 
ezt a legveszedelmesebb és legf elei ősségtelj esebb 
állást csak megközelítőleg is úgy tudta volna 
betölteni, mint ő maga. Lát ta , hogy összes 
kollégái a magisztrátusban a robbanásig el 
vannak telve szenvedélylyel, állandó súrlódás
ban és vigasztalan személyi czivakodásokban 
élnek új araikkal. S végre is ezt annyira meg 

lehetett érteni — hiszen az ember tudta , mibe 
kerül az neki magának is a mélyen megrendült 
idegeken naponkint és óránkint uralkodni, 
fékezni magát — s aztán megint nekifeszülni 
a szakadásig, ha a munka, sürget. 

( F o l y t a t á s a következ ik . ) 

A HÁBORÚ NAPJAI. 
Augusztus 10. Károly főherczeg altábornagy had

seregarczvonala : A Zabietől délre fekvő magasla
tokon osztrák-magyar csapatok az oroszoknak tá
madását az ellenség súlyos veszteségei mellett 
verték vissza. Az ellenség tegnap csak Delatyn 
vidékén bocsátkozott élesebb harczba Kövess vezér
ezredes hadseregével. Nizniowtól északra az oro
szok újra hasztalanul támadtak. Mindenütt, több 
helyütt közelharczban visszavetettük őket. Hin
denburg tábornagy hadsereg-arczvonala: Zaloscetól 
délre ma reggel új harczok fejlődtek ki. Lucktól 
nyugatra és északnyugatra az ellenség csendeseb
ben viselkedett, ellenben a Samyból Köveibe ve
zető vasútvonaltól északra tömegeit újra éjjel és 
nappal szakadatlanul támadásra hajszolta a Sto-
chodon át. Bohamoszlopai többnyire már akadá
lyainkon összeomlottak ; az oroszok itt az egész 
vonalon súlyos veszteségeket szenvedtek. A nyu
gati harcztéren az Ancre-patak és a Somme között 
a tüzérségi harcz nagy erővel tovább folyik. Ba-
zentin le Petitnél az angolok támadási szándékait 
a németek tüzelésükkel nem engedték érvénye
sülni. Az augusztus nyolczadika óta a németek 
kezére jutott sebesületlen angolok száma tizennyolcz 
tisztre és ötszáz főnyi legénységre emelkedett. 
Maurepas és a Somme között este és az éj folya
mán nyolcz heves franczia támadás hiúsult meg. 
Az olasz harcztéren a görzi hidfő feladása követ
keztében beállt helyzetnek megfelelően csapataink 
kivonultak a városból és a Doberdo fensik ellen 
történt ujabb olasz támadások visszaverése után 
hadállásaink szükséges kiigazítását az ellenség által 
meg nem zavarva hajtották végre. Ezen a terü
leten csapataink a legutóbbi napokban 4100 olaszt 
fogtak el. Az ellenségnek a görzi hídfőbe való be
törése alkalmával hat lövegünket már nem lehetett 
elszállítani. Az olaszok tegnap a legnagyobb erő
feszítéseket irányították a Plava-szakasz ellen. 
Tizenkét óráig tartó tüzérségi tömegtüz után az 
ellenség gyalogsága Zagorát négyszer támadta meg, 
a Plavától keletre fekvő magaslatokat pedig há
romszor. Mindezek a rohamok meghiúsultak csa
pataink szilárd ellenállásán. Védőcsapataink közt 
a 22. és 52. számú gyalogezredek osztagai újra 
kitüntették magukat. A tiroli harczvonalon az 
ellenség több támadó kísérlete a Dolomitokban és 
három támadása a Pasubio területen fekvő állá
sainknál meghiúsult. Tengeri repülőrajaink, össze
sen 21 jármű a velenczei arzenált, a pályaudvart, 
katonai jelentőségű és gyári telepeket nagy siker
rel bombázták. 

Augusztus 11. Károly kir. herczeg altábornagy 
hadseregarczvonala: A Kárpátokban küzdő csapa
taink Zabietől délre újra erős orosz támadásokat ver
tek vissza. Stanislautól északkeletre és Monaszter-
zyskától délnyugatra az ellenség túlnyomó erővel 
támadott. Helyenként ugyan sikereket értek el, de 
végül kemény küzdelem után megállásra kény
szerítettük. Az ezen a területen küzdő csapataink 
éppen most érik el azokat a terepszakaszokat, a 

melyek tekintettel az ellenfél csapateltolásaira, szá
mukra kijelöltettek. Az oroszok Delatynt és Tys-
mieniczát megszállták. Stanislauból is harcz i.élkül 
kivonultunk. Hindenburg vezértábornagy hadsereg 
arczvonala: Zalosczétól délnyugatra orosz tönipg 
támadásokat ellentámadásokkal vertünk vissza. Ha 
sonlóképpen véresen visszavertük az ellenséget 
Trosczianiecznél. A kaszovkai Stochod-ivben egy 
osztrák-magyar osztag az ellenség egy eőretolt 
állását elfoglalta. Fath tábornok csapatainál tüzér 
ségünk tüze meghiúsította az ellenség ujabb át . 
kelési kísérleteit. A nyugati harcztéren a Somme-
tól északra a németek ismételt támadásokat utasí 
tottak vissza. Az olasz harcztéren az olaszoknak a 
Plava-szakasz és a Görztől keletre levő új állásaink 
elleni támadásait visszavertük. Bepü'ő-rajaink 
megismételték Velencze elleni támadásukat. 

Augusztus 12. Károly kir. herczeg lovassági tá
bori ok hadseregarczvonala : A Kárpátokban küzdő 
lémet és osztrák-magyar csapatok támadása sike
resen halad előre. Tegnap 700 oroszt fogtak el és 
8 gépfegyvert zsákmányoltak. A Vorochtától dél
keletre megkísérelt orosz ellentámadásokat kivétel 
nélkül visszavertük. Egyébként a kir. herczeg 
hadseregarczvonalának területén csak a Zlota-Lipa 
alsó folyásánál és Zalosczétól délre volt élénkebb 
harczi tevékenység. Hindenburg vezértábornagy 
hadseregarczvonala: Böhm-Ermolli vezérezredes 
hadserege Zalosczétól nyugatra több erős támadást 
visszavert. Kaszovkától nyugatra az ellenségnek 
egy előtéri állása ellen intézett meglepő támadásunk 
alkalmával 170 oroszt elfogtunk és három gépfegy
vert zsákmányoltunk. Stobichvától délre újra össze 
omlottak az oroszok átkelési kisérletei. A nyugati 
harcztéren Thiepval és a Fouraux-erdő között, 
valamint Guillemontnál nagy angol erők támadtak. 
Ovillerstől északra és Pozieresnél közelharczban 
és ellentámadásokkal visszaverték őket. Bazentin 
le Petittől északra és Guillemontnál a tüzérség, 
gyalogság és a gépfegyverek tüzében a támadások 
meghiúsultak. Maurepas és a Somme között a 
francziák heves támadása összeomlott. Hemtől 
északra egy kis erdőrészbe behatoltak. A Somme-
tól délre Barleuxnél meghiúsult egy részleges ellen
séges előretörés. A Maas jobbpartján augusztus 
11-ének éjjelén a Thiaumont-erődtől északnyu
gatra kézigránáttámadásokat, tegnap este pedig 
az erőd ellen intézett erős támadásokat verték 
vissza a németek a francziák súlyos veszteségei 
mellett. Az olasz hacztéren a tenger és a Vip-
pach völgye közti szakaszon az olaszoknak több 
arra irányuló kísérlete, hogy új állásainkat meg
közelítése, tüzünkben meghiúsult. A Görztől keletre 
fekvő magaslatokon csapataink újra visszavertek 
egy erős támadást és itt 10 olasz tisztet és 140 főnyi 
legénységet elfogtak. A Monté San Gábrielé és a 
Monté Santo olasz tüzérség heves tüze alatt állt. 
Bepülőink sikerrel bombázták az Isonzó torkolatá
nál levő olasz ütegeket, a gorgói repülőállomást s 
a Monfalconénál levő Adria-műveket. 

Augusztus 13. Károly kir. herczeg lovassági tá
bornok hadseregharczvonala: Vorochtától délke
letre csapataink állásaikat ujabb heves támadá
sokkal szemben megvédték. Az ellenség teljes 
balsikert szenvedett. Közvetlenül Stanislautól nyu
gatra két orosz hadosztályt elkeseredett, éjjel
nappal tartó harczokban visszavetettünk. A Dnyesz-
tertől északra részünkről csak alárendeltebb erős
ségű csapatok állottak harczban. Hindenburg 
vezértábornagy hadseregarczvonala: Zalosczétól 
nyugatra és északnyugatra Böhm-Ermolli vezér
ezredes hadserege ujabb orosz támadásokat vert 
vissza. Brody vidékén egy harczi repülőnk az el
lenségnek egy Albatros-repülőgépét találta el és 
borította lángba. Volhyniában és a Stochod men
tén a harcz ellanyhult. Hitelesen megállapíttatott, 
hogy az ellenségnek legutóbbi nagy, teljesen meg
hiúsult támadásaibiin a Stochod-harczvonal ellen 
az orosz gárda összes osztagai beállíttattak a harcz-
vonalba és hogy ezek ez alkalommal még sokkal 
súlyosabb veszteségeket szenvedtek, mint az el
lenségnek egyéb hadseregtestei. A nyugati harcz
téren a Thiepval és a Somme között az angolok 
és francziák tegnap egész erejüket összeszedték 
egy egységes támadásra, a mely az ovillers— 
poziéresi szakaszon délután vívott megelőző, el
szigetelt harczvonalon, éjszaka az egész vonalon 
előretört Thiepval és Gnillemont között az ellen
séges roham a támadók legsúlyosabb veszteségei 
mellett összeomlott. Tovább délre a Sommeig az 
újra és újra előretörő francziákkal heves közel-
harczokra került a sor, a melyek egész éjszaka 
tartottak és Maurepasnál és Hemtől keletre még 
folyamatban vannak. Közvetlenül a Sommetól 
délre egy Biuches ellen irányuló franczia támadás 
már a németek tüzében teljesen összeomlott. Az 
olasz harcztéren az olaszok a tenger és a Monté 
San Gábrielé közti új harczvonalunkat nagy had
erővel támadták. A Valloné-völgytől keletre fekvő 
szakaszon csapataink több támadást vertek vissza. 
Újra igen heves harczok fejlődtek ki a Görztől 
keletre fekvő magaslatokon is, a hol az ellenség
nek hét igen heves rohamát vertük vissza az 
olaszok legsúlyosabb veszteségei mellett. Az olasz 
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támadás megkezdése óta 5000 főnyi legénységet, 
közte több mint 100 tisztet fogtunk el. Egyik 
tengeri repülőrajunk a 12-ről 13-ra virradó éjjel 
teljesen megsemmisítette a Velencze melletti Cam-
paltónál levő léghajó-csarnokot. Egy másik repü'ő-
raj a gorgói repülőgép-csarnokot, a Grodo körüli 
telepet s az Isonzó torkolatánál levő ütegeket 
támadta meg sikerrel. 

Augusztus 14. Károly kir. herczeg lovassági tá
bornok hadseregarczvonala: A Dnyesztertől délre 
nem volt lényeges esemény. A Mariampoltól északra 
emelkedő magaslatokon tegnap tüzünkkel szét
ugrasztottunk egy rohamozó orosz lovasdandárt. 
Ma a reggeli órákban az ellenség a Dnyeszter és 
a Zalosczétól délnyugatra lévő vidék közti egész-
arczvonalon ismét szorosabb harczi érintkezésbe 
jutott a szövetségesek haderejével. Horozankától 
délre egy orosz előretörés meghiúsult. Kozovától 
nyugatra csapataink fosztogató orosz osztagokat 
elkergettek. Augusztovkánál és Zborov területén 
zászlóaljaink számos orosz támadást elhárítottak. 
Háromszáz foglyot szállítottunk be. Hindenburg 
vezértábornagy hadseregarczvonala: Böhm-Ermolli 
vezérezredes hadserege Podkamientől délnyugatra 
több órás pergőtűzzel előkészített és gázbombák 
használatával támogatott tömegtámadást vert 
vissza. Az állásaink előtti tér halott és súlyosan 
sebesült oroszokkal van borítva. Uj harczok van
nak folyamatban. Huleviczenél a Stochod mellett 
egy gyengébb orosz előtörés meghiúsult. Stobych-
vától délre elfoglaltunk egy az ellenség által meg
szállott homokdombot és a támaszpont megszálló 
őrségét elfogtuk. A nyugati harcztéren a thiep
val—poziéresi országúttól délnyugatra az angolok
nak tegnap reggel sikerült mintegy hétszáz méter 
szélességben legelői lévő árkunkba behato'ni. Ma 
éjjel ellentámadásukkal a németek ismét kivetet
ték. Guillemont és a délről csatlakozó vonal előtt 
az ellenség tömegtámadásait legsúlyosabb veszte
ségei mellett visszavertük. Épp így összeomlott a 
francziák két igen erős támadása a Maurepas és 
a Hemtől keletre fekvő vidék közti szakaszon. 
Az ellenség kézigránáttámadása Thiaumont erődtől 
északnyugatra tegnap meghiúsult. A La Bassée-
csatornánál és attól délre élénkebb a harczi tevé
kenység. Az ellenség járőrei több ízben nagyobb 
mozgékonyságot mutattak. Kü'önösen Beimstól 
északnyugatra nyomultak e'őre bőséges tüzérségi 
előkészítés után erősebb felderítő osztagok. Az 
olasz harcztéren jelentékeny ellenséges erők a Val
loné-völgytől keletre lévő állásainkat Lokvicza és 
a Wippach között hétszer támadták meg, csapa
taink azonban minden alkalommal teljesen vissza

verték. A fehértemplomi 43. és a szegedi 46. gya-
ogezred újból fényesen megállta helyét. A Görztől 

keletre emelkedő magaslat, a Monté San Gábrielé 
és a Monté Santo heves ágyútűz alatt állottak. 
A Sugana-szakaszban az ellenségnek a Civaron el
len intézett két támadása tüzünkben összeomlott. 

Augusztus 15. Károly királyi herczeg lovassági 
tábornok hadseregarczvonala: Moldavától nyugatra 
Bukovinában és a Tomnatik-hégy területén táma
dásaink tovább előrehaladtak. Az ellenség által 
szívósan védelmezett egyes állások elfoglalása al
kalmával 600 oroszt fogtunk el és 5 gépfegyvert 
zsákmányoltunk. Tartarovtól délre küzdő zászló
aljaink, melyeket Vorochtánál orosz túlerő táma
dott meg, újra a Tatárszoroson lévő állásaikba 
vonultak. Stanislaunál és Jezupoltól délre Kövess 
vezérezredes hadserege egyes előretöréseket vissza
vert. Horozankánál, Monaszterzyskától nyugatra, 
az ellenség egész napon át támadta harczvo
nalunkat. Helyenként, hat, sőt több tömegtáma
dást intézett egymásután, de mindenütt a legsú
lyosabb veszteségei mellett visszavertük. Kozová
tól délnyugatra osztrák-magyar csapatok egy orosz 
előretörést ellentámadásukkal meghiúsítottak. Zbo-
rovnál is, valamint e várostól délre az ellenség 
legnagyobb áldozataival megfizetett összes erőfe
szítések, melyekkel vonalainkba rést akart ütni, 
teljesen eredménytelenek maradtak. Hindenburg 
vezértábornagy hadseregarczvonala : Böhm-Ermoli 
vezérezredes hadseregénél az ellenség Podkamien
től délnyugatra szenvedett rendkívül veszteségtel
jes veresége óta további támadást nem intézett. 
Volhyniában sincs nevezetes esemény. A nyugati 
harcztéren az angolok tegnap déltől kezdve meg
újították támadásaikat az Ovillers—Bazentin le Pe
tit-vonalból és azokat késő éjszakáig a legnagyobb 
szívóssággal folytatták. A thiepval—poziéresi utón 
megvetették lábukat legelői lévő árkunknak ugyan
abban a részében, a honnan tegnap reggel is kive
tettük őket. Egyébként rövid időközökben egy
másután következő számos rohamuk állásaink előtt 
teljesen és igen véresen összeomlott. A francziák 
két izben ismételték meg hiábavaló erőfeszítéseiket 
Maurepas és Hem között. Az Ancre-patak és a 
Somme között és ezen a szakaszon túl a tüzérségi 
harcz még most sem némult el. Az olasz harczté
ren az olaszok támadásaikat úgy a salcano— mer-
nai harczvonalból a Görztől keletre fekvő magas
latok ellen, mint a Wippachtól délre Lokviczá'g 
terjedő szakaszon is szakadatlanul nagy tömegek
kel folytatták és ugyanakkor a szomszédos terü
leteket erős tüzérségi tűz alatt tartották. Csapa
taink az összes rohamokat véresen viszszaverték 

— sok esetben el keseredett kézi tusa után — az 
sz harczvonalon megvédték hadállásainkat. Ki

emelkedő része van a tegnapi nap sikerében a kelet-
galicziai és dalmát landwehr-gyalogságnak, vala
mint a bevált 3. magyar királyi honvédgyalogez-
rednek. Plavánál és Zagoránál is, valamint a Dolo-
mit-harczvonalo:i a Croda del Anconán visszavertük 
az ellenség előtöréseit. Egy repülőgéprajunk siker
rel dobott bombákat egy az Isonzó torkolatánál 
levő olas! ütegre, a roneíri, vermeglianói és selzi 
katonai telepekre. 

Augusztui 16. Az orosz harcztéren Károly ki
rályi herczeg lovassági tábornok hadseregarczvo
nala : Capul vidékén a szövetséges csapatok sike
reiket a Stira-Vipczyna magaslat elfoglalásával 
fejlesztették tovább. Ezen a területen a harczok 
igen nagy elkeseredéssel folynak. Horozankánál, 
monasterzyskától nyugatra osztrák-magyar csapa
tok újra heves orosz támadásokat vertek vissza. 
Egy helyen, a hol az ellenség árkainkba behatolt, 
ellentámadással újra kiűztük onnan. Hindenburg 
vezértábornagy hadseregarczvonala : A lengyel légió 
osztagai a Stochod-melletti Huleviczétől délre ered
ményesen törtek elő. Egyébként nincs nevezete
sebb esemény. A nyugati harcztéren az .Armen-
tiérestől délkeletre lévő harczvonalon és Artoisban 
tegnap is élénk volt a harczi tevékenység. Pozi-
éres vidékén az angolok sikertelen támadásaikat 
tegnap reggelig folytatták, a nap folyamán azon
ban gyalogságuk tétlen maradt. Egy éjjeli táma
dásuk Ovillerstől északra meghiúsult. Moulain sous 
Touvent mellett (Aisne-terület) egy eredménytelen 
gáztámadással kapcsolatban átmenetileg mindkét 
részről felújult a tüzelés. Beimstől keletre erősebb 
ellenséges felderítő osztagokat visszavertünk. Az 
olasz hadszintéren a görzi szakaszon az ellen
ség a Salcano—Vertoiba vonaltól keletre és Oppa-
chiasellánál levő magaslati állásaink ellen heves 
támadásait megismételte. Majdnem mindenütt már 
tüzelésünk meghiúsította a támadást, egyes helye
ken azonban, a hol az olaszok legelső árkainkban 
megvetették lábukat, ellentámadásunk hamarosan 
újra kiverte őket. így összes állásaink szilárdan 
csapataink birtokában maradtak. Az ellenség a 
legsúlyosabb veszteségeket szenvedte és itt 480 
olaszt, köztük egy alezredest és hét más tisztet 
fogtunk el, valamint 6 géppuskát és két akna
vetőt zsákmányoltunk. A 2. számú tábori vadász-
zászlóalj, valamint a 24. és 48. gyalogezred (Nagy
kanizsa) osztagai ezekben a harczokban különös 
dicséretet erdeimltek ki. Zagoránál egyes századok 
előtörései hadállásunk akadályainál hiúsultak meg. 
A Dolomit-harczvonalon Bufreddo állásunk védő-
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csapatai egy támadást kc'zitusában verték vissza. 
A Monté Zebio—Monté Interrotto szakasz ellen 
élénk tüzérségi és aknavető tűz után gyergébb 
ellenséges osztagok indultak támadásra, de könnyű 
szerrel visszavertük őket. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált haltak: BLOSCHE HENRIK, 65. gyalog

ezredben alezredes, az orosz harcztéren. — FODOR 
ELMAR, CS. és kir. kapitány, Brody mellett. — 
HELVEY ADOLF, közös gyalogezredbeli alezredes, 
a hannadosztályu vaskoronarend, a hadiékítményes 
hannadosztályu katonai érdemkereszt és a Sigmim 
Laudis tulajdonosa, Jasloviec mellett súlyosan meg
sebesült a nizniovi kórházban. — BUDALI SAMU, 
mérnök, a 66. gyalogezred kitüntetett főhadnagya 
az orosz harcztéren. — FEKETE ÁRPÁD CS. és kir. 
konzulátusi tisztviselő, önként jelentkezett nép
felkelőhadnagy, századparancsnok, az orosz harcz
téren. — NÓVÁK GYULA, a zsedényi evangélikus 
gyülekezet tanítója, tartalékos honvédhadnagy, a 
bronz, kis- és nagy ezüst vitézségi érem tulajdo
nosa, az északi harcztéren, Sokolovnál, 28 éves 
korában. — KURUCZ JENŐ, a 6. honvéd huszár
ezred tartalékos hadnagya, jogszigorló, a vitézségi 
érem tulajdonosa, a Lipnik körül vívott harczok-
ban. — Dr. KNOTZ OTTÓ, ügyvédjelölt, tartalékos 
hadnagy, az olasz harcztéren, 85 éves korában. — 
AJTAY ISTVÍN, Ajtay Jánosnak, a Károlyi grófi 
uradalom főerdészének fia, a volhiniai harczok-
ban kapott sebei következtében a gorohovói kór
házban. — Felpéczi GYŐRY JÓZSEF, gyógyszerész-
gyakornok, közös gyalogtzredbeli önkéntes sza
kaszvezető, az északi harcztéren, 20 éves korá
ban. — KLINGER ISTVÁN, tüzérzászlós, az olasz 
harcztéren, 25 éves korában. — LUCZAY LÁSZLÓ, 
honvédzászlós" és ERDEY JÁNOS, hadapród, a Monté 
San Michelén. — FRÖSCHL KÁLMÁN, honvédzászlós, 
az Isonzó-menti csatában, 21 éves korában. — R A J 
ISTVÁN, tüzérzászlós, magyar és német vitézségi 
érmek tulajdonosa, Horodisce mellett, a Szeret 
partjain, 22 éves korában. — Ifjabb EGRESsy P É 
TER, közös gyalogezredbeli zászlós, Kamarovká-
iiál, 28 éves korában. — Ujabb SZÉKELY GyÖRGY, 
joghallgató, honvédzászlós, 24 éves korában. — 
KÁRÁSZ BÉLA, honvédzász'ós, a San Martinón. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Nagy
bányai HORTHY ELEK, 78 éves korában, Bertg-
scmban. — Felsőeőri és bcdorfalvi BARANYAY GÉZA, 
földbirtokcs, m. kir. államvasuti ryug. felügyelő, 
70 éves korában, Budapesten. — MESTERHÁZY 

GYULA, kékfestő árú-kereskedő, a Bábaközi Ta
karékpénztár igazgatósági tagja, 59 éves korában, 
Kapuváron. — OTT JÁNOS, nyug. vasúti üzlet
vezető, 62 éves korában, Bártfa-fürdőben. — Hajdú
dorogi BALOGH MIHÁLY prépost, görög katolikus 
püspöki helynök, volt országgyűlési képviselő, 59 
éves korában, Máramarosszigeten. — BODOR KÁ
ROLY, műszaki tanácsos, az arar.yosmaróti állam-
építészeti hivatni főnöke, 54 éves korában, Ara-
nyosmaróton. — BUSA ÁKOS, a vármegyei árva
szék elnöke, megelőzőleg a tiszai alsó járásnak 
másfél évtizeden át volt főszolgabirája, 54 éves 
korában, Szolnokon. — Komoróczi és szentandrási 
dr. BBKCSIK ISTVÁN, nyug. kir. törvényszéki biró, 
48 éves korában, Budapesten. — Kisrákói és biszt-
ricskai LEHOTZKY VILMOS, nyug. királyi központi 
járásbiró, 47 éves korában, Budapesten. — Kö-
PEPDY VIKTOR, a Garz—Danubiusz-gyár mérnöke, 
47 éves korában, Budapesten. 

HERMANN OTTÓNÉ, szül. borosnyai Borosnyóy 
Kamilla, a kitűnő természetkutató özvegye, a ki 
maga is jeles irór.ő volt, több regényt és ifjúsági 
könyvet irt, 71 éves korában, Budapesten. — 
özv. MARTINY HENRIKNÉ, szül. Feil Vilma, a csö
möri szőlőhegyen, 85 éves korában. — LOVRICH 
GUSZTÁVNÉ, szül. Harácsek Emma, közismert és 
tekintélyes fővárosi család tagja, 70 éves korá
ban, Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
3018. számú feladvány Lindgnist 0-tfíl, Stookholm. 

SÖTÉT. 

8 

3013. számú feladvány megfejtése Bnkovetz L-tfil. 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. Bel—fi d4-dS 
2. Hf5 -e3 t . _ Kc2xd2 
3. He3—f5 f stb. 

1. Ke2-d3 
2. Ka3—b3 ... _ Kd3 e4 
8. Hf5-g3 f stb. 

3014, szánra feladvány megfejtése rriteoh Károlytól 
Világos. Sötét. 

1. Ve7—g5 Hd8—e6 
2. Vg5xf51!stb. 
1. Ba8—a4 
4. Vg5-d2 stb. 

Világos. a. Sötét. 
1. Ke4-d5 
2. Vg5—d2 f stb. 

Helyesen fejtették meg: A tBudapesti Sakk-kön (Hu-
dapett). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Kintiig Ró
bert (Fakert). — Székely Jenő (Győr). — Báosi Péter 
(Budapest). 

Szerkesztői üzenetek. 
Már hiába várnak. Csak már béke lenne. Semmivel sem 

különbek az olyan népdalszerü katona-rigmusoknál a 
milyenek most ezerszámra teremnek s el is tűnnek a 
lemenő nappal. 

Július. Homályos és erőtlen vers ; mikor irta nem volt 
igazi, lelkét felrázó gondolata. 

Csatadal. Nem valami nagy szerénység van a refrain-
jében, a mely azt mondja, hogy hazánk szavára elsá
pad az orosz s ered sebes futásnak. 

<J5 0O0 
°0 

A «Vasárnapi Ujság» 29-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : A ki hazudik az másokat 
csal meg, a ki igazat mond, az önmagát csalja. 

a b o d e f g h 
vn,Aoos. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál, 
Szerkesztőségi inda : Budapest. IV.. Vármegye-utoza 11. 

Lapkiadó tulajdonos Franklin-Társulat IV., Egyetem-ntoia 4. 

LBZKAUIZ 
szeplő ellen 
a l egb iz tosabban ha tó szer . 

I 

Ara 2 korona. 9 
W • • • • • I II • II l l | . • , • • • , I . , I . „ 

Kapható: 
Török József 
gyógyszertára, 
Budapest, VI., 
Király-utca 12. 
sz. és Csillag
gyógyszertár, 
Nagyvárad. 

Vadászsportot üzőK 
akár itthon, akár a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

„NIMRÓD" 
KÉPES VADÁSZUJSAG-ot 

+ Az elhízás - | -
kitűnően bevált ellenszere az arany
érmekkel és oklevelekkel kitünte
tett Dakodln. Nincs tulerós test, 
nincs kiálló csípő többé, hanem 
ciak karoeu elegáns alak én kecses 
termet. Nem orvoeBág ez, nem tit
kos szer, canpan a tulerős, de egész
ségéé egyénnek biztos eszköze a nor
mális testalkat elnyerésére. Diétára 
nincs Hsükeég. sem a szokott élet
rend megváltoztatására. A hatás 
megcp"). Egy csomag, amely egy hó-
napraelág, 750 K, két csomag 14 K. 
Kapható a pénz előleges beküldése 
vagy utánvét mellett. Gyártelep: 
Hivaryon & Co. Newyork. Egyedüli 
szétkfildési hely: Gross Antal ki
viteli háza, Budapest, VIII. ker., 

Jdzaef-körut 23/n. sz. 

k 
^IÍÜÍÜÜÜIÍÜÜÜÜÜÜÜÍH 

A Magyar Könyvtár 

kaszetta kiadása. 

Ambrus, Heltai, Kaffka, Kóbor, Krúdy, Lakatos, 
Molnár, Sebők, Színi, Szöllősi 

« ( 

I Állandó melléklete: 

„R vadászeb 
czimil egyedali magyar nyelvű eb- • 
tenyésztési szaklap. — M i n d k é t l a p t 
gyönyörűen illusztrálva. 
• • • • • • • • i M H W B M H B B B I l l i n i l l l l l 9 

Előfizetési ár mindkét lapra: egész • 
évre 14 kor., félévre 7 kor., n e g y e d - * 
évre 3.50 kor., egyes szám ára 50 fillér, t 

Tessék mutatványszámot kérni. | 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda- • 
pest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. X 
(Franklin-Társulat.) X 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hivat-
• • • 
I I I 

• 1 1 
• a a 

f* F. elbeszélését Mf\ 
\J^W tartalmazza JJJ kötetben, 

külön-külön kötésben, színes borítékkal. 

A tíz kötet egy kaszettában ára 6 K. 

MAGYAR KÖNYVTAR 
A F R O N T R A ! 

Tíz füzet, tartalmaz 64 kitűnő elbeszélést. 

Ara tábori csomagolással együtt 3 K. 

Kaphatók minden könyvkereskedésben. 
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A magyar katona 
aranykönyve 

W0IN0VICH EMIL 
ei. és kir. gyalogsági tábornok 

fizetése alatt szerkesztette 
VELTZÉ ALAJOS 

cr is kir. alezredes, a cs. és kir. 
bedilevéltár osztályfőnöke. 

K6zrem6ködtek I 
REICH ÁRPÁD 

m. kir. houvédbuszár-alwredei 
ét 

SEBŐK ZSIGMOND. 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 

A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 

El fog késni, 
ha uem rendel azonnal egy 
hegedUt Ifi drb. felszereléssel 
12 K-ért. Szeptember l é tői 
ezen készlet 20 koronába fog 
kerülni. — H e g e d ű kész
letek t i n ó m kivitelben 
20 koronától 500 koronáig. 

WAGNER 
,,Hangszer-Király" Budapest, 
József-kSrut 15. sz. Árjegyzék 
ingyen! — Előleg küldenrlő! 

„Wagner" névre ügyelni 

A SJÍ !A M» 2A *A 2A2A 2A 2A 2A 2A 2A 2 A 2 
[tX»ItX»Jcij;«X»J»X»I«)-»I«X»Ie'Ji«)-»;»)».«tojt) »Jt ».«»», 

Érdekes újdonság! 

A mm mosvor művészet 
Képzömíiuészeti nnthológln 

Szerkeszti: Előszóval elllttt: 
GYÖNGYÖSY N Á N D O R PÁKAI GYULA 

Cikkeit írták : 

GR. ANDRÁSSY GYULA, MAGYAR ELEK, 
BÁLINT LAJOS, MALONYAY DEZSŐ. 
GYÖNGYÖSY NÁNDOR, RÓZSA MIKLÓS, 
LYKA KÁROLY, SZABLYA JÁNOS. 

A kötetet több mint 150 szép kép díszíti. 
Ára 6 korona. 

Megrendelhető: 

L A M P E L R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t-nál 

Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
és minden könyvárusnál. 

Un 
•ú 

-\ i 

I . Széchenyi eszmevilága. I. Gaal 
Jetit, Beöthy Zsolt, Próbásba Otto
kár, Kenessey Béla, gróf Vay Gáborné. 
gróf Andrássy Gyula tanulmányai. 
Kötve K 1.60 

a. A szikratávíró. A. Slaby tanárnak a 
német csiszár előtt tartott felolvasásai 
után átdolgozta Kreu\er Gé\a mérnök. 
Kötve K 1.20 

3-4. A természet tudomány fejlődé
sének tör ténete . Két kötet. Irta 
IVilhelmBölsche, ford. Scböbflin Aladár. 
Kötve K 2.40 

5. Kant-Breviarium. Kant világné
zete és életfelfogása. A müveit ember 
számára, Kant irataiból összeállítom 
dr. Gross Félix, ford. dr. Polgár Gyula. 
Kötve K 1.60 

6. Az emberiség jövője*. Irta Heinrtch 
Lhotxky, fordította Schöpflin Aladár 
Kötve K 1.20 

9. A tömegek lélektana. Irta Le Bon, 
ford. Ballá Antal. Kötve K a.— 

10. Rodin beszélgetései a művé
szetről . Összegyűjtötte Paul Gsell, 
ford. Farkas Zoltán. Kötve K 1.20 

11. Henr i Bergson filozófiája. Irta 
Kéné Gillouin, ford. Farkas Zoltán. 
Kötve K 1.20 

12. Széchenyi eszmevilága. II. kötet. 
Apáthy István, Imre Sándor, Pauler 
Ákos, Zsilinszky Mihály, Márki Sándor, 
Gaal Jenő tanulmányai. Kötve K 1.60 

13. A franczia irodalom főirányai. 
Irta G. L. Slrachey, angolból ford. 
Schöpflin Aladár. Kötve K 1.60 

14. A világegyetem élete. Irta Svante 
Arrhenius, fordította Polgár Gyula. 
Kötve K 2.— 

15. Az ember helye a természetben. 
Irta Lenhossék Mihály dr. Kötve K 1.60 

7. A vagyon tudománya. Irta /. A. 16. Az élet ér te lme és értéke. Irta 
Hobson, fordította dr. Sidó Zoltán. Rudolf von Eucken, íord. Schöpflin 
Kötve K a . — Aladár. Kötve K a.— 

8. A szocziológi* vázlata. 17. A gondolatszabadság története. 
Irta G. Palanté, lord. dr. Mikes Lajos. Irta J. B. Bury, ford. Balog Gábor. 
Kötve K 1.60 Kötve K a.— 

Megrendelhetők: 

LAMPEL R. könyvkereskedése (WODIANER F. és FIAÍ) R.-T.-nál 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben. 

lliiiiiiiii^^^SiiiiiiirMii^iitliiliiiiriiS 

Pü^USi lH^Hiüüü^ü^i 

Kultúra és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

ySCSS*2SK52WSH£23^^ 

M o s t m e g j e l e n t 
érdekes újdonság: 

A sűrso kérdés 
Emberföldrajzi és 
politikai tanulmány 

j Irta: SEBŐK IMRE dr. 

Ára 1 korona 50 fillér 

Megrendelheti : 

LAMPEL R. könyvkereskedése í 
(Wodianer F. és Fai) részvénytársaságnál [ 
Budapest, VI., Andrássy-út a j . j 

és minden könyvárusnál 

p » » » * ; W , * - * - » o « r a > o r e ^ ^ ^ ^ ^ 

ismammmmmumuBismmamamaammmammmma 

Két kiváló iró 
legújabb munkája I 

Bűbájosok 
NoVtJH 

Irta Kosztolányi Dezsi 

Ára 3 K 5© / 

Tavaszi játék 
Regéim 
Irta Lakató* Lávái 

Áru 3 K $• t 

A Franklin-Táisalat kiadása 

Kaphatók minden 
könyvkereskedésben 
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80 kur. 
30 • 
3 0 > 
25 « 
30 • 
3 0 -
3 0 • 

Ci lko i harmonika 3 váltós, aczélsarokvédőkkel 
Caeadór harmonika 3 váltós, 3 sor hanggal 
Cintányéros harmonika 3 váltós, tapsnutókkal 
Családi h.-irmonika 4 basszussal, bécsi torma „ 
Táncx harmonika 3 váltós, cs dahanggal 
Strkantvus huszárharmonika 3 váltós 
Pos tás harmonika 3 váltós, erős kivitelben 
Vadász harmonika 4 váltós, 4 sor hanggal 25 
Két- és háromsoros harmonikák 4 0 kor.-tól 400 kor. lg-. 

WAGNER 
„ H A N G S Z E R K I R Á L Y •• n á l 

Budapest, V i l i . , József-körut 1 5 . 
Kérjen harmonika árj.-gyzékct. - Előleg küldendő. 
Ügyeljen a ,,Wagner" névre, mart könnyen t e v e d h . t l 

• 
Most jelent meg 

Kerpely Béla könyve i 

„Nimródok o fronton" 
Mulatságos vadászese
tek a nagy háborúból. 

Vadász m i l i ő b e n tar tot t hadi tudósi tások, melyek 
a vadászt és nem vadászt egyaránt é rdek l i k . 

A diszes kiállítású kötet 
= ára 2 korona = 
(bérmentes küldéssel 2 K 40 f). 
IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Megrendelhető: a „NIMRÓD" 
képes vadászújság kiadóhivata
lában, Bpest, IV., Egyetem-u. 4. 
(Franklin-Társulat) a pénz be
küldése vagy utánvét mellett. 

{Fronton levő hozzátartozójának nem 
küldhet ennél kedvesebb olvasmányt! 

g a, • •• !• .11 •» ii IIII • H a . — 1 i , * , — • • • • • • > • — • • • • • i «•••• • • ! » • • • • • ••— • •» -—• - n w i — • • • — • • • . • • ] 

Most jelent meg! 

KORÁNYI BOLDIZSÁR 

YÉRFOLTOf 
Énekszó a förgetegben 

1914—1916 

Ara 4 korona 

Megrende lhe tő : 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 

Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
és minden könyvárusnál 

Magyar Könyvtár 
Szerkeszti RADÓ ANTAL 

Júliusi sorozat: 
I B S E N : 

ROSMERSHOLM. 
Szinmű 4 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. 

(820-822.) Ára 9 0 fillér. 

RUDOLF H E R Z O G : 

A Z Ó R I A S . Fordította Benedek Marcell.' 

(823.) Ára 3 0 fillér. 

RIEDL FRIGYES: 

Shakespeare és a magyar irodalom. 
(824.) Ára 3 0 fillér. 

Megrendelhetők: 

LampelR. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) R-T. 
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 

: 

£l|llll!llllllllllllllllllllllllllllllll!'jil!lllll|||||||||||||||||!||||in|! 

<s Olvassa a © 
hirdetéseket! 

SDBasflMsMmnHiiiiHNitwii 11 ttifintii i f n un ttititniiiif iiim tti i f n uuu^ 

RZ RÉRO 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat, 

• 
• 
• 

Minden számában érdekes és 
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
fejlődéséről és czéljairól kitűnő 
és könnyen érthető népszerű 
czikkeket tartalmaz. * 

Különösen figyelemre méltók 
a léghajózás és repülés hadi 
alkalmazásáról irott közlemé
nyei, valamint az ifjúság szá
mára külön fenntartott kisrepülő
gép (modell) rovata. 6. 

Mutatványszámokat a kiadóhivatal szívesen küld 
Budapest, 1. ker., Retek-utcza 46. sz. 

1111111111111115 

i iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniH 

| RENDELÉSNÉL SZÍVESKEDJÉK LAPUNKRA HIVATKOZNI 1 
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I 
Franklin-Társul** nyomdája , Budapest , I V n Egye t .m-utcaa 4. 

35. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, AUGUSZTUS 27. 

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoaa 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési f Sff,szévre 
* ' Félévre _ • : { feltételek: \ N^edevMi 

80 korona. A • Vílrir)Jín>iiitó»-vnl 
10 korona, negyedévenként 1 koronával 

6 knrnnii. ^ -,„ több. 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

FEDEZÉK-CSINÁLÓK FÚRÓGÉPPEL DOLGOZNAK A KARSZT SZIKLÁIN. 

A Z O L A S Z H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei. 


