
560 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 35. SZÁM. 1916. 63. ÉVFOLYAM. 

A magyar katona 
aranykönyve 

WOINOVICH EMIL 
K. la kir. iralocaáii tábornok 
mattn alatt nerkentett* 

VELTZÉ ALAJOS 
a. ét kir. alezredw, » w. éi kir. 

hadjlniltár otítálrlőooke. 

KSiremflkődtek I 
REICH ÁRPÁD 

m. kir. taoDvédhaszár-alwredet 
él 

SEBŐK ZSIGMOND. 

Képmel lékletekkel 

Ára kötve 6 korona 

A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 

FÜZESSÉHY PENZIÓ. S S S n , 
Budapest, VIII., Baross-utca 5 3 . otthona. 

KKMMMMMMMM^I 

Most jelent meg 
Kerpely Béla könyve: 

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

Vadász miliőben tartott haditudósitások, melyek 
a vadászt és nem vadászt egyaránt érdeklik. 

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

Megrendelhető: a „ N I M R Ó D " 
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! 

;as^!í 

Magyar Könyvtár 
Szerkeszti RADÓ ANTAL 

Júliusi sorozat: 
IBSEN: 

ROSMERSHOLM. 
Szinmű 4 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. 

(820-822.) Á r a 9 0 f i l lér. 

RUDOLF 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.) Á r a 3 0 fi l lér. 

Megrendelhetők: 

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

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hiYat-
::: kőzni.::: 

Olvassa a 
hirdetéseket 

AZ RÉRO 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyediili magyar hivatalos folyóirat, 

Minden számában érdekes és 
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
fejlődéséről és czéljairól kitűnő 
és könnyen érthető népszerű 
czikkeket tartalmaz. 4 

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

• 
• 

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

Hirdetmény. Ezennel közhírré tétetik, hogy a Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XXXVI. sorsjáték) 6. osztályának 
húzásai f. évi szeptember hó 6-tól október bó 3-ig tartatnak meg, még pedig a következő napokon : 
szeptember: 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, október : 3-án. 

A húzások a négy első napon •/• 9 órakor, a többi napokon 9 órakor kezdődnek és a magyar királyi ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétében nyilvánosan történnek a M. Kir. Szab. Osztálysorsjáték huzási termében. A sorsjegyeknek a 6. osztályra való megújítása a játékterv szerint 
minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt, 1916. évi augusztus hó 30- ig eszközlendő. 

Budapest, 1916. évi angosztus hó 20-n. Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
• Tolnay. Hanay. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utota 4 

s ̂ XRNAP 
36. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 

SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, SZEPTEMBER 3. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utoza U. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészévre _ * iűj i i 1 Felévre _ _ feltételek: \ Ne(rvedévre _ 
30 korona. A • Világknóniká>-\ai 
10 korona, negyedévenként 1 koronával 

S korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg

határozott viteldíj is csatolandó. 

E G Y H A D T E S T V E Z É R K A R A . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei. 



— — — ü l i — I I I — 

562 VASAKNAPI ÚJSÁG. 36. SZÁM. 1916. 63, ÉVFOLYAM. 

SZENT BORBÁLA KÉPE. 
REGÉNY. - IRTA HAVAS A L I S Z . (Folytatás.) 

Medekkel sokat beszélt a reformokról, bár 
Medek húzta, halasztotta, hogy mozogjon a 
dologban, hogy irjon róla, de annál szivesebben 
tárgyalta Edittel. Közben figyelték is egymást, 
apró, kedves mozzanatokat vettek észre, anél
kül, hogy szóvá tették volna. Komolyságukból 
lassan úgy olvadt, olvadt valami, mint a gyer
mek kincskópen tartogatott kristályczukrából, 
melyet mégis, maga előtt is lopva, meg-megizlel. 
Vagy meg sem izlel, csak épp meleg kezében 
olvad kicsi s megint egy csöpp. Edit nemsokára 
észrevette, hogy Medek nem egészen arra figyel, 
a mit ő mond, hanem az ajka formáját rajzolja 
körül szemével, foga csillogását lesi, vagy a sze
méből előbúvó fényeket, a bőre árnyalását, haja 
esését, önkéntelen gesztikulálásnál a karja haj
lását, keze vonalait s ha lábát megmozdítja, már 
czipőt húz reá a férfi pillantása. Eégóta és sok 
férfin tapasztalta ezt s ilyenkor mindig abba
hagyta a téma mélyítését, gondolta : Ugyan mi
nek? S felületessé vált. Most sem akarta a finom, 
de álnok kis játékot tudatosan tovább űzni. 
S mégis Medeknek megbocsátotta. Talán azért, 
mert ő maga is tudta, hogy akaratlanul, alig 
sejtve, okot adhatott erre, hiszen a nyugtalan
ságot nem lehet végkép elrejteni, a hogy leküz
deni nem sikerül, úgy lehazudni sem. Gyakran 
megfordult az új barát Szabóéknál, Gáborral 
egyeztek, Eózsi is, az anya is rokonszenveztek 
vele. Természetesnek találták, hogy megérke
zett Editért az, a ki mellett megfelelően elhe
lyezkedik az életben. Ideje! Mindegy, meghalt-e 
Valodja, vagy sem, kezdheti regényen életét a 
nő, de csak azért, hogy legyen mit mesélni, ha 
megöregszik.. Ilyenformán gondolták. Csupán 
Gabi mondta néha : Edi, ne menj Medek bácsi
hoz, akkor inkább Éjszem herczeghez. 

— Miért? 
— Mert ő messze van, nem ér oly hamar ide. 
Többször lábatlankodott körülöttük, mint a 

férfi szerette volna, túlengedékenynek tartotta 
emiatt Editet, de nem akarta kedvét rontani. 

A leány arra gondolt, hogy ni, az évek hogy 
tűnnek, mint a vándormadarak, de a tengerbe 
zuhannak, vagy elfogdossa valaki sorra mind, 
nem térnek vissza. Az a tenger és az a rabtartó, 
melytől semmit sem kapni vissza, a múlt. S ha 
asszony lenne, intelligens és jómódú férfi olda
lán, családjában értékesítve önmagát, igaz em
beri életet élne. Kevesebb elvont tépelődés és 
képzelődés, több igazi boszúság, baj, de öröm is, 
földben gyökerező. Medek teljesen a földön áll, 
messze a felhőktől, de emelt fővel. S talán lap
pang Editben valami tehetség, a miért kár volna, 
melyet valakinek át kellene adnia, a kiben ki
fejlődik. 

— De én nem vagyok szerelmes, bár érde
kel, — mondta anyjának. 

— Az istenért, ideje, hogy ne légy gyerek. 
Én magyarázzam neked, modern leánynak, hogy 
húsz éves hajadonkáknak kell szerelemből férj
hez menni, akkor is elmaradhat. Felnőttek, 
meglettek kezet nyújtanak és azt mondják : Jól 
van, jó társak leszünk. És az ilyen még többször 
beválik. 

Idegennek tűnt ez Edt szemében, szenve
délyre vágyott, de hallgatott. Nem akarta el
árulni, hogy nem érzi át, mennyi idős, puszta 
szó előtte a szám. Most rajta áll, hogy a való 
életet válassza. Olyat, mint a Eózsié. Ugyan 
nem volt már a régi nagy melegség közte és 
férje közt. Valahogy észrevétlenül szoktak le 
róla s Edit inkább számon tartotta, mint ők, 
hogy mikor ridegségeket mondogattak egymás
nak, nem is következett békülés. És látta min
denfelé, könyvekben is, maga körül is, a férfit s a 
nőt, a mint öntudatlanul hibázik. Kicsiben és 
nagyban elhibázza az életet s nem tudja, mikor 
és hogyan, nem is keresi magában a hibát. És ez 
a kettő hivatott, hogy jóvá tegye egymásnak az 
életet. Tudta, hogy ő sem lesz kivétel. Félt, 
fázott attól az elhatározástól, melyet máskor 

pedig kivánt, de sokszor úgy volt, hogy minden 
aggodalmát el fogja felejteni a döntő órában, 
az ilyen elfelejtés tesz lehetővé sok mindent. 

Mikor a gyümölcsfák fehér és rózsaszín vi
rágba borultak, Edit és Medek kirándultak a 
fogaskerekű kis vonattal s Editnek emlékei 
támadtak . . . Mikor még az intézetből jöttek 
ide sokan, [énekeltek s külön kis elmélkedé
seiket fontoskodva fűzték tovább, bár azért 
mindig egy helyben maradtak. 

Könybe lábadt a szeme, mert Margit hangja 
csengett fülébe. Beszélt róla Medeknek. 
' — Ej, okos ember kellett volna, ki legyőzi a 

rossz hangulatokat, melyek elfogták, a ki meg
tanítja a reális élet szépségeire, szóval, a ki gyó
gyítgatja. Úgy sejtem, Mayernek kellett volna 
annak lennie. Máskülönben mit keresne ez az 
ember maga mellett, Edit? Nem tétszik nekem 
ez az alak . . . Hanem beszélhetne végre arról, 
a mi miatt nem látott meg minket a kórházban, 
nem látott a bajainkon túl. 

Edit akadozó szóval kezdte, de azért úgy 
érezte, jó, ha elmondja szerelme történetét. 
Medek olyan mosolylyal nézte, mint a gyerme
ket, mikor mesét mond, melynek minden szavát 
komolyan veszi. A leány beszéde mind'folyé
konyabb lett, hangja áthatóbb, arcza megeleve-
nült s a szeme valahova távolba csillant. 

— Hát igen, ez szerelem volt s a ki átérezte 
és elmondta, az tud szeretni nagyon is, szenve-
délylyel és kitartóan. Az ilyen szerelem nem 
múlik el, ha egyszer megvan valakiben, csak 
a ki iránt érzi, a személy változik. 

— Szóval eleven fa az ilyen érzés, mely leve
let hajt s azt hullatja, míg télre nem válik? 

Medek nevetett. — . Úgy értettem, hogy ha 
most ezt az álomalakká légiesült embert meg
látná, szeretni akarná, de érezné, nem ő az, a kit 
szeret. És az nincs is többé sehol, akár él valahol 
egy Vilnovszkij, akár nem. 

Jó volt ígv, hogy Medek többet nem kér
dezett s nem kivánt semmitsem. Edit lelkén 
úszhattak, libeghettek a hangulatok, mint le
vegőben a meleg illatok, 

A tevékeny grófnő sürgette a reformokat s 
Edit előbbre vitelét pályáján. Az ilyesmi szintén 
társadalmi érdek, mondta Medeknek, ha valaki 
lelkes és hozzáértő. Magában bizom, hogy nyélbe 
tudja ütni. 

- Minek? — kérdezte Medek. — Editnek 
máskép kell változtatnia életén. 

— Jó, jó, — mosolygott a grófnő — ez már 
nem az én dolgom, de egyelőre pályáján kell 
maradnia még változott viszonyok közt is. 
Asszony van sok, de ilyenfajta reformer kevés. 

Ez már az én dolgom, gondolta a férfi s nem 
tett semmit, nem, ő épp el akarta téríteni ebből 
az irányból. Féltékeny volt Edit terveire, rá
érnek majd, ha őt magát megnyerte. 

A grófnő várt, várt, aztán keresztülvitte 
tervét más úton s Editet meglepte vele. Olyan 
örömnapjai voltak ezek, hogy arra gondolt Edit, 
ez a tetőpont, ezután csak esés, baj követkéz-
hetik. Az első derűben már a borura gondolt 
és a ború be is köszöntött, mintha hívta volna. 
De mindegy, csak tisztába jöhessen magamagá
val. Nem könnyű, mert körülötte minden in
kább kábítja, mintsem józanságra indítaná. 
Mindenki beczézi, kiméli, mint olyat, kiben a 
fontolgatás izgalmai kergetőznek. Világéleté
ben sohsem volt még'ilyen villanyos jókedvé
ben. Sohasem tudta még így érvényesíteni a 
benne élő szeretetet, mint most, mindenki 
érezte ezt, a ki közelébe jutott, növendékei is 
hatványozottan szerették, hálás a gyermek a 
vidámságért. Ha belépett közéjük, már sugár
zott feléje az az energia, melynek olyan erőtlen, 
színtelen nevet adtunk, hogy : szeretet. Gondo
latai is frissebben ébredtek és villámgyorsan 
találták meg a kifejezést. Mostanában többször 
olyan problémákon törte a fejét, hogy új kosz
tümje milyen legyen, nem épp sablonos, mégsem 

feltűnő. Új kalapjának hajlása harmonizáljon 
arczával. A fátyol kell hogy bizonyos varázs
erőt rejtsen magában. És az alakja. . . nem 
volt szándékában, hogy a testiséget kiemelje, 
kihívóvá tegye, de kis szobrászati érzéket szük
ségesnek tartott az intelligens nő ruházkodásá
hoz. Figyelte ezért alakja, keze, lába, nyaka 
stilusát. S különös, mikor Mayerrel eféle szóba 
került, Mayer nem biggyesztette ajkát, semmi 
lenéző, vagy unatkozó nem tükröződött rajta; 
Editnek pedig Margithoz szálló gondolata sóhaj 
volt ilyenkor: Nem tévedtél az élettel szem
ben ? Nem voltál csakugyan túlgyermekes ? 

Ha mostanában az utczán járt, simogatták 
a nő- és férfi-tekintetek megszinesedett arczát 
és ragyogó pillantását keresték az utóbbiak. 
A tavasz is kedveskedett neki, olyan siető, pazar 
gazdagsággal folyta körül, mintha kárpótolni 
akarná mindazért, mit saját hibájából elmu
lasztott. 

Klemi tudta, hogy Medek jár Editékhez. Ez 
semmi, vigasztalódott, kis játék egy «komoly» 
leánynyal, ha egy leány komolyan beszél re
formokról férfiúval s nem csak eredetieske-
désből, az nem veszedelmes. Klemi ismerte 
Editet és magamagát is és úgy tudta, hogy 
néhány tekintete, egy szava véget vet Medek 
kis játékainak. Később az jutott eszébe, hogy 
Editet hozzáadja Mayerhez, hisz a mint hír
ből ismeri, nagyon összepászolnak. Kezdte is 
pedzeni a dolgot, de nehézségekre bukkant, 
Edittel és Mayerrel közös társaságban kell meg
fordulnia, ehhez idő kell, de mintha megkésett 
volna. Hogy lehet ez? Edit megváltozott.Medek 
hatása látszik rajta . . . 

— Jöjjön, nézzük meg, nyilnak-e már orgona
bokraink, — mondta egy csupa élet, szép napon 
Medek Editnek. 

A Városligetnél vadabb, erdőszerübb ligetbe 
mentek, minden ragyogott az április ajándé
kozta nyárias melegben, a két útszegő, magas 
orgonasor még mindig csak igérte a pompás 
virágzást, telidestele volt sötétlila bimbófür
tökkel. 

Esős nap jött, de a következő annál szebb 
volt. Ismét kimentek. Beájuk, nemcsak reájuk, 
beléjük kaczagott a nyiló orgoni erőtől duzzadó 
szépsége. 

— Nézze, itt a természetes lugas, a mit 
meg akartam mutatni. Kukkintson be, milyen 
sűrű virágos, kedves zúg ez, — szólt Medek. 

Egy bokorcsoportból kipusztultak a belsők 
s a külsők körben megmaradtak, belső oldalu
kon is érte a nap s ott is virágot fakasztott. 

— Bebúvok, — mondta Edit. 
— Csak vigyázzon, könnyen megakad. 
— A kalpagomat leveszem, nehogy megté

pázzák a bokrok. 
A férfi elvette, de így meg a haja akadt meg. 

Medek kiszabadította. 
Hisz egész tágas, derűs hely, örvendezett 

Edit odabenn. Medek is belülkerült, az illat 
egész láthatatlan felhője vette körül őket. 

— Ez a legszebb ág az egész ligetben, — 
mondta Edit és utána nyúlt egyiknek. 

A férfi nem segített, nem húzta le az ágat, 
nézte az ágaskodó leányt, a mint hajlítja le 
magához s hátra szegett fejjel, élvező arczczal 
várja, hogy simulón hozzáérjen az ág, hogy 
egészen magába szívhasson színt és illatot. 

— Edit! 
A leány összerezzent s az ágat hirtelen el

eresztette. Felcsapódott az, egész áradat virá
got hullatva reájuk. 

Ez a hang és a közeledő, lángoló sötét szem-
Boldog megrezzenés, mintha álom valósulna... 
ijedt megrezzenés!. . . Medek-ez, csak Medek!... 
Nem a régi ember hangja s szeme, csak egy férfi, 
kivánó, lázas szemű . . . Nyilt, rémült tekintet
tel, szemrehányással is, gyors önváddal is tekin
tett a férfira s az megriadt. Más pillantást várt, 
más volt az, a milyet joggal várhatott. 
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A felcsapódott ág még mindig neheztelőn, 
búsan bólogatott felettük. Lassan, mint egy-
egy szemrehányás, még mindig hullott egy-egy 
virágja. 

— De Edit! — A férfi megragadta két kezét, 
hanem a leány kiragadta és már kint is volt a 
sétaúton. A férfi csak egy pillanatig állt ott, 
aztán követte, szó nélkül adta át a kalapot és 
mentek. Szerette volna szóvá tenni a dolgot 
Medek, de meggondolta. — Megriasztottam a 
mimózát. — Edit kigombolt kabátját nézie. 
Fehér blúza gyorsan emelkedett és sülyedt, 
néha nem is egyenletesen. Egyik perczben ma
gához szorította volna ezt a csacsi, makran-
czos leányt, aztán meg kedve támadt meg
verni ezt az érthetetlen, szeszélyes gyermeket. 
Gyermek a szerelemben. Legalább egy fájó 
szót dobni oda. De hallgatott. S később közön-
bös dolgokról beszéltek. 

Villamosra ültek. Utánuk hajlott hátú, ősz nő 
kapaszkodott fel s szemben ült velők. Sötétre 
sárgult arcza nedvdús és nagyon mozgékony 
lehetett valamikor, szenvedélyek és szenvedé
sek érzékeny jelző lemeze. A redők hieroglifjei 
nagy tömegben és sokféle irányban éltek, néha 
vonaglásszerüen mozdultak. 

Karakterisztikus, gondolta a férfi s látta, hogy 

Edit nózi folyton és folyton visszatérő tekin
tettel. Ugyan miért érdekli annyira? Aztán 
észrevette, hogy Edit kicsit összerázkódott, 
megborzongott. Tekintetük találkozott. 

— No lássa, — súgta a férfi és megszorította 
Edit kezét. 

A mint a kapuhoz értek, arczuk, még kézfogá-
suk is, tűnődő volt. Tájékozatlanul fürkészték, 
mi van s mi lesz velük. A férfi lelkében össze-
kuszálódott Edit képe, nem ismerte ezt a leányt. 
Edit meg arra gondolt: unalmas és hideg vol
tam, de őszinte, bár eddig sem komédiáztam. 
Hibáztam? . . . Milyen ijesztő volt a szc Egy 
pillanatra pedig mintha Valodja tekintete ragyo
gott volna ki belőle. Mennyire körüllebeg megint 
ez a délibáb, mikor legtisztábban kellene látnom. 
Mindent elront. Most itt lesz folyton megint, 
mintha őrizne. Tán valami megérzés ez? Égé
szen beleesem a miszticzizmusba, bár a tele
pátia . . . 

Már csöngetett és rögtön kinyitották az ajtót. 
— Mayer úr van itt, — mondta a szobaleány. 
Edit besietett. 
— Bég nem láttam, — örvendezett. Mihelyt 

lehetett, beleszőtte a beszélgetésbe : 
— Azon gondolkoztam, vájjon a telepátia 

magában véve már misztikus valami ? 

— Nem. Nagyon finom, de egészen vilá
gos jelenség. A hipnotizmus talán már miszti-
czizmus ? 

— Nem, de megfoghatatlan, mert anyagtalan. 
— Nem megfoghatatlan, csak nem kézzel

fogható. De nézze, Edit, mit hoztam. 
Edit átvette a könyvet. 
— Valami érdekes filozófiát? 
— Ne azt nézze, hanem a hirdetett munkák 

.jegyzékét. 
Edit szeme végigfutott a könyv utolsó lapján, 

aztán hirtelen megállt, ujját odanyomta a névre, 
arcza elsápadt. Rekedtes hangon betűzte: 

— A buddhizmusról — Valodja Vilnovszkij . 
Aztán halkan, de nagyon hevesen szólt: — 

Kérem, járjon utána, hogy meghozassuk. 
Izgalmában megfeledkezett saját önálló vol

táról. Nem jutott eszébe, hogy hiszen nem szo
rult segítségre. 

— Méghozatom, — igérte Mayer. 
Elhallgattak. 
Egyszer csak felugrott Edit, ekkorra már ki

pirult és sokkal magasabbnak látszott. Hango
san szólt át a másik szobába, a hol az anyja és 
Bózsi szabással, varrással foglalkoztak. Csengve 
rontott be a hangja és leküzdötte a gépberre-
gést. ollónyisszenést. 

— Valodja él! (Folytatása következik.) 

A M A H A L A I C S A T Á B Ó L . — Baransky E. László rézkarcza. 
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TÁBOEBAN. 
Elbeszéld - Irta P . ÁBRAHÁM ERNŐ. 

I. Csillagok. 
Volhinia, július 6. 

Csillagos éjszaka volt. Fent ragyogott mind 
a tenger sok csillag, egy se hiányzott. 

— Nem lehet ilyenkor sátorban aludni, — 
gondoltam. Kivaczkolódtam pokróczaimmal a 
sátram mellé s a kerek ég alá hevertem. Lengette 
a szellő az erdők és mezők illatát, balzsamos 
lett az arczom. Széniem pedig megtelt az ég 
ragyogó, tündöklő pompájával. 

Az őrparancsnok mellém jött. 
— Melegebb volna a sátorban, zászlós ú r . . — 

mondta lassan. 
— Itt szebb, — feleltem. — Csillagos ég 

alatt. 
— Igaz, — hagyta rám. — Úgyis úgy nézem, 

itt Muszkaországban is csak azok a csillagok 
ragyognak, a kik otthon. 

— Ismeri a csillagokat? — kérdeztem. 
— Hát akit. Van olyan is elég, a kit csak úgy 

lát az ember. 
— A Sast ismeri-e? 
— Melyik volna az? 
— Látja azt a fényes csillagot a tejút mellett? 

Jobbra is, meg balra is tőle egyenlő távolságban 
egy"egy halványabb. 

— A volna? 
— Az. A középső fényes csillag a Sas teste. 

a két szélső pedig a két szárnya. Úgy repüli 
keresztül az eget, kiterjesztett szárnynyal. 

— Csakugyan, — mondta csodálkozó bámész-
kodással a tizedes. — Akár egy szálló sas madár. 

Néztük, s kis idő múlva lassan megszólal az 
én tizedes őrparancsnokom. 

— Mifelénk Borsodban, más névvel hívják. 
— Hogy? 
— «Kisasszony pálczájának>>. De illik is szűz 

Mária kezébe fényes égi pálczának. 
Eögtön megértettem az elnevezés ősiségét, 

áhítatát. Egyszerre régi magyar emlékek bo
lyongtak a volhiniai térségeken. 

— Ott van a közelében mindjárt a kereszt 
Csillag is, — mutatta a Delfin csillagkép négy 
fényes csillagát a tizedes. Csakugyan épen egy 
keresztet lehetett volna húzni a négy csillag 
közt, ha páronként összekötötték volna őket. 

Néztem s mintha egy Árpádok korabeli Bol
dogasszony-templom drágaságai lettek volna a 
csillagok. 

A tizedes pedig pár pillanatig kutatta az eget 
s iijra hozzám fordult. 

— Hát azt a hét csillagot félkörben ismeri-é 
a zászlós úr? Mert két nevét is tudom. 

— Hogyne ismerném. A Korona. 
— Az a. De «Szűz Mária koronája.* Meri 

Szűz Mária az Ég királynője. De úgy is hívjak, 
hogy «Úr Kenyere*, vagy csak úgy. hogy «Fél-
kenyér.» Mert épen olyan a formája. Mondják, 
odafenn az 'égen ez a kenyér kerül az Úr aszta
lára. 

Megint csend lett. Pár pillanat murva ágyúim
hoz hívtak, mert a gyalogság orosz mozgoló
dást jelzett s kérte, tüzeljünk a . . . . i major 
nyugati szélére. 

Az eget nézve mentem az ágyúkhoz. Ragyog
tak, tündöklöttek a csillagok. Néztem őket. 
Imádkoztam imádság nélkül. 

Vájjon ezt az imádságot írták-é be az égi 
száinadókönyvbe, vagy az ágyúknál adott ve
zényszavaimat-e? 

II. Maiinka. 

Maiinka egy két hónapos kuvasz korcs . . . 
Sokszor csudálatosan fütyült, süvített valami a 
levegőben, de mire Maiinka a süvítés felé kapta 
a fejét, hogy lássa, már nem volt ott semmi s 
akármilyen gyorsan próbálta is, sohasem tudta 
meglátni, mi repül olyan titokzatos, síró, fe
nyegető suhanással? Csak érezte, hogy félni, 
rettegni kell tőle, s reszketve, nyafogva kuporo
dott össze, várt, mert tudta már, hogy pukkanni 
is fog, nagyot, erősét, hangosat. A suhanás, a 
fütyülés, a süvítés is dermesztő volt, de a puk-
kanás riasztó s Maiinka fülét-farkát lecsapva 
szaladt meg s csak jó sor megfutás után mert 
visszanézni, de mikor srapnell robbant, a bo-
doran kerekedő apró fehér felhőket nem igen 
látta, mert azok magosán lengtek, foszladoztak 
s Maiinka nem igen tudott az égre nézni, hanem 
néha gránátrobbanáskor a mező hányt füst
koronás földbokrot a pukkanásra, a föld-bokor 
visszahullott s Maiinka csak akkor merészke
dett közelebb, mikor lassan a barna füstöt is 
elszűrte, felitta a levegő. A föld-bokor helyén 
egy nagy, kerek szélű lyukat talált s neki-neki 
szaladt, ijedten szűkölte, ugatta. Hiszen olyan 
csodálatos, olyan érthetetlen, olyan félelmetes 
volt az egész! 

Tartott Maiinka az ágyúinktól is. 
Félelmetes óriások voltak azok hallgatásuk

ban is. De néha megszólaltak, villámolva, füstöt 
hányva, menny dörögve, olyan erővel, hogy 
mikor nagyon is közelükbe került Maiinka, 
mintha csak fejen vágta volna a dörrenésük. 
Beh sírt, beh szűkölt olyankor szegény Ma
iinka f }z volt szerencse, hogy heteken át rit
kán, keveset szóltak ezek a szörnyetegek. Csak 
álltak mozdulatlanul, némán, hallgatva, vára
kozva . . . 

De aztán jött egy délelőtt s szakadatlanul 
villantak, dörögtek az ágyúk. És az a délelőtt 
volt idáig Maiinka életének legrémségesebb 
napja. Akkor délelőtt volt, mikor legtöbb pipacs 
nyílt Volhinia mezőin. 

Annyi piros pipacs, mintha csak véreső hí
mezte volna a szép zöld füves t őrségeket . . . 

Már hajnalban ágyúink dörgéaére ébredt akkor 
Maiinka. Olyan sokat szóltak az ágyúk, hogy a 
szegény megrémült Maiinka nem tudta, mire 
gondoljon, össze-vissza szűkölt, szaladozott, ug
rálta, kaparta a csizmánkat, de nem volt időnk, 
hogy vigasztaljuk, bátorítsuk, egyre több, gyor
sabb tüzelést rendelt a telefon, végül jött a pa
rancs a zárótűzre s dehogy is törődtünk Malinká
val, csak a négy ágyút láttuk, szolgáltuk, minél 
gyorsabban tölteni, minél többet lőni, hogy bele-
izottak a osövek, villanássá, lobbanássá, füstté és 
dörgéssé vált a levegő s szegény Maiinka már nem 
össze-vissza szaladozott, nem kért, kapart, ku
nyorált bennünket, a véget, az utolsó órát, a 
legrettenetesebb, legengesztelhetetlenebb isme
retlent érezte meg s halálutat futott egyetlen 
nagy körben, elnyúlva, fülét-farkát nekieresztő 
vad rohanással s ugatása végnélküli kétségbe
esett vonításra vált. Az ágyúk pedig egyre on
tották a tüzet, a bömbölést s körül-körül nőttek 
s visszahullottak a föld-bokrok. Nem, a körfutás 
sem használt s végre is egyenes irányban rohant 
a mezőnek, szegény halálra riadt Maiinka, de 
hirtelen földbokor vágódott elébe s újra körfu
tássá vált a menekülése. 

Néztem szegény Malinkát, a ki nem tudta, 
micsoda iszonyat és rémség történik körülötte 
s hallgattam a telefonjelentést : 

— Tüzérségi tüzünk hullahegyeket vág az 
egyre nagyobb tömegekben támadó oroszok 
közé. 

S viaskodott, hánytorgott a lelkem. Miért, 
miért? Miért ez a sok-sok halál? Ez a gyilkos 
egymásnak rohanás? Miért ez a rémséges tűz, ez a 
tenger vér, elfogyhatatlan jajj? A könnyek, az 
irtózat, az éjszaka? 

Néztem az eszeveszetten rohanó Malinkát s 
irigyeltem, ö legalább rohanhat, üvölthet, két
ségbeeshet. De nékünk aczélra kell keményíte
nünk arczunk lágyságát, szemünket daczosra 
nyitni, szivünket elfelejteni. 

Mi nem szaladhatunk, nem riadozhatunk a 
titkoktól, a kegyetlen ismeretlentől, minékünk 
szolgálnunk kell néki, segíteni rémséges mun
káját. 

Szegény, nyomorult Maiinka! Bizony nem 
értheted, nem tudhatod te a titkokat, a rém
ségeket. Es bizony nem értjük, nem tudjuk 
mi sem. Mi még, még sokkal szegényebbek, nyo
morultabbak . . . 

D R Ó T A K A D Á L Y K É S Z Í T É S . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei. 

36. SZÁM. 1916. 63. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSAG. 565 

i. 
M

él
yí

tik
 a

 l
öv

és
zá

rk
ot

. 
—

 2
. 

N
ép

fö
lk

el
ők

. 
—

 8
. 

Fo
gá

sz
at

i 
m

űt
er

em
 a

 f
ro

nt
 m

ög
öt

t. 
—

 4
. 

A
 g

ör
cz

i 
te

m
et

ő.
 

A
Z 

O
L

A
S

Z
 

H
A

R
C

Z
T

É
R

R
Ő

L
. 

—
 B

al
og

h 
R

ud
ol

f, 
a

 
h

ar
cz

té
rr

e 
k

ik
ü

ld
öt

t 
m

u
n

k
at

ár
su

n
k

fö
lv

ét
el

ei
. 



566 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 36. SZÍM. íoie. 63. ÉTTOLTAM. 

HONVÉDEINK GÉPFEGYVÉRREL DOLGOZNAK. — Dr. Szebeny Antal fölvétele. 

HABORU E S DRÁGASÁG. 
Mint a járvány, olyan elmaradhatatlan kí

sérője minden háborúnai az uzsora is. Az 
árak tűrhetetlen fölcsigázása és magasba szökte-
tése a szükségletek minden területén. A minek 
az anyagiak mellett nyilván lélektani okai is 
vannak. Nemcsak a termelés és az üzemek meg-
csökkenése : tehát a kínálatnak a kereslet mögé 
szorulása drágít meg minden szükségest, hanem 
bizonyos gondolkodás-elemek föláramlása is, 
a melyeket a normális idők rendje szilárdan 
lefékez. Minden háború a biztosság érzésének 
meglazulását jelenti. Véglegesnek tartott álla
potok labilissá válását, ha nem is a valóságban, 
de a fölfogásokban. A háború: átmenet és így 
természetesen az átmeneti helyzet levegőjét 
sugározza ki magából. A ma és a holnap egy
máshoz való viszonya kétesebbé, az eshetősé
gekben gazdagabbá válik, mint más időben. 
Mindenkinek óhatatlan érzése, hogy : megyünk 
valahová, más helyre, más világba, más körül
mények közé, mint a hol tegnap voltunk és 
a hol magunkat véglegesen otthon képzeltük. 
Az út tartama és az állomás, a hová a háború 
végeztével érkezni fogunk : ismeretlen. A tör
ténelem eseményei nem megállapított menetrend 
szerint haladnak. Annál erőteljesebben érvénye
sül a nagy közösségekben az utas ember lélekálla-
pota. Lehetőleg mindenki igyekszik alaposan el
látni magát, hogy szükségbe ne jusson és fölsze
relve érkezzék meg oda, a hová a nagy hullám 
viszi. Az alkalom és pedig a legrendkivülibb 
alkalom karakterét kapja minden ügylet és a 
tulajdonsága kiérvényesülését megint a lelkiálla
pot segíti. Az egyik kihasználja a végletekig, a 

másik- e törekvéssel szemben az ellentállásnak a 
rendesnél sokkal kisebb erélyét fejti ki, hogy 
a szükséges, a nélkülözhetetlen, ha még oly 
drágán is, biztosítva legyen. Az alkalmi vevő 
drágábban kap mindent és az ittas ember 
kevésbbé alkuszik. És most utón levőnek érez
zük magunkat valamennyien. 

A nagy gondok árnyéka homályba borítja 
a kisebbeket. A ki a fiáért, a férjeért, a testvé
réért remeg, kevésbbé törődik a sarcz jogtalan
ságával, a melyet a mohóság, a kihasználó 
kedv és a könyörtelen spekuláczió vet ki rá, 
mint rendes időben. A legnagyobb érzés, a 
legnagyobb érzéstelenítő szer. És hogy az 
ilyen kábulatok kamatoztatására mindig éber 
érzéke volt az élelmességnek, bizonyítja, hogy 
háborúk idején minden korban a közhatósá
goknak kivételes intézkedése volt szükséges a 
kihasználó láz fékezésére. Az ősformája az ilyen 
üzelmeknek az élelmiszerekkel űzött uzsora 
volt. A mi igen természetes. Mért mennél 
inkább visszamegyünk a múltba, a nélkülöz
hetetlenség anyagköre annál kisebb terjedelmű. 
De enni mindig kellett. A nélkülözhetőség 
határa sohase szelte a kenyeret. 

Az emberiség fejlődése nemcsak az igényeket 
növelte meg, de az egészen elemi szükségletek 
nagyobb biztosságát is megszerezte. A termelés 
intenzivebb lett és minden emberi közösség 
a maga ellátó apparátusának lehető legteljesebb 
fölszerelésére és kifejlesztésére törekedett. Kiak
názta a természetet, birokra kelt a viszonyokkal 
és a mit a maga eredendőségében a maga földjé
től még meg se kaphatott, azt vagy igyekezett 
mesterségesen előállítani, vagy pótolni olyas
mivel, a mi az eredeti értékét, hasznát lehetőleg 

megközelítette. A mit a chémia például ebben 
a tekintetben a mostani háború folyamán is 
alkotott egyik legérdekesebb és leggazdagabb 
efjezete lett a tudomány történetének. 

A kegyes angol programm, hogy a minden 
felől körülzáró ellenséges áradat kiéheztetéssel 
kényszerítsen térdrebennünket: tökéletes abszur
dumnak bizonyult. A kínálat és a kereslet 
rendes arányát kétségtelenül súlyosan meg
billentette, nagy drágaságot okozott, meg
nehezítette a beszerzést; de még mindez együtt
véve se jelenti az ínséget a fogalom ősi, gyilkos 
értelmében. Az igények lefokozásának szük
sége igények jelenlétét is bizonyítja és távol
ságot a legelemibb igénytől. A kenyér szinének, 
a szövet minőségének megváltoztatása az élet 
anyagát nem érintik. A visszafejlődésnek ez a 
formája nem jelent érdemben közeledést az 
elpusztuláshoz. 

A mi mostani állapotunk : a küzdelem meg-
fokozódása életünk normális rendjének lehető 
megtartásáért. Azok a hatósági intézkedések, a 
melyek a viszonyok parancsából a szabály 
erejét idáig teljesen az egyéni akarat kormány
zása alatt állt területekre is bevitték, a való
ságban nem jelentenek generális változásokat. 
A hústalan nap nem minden asztalon háborús 
reform. Az inség nem ott kezdődik, a hol be 
kell osztani a készleteket, hanem a hol nincs 
mit beosztani. De minálunk a takarékosság 
kényszerűsége távolról sincs arányban az árral, 
a melyet a szükségesért fizetnünk kell. Ez 
aránytalanságnak — bár más megjelenési vi
szonylatokban — nálunk hagyományai vannak 
még a normális időkből. A szükséges minálunk 
mindig aránytalanul drága volt a fölöslegeshez 
képest. A luxus olcsóbb volt Budapesten, az 
elemi megélhetés ellenben drágább, mint a 
berendezésükben folyamatosabb fejlődésü más 
nagy városokban. Az az ugrásszerüség, a mely 
a város pályafutásában oly jellemzetes hasonló 
tempót és módszert diktált a magánosoknak is. 
A haszon akarásának a tömegre kellett speku
lálnia, hogy gyorsan halmozhasson. A nagy 
tömeg pedig nem luxust vásárol, a mire csak a 
kisebbségnek telik, hanem azt, a mi nélkül 
senki meg nem lehet. A drágán vevésben 
tehát iskolája van és ez az iskolázottsága annál 
kihasználhatóbb, mert viszont az állapotok 
adatszerű ismeretében a legiskolázatlanabb. 
Minden hiányban hisz és minden túlzást elhisz. 
Könnyű olyan lélekállapotba hozni, a mely 
a mérlegelésre képtelen és ezért minden képtelen 
mértéket elfogad. Ezért lehetséges minálunk 
akkora drágaság, a mekkora e páratlan áldott 
ország teljesítő képessége szerint lehetetlen 
lenne. Mert ez a föld mindent tud termelni, 
csak iaséget nem. Szőllősi Zsigmond. 
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ÚT EGY FOLYÓ MENTEN. 

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

AZ ELVESZTETT HAZA. 
Regény. (Folytatás.) 

Irt* W A L T E R B L O E M . 

Más valakiről is tudott Cécile. S különös, 
mennyire magától értetődő volt, azt elképzelni 
hasonló helyzetben, a mely Adrién lényéhez 
annyira nem illik. Ilyen magányos, daczos ka
tona-halál — mennyire összeülik ez aranyszőke 
hadiszakállú és arczán széles vágást viselő 
német lényével! 

Mialatt azonban Cécile megfestette maga előtt 
ezt a képet, aggódás jött rá, oly névtelen és 
lesújtó, mint a mennyire ugyanez a vég Adrien
nél ellentmondásteljes, elképpesztő és . . . tá
voli és árnyszerű volt. És remegve, mintegy 
görcsben kaptak bele Cécile lágy ujjai a mull-
függönyökbe a jégkéreggel borított ablaktáblák 
mellett, rettegve és védekezve, reszkető borza
lomban és mégis a gyűlölet valami maradvá
nyával, a melyet a kabát ellen érzett, az átizzadt 
piros gallérú kék kabát ellen, a melyen a fekete 
vaskereszt csüng. 

A gyűlölet maradványával. . . 
Mert a mi ott Belfortnál, a Doubs és Ognon 

közötti ismeretlen pusztaságokban a népeket 
egymás ellen dühösíti — az mégis az összeomló 
Francziaország kétségbeesett küzdelme, ez a 
haza utolsó rohama a vaspánt ellen, a mely 
körülzárja,- a mely el akarja fojtani, jogaiból 
kifosztani, szétdarabolni — ez a halálküzdelme 
az elszaszi eszmének, kimenetele a döntés a 
szűkebb haza jövendő sorsáról, Cécile egész 
jövendő életéről i-íÉfrőzmök kell, a szabadítók 
seregeinek, a kik Wzött mint vezér lovagol a 
fehér köpenyes, csillogó aczélvértü férfi — 
győzniök kell, mert máskülönben Cécile csak 
volt franczia nő — Strassburg német lesz, 
Elszasz német lesz . . . 

Győzniök kell - hadd győzzenek, hadd 
tiporják el a parányi csapatot, a mely velük 
szemben áll kék kabátban és piros gallérral. . . 

Csak az az egy ne vérezzen el magányosan, 

fölfedezetlenül, ápolatlanul a téli hóban. Meg 
kell hogy találják, meg kell hogy találja őt, 
mint ápolónőt, mint megmentőt, ha behozzák 
a kórház menedékébe. A legyőzött ne jusson 
a győzök kezére, a kik őt, a foglyot a sarokba 
löknék és előbb a saját honfitársaikkal törődné
nek, közönbösen a leküzdötték kínja, az ő 
kínja iránt. 

Határozott. De hogyan, de hogyan? 
Lehmann Helén! kiáltott fel benne egy hang. 

Nem maga a fiatal ellenség mondta-e ki az 
ötletet, hogy Cécile hasznossá tehetné magát 
olyan szolgálatban, a melynek ő reá, épen ő 
reá van szüksége? ö, épen ő és a hozzá hasonlók, 
ezekben van épen hiány odakinn, a hol németek 
és francziák egymás mellett fekszenek, testvérek 
ugyanabban a sorsban, egyesülve a kiegyenlítő 
szenvedésben, a népeket áthidaló fájdalomban, 
a mindent összefoglaló halálveszedelemben. 

Istenem, hiszen olyan borzasztóan sürgős 
mindez! Már véres összeütközések vannak az 
ellenfelek mögött! «Villersexel» és mindegyre 
«Villersexel» hangzott ellenség és barát sorai
b ó l . . . és remegő kézzel bontotta ki Cécile a 
harcztér térképét, a melyet az elmúlt napok 
aggódásában annyiszor nyitottak fel és kutattak 
át újra meg újra. «Villersexel» — itt van, ah, 
oly szorosan a már hónapok óta körülharczolt 
Belfort vára mellett! Nem, itt nincs késedelem!... 

Cécile ma reggel még nem látta az apját. 
Mikor tegnap este hazatért, apa már ágyban 
feküdt és ma reggel Cécile elaludta a fárad
hatatlan öreg reggelijének az idejét. Délben 
hazajött, megkésve és fáradtan, mint mindig. 
Magától nevezte meg a nevet, a mely tegnap 
éjjel mindenki szájában volt s a számtalan 
titkos forrás egyikéből, a melyek még mindig 
keringtek Strassburgszerte, részleteket is tudott 
a borzalmas küzdelemről, a mely Werdert 
észak felé szorította vissza. Minden fényesen 
áll, az út Belfort felé szabad, alighanem épen 
most töri át Bourbaki a vas gyűrűt, a mely 
már hónapok óta elköti Francziaországtól a 
keményen égnek meredő sziklafészket. 

Akadozó ajkakkal kezdett Cécile beszélni. 
Az apa fölfigyelt, látta a lázas hevületet leánya 
arczán s anélkül, hogy sejtené, félúton elébe 
ment. 

— Cécile, Adrién ezrede odaát van. Biztos 
hirem van róla. Az ötös dragonyosok a tizen-
nyolczadik hadtest lovashadosztályához tar
toznak. 

— Papa! — Cécile felugrott, átölelte apja 
nyakát a karjával — ereszszen oda papa — 
ereszszen engem oda! 

Kemény harcz volt. Az öreg leánya köré 
fonta fáradt, reszkető karjait, leánya köré, a ki 
egymaga maradt meg neki szerettei közül, 
boldogságának utolsó záloga, a melyet a háború 
még meghagyott neki eddig az óráig és a mely 
most elfordul tőle, oda, a hova asszonyi végzete 
hívta. 

De megértette. Azt hitte, megérti. És mégis, 
mindez őrültség. Százezreket vezet Bourbaki 
előre. Csak fantasztikus álom, ha a leány azt 
hiszi, közelebb van szerelméhez valami német 
tábori kórházban, a kiterjedt harczvonal vala
mely pontján, őrültség és mégis, annyira érthető! 
Álom, de annyira magától értetődő! 

És — nincs-e ott Louis is? A levele, a mely
ben Németországba való szállítását jelenti, még 
csak öt napos és bizonyára ki van zárva, hogy 
a németek az ellenük özönlő óriás hadsereggel 
szemben időt és embert találtak arra, hogy 
megszabaduljanak foglyaiktól. Nem, Louis még 
Bavilliersben van, vagy legalább is az ostromló 
zónában. 

Alig hogy kimondták a Louis nevét, Cécile 
érezte, hogy fegyver van a kezében, a mely 
ellen az apa védtelen. S csakhamar ellanyhult 
a megtört ember ellenállása, győzött az ifjúság 
SZÍVÓS akarata a kimerült ember elhasznált 
energiájával szemben. 

S mielőtt még besötétedett volna, Cécile 
már a Lehmann-család lakószobájában állott 
s a karcsú Helénnek kellett a tolmács szerepét 
játszania a strassburgi polgármester leánya és az 
exczellencziás nagymama között, a ki a vörös 
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kereszt segítőnőinek a listáját vezette. És made
moiselle Küszt beírták tolmácsnak. 

Másnap reggel öt óra körül már Cécile egy 
másodosztályú kocsi ablakából integetett búcsút 
apjának, az öreg Josephinenek, a mozdulatlanul 
álló Jeannak. Sötét téli kabátja bal karján 
viselte a genfi konvenczió fehér szalagját a 
vörös kereszttel. Fél tuczat német leánya Bar
bárország minden vidékéről voltak az uti-
társnői. 

Omló könyek között tűnt el előle az öreg 
ember képe, a ki némán és csaknem mozdulat
lanul bámult utána a peronról, a sorstól meg-
jegyzetten, kinek a szív.éről most már az utolsó 
szál is leszakadt, a mely az emberiséghez kötötte. 

XIX. 

— Hahó! kelj fel, ficzkó! 
Louis Küsz felriadt nyomasztó álmainak 

bolond forgatagából és a rosszszagú istálló 
félhomályában, a mely már hetek óta fogsága 
volt, látta őrének, egy badeni népfölkelőnek 
szakállas arczát, a mint fölébe hajolt. 

— Kelj fel! Dolog van! 
A hidegtől meggémberedve támolygott fel 

Louis és strassburgi tájszólással kérdezte, mi 
történt. 

— Semmi közöd hozzá — majd meglátod. 
A badeninek kedve lett volna Mathieut is 

felébreszteni, a ki összezsugorodva mint egy 
sündisznó, fejét karjára szorítva, szélesre tá
tott szájjal hortyogott a padlón. 

— Hja úgy, hiszen ez odavan! 
Hát a sebesültet mégis használhatták ott 

hátul. 
Némán ügetett Louis az őr mögött a jéghideg, 

hófuvásos reggelbe. Odakinn' egész csapat se
besültet hajtottak össze, franczia gyalogoso
kat, a Danjoutin elleni roham foglyait. Csupa 
megtépett, toprongyos, félig agyonéhezett tompa, 
akaratnélküli, megadó arczú legények. Lehet
tek vagy harminczan a csapatban, a melyet 
egy szakasz sárga golyós sisakú, fekete kabá

tos, felhajtott gallérú s hatalmas csizmájú 
porosz tüzér vett át. Egy szomszédos tanyán 
forró kávét kaptak a foglyok és egy darab 
kenyeret. 

— En avant! Mars! 
A faluból délnek indultak; sápadt reggeli 

fény derengett át a szüntelenül hulló havon. 
Louis franktireur-korából ismerte itt a járást és 
tudta, hogy ez a műút Héricourt felé vezet, 
a hegyoldalak és a messzebb emelkedő vasúti 
töltés mentén. Elől badeni gyalogság menetelt, 
vastag, fekete hernyó módjára, a mely lomhán 
mászott a táj végtelen fehérségében ; a láb
nyomok, melyeket a száz meg száz ember 
hátrahagyott, mindegyre eltűntek a szüntelen 
és hangtalan hullongó hóban. 

Halkan és izgatottan suttogtak a foglyok 
egymással. Az ő fogságukba is beszivárgott a 
hír — hogyan, azt a jó ég tudja, — hogy 
nagy fordulat van kilátásban, hogy végzetes 
döntések függnek a sűrű havas levegőben. 
Bourbaki, Villersfxel — ezek voltak itt is az 
örökké visszatérő szók. 

És a téli csöndön át valami lázas forróság 
hullámzott át. Sajátságos kapkodás és hajszo-
lódás jött közelből és távolból. Mindenütt szor
gos, gondterhelt mozgalom volt látható. Az ösz-
szes faluk talpon voltak, minden ház előtt ott 
álltak a parasztok, bámészkodva, sugdolózva, 
feszültséggel és gúnyolódó daczczal az arczukon. 
És minden úton csapat-osztagok hömpölyögtek, 
gyalogos oszlopok, ütegek, melyeknek lihegő 
lovait egész gőz-gomolyogok burkolták be. 
A németek arczán sötét megátalkodottság kife
jezése volt, a mely jól illett azokhoz a híreszte
lésekhez, mélyek a foglyok kis csapatában 
keringtek. 

Kevéssel Héricourt előtt az országút, a melyen 
a csapat dél felé baktatott, közelebb ért a vasúti 
töltéshez és átment egy befagyott folyón. A dél
nek menő útba itt egy mezei út fordult be, 
a melyen túl a vastag zúzmarával borított fák 
mögött egy isten háta mögötti falucska ház
födelei integettek. Ezen az úton jött egy lovas 

csapat. Élén egy zömök férfi lovagolt, lapos kék 
tábori sapkáját daczosan jobb szemére nyomva. 
Vöröses barnára égett arczán rövid, szürke 
bajusz ^lógott, csillogó, villám módjára ide-oda 
forgó szemei energikus szemöldökök alól tekin
tettek ki. Rövid kiáltással üdvözölte a gyalogos 
oszlopot, a mely a fogolycsapat előtt menetelt 
és harsányan felelt neki a rövid kiáltás sok száz 
torokból, hogy csak úgy visszhangzott a jeges 
hegyoldalokon. A vezér mögött egy sereg tiszt 
lóháton, részint sapkában, részint porosz gom
bos sisakban, részint badeni ellenzőfl keppivel 
s suttogva szaladt végig a hír a foglyok között : 

— C'est lui — c'est Wordéi — c'est le bour-
reau de Strassbourg! 

Strassburg hóhéra! Igen, ő volt, ugyanaz, a 
kit Louis Küsz először azon a reggelen látott a 
Riedmann-féle ház első emeletén a bevonuló 
győzők élén a sípok harsogása, a dobok tompa 
pergése közben, — ő az, a kinek láttára ő el
vesztette eszméletét. 

A lovas csapat a mezei úton ügetett el Héri
court felé. A foglyoknak azonban a patakon túl 
kellett 'jobbra egy gyalogútra térniök, aztán 
csakhamar erről is letértek és úttalanul men
tek a térdig érő hóban hegynek fölfelé egy 
magaslatig, melynek kopott csúcsáról pompás 
kilátás nyílt a Lisaine szélesen kitáruló völ
gyébe. A havazás elállott, a halvány téli nap 
áthatott a ködön ós meglepően nyílt meg a ki
látás a szélesen elterpeszkedő városkára és a 
hegykúpokra, melyek innen és túl szegélyzik a 
lapos völgyet. Héricourt a völgy fenekén feküdt, 
csonka templom tornya, négyszögletes várbás
tyái kiemelkedtek a házak közül, elül pedig a 
pályaudvar sínéin túl terjedelmes gyárak ter
jeszkedtek számos függőlegesen emelkedő ké
ménynyel. Odaát pedig a Mougnot és a községi 
erdő emelkedett, fölötte a Mont Vaudois büszke 
boltozatu nyerge. Gerinczeik közé beágyazva 
békés faluk szenderegtek ;' házcsoportjaik közül 
világosan megkülönböztethetően látszottak ki 
az országutak, melyeken a szabadítók előnyo-
mulását lehetett várni. 

LÖVÉSZÁROK. 

AZ 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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A KIRÁLY SZÜLETÉSNAPJÁN AZ ABBÁZIAI QUARNERÓ SZÁLLÓ TERASSZÁN. 

Odafönn a magaslaton már türelmetlenül vár
ták a ínunkásesíipatot. Egy csoport tüzértiszt 
;illt (itt, lováról leszállva s csakhamar csak úgy 
zuhogtak a parancsok és munkautasítások. Hat 
nehéz üteg számára kellett elhelyezést csinálni. 
A kényura k Sürgették a munkát, szerszámokat 
osztottak ki s csakhamar félrehányódott a vas
tag hótakaró az ásók nyomán, csikorgott a ke
ményre fagyott föld a csákányok alatt . 

Louis a gályarab érzésével, a kinek feje fölött 
a felügyelő ostora pattog, vesződött az ellenség 
szolgálatában. Olyan volt ez neki, mint egy 
utolsó, legmélyebb zuhanás, mint végérvényes 
összeomlása vakmerő kirándulásának a világ
történelem végtelenségébe. A hányat ütöt t az 
ásóval, mindig mintha testi fenyítéket szenve
dett volna. Szeretett volna kiáltani, hangosan 
kiáltani, vagy a hóba vetni magát, ott elterülni 
és daczolni kényszerítőinek verésével, a mivel a 
marczona tüzérek nem fukarkodtak, ha szenve
désének valamely osztályosa ellanyhult a mun
kában. Legjobban szeretett volna azonban annak 
a szakállas tüzérkapitánynak, a ki nyugodt éles
séggel osztogatta parancsait, a fekete galléros 
torkára ugrani és megfojtani őt. 

Mindez azonban csak a szivet szorongató fan
tázia maradt a keményen dolgozó fiú lihegő 
mellében. Az agyában még volt egy maradványa 
a szégyenkezésnek, ez azt kiáltotta neki, hogy 
többé már nem Louis Vaurien, a névtelen 
franktireur, hanem a strassburgi polgármester 
fia, a kinek megmentése érdekében a német 
hatóságok lázasan dolgoztak s a különben oly 
megőrlően biztos mechanizmusa a porosz jog
rendszernek megakadt. 

Lovak fúvása jelentette egy lovascsapat érke
zését. És megint végigfutott az izgalom a dol
gozókon : 

- C'est lui! 
A termetes ember, mint egy ifjú ugrott le a 

nyeregből, az urak egy pillanat alatt talpon 
voltak s a házban a domb széléig topogtak. 
A csoport végigmustrálta a széles, hótól csillogó 
terepet. Hiába kereste Louis s keresték fogoly
társai gyors oldalpillantással az ellenséges tisz
tek arczán a nyugtalanság, izgalom, gond ki
fejezését. Szilárd higgadtság, csaknem derült 
figyelem volt a bronz vonásokban, az urak 
feszes, nyugodt mozdulataiban. Mint a sziklák 
emelkedtek az urak a tájékba. Ezeket elsodorni 
innen, ehhez bizony özönvíz kellene s ők még 
ezzel is daczoltak volna. 

Egy lovas jött párolgó lovon a fensikon át. 
leugrott lováról s a tábornok elé állt abban a 
fabábszerű tartásban, a melyet Louis annyiszor 
kicsúfolt az ellenséges tisztiken. Louis csaknem 
felkiáltott — a Küsz-ház egykori kvártélyt »sa 
volt — az ő védője a hadbíróság előtt — a 
szőke hadnagy, Eggermann . . . 

Louis mélyen leszegte fejét ásója fölé ; daczos 
fiú-fejét a vállába húzta és kétségbeesetten 
ásott . Csak így ne lássa! Csak valaki olyan ne, 
a ki tudja, kicsoda ő, ne ebben a legmélyebb 
gyalázatban! 

Az urak csakhamar elügettek, hegynek föl, 
a porzó hó felhőjében. Egyhangúan ment a 
munka tovább. Az ágyúk beágyazását kiásták, 
mögötte minden ágyú számára egy municziós 
gödröt ástak a kemény földbe. Aztán rövid 
szünet volt. Ha előbb a munkában megizzadtak, 
hogy az ingük és blúzuk csak úgy csöpögött, 
hát most csak úgy vaczogtak a jeges szélben, 
a mely kelet felől ment át a síkon. 

És még mindig semmi nyoma Bourbaki száz
ezreinek? Semmi távoli ágyúdörgés? Sehol fel
vonulása sűrű hadoszlopoknak az élettelenül 
szunnyadó utakon, a melyek a zúzmarával tele 
erdők, a fénylő háztetők között kanyarognak? 

Nem, itt elől minden csöndes maradt. De 
most hátulról jöt t a robogás. Frissen ácsolt 
szántalpakon, óriási lovaktól vontatva, me
lyeknek csepegő bőre alatt az izmok mint aczél-
gépdarabok dolgoztak ; ott hevert a tizenhét
fontos ágyúk terhe sötétbarna bronzcsöveik
kel. Megint neki kellett látni, a mig az ágyúk a 
helyükön állottak. Közben leszállt a korai al
kony, az utolsó napfény megaranyozta a még 
mindig hallgató hegyeket, melyekről a szaba-
dítóknak kellett volna jönni. A végin a kifáradt 
foglyokat, mint egy bután hallgató csordát haj
to t ták Héricourt felé, ott begyömöszölték egy 
gyári pajtába és jóltartották őket fővetlen borsó
levessel. 

így ment a dolog két-három nap. Mindennap 
ugyanaz a buta, lealázó munka, ugyanaz a 
kurta, rabszolgaszerü elbánás, ugyanaz az Ízet
len s a kimerült szervezettől mégis forrón kívánt 
étel. 

És nyoma sincs Bourbakinak, még mindig 
nincs Bourbaki! 

Lehetséges ez? Francziaország utolsó két
ségbeesett lendülése megakadt a roppant hegyi 
eraőségek nehéz havában? 

XX. 
A fekete kabátos, vörös keresztes hölgyek 

vidáman fecsegő csapatában, a kiknek szőke, 
egyszerűen szétválasztott hajára nagyon koket-
tüí volt feltűzve a fehér fejkötőcske a fekete 
kendővel, Cécile kezdetben végtelenül elhagyott
nak érezte magát. A württembergi kocsiban 
azonban, melynek szakaszai keresztútakkal vol
tak összekötve, csakhamar élénk sürgés-forgás 
támadt . Kezdetben gondosan különváltak nemek 
szerint, de nem sokáig tar tot t s a szomszéd
szakaszból hol az egyik, hol a másik smisszes 
asszisztmsorvos lopózott át a hölgyekhez és vi
dám csevegés kezdődött, miután az ifjúság ta
lálkozott az ifjúsággal. Cecilét is belevonták a 
beszélgetésite, miután a legtöbb leány bár kissé 
nehézkesen és kemény kiejtéssel, de azért kor
rektül tudott francziául. Természetesen feltű
nést is keltett, csakhamar ismeretessé vált, 
hogy ő a strassburgi társaság első fiatal hölgye, 
a ki elszánta magát arra, hogy a német szere
tet-munka szolgálatába áll. Nem egyszer kel
lett társnőitől hízelgő kedvességeket hallania 

jelenlétéért s ő ezeket nyugodtan és félig fáj
dalmas, félig zavart mosolylyal hallgatta. 

Már régebben feltűnt neki, hogy egy polgári 
ruhás úriember részvétteljesen figyeli. Végre 
az idegen leült mellé, bemutatkozott — doktor 
Eccius a neve — és elbeszélte neki, hogy egy 
hamburgi lap tudósítója, már hónapok óta 
tartózkodott Strassburgban s most, mivel végze
tes döntés folyik a közvetlen közelben, a fő-
kormányzóság engedelmével a frontra készül. 
Eccius úrról kiderült, hogy pontosan ismeri 
Elszasz viszonyait, harczait és szenvedéseit, 
ö , úgymond, oroszországi német s hazája 
keserves tapasztalataiból Ítélve azt hiszi, mélyeb
ben meg tudja érteni Elszasz hangulatait és 

.aggodalmait. Ennek megfelelőek voltak a né
zetei is, a melyeket hangoztatott. Csakhamar 
annyira el voltak merülve ő és Cécile, hogy 
csaknem teljesen különváltak a körülöttük levő 
németek társalgásától. 

Az újságíró úgy vélekedett, hogy nem győzi 
csodálni, mennyire simán és aránylag súrló
dás nélkül fejlődtek a viszonyok Strassburg
ban s ezt mindenekelőtt a polgármester, Küsz 
professzor önfeláldozó közvetítő tevékenységé
nek rótta fel. Erre Cécile nem bírta eltitkolni, 
hogy ő a megdicsért férfiú leánya. Erre Eccius 
úr egyenesen föllelkesült. Cécile megkérdezte, 
mi a véleménye Bourbaki expedicziójáról. Erre 
ő diplomatikusan a vállát vonogatta. Hiába
való dolog, mondotta, egy olyan lutri-játékban, 
mint a háború, prófétáskodni, különösen ha az 
ember az egyik párton belül van. Cécile el
fogódottan kérdezte a véleményét Elszász jövő 
sorsáról. Az idegen, a ki úgy beszélt francziául, 
mint egy párisi, ezt felelte : 

— Ezt, mademoiselle, körülbelül eldöntött-
nek látom, leszámítva azt az esetet, ha a franczia 
tábornok merész vállalkozása sikerül. Ha csü
törtököt mond, akkor már nincs a németek 
számára visszatérés, nincs menekülés a maguk 
szegény hazája számára. 

— Szegény, mondja ön? Tehát a szíve a mi 
pártunkon van? 

(Folytatása következik.) 

A HÁBOEÚ NAPJAL 
Augusztus 24. Az orosz harcztéren nincs neve

zetesebb esemény. A nyugati harcztéren a Somme-
tól északra meghiúsultak az ellenség ujabb eről
ködései : az angolokéi a Thiepval és Poziéres kö
zött előrehajló iv s a Guillemont körüli német 

"állások ellen, a francziákéi Maurepas mellett s 
innen délre. A Maastól jobbra fokozódó ágyúharcz. 
Thiaumont erődtől délre franczia támadások össze
omlottak. A balkáni harcztéren az Ostrowotótól 
északnyugatra emelkedő magaslatokon a szerbek 
a bolgároknak még ellentállanak, támadásaik a 
Dzemaat-Jeri ellen meghiúsultak. 

Augusztus 25. Moldavától nyugatra és a Tatár
szoros vidékén orosz támadásokat visszavertünk. 
Hindenburg hadsereg-arczvonalán a perepelniki— 
pieniaki szakaszon visszavettük az ellenségtől a 
22-én elfoglalt keskeny árokrészt. A nyugati harcz-
1 éren a Thiepvaltól a Sommeig terjedő fronton az 
angol támadások többszörösen ismétlődtek. Thiep
val és a Foureaux-erdő között a támadások össze
omlottak, Ovülerstől északra a németek az árkok 
legelső szétlőtt részeit feladták. A Longueval— 
Delville erdő szakaszán az ellenség előnyöket ví
vott ki. Maurepas község az övé. Maurepas és a 
Somme közt a franczia roham nem ért el sikert. 
A Maastól jobbra a Fleury-szakaszon a németek 
visszautasították az ellenséget. Az olasz harcz
téren olasz tüzérségi tűz a Wippachtól délre fekvő 
állásainkra egész Nova Vasig. Számos felderítő 
osztagot visszavertünk. 

Augusztus 26. Az orosz harcztéren nincs ese
mény. A nyugati harcztéren a Thiepval—Foureux-
erdő szakaszon és Maurepasnál heves tüzérségi 
harczok utáni gyalogsági támadásokat a németek 
visszavertek. A Maas-területen egyes szakaszokon 
nagy hevességű ellenséges tüz. Az olasz harcztéren 
a Wippachtól délre nagyon élénk olasz tüzérségi 
tüz. A Fleims-völgytől délre több zászlóalj táma
dásait a Cauriol ellen visszavertük. A balkáni 
harcztéren az Ostrowo-tótól északra a Cseganska-
Planina elleni támadás előbbre jutott. A bolgárok 
balszárnya kitörve a Parnar Daghból megszállta az 
egei tengerpart vidékét. 

Augusztus 27. Az orosz harcztéren nincs ese
mény. A nyugati harcztéren Thiepvaltól délre és 
Poziérestől északnyugatra a németek elkeseredett 
közelharczok után visszaverték az angolok táma
dásait. Bazentin le Petittől északra intézett elő
retörések s a Poureaux-erdőbeli kézigránátharozok 
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is sikertelenek maradtak az ellenségre nézve. A 
maurepas—cleryi szakaszon a fraucziák hasztalan 
támadtak, Clerytől északra a német állásokba 
betört csapatrészeket kiverték. Thiaumont köz
bülső erődje ellen és Fleuryt)él esti franczia táma
dások összeomlottak. Az olasz harcztéren a Cauriol 
elleni ujabb támadásokat visszavertük, ugyancsak 
az olaszok előretöréseit a Fassani-Alpok ellen. 
Konyovics sorhajóhadnagy még két más tengeré
szeti repülőgéppel együtt a Jóni tengeren meg
támadta az ellenség őrhajóinak egy csoportját s 
az egyik hajót bombával elsülyesztette. A balkáni 
harcztéren a bolgárok közelednek a Struma tor
kolatéhoz. A Moglena-arczvonalon a szerb táma
dások kudarczot vallottak. Olaszország hadat izén 
a németeknek. Románia megizeni a háborút 
Ausztria-Magyarországnak. 

Augusztus 28. Magyarország délkeleti és keleti 
határbástyáin tegnap este új ellenségünk — Ro
mánia — orvul támadva, határőrseinkkel az első 
lövéseket váltotta. A vöröstoronyi szorosnál és a 
Brassótól délnyugatra és délre fekvő szorosokban 
ma reggel mindkét részről harczba keveredtek az 
előcsapatok és katonáink beszállították az első 
román hadifoglyokat. A Kárpátokban a Kukul-
hegytől északnyugatra az ellerség súlyos veszte
ségei mellett visszavertünk egy erős orosz táma
dást. Mariampoltól északra is teljes balsikerrel 
végződött az oroszoknak egy tegnap este végre
hajtott előretörése. Mindenütt visszavertük, sok 
helyütt ellentámadással és sok oroszt fogtunk el. 
Hindenburg vezértábornagy hadseregarczvonalán 
Tersztyánszky vezérezredes hadserege egy orosz 
támadási kísérletet meghiúsított. A nyugati harcz
téren a Somme-területen az ellenség este és éjjel 
jelentékeny erők harczbavetése mellett bőséges 
tüzérségi előkészítés után újult erőfeszítéseket tet
tek, hogy a rémetek vonalait a folyótól északra át
törjék. Thiepval—Mouquet-major és Delville-erdő— 
Ginchy arczvonal ellen több izben argolok, a 
Maurepas és Clery közti állásaink ellen pedig 
frarcziák intéztek rohamot. A támadások részben 
közelharcz után, részben a németek ellentámadása 
loiytán meghiúsultak. A Mouquet-majortól dél
nyugatra és a Delviüe-erdőben kis árokrészekben 
még folyik a harcz. Az olasz harcztéren a Cauriolon 
újra heves harcz volt, egy olasz támadás már tü
zérségünk tüzében meghiúsult, este egy erős tü
zérségi támogatással behatolt osztagot ellentáma
dásunk kiűzött. A balkáni harcztéren a Moglena-
arczvonalon a bolgárok elfoglalták a Zborskótól 
délre emelkedő magaslatokat. 

Augusztus 29. Kárcly kirá'yi herczeg lovassági 

tábornok hadseregarczvonala: Ó felsége «Álmos» 
hajója Turnszeverinnél tüzeléssel több katonai te
lepet megsemmisített. Határbiztosító csapataink a 
600 kilométer kiterjedésű magyar-román határ
hegység összes átjáróinál harczba bocsátkoztak. 
Az ellenséget mindenütt, a hol zászlóaljainkra 
akadt, véres fejjel vertük vissza, különösen Or-
sovétól északkeletre Petrozsénynél, a vöröstoronyi 
szoros vidékén, a Brassótól délre fekvő magasla
tokon, a hol a bátor 82. számú székely gyalog
ezred honi földjét védelmezte és a gyergyói hpgy-
ségben. Előretolt osztagainkat csak erős román 
megkerülő hadoszlopok nagy kerülővel végrehaj
tott előnyomulása indíthatta arra, hogy hátrább 
előkészített, számukra kijelölt állásokba tervsze
rűen visszavonuljanak. Bukovinában és a galicziai 
Kárpátokban nincs nevezetesebb esemény. A Ma
riampoltól északra lefolyt, a tegnapi jelentésben 
említett harczokban több mint 100 embert fog
tunk el és egy gépfegyvert zsákmányoltunk. Zbo-
rcrwtól délre csapataink az oroszok közeledési kí
sérleteit ellentámadással meghiúsították. Hinden
burg vezértábornagy hadseregarczvonalán Szelvov-
nál egy orosz támadás tüzérségünk tüzében össze
omlott. Rudka-Czereviszczénél gyalogsági harczok 
fejlődtek ki. A nyugati harcztéren az ellerség 
fokozott tüzérségi tevékenysége, kivélt a Somme* 
és a Maas területen. Thiepval és Poziéres közt 
tetemes angol támadások meghiúsultak ; részben 
közelharczra vezettek, a mely Ovillers vidékén 
még folyik. Delville erdőnél és Guillemonttól dél
keletre a németek kézigránát-támadásokat vertek 
vissza. A Maastól jobbra a Thiaumont-erőd és 
Fleury^ közt, valamint az Erdős-hegységben a 
francziák támadásai összeomlottak. St. Mibieltől 
délre és délkeletre gyengébb ellenséges előretörések 
eredménytelenek maradtak. Az olasz harcztéren 
a Fassani alpokban levő állásaink állandó ellen
séges tüz alatt álltak. A Cauriol-hasadék és a 
Cima di Cece elleni támadásokat visszavertük. 
A Dolomit-arczvonalon olasz előretöréseket meg
hiúsítottunk, nem különben a Plöcken-szakaszon 
és a tengermelléki arczvonalon. A délkeleti harcz
téren dunai hajórajunk a Giurgiunál levő kőolaj
telepeket tüzeléssel felgyújtotta. 

Augusztus 30. Német csapatok a galicziai Erdős-
Kárpátokban a Kukul-magaslatot, a mely az utóbbi 
hetekben heves harczok tárgya volt, újra elragad
ták az oroszoktól. Egyébként előtéri harczokon kivül 
az orosz harczvonalon tényleges esemény rem tör
tént. A Somme-területen mindkét fél tüzérségé
nek tartósan nagymértékű harczbavetésével történt 
ellenséges vállalkozások a rémetek hatásos zárótüzé-

ben nappal nem tudtak kifejlődni. Este és éjjel 
heves támadások következtek az Ovillers—Pozié
res vonal felől és Guillemont és Maurepas közt, 
mig a csatlakozó vonalakon a Sommeig és azon 
túl is egészen Chilly vidékéig a rohamra felké
szült ellenséget éjjel is visszatartották árkaiban. 
Állásaink teljesen a németek birtokában vannak. 
Ovilltrs—Poziérestől északra német csapatok az 
egyes helyeken benyomult angol osztagokat súlyos 
köze'harczban ismét kiverték. A Maastól jobbra 
Fleury mellett és a Chapitre-erdő közt levő német 
állások ellen heves tűzzel előkészített megújult 
franczia támadások ismételten összeomlottak. Fleury-
tól délkeletre az ellenséget ellentámadásunkkal 
visszavertük. Az olasz harcztéren nincs különös 
esemény. Az Orsovától északkeletre emelkedő ma
gaslatokon csapataink ismételten visszavertek ro
mán támadásokat. Egyébként a határra előretolt 
erőcsoportokat lépésről-lépésre és tervszerűen vissza
vontuk úgy, a mint háború esetére már régebben 
megállapíttatott. Az ellenség bizonyéra nagyra 
lesz Petrozsény, Brassó és Kézdivásárhely meg
szállásával. A legészakibb román hadoszlopok a 
Gyergyó-hegységben harczban állanak. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált haltak : A nagyszebeni 81-ik gyalog

ezred győzelmes harczaiban JUROVICS FERBNCZ, 
százados, a harmadosztályú vaskoronarend, a ka
tonai érdemkereszt és a vaskereszt tulajdonosa, 
LOVRIO IRENEO, főhadnagy, a Signum Laudis tu
lajdonosa és KÖNIG JÓZSEF, tartalékos zászlós, a 
nagy és kisezüst és a brcnz vitézségi érem tulaj
donosa. — A lugosi 8. honvéd tábori ágyús-ezred 
tisztikara gyászlapon tudatja, hogy bajtársai ZIM-
MERMANN JÁNOS, tartalékos főhadnagy, FILLA 
GUSZTÁV, tartalékos zászlós és VÁGÓ JENŐ, tarta
lékos hadapród. — A szegedi 5. honvéd-gyalog
ezred tisztikara gyászlapon tudatja, hogy baj
társaik közül a harcztéren dr. Kiss PÁL, népföl
kelő főhadnagy, a bronz katonai érdemérem tulaj
donosa, TEVÁN ISTVÁN, a bronz katonai érdemérem 
tulajdonosa és ORMAY BéLA tartalékos hadnagyok, 
LÁNYI JÓZSEF, népfelkelő hadnagy, SOMMER ENDRE, 
tartalékos zászlós, BODAI ISTVÁN és PORER FERENCZ, 
a ragy ezüst vitézségi érem tulajdonosai, DÁNIEL 
MIHÁLY és SZAMOS ISTVÁN, a kis ezüst vitézségi 
érem tulajdonosai, BASICS PÁL és ALEXANDER GÉZA, 
tartalékos hadapródok. — MAYER ISTVÁN, belügy
miniszteri mérrök, tartalékos tüzérfőhadnagy, a 
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délkeleti harcztéren szerzett betegségében. — CHORIN 
ELEMÉR, a 32. gyalogezredhez beosztott főhadnagy, 
a Signum Laudis tulajdonosa, a Hazai Bank tiszt
viselője, az északi harcztéren szerzett súlyos sebe
sülése folytán. — DOBOS LÓRÁNT, honvédhadnagy, 
20 éves korában, az olasz harcztéren. — Árva vír-
megye közönsége és tisztikara gyászlapon tudatja, 
hogy tisztviselője, EOSENFELD REZSŐ, tiszteletbeli 
szolgabíró, közös gyalogezredbeli önkéntes-szakasz-
vezető, az északi harcztéren, 28 éves korában. — 
HAJÓS ANDRÁS, honvédzászlós, a Kárpátok védel
mében. — RADÓ GYULA, jogvégzett gazdatiszt, a 
68. gyalogezred hadapródja, 82 éves korában, a 
volhiniai Holatim ál. — Ifjabb SCHAUDT KÁROLY, 
vadászhadapród, az orosz harcztéren. — TAVASSY 
LÁSZLÓ, harmadéves joghallgató, honvédhadapród, 
a kolomeai ütközetben, 20 éves korában. — FÖL
DES KÁROLY, az 50. gy.-e. kadett-aspiránsa, 14 havi 
hősies küzdelem után, 29 éves korában, az olasz 
harcztéren. — Ifjabb Péterfay EÖRDÖOH KÁLMÁN, 
honvédhadapródjelölt a harcztéren szerzett súlyos 
betegsége következtében, 20 éves korában. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: pesti 
SZEQEDY-MASZÁK HUGÓ 1848. 49-es honv. fővadász, 
a főrendiház nyűg. naplószerkesztője, a ((Magyar 
Távirati Iroda* volt igazgató-tulajdonosa, stb. 86 éves 
korában, Budapesten. — PALKOVICS JÓZSEF cs. ós 
kir. altábornagy, a Lipót-rend lovagkeresztese, a 
III. osztályú vaskorona-rend, a katonai érdem
érem, a mexikói Guadeloupe-rend, a mexikói ér
demérem stb. tulajdonosa, 83 éves korában, Buda
pesten. — KUMMER KÁROLY 68 éves korában, 
Budapesten. — THURZÓ ANDOR, nyűg. járásbiró-
sági irodatiszt 66 éves korában, Gyulán. — Idősebb 
CZEMMER GYULA, máv. felügyelő 60 éves korában, 
Budapesten. — Kapyvári KAPY IMRE, m. kir. állami 
zálogházi nyűg. igazgató, Budapesten. — ROJKO-
VICH SÁNDOR, görög-katholikus esperesplébános, 
szentszéki tanácsos, vármegyei bizottsági tag, stb. 
55-ik évében, Hejőkereszturon. — FUCHS LAJOS, 
a Magyar Fracozia Biztosító Részvénytársaság 
nyűg. vezérigazgatója, Budapesten. — CZENNER 
GYULA, okleveles mérnök, máv. felügyelő, osztály
főnök 60 éves korában. Budapesten. — BÁRDOSSY 
ANTAL, pénzügyminiszteri tai ácsos, a bányászati 
osztály vezetője, 57 éves korában, Budapesten. — 
MAKOVICZKY JÓZSEF, zólyomlipcsei elemi iskolai 
igazgató-tarító, 54 éves korában. — BERTÓK KÁ
ROLY, mezőkeresztesi református iskolai igazgató
tanító, 53 éves korában. — GÁLOS TIBOR, 29 éves 
korában, Bécsben. — LÉVAY IZSÓ, rimaszombati 
kereskedő, vármegyei törvényhatósági bizottsági 
tag, 46 éves korában, Rimaszombatban. — Dr. 

KLEIN EBERHARD, magyar királyi honvéd főtörzs-
orvos, 69 éves korában, Mátyásföldön. — PERENYI 
ROMÁN, a kassá—oderbergi vasút főeller.őre 51 
éves korában, Budapesten. — SVEHLA GUSZTÁV, a 
breznóbányai ág. evangélikus egyház nyűg. lel
késze, kiérdemült főesperes, a Ferencz József-rend 
lovagja, Zólyomvármegye törvényhatósági bizott-. 
ságának és Breznóbánya szab. kir. város képviselő
testületének tagja, 78 éves korában Breznóbányán. 

özv. bilkei GORZÓ LAJOSNÉ, szül. ortutovay 
Ortutay Mária 68 éves korában, Miszticzén. — 
CSÁNKI GYULÁNÉ, szül. Szűcs Ilonka Sepsiszent
györgyön. — özv. alsó- és felső-ruttkai Matuso-
vicz RUTTKAY GYULÁNÉ, szül. kriványi Passuth 
Borbála, 61 éves korában, Újpesten. — SCHWARCZ 
GYULÁNÉ, szül. Czifíer Sarolta, Szergényben. — 
GÁL BERTALANNÉ, szül. Grün Bella, 50 éves ko
rában, Budapesten. — Szigetvári SZIGETVÁRY GÉ-
ZÁNÉ, szül. Leithner Vilma, 54 éves korában, 
Szombathelyen. — Kis FERENCZNÉ, szül. Braun 
Eri esztin, Budapesten. — VADÁSZ ELEMERNÉ, szül. 
Cseiy Erzsébet, 25 éves korában Temesvárctt. 

SAKKJÁTÉK. 
3020. számú feladvány Stró'mberg A.-tól, Trollháttaa. 

BOTÉT. 

3017. számú feldvány megfejtése Traxler Károlytól. 
Világos. Sutét. Világos, a. Sötét. 

1. B g 5 - g 7 ! _ ._ 13-ii 1 - K d 3 - c 4 
2. B g 7 - d 7 f Kd3—c4 2. B g 7 - b 7 _ _ Kc4-cl3 
3. V e 8 - e 2 f stb. 8. V e 8 - e 6 stb. 

1. . 
2. Ve8—e6 
3. B g 7 - o 7 

b 3 - b 2 (h+-h3) 1. o 6 - c 5 
K d 3 - d 4 2. V e 8 - e6 stb. 

Helyesen fejtették m e g ; A t Budapesti Sakk-lön (Bu
dapest). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Kintzig Bo
bért (Fokért). — Székely Jenő (OySr). — Bácsi Péter 
(Budapest). 

Szerkesztői üzenetek. 
Messze idegenben. A messze fogságban levő magya

rokért való bánkódás bizony sok ezer ember szivében 
él ma, — de a ki versben akarja megrögzíteni, annak 
mégis költőnek kellene lennie. 

Aratás. Konvenozionális, élettelen leirása az aratási 
idillnek — az a nevezetes, hogy nyoma sincs benne az 
aratás mai, a szokottól egészen eltérő hangulatának és 
jelentőségének. 

ŐSZ. Nem tudunk együttérezni a nyár múlásáról való 
sablonszerű siránkozással, ma, mikor annyi más sirán
kozni való van. 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

3016. sz. feladvány megfejtése Schlechter Károlytól. 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. Fb4—c3 _ ... Kd5xe5 í. _ ... Kd5—c5 
2. Hd4xfá f stb. 2. H d 4 - b 3 f stb. 
1. e 7 - e 6 
2. H d 4 - b 3 f stb. 

A oVasárnapi Ljságs 31-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése ; Világ felfordulás. 

Fele l i s szerkesztő: Hoitsy Pál 
Szerkesztőségi iroda- Budapest. IV. Vármegy e-utoza II . 

lapkiadó tulajdonos Franklin-Társulat TV., Egyetem-utas* 4. 

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-
készülékek beteg
ápoláshoz, kösz
vény, csuz, béna
ság stb. ellen. 

Nagy raktár minden betegápoláshoz tartozó gammiárukban. 
Betegtolókocsik amputáltak és rokkantak részére, 

gazdag választékban. 
Legújabb képes árjegyzékét ingyen és bérmentve küldi 

Budapest, IV. ker.. 
Koronaherczeg-u. 17. KELETI J. 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará
tól fenUrtott nyilvános, három évfolyama 

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
P O Z S O N Y B A N 

&ettsét1 ttagálat Attáaközv. Internátus. 
fatesttől kívánat™ küld as Ifasfatósác 

B7ADEN 
| EGÉSZ ÉVI FÜRDŐIDÉNY. 
• Városi szálloda «Herzoghof» elsőrangú ház, va-
X 1 amint más kiváló szálloda és penzió. «Pereg-
• rini-forrásü. Ivókúrák és kénes iszapburkolások. 

lüüüüüüü^üüü! 
A Magyar Könyvtár 

kaszetta kiadása. 

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

£* W elbeszélését M{\ 
\}H- tartalmazza JjJ kötetben, 

külön-külön kötésben, színes borítékkal. 

A tíz kötet egy kaszettában ára 6 K. 

W I E N mel le t t . 
NagyfoKu 
radíoaKtívítás! 

32,000 fürdővendég! 
OTOOTIT: 
csuz és köszvényt. bőr-
bajokat és exodátokat stb. 

MAGYAR KÖNYVTÁR 
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 

WOINOVICH EMIL Közreműködtekl 
». és kir. gyalogsági tábornok RFICH ÁRPA fi 

vezetése alatt szerkesztette n c i u n H n r n u 
VELTZÉ ALAJOS ^ *'' " " - ' " J , " ^ ' 1 " " 4 -

*. és kir. alezredes, a cs. és kir. cCRŐir 7 C l P u n i i n 
hadilevéltár osztályfőnöke. b t BÜK íblülYlUNU. 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 

A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 

Még van idő. 
l íendeljen Ön is az „ Ü z e n e t 
a t á b o r b ó l " cz imü hang
lemezből, m í g a készlet tart 

WAGNER 
, Haag-szer-Király "-tol Buda
pest , József-körút IS. — Állan
dóan hanglemez újdonságok. — 
Beszélőgépek; 50 koronától 500 
koronáig. — Árjegyzék ing-yen l 
Előleg küldendő I — „Wáffner" 

névre ügyelni I 

. ! • • • • • • • » I I I I « I | I | ' I I » J 

Most je lent meg 
Kerpely Béla könyvei 

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

Vadász miliőben tartott haditudósitások, melyek 
a vadászt és nem vadászt egyaránt érdeklik. 

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

Megrendelhető: a „ N I M R Ó D " 
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! 

. 

I 

Magyar Könyvtár 
Szerkeszti RADÓ A N T A L 

Júliusi sorozat: f 
: I B S E N : • 

§ R O S M E R S H O L M . • • 5 
{ Színmű 4 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. • 
: • 

(820-822.) Ara 9 0 fillér. 2 
: : 
• R U D O L F H E R Z O G : • 
: • 

• A Z O R I A S . Fordította Benedek Marcell. 

(823.) Ara 3 0 fillér. J I : 
• RIEDL FRIGYES: • 

e 

I Shakespeare és a magyar irodalom. 5 
I 8 
i (824.) Ara 3 0 fillér. • 5 : 
• Megrendelhetők: J 
8 Lampel R. könyvkereskedése (WodianerF. és Fiai) R.-T. 8 
• Budapest, VI., Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 8 

• • • • • • • • • • • * * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

+ Az elhízás -|-
kitűnően bevált ellenszere az arany
érmekkel és oklevelekkel kitnnte-
tett D a k o d i n . Nincs tuleróa test, 
ninos kiálló csípj többé, hanem 
csak karesn elegáoe alak éa kecses 
termet. Nem orvosság ez, nem tit
kos ezer, caapán a tulerös, de egéti-
eéges egyénnek bizton eszköze a nor
mális testalkat elnyerésére. Diétára 
nioci piükség. sem a szokott élet
rend megviitoztatáiára. A hatás 
megepö. Egyeaomag, amely egy hó
napra elég, 7"50 K, két csomag 14 K. 
Kapható a pénz előlegéé beküldése 
vagy utánvét n?ellett. Gyártelep: 
Hivaryon 4 Co. Newyork. Egyedali 
ezétküldési hely: Gross Antal ki 
viteli háza, Budapest. VIII. ker., 

Jtfzaef-körut 23/n. sz. 

RZ AÉRO 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
Minden számában érdekes és 

eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
."ejlődéséről 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. * 

Mutatványszámokat a kiadóhivatal szivesen küld 
Budapest, I. ker., Retek-utcza 46. sz. 

< ll!ltlfflH«HMN 

RENDELÉSNÉL SZÍVESKEDJÉK LAPUNKRA HIVATKOZNI 
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ÚJ KÖNYV! 
Magyar katonatisztek hőstetteit 

örökíti meg 

A Hl HŐSEINK 

V 

Tisztjeink hőstettei 
a v i lágháborúban 

WOINOVICH EMIL 
es. és kir. gyalogsági tábornok 

vezetése alatt szerkesztette 
VELTZÉ ALAJOS 

cs. és kit. alezredes, a cs. és kit. 
hadileveltár osztályfőnöke. 

Közreműködtek: 
REICH ÁRPÁD 

n. kir. honvédhouár-alezredei 
BENEDEK ELEK t> 

BENEDEK MARCELL 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 
A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 

Kinek van szeplője? 
Vagy bármely más folt, bőrtisztátlanság az arctan? 

Az használja teljes bizalommal 
Bozsnyay Szeráj arczkenőcsét, 

mely egyedüli ezer az arci tisztatlansagai, szeplők, mltesserek, pat
tanások eltávolítására. Használatára az area pár nap alatt bársony-
pohara éa hófehérre változik. Egy kis tégely ára 80 fül., nagy tégely 
1 50 K. Hozsivaló szappan ára 1 kor. Nappal i Szeráj creme 
ára l'SO X. S terén pond re, az arozporok gyöngye , doboz 

1-40 K, fehér, rózsa, sárgás éa testezinben. 

Késiiti: Roisnyai M. éY^ÉYSzeríára, Arad, Szabadság-tér 8. 

&9$i}!i2eg!2}3!23^^ 

Most megjelent 
érdekes újdonság: 

A súrsa hérdés 
Emberföldrajz]' és 
politikai tanulmány 

Irta: SEBŐK IMRE dr. 

Ára t korona 50 fillér 

Megrendelhető: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(\0bdianer F. és Fai) részvénytársaságnál 
Budapest, VI., Andrássy-út ai . 

és minden könyvárusnál 

_ , T _ T - , T - - T „ T ~ * ~ T ~ T . , T ~ * - T - , T - T - , T _T -,T-^T-.T_T~.T-T-,T-T^T^T^T-T 4, 

íKiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiililiiiiiiiiiüiüí 

Kultúra és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

I. Széchenyi eszmevilága, I. Gaal 
Jtuő, Beöthy Zsolt, Prohás\ka Otto
kár, Kenessey Béla, grój 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 Gi^a mérnök. 
Kötve K 1.20 

3-4. A természettudomány fejlődé
sének története. Két kötet. Irta 
Wühelm Bölsche, ford. Schöbflin Aladár. 
Kötve K 2.40 

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

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

7. A vagyon tudománya. Irta I. A. 
Hobson, fordította dr. Sidó Zoltán. 
Kötve K 2.— 

8. A szocziológia vázlata. 
Irta G. Palanle, törd. dr. Mikis Lajos. 
Kötve K 1.60 

9. A tömegek lélektana. Irta Le Bon, 
ford. Ballá Antal. Kötve K 2.— 

10. Rodin beszélgetései a művé
szetről, összegyűjtötte Paul Gsell, 
ford. Farkas Zoltán. Kötve K 1..20 

11. Henri Bergson filozófiája. Irta 
René Giüouin, ford. Farkas Zoltán. 
Kötve K 1.20 

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

13. A franczia irodalom főirányai. 
Irta G. L. Strachey, 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 

16. Az élet értelme é s értéke. Irta 
Rudolf von Eucken, ford. Schöpflin 
Aladár. Kötve K 2.— 

17. A gondolatszabadság, története. 
Irta /. B. Bury, ford. Balog Gábor. 
Kötve K a.— 

Megrendelhetők: 

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

11,111111111111111^1111111,11,1^111,1^111 

Érdekes újdonság! 

A mai magyar művészet 
Képzőművészeti anUiológli 

Szerkeszti: Előszóval ellátta: 
GYÖNGYÖSY NÁNDOR PÁKAI GYULA 

Cikkeit Írták : 

GR. ANDRÁSSY GYULA, MAGYAR ELEK 
BÁLINT LAJOS, 
GYÖNGYÖSY NÁNDOR, 
LYKA KÁROLY, 

MALONYAY DEZSŐ, 
RÓZSA MIKLÓS, 
SZABLYA JÁNOS. 

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

Megrendelhető: 

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

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

Érdekes újdonság I 

íegyozfiefeÉíen 

Irta; Dödy 
Ára 2 korona 

Megrendelhető: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál 
Budapest VI., Andrássy-út 21. 

és minden könyvárusnál 

ftauiklin-Tákíralat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utói* 4 

37. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) HOITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 10 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egffzé™ 
j ,.V. , , 1 Félévre _ feltételek: \ Negyedévre 

80 korona. A i Világkrónikái-val 
10 korona, negyedévenként 1 koronával 

5 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg

határozott viteldíj is csatolandó. 

BRASSÓ LÁTKÉPE. — Erdélyi fényképe. 


