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RUTH KÖNYVE. 
REGÉNY. - IRTA LAKATOS LASZLO. (Folytatás.) 

I I . 
Október 11. 

Fehérhajú nyoszolyólányom Tric-Trac volt 
és megérkezett az esküvőre Albert. Komoly 
ember, megállapodott férfi, c~;upa munka. Az 
arcza munkáról beszél, a homloka, a keze, 
arról szól a feje tar tása , minden mozdulata, 
szeine tekintete, a mely komoly, de nem fiatal. 
A legtöbb ember szeme nem öregszik meg, 
fiatalabb marad a testnél, Albert szeme előre 
öregedett a testének. Nem hogy a szeme gyenge 
volna, nem visel üveget, de öreg . . . öreg a 
szeme a magános embernek, ki messzi ország
ban él család, társ és emb.rek nélkül. Talán 
még az idegen emberekkel sem él, csak épen, 
hogy közöttük él. É l ? . . . Dolgozik. Hat eszten
dővel idősebb Renénél (René huszonhat) és 
mégis mintha az apja volna. 

Papp tisztelendő úr esketett gyönyörűen, ö 
volt, a ki a katekizmus édes világosságát borí
totta rám; kis gyermek koromban ő vette ölbe 
lelkemet és most kezemet te t te René kezébe. 

Drága szép október van, aranyló kis nyár, 
szüret illata a levegőben i*. A Ralaton mellé 
jöt tünk, a régi fürdőhelyre, hol ilyenkor már 
senki sem jár . Ajándék délelőtt enyhe napjá
ban fürdünk, az esték hívessége otthonos és 
reggel a tóban kél a nap. Egy régi házban la
kunk, a szobák oly magasak, hogy az ablakok 
fölé még egy vakablak van a falba építve. 
Kívülről ez olyan, mintha a szoba fölött még 
egy láthatatlan szoba volna. A felső szoba az 
alsó szoba mennyországa. A szobának is két 
élete van és ott fent, a hatalmasabb élet hatá
rozza el, hogy mi történjék lent. A házfala i 
öregségisárgák. De az udvar kis kertjében olyan 
szépek az ő.-zi rózsák, hogy szinte arczuk van. A 
virágok arcza sosem haragszik. A virág arcza 
nem öregszik, a virágok arcza elmúlik. 

Dél óta esik. A fogadóbeli népek azt mond
ják, hogy hosszú eső lesz. Szeretném,'ha egyik-
esős délutánon René égy szép könyvbeli olvasna 
nekem. Renének olyan jó, Hszta hangjá'va-rr'és 
Olyasa? közben nem forgatja a szemét, mint 
sokan. Az ő szájában minden olvasmány tiszta 
és nyugodt. Becsületes. A jó ember hangja 
balzsam a más lelkének. 

Nagy felhők olyan mélyen aláereszkednek, 
mintha bele akarnának térdelni a nagy tóba. 
É-; a víz. az én kék vizem a felhő fekete vihar-
szinét ölti. Párbaj ez és egyenlő haragos színre 
öltözik a tó és a Balaton. És mikor a felhő meg
szakadt kárpitjából veres izzó villám fut alá. 
akkor veres örvény nyílik a tóban is. Minden 
égybeveszik és hogyan tehet egygyé lenni a 
viharban. Osak a harmóniában volna szabad 
egymásra találni. A kik viharban lesznek egy
gyé — az emberek is — olyan, mintha két ha
ragos vak egymást marczangolná a setétben. 
Balaton — olyan lágy név. selyemkendő bo
rulását érzem. Hogyan haragudhatnak azok is . 
a kiknek szép lágy nevük van. Tric-Trac — h :-
szem - azért so'sem haragudi kZáp:>]yára. 

Mily tisztán kéklett még tegnap ide a Bada
csony. Hamvas hegyek. Lankáik mint egy 
kegyes mosoly. Mintha kék levegőégből épí
tették volna ezeket a hegyeket, melyekről a 
népek leszedik az édes szőlőt, a hegyek, hol egy 
nagy költő dalolt a boldogtalan szerelemről. 
1 Boldogtalan szerelem — nem értem. 

A kis gyermekek olyan szépen köszönnek ne
künk a parton, mintha 'ők is tudnák, hogy bol
dogok vagyunk. 

A mi boldogságunk nem fátyolozott, de nyílt 
és vidám, mint uram arczán a derű. 

Űgv-e ez az igazi boldogság? 

I I I . 
Október 28. 

A mikor a Déli vasút pályaházánál megér
keztünk —.nagy balatoni szelek elől a városba 

akartunk jutni , a városba, az ember e szép, meg
védett téli szobájába — az első ember, a 
kivel találkoztunk Annácska apja volt. Este 
van, kocsiba akar tunk szállni és a nagy em
ber ott állt az utczán. Semmi dolga pedig — 
úgy lát tam — nem volt. Miért alít hát akkor 
o t t? Miért várt minket? 

Mert minket várt . Rám mosolygott gúnyosan. 
Kalappal nem köszönt, de a szeme ösmerősen 
verődött belém. Renét nézte, azután engem 
és mosolygott. És a kovácsmester gúnyosan 
meghajolt, mint akkor, a mikor kislánya, 
szegény, szegény kicsi Annácska, az udvarába 
vezetett. Úgy hajolt meg most is, mint talán 
a gazdag vevői előtt szokott. 

Égtem a tekintete alatt , arcz© in, kezem ki
vörösödött, féltem, hogy pörsenéses lesz a ka
rom. És éreztem, ő nem tudta , hogy René az 
uram . . . Rossz gondolatai lehettek és ezért 
voit gúnyos. 

Szólnom kellett volna Renének és — nem 
mertem. Mert akkor el kellett volna mondanom 
a kis Annácska történetét és talán ő is meg
borzad tőlem, mint akkor Aucassin úr és el
megy és megkeresi a kovácsműhelyt, mint 
Antal bácsi, a ki nem hitt nekem. Nem mertem 
Renének szólni és úgy féltem, hogy észreveszi 
a kovácsot és meglátja és számon kéri tőlem. 
Titkom van az uram előtt ós ez fáj. Első t i t
kom ez és ne add oh Uram, hogy másszor is kell
jen vétkeznem, ártatlanul vétkeznem. 

Johanna mama és Tric-Trac vártak a ka
puban. Megcsókoltak, drága szavakkal, eleven 
jóságú tekintettel beczéztek. És mégis még ka
punkban is arczomon ülhetett a kovács rossza
sága. Antal bácsi furcsálón nézett rám és hi
szem, hogy ő mindent tud . Antal bácsi szép 
krizantémum-csokrot, sok sárga bársonyos kri
zantémumot, ünnepélyes krizanfémumot adott 
át nekem. Oly szép volt a virág és mégis 
arra kellett gondolnom, hogy halottak napjára 
hordunk krizantémumot az apró halmokra, 
melyek alatt drága holtjaink pihennek Isten 
kertjében. Ez akkor hirtelen jutott eszembe és 
azelőtt so'sem éreztem a krizantémumot síri 
virágnak, szépségét so'sem lát tam szomorú
nak. Nagyon sírhatnékom volt és szerettem 
volna Antal bácsit arra kérni, hogy vigye ki 
a virágot a kertbe, ne hozza szobánkba, á szo
bába, a hol René gyermek volt és a hol két szép 
öreg ember kell, hogy legyünk egymás mellett. 
De anya küldte a virágokat, nem szólhattam, 
csak ráhajoltam Johanna mama kezére és na
gyon-nagyon c-ókoltam e fehér jóságot. 

És már nem tud tam örülni annak, hogy Antal 
bácsi nálunk marad. Mert meglátta arczomon 
a kovácsot és mert a síri virágokat hozta. És 
én^pedig mindig olyan jó embernek hit tem. 

Vagy én vagyok a rossz? A megvert? 
Annyi volt bennem, annyi minden. Az uram 

volt mellettem, az ő édesanyja és egyetlen ba
rátnőm és mégis senkinek'se mondhattam el 
semmit. 

Máskor is így lesz, hogy ilyen árva leszek? 
É t szűken feleltem a kedves kérdésekre az 

estebédnél és pedig ma este ültünk először úgy 
az asztalnál, a hogyan egész életünkben ül
nünk kell. Nekem kellett volna az ételt osztani. 
Olyan fáradt voltam. Szemhéjaim két nehéz 
ólomtábla, szeretteim hangja . . . mintha messzi, 
hideg távolságokból jöt tek volna . . . és gyakran 
kérdeztek és csak ri tkán tud tam felelni. Azután 
csak arra emlékszem, hogy minden nehéz lett 
körülöttem, a halántékom, mint hideg nedves 
ruha lefelé húzott , lejebb, még lejebb . . . ne
héz szellemek laktak nyelvemen . . . homloko
mon forró vasabrincs és a fülem helyén, mintha 
két hideg üreg lett volna . . . lábam minden 
ize külön reszkete t t 1 . . . hirtelen a szívemből 
lélegzettem . . . valaki torkomból ki 'akar ta 
venni a levegőt . . . Többre n°m emlékszem. 

Másnap reggel Johanna mama nyoszolyájá-
bán ébredtem. Ez szép volt. Egy finom fejű, 
vékony arczú úr állt mellettem és a kezemet 
fogta."So'sem láttam azelőtt és éreztem, hogy 
orvos, Betegnek hittek és őt elhivatták. 

Én pedig tudtam, hogy nem a betegség volt 
az, a mitől tegnap elszédültem, lebuktam, mini 
egy forró holttest. 

Az orvos egyik keze ütőeremet kérdezte, 
azután a halántékomat, másik kezében az óra 
volt. Rám nézett hosszan, furcsálóan, az a. 
csalódás volt az arczán, mint a becsvágyó 
emberén, a kinek egy munkája nem sikerül. 
Ajkán kételkedő mosoly suhant át lassan, 
hosszan és aztán szinte bántóan mondta , külö
nös szótago;ással: 

— Semmi baja a pácziensnek. Úgy látszik 
nem is volt beteg. 

És én tudtam, hogy nem voltam beteg, de 
egy szót sem szóltam. 

Johanna mama pedig simára igazította fe
jem alatt a párnát és megsimította homlokomat. 

Szerettem volna neki kezet csókolni és nem 
mertem. De lehunytam szememet és úgy te t tem, 
mintha még aludnom kellene. És elzsibbadtam 
magamban és ez olyan jó volt, mintha meg
találtam volna magam magamban. 

Ám délben már emelt fővel köszöntöttem az 
uramat, a ki hivatalából jö t t . 

Ez ma volt először, hogy hozzánk jöt t haza, 
hivatalból. 

Ériem fáradott úgy-e, én jóm? 

IV. 
November 8-

Most megint szép és jó minden. A Halottak 
Ünnepén t ú l . . . és minden szorongásomat két 
apám két sírján becsületes könyekkel kisírtam. 
Olyan jók a halottak és magukra veszik a mi 
bánatunkat is, a mi könnyűvé lesz és kifénye
sedik az ő szívükben. Egyforma virágokban 
bánkódtam édes apám és a tábornok sírján. 

Drágán napos a november, ám reggelenként 
és esténként könnyű köd száll a földre és a nap 
ezer színnel megtréfálja a vastag nedves leve
gőt, aranyos dárdákat lövel belé, kék házakat 
épít, sárga nagy réteket fölterít, mint egy ken
dőt a ködben. Csillogó udvarokat lop bele a 
nagy ködpalotába. 

Csípő illatát is kedvelem a könnyű ködnek. 
Az egészséges embert úgy megbizseregteti, mint 
a gyógyító zuhogó hideg víz. Ellentállásra kész
tet és kifakasztja bennünk az élet vágyát és 
az élet örömét, e daczos, vidám kis kövi virágot. 

Zápolyáról különös dolgokat hallani. A szen
vedő dőre, mást-magát kínzó érzelmes legényke 
a multkorában rövid időre elutazott. És borí
tékba te t te a leveleket, a melyeket Tric-Trac 
irt neki egykoron, mindegyik borítékba egy 
másik levelet és maga u tán küldette őket. 
mindennap egy másikat, hogy — így mondta — 
azt képzelhesse, még mindig leveleznek Tric-
Trac ós ő. Mindennap kapott egy régi levelet, 
a mi mégis új volt. 

Kedves történet, de nem szép. Én még annyira 
sem tudnék játszani azokkal a levelekkel, a 
melyeket drága emberektől k a p t a m . ' A levele
ket például, a melyeket házassági utunkon 
váltottam Johanna mamával — mert hiszen 
irtunk egymásnak mindennap és ez annyira 
természetes, úgy szeretjük hiszen egymást — 
so'sem tudnám ilyen já tékban csillogtatni. Az 
is milyen szép^ volt, hogy a múltkor, a mikor 
beteg voltam,*Johanna mama nyoszolyájában 
pihenhettem. 

Megmondtam Zápolyának, hogy nem szép 
dolog, a mit cselekszik. 

— Szent alakoskodás — felelte'ő. 
Én nem tudok vele beszélni, sem értelmével, 

sem lelkületével. Nagyon sajnálom őt. Szenved 
és Tn'c-Trac szereti őt. Fáj nekem is a szenve
dése azoknak, a kiket "Tric-Trac szeret. 

Zápolya másik dolga: 
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Megtanult hímezni. És mert Tric-Trac szá
mára kézimunkál, úgy kézimunkál, mint egy 
finom kisasszony, mint egy Tric-Trac. Sárga 
alapra egy fát hímez, május fát. Piros szív a 
gyökere a fának ós minden ágán sárga rózsák 
nőnek. A fa ágai ívben szomorún lt felé hajol-
vák. Olyan, mint a bánat és a mélabú templo
mának egy boltíve, sárga, virágos boltíve. 

Azt is megfogadta az érthetetlen érzelmes, 
hogy nem ajándékozza meg többé a koldusokat. 
Eddig mindig adott nekik és egészen belül ez 
a nagy, meglett férfiú egy vérző, jószívű gyer
mek, a kinek bizonyára nagyon fáj, hogy most 
fogadalombtil rossznak kell lennie. Fáj ni ki, 
mint nekem. 

És mikor szerényen kérdőre vontam ezért, 
ő így mentegetődzött. 

Magam is a szegénységtől vagyok szeren
csétlen. Testvért lopna a koldus, ha tőlem fo
gadna el és óvni, kímélni kell a testvért. És 
akarja tudni Mária Krisztina, hogy miért nem 
adok? Azért, hogy vétkezzem ós hogy ezért 
so'sem legyen szerencsém az érzelemben. 

Mi volt ez? Hitvallás egy bűn mellett. És a ki 
azért követ el egy bűnt , hogy bűnhődjék, a ki 
hisz a büntetésben — e szegény önsanyar
gató — az, mintha hinne az erényben és annak 
díjában is . . . Ám az erénynek sem mindig 
díja a szerencse és ez jó, mert ezért nem önös 
cselekedet az erény, hanem mártirpáhna . . . 
(néha . . . gyakran . . . mindig . . .). 

Ilyeneket tud Zápolya. Én so'sem tudnék 
ilyeneket, René sem. _ 

* _ Oh a maguk szerelmének nincs fantáziája, 
nincs képzelme — merészelte felelni Zápolya úr. 

— Ne is legyen. A mi szeretetünk vár, nyu
galom ós békesség. Tavasz a falakon bévül. 

So'sem tudnám kínozni Renét. csak meg
fogni az ő kezét bizalommal és megcsókolni 
édesanyjáét alázattal. 

V. 
November 16. 

Megáldott szépség minden én körülöttem. 
Édes lánya ha lennék, nem szerethetne Joli

ban Johanna mama. Némely estéken anya is 
ellátogat hozzánk, vasárnap délebedre Au
cassin úr jő el mindig és lankadt arc an, sze
mének fiatalos villódzásában magával hozza 
gyermekkorom csacskaságait, álmait, aggó
dásai', . . . , , u 

De egyáltalán álmodtam-e gyermekkoromban. 
És azt hiszem nem is féltem sohasem. 
Életem vágyak nélkül lett teljes. 

így a legszebb. Asszony vagyok és mégis 
mindenben tisztának érzem magam, mint egy 
Clarissa nővé r . És pedig t e l j e - í t é l t em köteles
ségemet a férfiú i r á n t , kit az én uramnak a d o t t 
nekem az Isten. 

Óhajtanám megcsókolni kezét lelkem földi 
atyjának, Papp tiszteletidé árnak, vajha eljut
tatná az én ajkam alázatos hála gyengédségeit 
az én igazi Atyámnak, a ki odafeni van a 
menyekben. És 'a kézc-ók. mielőtt Istenhez ér 
suhintaná kezét vérbeli atyámnak és a tábor
noknak is, a ki Johanna mamának adta R< né*, 
a ki most az éti uram . . . 

Kápolna ez a ház. imádság benne minden 
munka, a mii jókedvű kézzel végzek, Embe
reket, állatokat, virágokat táplálok és az en 
szívem táplálkozik szívebői azoknak, a kik 
jók hozzám. 

Nagy vágyam, begy Tric-Trac is boldog le
hessen' és hogy égy tudjam Bzerétni a táborno
kot, mint Johanna mamát, az áldottai . 

* 
Ez ma reggel történi velem. Nem is történt. 

csak volt és nem tudom, miért ne Írhatnám 
be ezt is a kék könyvbe. 

Jól pihent testtel ébredtem, szép álomtalan 
álomból. Lelkem - Ruth - Isteni kereste és 
míg szemem lassan a nap fényere nyitodotl. 
a semmitói ittas tekintetem a függönyre vető
dött. Tiszta fehér jószág, csipkéi kellemetesek, 
mint Bruges nemes hívei. Ám hajlékony e 
csipkeszövet. 

Hogy pedig éjszakához szokott tekintetem a 
csipkére ér, egy szigorú arczot vél b< tme meg
látni. Rossz mosoly a gúnyos arcz ajkán. 

Szívem egy peiczig nem ver. azután szemem 
lassanként hozzáedződik az őszi reggel napvilá
gosságához. Lassan-lassan eltűnik a rossz arcz. 
rossz rajza, marad a fehér kellemetes csipke. 

Képzelődés volt, semmi. Éjszakai szemem. 
mielőtt a nappalba téri volna, káprázott; meg
látta azt, a mi nincs. 

\zután újra lehunytam szememet, most mai-
nappali szememet. És újra felnyitom. Mest mar 
semmi csalódás, semmi rossz képzelődés. A 
csipke volt. És mégis, ott < gy virág rajzában, 
a rossz fej szeme, ott egy kecses patakban, az 
6 csúnya szája, egy finom arabeszkben álla, 
,,., ív hegyes volt. mint egy ék. 

Valami csak megmarad minden látomásból. 
S >'s( m múlik el az első látá-. És talán akkor 

múlik el legkevésbé, ha azt láttuk meg, a mi 
u j m , (Folytatása következik.) 
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KÖNY( S E P P AZ ÉGBEN.* 
(A (Mennye) jelenéseto-böl.) 

Az Úr Ítéletet tart fönt az égbe' 
Hogy dúljon-e a háború tovább ? 
Vagy jöjjön már a béke. 

A mennyei igazság mérlegébe 
Rakják az angyalok 
A földi szivek kívánságait. 

És jönnek a porból vak'. «óegyok»: 
Országukat vesztett királyok, 
Kél balkezfi, vert hadvezérek. 
Farizeus diplomatáknak álnok, 
Sokrétű kígyófajzata. 
A hadsereg szállító puritánok, 
És fegyvergyárosok hada . . . 
B mind a kik a halálból élnek, 
— Szóval a/, egyik serpenyőben 
Gyűl, gyűl a háborúság vágya bőven ! 

A mérleg másik serpenyője 
Sokáig úgy áll üresen. 
Hiszen ha a haza kívánja tőle, 
A nép tűr, vérzik, s hallgat csendesen. 
S dehogy panaszkodnék az árva ! . . 

_ Ám mintha Isten valamire várna. 

. . . . S egyezerre íme, harmnteyöngv gyanánt, 
Egy könycsepp hull a másik serpenyőbe. 
Egy árva könycsepp valahonnan. 
- Az ür tudja: hogy egy angvalra-\ ált 
Gyermek ejtette fönt az égi-sorban. 
Egy angyallá vált kis gyerek, 
Ki édes apját idelent, 
Mióta háborúba ment: 
Hiába sirta, sírdogálta vissza. 
S kinek halálos bánatát eleddig 
Megvigasztalni még a menny se birta! 

. . . És Isten mérlegéi >e 
E barmatcseppnyi künyű úgy esett : 
Hogy hosszan visszhangozták az egek 
Az Űr döntését: béke, béke, béke ! ! 

Szabolcsba Mihály. 

^ ^ K i s f a h u t y - Társaság ünnepélyes kfa«léfén felöl-

^ W ' ^ V k l " ' ! . 

V TÁKft 

FERDINÁND BOLGÁR KIRÁLY ÉS FRIGYES FŐHERCZEG KISÉRETÜKKEL AZ OSZTRÁK-MAGYAR FŐHADISZALLASON. 
Jelfy Gyula a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvétele. 
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RUSZKIJ TÁBORNOK. 
Tipikus tudó--arca; a vastag pápaszem, az 

elmélyült vonások inkább egy tudós profesz-
szí rt árulnak el. a kit a munka túlterhelt, 
mint egy hadvezért. Katonássá jóformán csak 
az uniformis ós a kerek orosz sapka teszi. Ez 
az első impresszió, a mit az arczképe vált ki 
a szemlélőből. A magas homlok, a csontos, 
szikár arcz, a mélytüzű szemek azonban rend
kívüli energiát, tetterőt, fáradhat atlanságot 
ée szívósságot árulnak el. A milyen az arczképe, 
olyan Ruszkij tábornok egyénisége is. Csön
des, szerény, szelíd ember, a ki mindig kerülte 
a föltűnést, de azt a föladatot, a melyet rá
bíztak és a melyre rátermettnek érezte magát, 
precziz szívóssággal és a zseni nagy konczep-
cziójával oldotta meg. A zajtalan, halk karrierek 
legigazibb típusa. 

A japán háború idején vezérkari főnöke volt 
a II. orosz hadseregnek, a mely Kaulbars 
táborszernagy parancsnoksága alatt állott. Rusz
kij szereplése azonban teljesen zajtalan volt. 
Kaulbars hadserege alkotta az egész orosz 
haderő jobbszárnyát. Kuropatkínnak, az akkori 
orosz generalisszin.usznak a czárhcz intézett 
memorandumából, mint azt a «Vafárnapi Ujság» 
egyik czikke följegyezte, arra lehet következtetni, 
hogy Kaulbars magatartása okozta a mukdeni 
orosz vereséget. Kaulbars ugyanis Kurcpatkin 
három ízben megismételt parancsának fem 
engedelmeskedett; önállóan intézkedett és ez 
okozta, hogy végül Nogi serege bekerítette az 
orosz jobbszárnyat. Mi volt a szerepe Ruszkij 
tábornoknak, mint Kaulbars vezérkari főnöké
nt k a mukdeni csatában, vájjon az ő indít
ványára intézkedett-e a hadseregparancsnck, 
vagy hogy elvetette-e a terveit, tisztázatlan 
kérdés. A mit a fiatalabb éveiről tudunk, 
mindössze annyi, hogy a kievi katonai akadé
mián avatták tisztté és később, évek multán, 
ugyanezen az akadémián a stratégia tanára 
volt. A háború kitörése előtt a kievi 21. orosz 
hadiéi parancsnokává nevezték ki. Ebből a 
hadtestből rövidesen minta-hadtestet szerve
zett. A neve ekkor vált ismertté; a legkiválóbb 
orosz tábcrnokck között emlegették. A nyil
vánosság előtt való szereplést kerülte, meg
vetette a reklámot, irtózott a politikától, szívvel
lélekkel katona volt, talpig karakter, a mit csak 
kevés orosz tábornokról lehet elmendani. 

A háború kitörésekor a 3. orosz hadsereg 
parancsnokságát bízták rá. A hadjárat során 
az ő neve vált, leggyrrsabban ismertté: az első 
lembergi csatát az ő beavatkozása fejezte be 
azzal, hogy az osztrák-magyar jobbszárnyat 
benyomta. Az első és a második lembergi csata 
közötti szünetet arra használta föl az orosz 
hadvezetőség, hogy hadseregeit átcsoportosí
totta. Ru-zkij ismét a legfontosabb föladatot 
kapta, Miklós nagyherczeg, az crosz főparancs
nok őt szemeltr> ki arra, hogy Auffenberg fenye
gető offenzíváját megállítsa. Ruszkij a parancsot 
nemcsak preczizen teljesítette, hanem' várako
záson fölül nagyobbat produkált. Az ororz 
hadvezérek közül épen abban vált ki, hogy a 
stratégiája eltért a régi sablonoktól, hogy 
kitűnően értett az alája rendelt hadosztályok 
gyors fölvonultat áfához, a kellő időben es a 
k^llő helyen való harezbavetéséhrz. ho«v nem 
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Konyovics Demeter magyar sorhajóhadnagy, 
ki Valonánál hidroplánjával leszállva az ellen
ség előtt, a tengerből mentette meg két lezu

hant repülőnket. 

volt meg benne a hagyományos orosz nehéz
kesség és lomhaság, hogy villámgyorsan felis
merte az ellenfél terveit és meg tudta kcnstjuálni 
a szükséges ellenrendszabályokat. El kell is
merni teljes objektivitással, hogy Ruszkij tá
bornok kiváló tulajdonságai és hadvezéri eré
nyei teljes harmóniában érvényesültek a má
sodik lembergi csa+ában: átkarolta és a főerőtől 
való elvágással fenyegette Auffenberg had
seregét és ezzel kikényszerítette összes Orosz
ország ellen harezoló hadseregeinknek a keakói 
körzetbe való visszavonulását. A hadjárat ké
sőbbi során Miklós nagyherczeg az észagi frontra 
rendelte Euszkij tábornokot, a kivel nagy 
czéljai voltak. Az orosz főparancsnok nagy
szabású offenzívát tervezett Kelet-Poroszor
szág ellen; boszut akart állani Hindenburgon 
a Mazuri-tavak mellett szenvedett rettenetes 
vereségért. Természetes, hogy ennek a föl
adatnak a végrehajtását Euszkij tábornokra 
bízta, a kit ekkor már úgy emlegettek Péter-
várott, mint az orosz Moltket. Hindenburg 
azonban megelőzte az orosz generalisszimuszt 
és egy váratlan gyors előrerchanással teljesen 
fölborította az orosz haditervet. Hindenburg 
az orosz frent leggyöngébb pontja ellen intézett 
viharos gyorsasággal effenzivát es egy példát
lanul merész lendülettel Varsó falai alatt 
termett. Euszkij tábornok seregét sietve vissza
rendelték a kelet poroszországi frontról. Az crosz 
hadvezér Ncvcgyorgyevszknél átkelt a Visz
tulán és erőltetett meneteléssel Varsó alá ér
kezett, Hindenburg jobbszárnyát át karolással 
fenyegette és ezzel kikényszerítette a visszavonu
lást. Hogy ezt a helyzetet az crosz legfőbb 
hadvezetőség egy olyan páratlanul zseniális 
hadvezér ellenében, mint Hindenburg, nem 
tudta és nem tudhatta kihasználni, abban semmi 
része sincs Euszkij tábornoknak, ö a parancsot 
teljesítette, megmentette Varsót. 

A hadjárat későbbi folyamén isme! Hinden-
burggal került szembe, a kinek egyetlen méltó 
ellenfele volt. Az észak-lengyelországi csata 
során szorongatott helyzetéből ügyesen ki tu
dott szabadulni Euszkij. : őt a Pra&znysz bir
tokáért vívott küzdelemben ő, a kit Hindenburg 
eredetileg be akart keríteni, fenyegette az 
ellenfelét bekerítéssel. Hindenburg észak-len
gyelországi effenzivájának megállításával Rusz
kij másodszor is megmentette Varsót. 

A kárpáti csatában Ruszkij serege volt a 
Kárpátokat ostromló orosz haderő jobbszárnya. 
Itt Boroevics tábornokkal állott szentben. Elő 
is tudott nyomulni a Dukla-szorosban egészen 
Bárt fáig, de itt aztán hasztalanul ostromolta 
a frontunkat. Euszkij, a ki a szó szoros értel
mében vett modern hadvezér, ellensége volt az 
orosz csórd a-stratégiának és a helyzet kellő 
időben való fölismerése után a nagyherczeggel 
szemben azt hangoztatta, hegy a kárpáti fron
ton való áttörés erőszakolása nem hogy sikert 
igérne, hanem az orosz haderő felmorzsolódását 
eredményezheti. Az ellentmondást nem tűrő 
Miklós nagyherczeg már ekkor sem szívelhette 
Euszkijt és végleg elejtette akkor, a mikor 
Pau franczia tábornok a varsói főhadiszálláson 
fett látogatása alkalmával arra akarta rábírni 
az orosz generalisszimuszt, hegy Euszkijt bízza 
meg magasabb parancsnoksággal es mint Hin
denburg legméltóbb ellenfelét a német marsall 
seregeivel állítsa szembe. A féltékeny és indula
tos nagyherczeg fölvetet+e a czár előtt a kabinet -
kérdést: vagy én, vagy Euszkij. A nagyherczeg 
befolyása ekkor még olyan nagy volt, hogy a 
czár kénytelen volt elejteni Euszkijt, a kit 
kegyes és hízelgő szavak kíséretében fölmentett 
a hadseregparancsnokság alól. Márcziustól szep
temberig Euszkij tábornok nem szerepelt. Szep
temberben azobban, a miker Mackensen ós 
Hindenburg kcnczentrált hadműveletei meg
semmisítéssel fenyegették az orosz hadsereget, 
a czár kegye ismét Euszkij tábornok felé for
dult, elmozdította Miklós nagyherczeget és 
Euszkij tábornokra bízta az északi orosz had-
csoport parancsnokságát: neki kellett meg
védeni Petervárt a német invázió ellen. A szep
temberi izgalmas harczekban Hindenburg a 
a smorgon-molcdecnói emlékezetes csatában 
bekerítéssel fenyegette Euszkij tábornok had
seregeit és csak az crosz hadvezér higgadtságá
nak és rátermettségének köszönheti Orosz
ország, hogy ez a csata eldöntetlenül vég
ződött. 

1915 deczemberben azután, mikor a düna-
burgi és a rigai fronton állandóvá vált a poziczió-
harcz, mikor Euszkij tábornok az utolsó rá
bízott nehéz föladatot is megoldotta és meg
mentette az orosz hadsereget a teljes meg
semmisüléstől, újra elmozdították. Mi lehetett 
ennek az cka, milyen udvari és udvarcnczi 
cselszövények okozták Euszkij tábornok újabb 
bukását, máig is rejtély. Egy azonban bizonyos: 
Euszkij tábornek bizonyult a hadjárat során 
a legkiválóbb orosz hadvezérnek, ő az egyetlen, 
a kinek pozitív sikerei voltak. Ha nem egy olyan 
rendkívülien nagy hadvezéri zsenivel áll szem
közt, mint Hindenburg, a hadtörténelem talán 
egészen más drlgokat jegyezhetne föl róla. 

J . J . 

VÉDŐSANCZOK HÓBÓL. 
Dr. Lengyel Árpád fölvételei. 

OROSZ AMAZONOK. 
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A WOLHYNIAI HARCZTÉRRŐL — Rök Gyula fölvételei. 
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M A J D . . . 
A «mi lesz azután% kérdése e pillanatban 

még bizonyára nem a legfontosabbak és meg 
kevésbé a legsürgősebbek közül való: de azért 
nagyon érthető, ha sok elmét foglalkoztat és 
Sok lelket nyugtalanít. Ha még olyan hosszúra 
nyúlt és nyúlik is a háború, ezt az állapotot 
mégis csak ideiglenesnek érezzük és ez az érzés 
már magában készülődést jelent a normális 
állapot elkóvetkezésére. És mert ez a normális 
állapot lesz a végleges, igen természetes, hogy 
soha se szűnhetünk meg érdeklődni majdani 
rendje, kialakulása és körülményei iránt, mint 
a hogyan föltétlenül érdekelnie kell bennünket 
a helynek, ahová lakni megyünk. 

A békéből jöttünk a háborúba, tehát nem 
megyünk ismeretlen világba, ha majd szeren
csésen visszakerülünk megint a békébe. És ez 
az eljövendő világ mégis kérdésekkel teljes, ame
lyekre igen kiváló elmék különböző és ellen
tétes irányokban keresik a feleletet. Néhány 
semleges országbeli újság — amerikai és hollan
dus lapok — úgynevezett ankétet rendeztek, 
arról kérdezve meg tudósokat és vezető politi
kusokat: milyennek képzelik a háborút viseli 
nemzetek egymáshoz való viszonyát a békekötés 
után? A válasz, a hány, annyiféle: az egyetlen 
tanulság, ti mi belőlük kiviláglik az, hogy mind, 
a ki megkérdeztetett, akár politikus, akár tudós, 
tehát az események frontjától távolabb élő elme, 
mind a ma igézetében áll és képtelen a gondolatát 
e rendkívülijeién energiáitól mentesíteni. Vagyis: 
harcol valamennyi, a harczos pedig minden in
kább lehet, mint tárgyilagos. Azt a lehetőséget, 
hogy nem az ő tábora győz, vagy kizártnak, 
vagy pedig olyan igazságtalanságnak érzi, a 
mely föltétlenül inficziálná a jövendőt és lehe
tetlennétenné egy valóságos béke elkövet kezesét. 

Pedig egészen bizonyos, hogy egy napon a 
békének el kell jönnie és egészen bizonyos az is, 
hogy ez a nap nem lesz diadalünnepe mind a két 
hadviselő félnek, íiemis-szel ez a szörnyű játék 
nem végződik. A felek nem álltak meg azon a 
küszöbön, a melyen túl még mind a kettő az 

erők ismeretlen mennyiségét sejtheti. Már körül
belül nyilvánvaló, hogy melyik erősebb és a tel
jes megbizonyosodás tempója folyton sebesebb 
lett, a mint a mérkőzés túl jutott a csúcson. 
A czél ma már nem ugyanaz, a mi volt egy esz
tendővel ezelőtt. Megváltoztatta az egyik részen 
a kudarcz, a mái-ikon az áldozatok nagysága, 
a mibe az eredmények kerültek. A háború elején 
ellenségeink szövetsége volt az, a mely új tér
képet akart rajzolni, ha ma ők hirdetik a status 
ante quot, nyilvánvaló) hogy ezt a programmot 
a másik fél el nem fogadhatja többé. A gyilkos 
sági kísérlet nem csak akkor büntetendő, ha 
sikerült. A merénylőnek akkor is bűnhődnie 
kell, ha a kit megtámadott, erősebbnek bizo
nyult nála és ki tudta a fegyvert csavarni 
kezéből. 

Ennek a háborúnak igenis meg lesznek a 
maga következései egy ily helyzetben, a mely 
a régivel szemben nagy és döntő különbségeket 
mutat. És azt a helyzetet el kell fogadniok azok
nak is, a kiknek a legkeservesebb lett. Ezért nem 
lehet álmodni se arról, hogy a béke megkötésé
nek pillanata a lelkek kiengesztelődésének pil
lanata is. Mert lesznek, a kiknek a mérleg le
zárása igen nagy megszegényedést, sőt lesznek, 
a kiknek teljes tönkrejutást jelent. De még 
soha olyan békét a történelem folyamán egy 
háború után nem kötöttek, a mely minden 
hadviselő fel teljes, boldog megnyugvását ter
melte volna. A bókét nem a szeretet termi 
meg, hanem a gyűlölet tehetetlenné és remény
telenné válása. A vesztes fél soha se annyira 
«ellenség», mint abban a pillanatban, mikor 
békét kér. 

Nagy és tragikus igazság van abban a teóriá
ban, hogy minden békekötés egy elvetett mag 
a háború földjében. De az emberiség szeren
cséjére igaz az is, hogy semmi se csinálhat a 
békének olyan hatásos propagandát, mint a 
háború. Még a győzelmes háború is véres 
és sajgó sebek özönével borítja el a diadalmas 
küzdő testét és lelkét. A tanulság és az emlék 
ezerszerte keservesebb annak, a ki vesz í te t t . . . . 
Eossz üzlet a háború és — jaj a legyőzötteknek! 

A béke szenvedése is nagyon keserves, a meg
aláztatás fájdalma makacs láz, a mely sokáig 
gyötri a szervezetet: de százszor is meggon
dolja a vásárt az, a ki vért fizetett, hogy bánatot 
kapjon érte, megrokkanást és bukást. 

Arra, hogy a béke-akta aláírásának percében 
az ellenséges nemzetek mindjárt szerető, meleg 
és megértő tekintettel nézzenek majd egymás 
szemébe, gondolni is túlságos naivság lenne. 
A halottakat nem támasztja föl és a sebeket 
nem gyógyítja meg azonnal a békekötés. Idő 
kell a gyógyuláshoz, a gyászhoz és a feledéshez. 
É-s ezt az időt megtagadni egyenesen erkölcs
telenség lenne. A háborúnak fájni kell, hogy 
értékelni tudjuk a békét. Mennél több fájdal
mat hagy maga után a háború, annál több 
érzést bocsát a béke szolgálatába. A lázról 
megállapította a tudomány, hogy jelentkezése 
legnagyobb tömegében' a;szervezet védekezése 
valamely kórság baczillusai ellen. A háborús 
emlékezés fájdalma ilyen jótékony láz magának 
a háborúnak pusztító kórságával szemben, 
a mely a vesztes fél szervezetét fenyegeti leg
jobban. A békével való elégedetlenségnek a 
történelem alig szolgálhat jobb ellenszerével, 
mint a háborútól való aggódó irtózás. A kocz-
kázat terhét az méltányolja legjobban, a ki 
már nagyot veszített azzal, hogy nagyot me
részelt. 

A háború utáni béke első ideje meg nem 
mosolygó korszak, a minthogy friss sírhalmok 
özöne fölött a derűs sugárzásnak nincs keresni 
valója. Idő kell ahhoz, a míg a nemzeteknek 
megint kedvük lesz egymás szemébe nézni és 
egymás kezét barátsággal vagy legalább is 
borzongás nélkül érinteni. A győztes könnyen 
néz vidám szemével megteljesedett álmai szép 
világába, de a másik oldalon komor, lesújtott 
és kiábrándult népeknek a lassú ocsudás még 
sötétebb kín, mint a fekete álom, a melyből 
valóságos sebekkel ébrednek. Nagy értelmi 
különbségek khaosza a friss béke világa: gyor
san csak a pusztulás tud dolgozni. 

Szőllősi Zsigmond. 

FRIGYES FŐHERCZEG TÁBORNAGY A G Ö R Z B Ő L H O Z T T FEL NEM ROBBANT 
OLASZ GRÁNÁTOK KÖZÖTT. 

HÖTZENDORFI CONRAD VEZÉRKARI FŐNÖK SZÁRNYSEGÉDJÉVEL KUND-
MANN ALEZREDESSEL A BOLGÁR KIRÁLYT VÁRJA. 

KÉPEK A BOLGÁB KIBÁLY IROGATÁSÁBÓL FŐHADISZÁLLÁSUNKON. - J 1 * 0 ^ . h . r M*„. ^ „ ^ ^ „ ^ 
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HARCZ A VrSZTULAN. 

A NÉMETEKET LEGYŐZIK A LOVAK. 

H O G Y A N T Ü N T E T T É K F E L A Z OROSZOK A H Á B O R Ú T N É P Ü K E L Ő T T . — Képes orosz hivatalos plakátok másolatai. 
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HOGYAN TŰNTETTÉK EEL_AZ OROSZOK A HABORÚT NÉPÜK ELŐTT. - Képes orosz hivatalos plakátok másolatai. 



122 VASÁENAPI ÚJSÁG. 8. SZÁM. 1916. 63 . ÉVFOLYAM. 

A MÁSOK NAPJA. 
Regény. (Vége.) 

Irta Heyking Erzsébet grófnő.—Fordította Kherndl Margit. 

Miután nővére elhagyta őt, Iza mozdulatlan 
maradt, mint a ki mélyre zuhant és nem mer 
mozdulni, félve, hogy a szenvedett sebesülése
ket akkor érzi majd csak igazán. El volt kábulva 
a nagy megrázkódtatástól. Maga elé bámult 
és nem látott, se nem hallott semmit. 

Lassanként azonban szabályos hang hatott 
hozzá, mintha valami kopogna, bebocsátást 
kérve öntudatának ajtaján. Oda hallgatott: 
az előtte levő óra ketyegése volt az. Most meg
látta a czímlapot is és halványan visszaemléke
zett, hogy azt egykor megcsókolta. 

— Miért is tette azt akkor? Igen régen lehe
tett! Most figyelmesen oda nézett: nem, csak 
egy keveset haladtak azóta a mutatók, alig 
egy óra előtt volt . . . mióta? . . . igen? . . . 
minek megtörténte óta tulaj donképen? 

És a ketyegő óra ezt válaszolta neki: t 
— A mióta életed első boldog óráját mutattam 

meg neked. 
Ekkor minden eszébe jutott és érezte a mély 

esés minden fájdalmát. 
Az óra pedig tovább beszélt: Imént született 

meg boldogságod és most már haldoklik. Min
den órában születnek, minden órában halnak. 
És a végtelen időkben mindkettőnek kevés 
jelentősége van.» 

— De mi történt, mi történt? a mi mindent 
megváltoztatott — sóhajtott Iza abból a mély
ségből, a melyben az ősszerombolt boldogság 
szétzúzva hever. 

— Csak az történt, — felelt az óra, — hogy 
boldogságodra mások nézetének dere esett rá, 
és a boldogságod ezt sohasem éli túl, ebbe bele 
fog halni. Megtörtént, hogy legelőször láttad 
magadat olyannak, a milyen a tőlem jelzett 
órák folyamán mások szemeiben lettél. Eövid 
volt az és te még egyáltalában nem vagy idős. 
De nem is ezen fordul meg, hanem azon, hogy 
mit tartalmaztak azok az órák. Neked lánczokat 
kovácsoltak, a melyeket sohasem fogsz magad
ról lerázhatni és bármily rövid volt is multad, 
mégis oly árnyékot vet, melytől sohasem fogsz 
megszabadulni. 

— De hisz az borzasztó kegyetlen, az lehetet
len, — zokogta a mélységben. 

Az óra azonban egykedvűen tovább ketye
gett és Izát a megtörténtek ellen vívott remény
telen küzdelmében magára hagyta. 

Iza nem tudta felfogni és elhinni, hogy Aga 
szavai óta minden megváltozott. Zord, kemény 
csapás érte őt. Hideg vihartól sújtva, lehullott 
boldogságának késői virága. 

De miért, miért? 
Föllázadt egész valója. Miért ne legyen egy

szer ő is boldog, mint sok más? Vájjon micsoda 
igazságtalanságot követett el? Nem kínlódott-e 
egész életében? Nem tűrt-e és nem áldozta-e 
föl magát folytonosan, előbb rég feledett házas 
éveiben, azután a dusterhuseni küzdelmes na
pokban? Hihetetlenül boldogtalan volt akkor, 
vas pálczák közül fogolyként meredezett ki a 
mellette elsuhanó életbe és most vágyódva 
nyújtotta ki kezeit a rácsozaton át az után az 
egyetlen után, a ki kivül állott és hívta őt: 
az építőmester után, a ki szerelmével megépí
tett egy hidat hozzája, a szabadság és öröm 
hazájába. Hát nem volt egyáltalán lehetséges, 
hogy kövesse őt oda, a hova minden élő lény 
utat keresve vágyódik? Hisz még az imént ez 
oly könnyűnek és természetesnek látszott neki 
és egy pillanatig sem habozott. 

És most azt válaszolta magának: «Nemcsak 
hogy lehetséges, de még nagyon könnyen is.» 
Hiszen csak igent kellene mondania, akkor 
megszabadulna a múltnak minden árnyékától. 
Nincs olyan hatalom, se törvény, se vezérelv, 
sőt még társadalmi szabály sem, mely őt meg
akadályozhatná. Fiatal, szép, néhány hét és 
Babvról sem kell már gondoskodnia. 
' É s mégis épp ebben érezte, hogy nem megy. 

A'mint Babyra gondolt, fölismerte a lehetetlen
séget. Hogyan mondja meg a gyermeknek, 
hogy: %gészen más vagyok,-"mint ' a kinek 
gondoltál. Minden, a mit rólam gondoltál nem 
való és "egész "eddigi 'életem nem egyéb, mint 
hosszas vágy a'boldogság után "és ma . . .'végre 
megkezdődik'valódi életem!* '"m *' * 

H ^ y a n mondhatná ő meg ezt a gyermekó-

BAZÁR RÉSZLET SZKUTARIBAW 

A BAZÁR FŐUTCZÁJA SKUTARIBAN. 

H Ó D Í T Á S A I N K A L B Á N I Á B A N . 

nek! ö a kinek már nincs erre joga, mert élete 
mások szemében, de kivált a leánya szemében 
is, már régóta le van zárva. 

Ez lehetetlen. Minden jellemszépségnek ellent
mondott volna. 

Hirtelen félelem fogta el, hogy a gyermek az 
utóbbi hetek rövid álmát megtudhatná; a 
gyermek, a ki már évek előtt azt találta, hogy a 
mamának már nem állanak jól a fiatalos ruhák. 
Csak ezek előtt az átható szemek előtt ne kell
jen nevetségessé válnia, egy koros asszony, a 
ki saját boldogságára gondol, midőn leányának 
nagy órája ütni kezd! 

Igen ez az akadály. 
És attól a gondolattól is visszariadt Iza, 

hogy ő, aTki olyan soká élt teljes feledésben, 
ismét idegen emberek figyelmének tárgyává 
legyen," hogy legelrejtettebb érzelmei szóbeszéd 
tárgyává lehessenek. De legjobban attól riadt 
vissza, hogy leánya csodálkozását,'elitélését, 
vagy legalább elnéző mosolyát olvashatná le 
szemeiből. 

Mert hiszen Baby nem ismerte anyját és 
fiatalos gondatlanságában semmit sem sejtett 
az idősebb ólét belsőielhagyatottságáról, mely 
»z évek hosszú "során" mellette lefolyt. 

Nem, Baby nem ismerte mamáját egy csep

pet sem, mert hiszen a fiatalság csak önmagát 
ismeri. De ismerte-e Iza a leányát? Nem érte-e 
őt a legfontosabb esemény Baby életében telje
sen váratlanul, mig Aga mindenesetre már ré
gen sejtette? Hogyan volt ez lehetséges? 

Kínzó kérdések támadtak Izában, a milyenek 
mindig jelentkeznek, ha félnünk kell, hogy má
sokkal szemben inkább a kötelességtudás mun
kája, mint a szeretet röpte vezet. És egy oly 
érzés fogta őt el, a mely ellen mindig öntudatla
nul védekezett, anélkül, hogy nevét kiejteni 
merte volna. De most az élet ama ritka óráinak 
eeyike ütött, a melyekben a fátyolok lehullanak. 
Észrevette most egyszerre, hogy a gyermek 
teljesen idegen neki, bár soha sem hagyta el 
és élete legjavát neki áldozta. Oly idegen volt 
neki mint — véletlenül — az ő távol múltja. 
Soha sem érezte úgy, mint a szerelem gyer
mekeinek irigylésre méltó anyái érzik, hogy va
lódi rendeltetése az volt, hogy éppen ezt az 
egy gyermeket hívja életre. Ellenkezőleg, azt 
kérdezte magától ebben az éjjeli órában, hogyan 
volt lehetséges, hogy volt gyermeke, noha va
lódi élete csak most kezdődött volna? Talány, 
vagy rosszabb a talánynál! 

De éppen ez által a gyermek által volt ő a 
múlté, mert hisz a gyermek tartotta kezében 
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azt a lánczot, a melyet Iza egész életében 
hordott. Azelőtt gömbölyded, rózsás, öntudatla
nul önző újjacskákkal, később a boldogság után 
vágyódó erővel tartotta. Szüntelen gondosko
dást és lemondást kívántak meg tőle ezek a 
kezek egész életében és kívántak most megint. 
És ha még annyira védekezett is, már érezte, 
hogy fel kell magát áldoznia. Hiszen sohasem 
tudjuk, hogy mely elhagyott sziklához fog 
kovácsolni a láncz, melyet, mit sem sejtve 
magunkra vettünk; életünk tévedései csak akkor 
kezdik magukat/ megbosszulni, midőn már 
alig emlékszünk arra, hogy milyenek voltak a 
viszonyok fiatalságunk távol idejében, midőn 
e tévedéseket elkövettük. 

Oh mi szegény, szegény emberek! 
((Fiatalságunk távol idejében.* E szók akaratia

dul halk hanggá tömörültek ajkán az éjszaka 
szomorú magányosságában. Nem volt elviselhető, 
á mi mindent fölébresztettek. Oh mi szegény, 
szegény emberek! Ezeket a szavakat ismételte 
Iza, mintha altató dalok lennének, a melyekkel 
a bánatot álomba lehet ringatni. Az ő sorsa 
csak egyike volt sok más sorsnak. Az emberek 
milliói tévednek zsenge korukban sejtelem 
nélkül. És azután tovább'kell haladniok, mert 
az élet útján nincsen visszatérés; mert nem 

történnek csudák, melyek tetteink következ
ményeitől megszabadítanának. Oh, mi szegény, 
szegény emberek! 

f | És Iza keservesen sírt. 
De még egyszer föltámadt benne a reménység 

és még egyszer kérdezte magától: nem lenne-e 
mégis lehetséges? Mit árt, hogy mit gondolnak 
mások, mit Aga, mit Baby, mit törődik ő az 
elmúlt élettel, ha olyan teljesen el van felejtve, 
hogy egészen új embernek látszik önmaga 
előtt? Nem függ-e minden csupán kettőjüktől? 

És tudta, hogy Erich másnak látja őt, mint a 
többiek mind, ő azt látja benne, a kit szeretett 
és az mindig fiatal. Kétszerte fogja őt szeretni, 
mindazért a mit szenvedett, mindazért a mit 
nélkülözött. Hisz annyi gyöngéd rokonérzés 
szól leveléből! Nem elégítheti ki őt ez? Nem 
lehet erre építeni azt az új életet, a mely után 
annyira vágyik? 

Igen, ezerszerte igen! — ha ők ketten egyedül 
lennének és nem léteznének a múlt lánczai, 
a melyek fogva tartják őket és a melyekről 
mások is tudnak. Mert ha csak szépségét és 
ifjúságát látja is Erich, ő bizony mégis idős a 
külső életviszonyok folytán, nem az években, 
de az évek tartalmában. Ha Erich ezt valaha 
átlátja? 0, a ki egész életét ajándékozhatott! 

Elviselhetetlen volt e gondolat ós mégis csak 
végig kellett gondolni. Mert holnap, talán 
már holnap megszűnhetnék vaksága, ha olyan 
szavakat hallana, a milyeneket Aga^az imént 
egészen magától értetődőnek mondott. ((Nagy
mama-jelölt!* Oh ha soha sem hallana ilyen 
szavakat, nem érezné, mily nevetségesnek Ját
szik Erich önmaga előtt és hogyan iparkodik 
lovagiasságból, és könyörületből ez érzést le
győzni! 

Ez volt a valódi akadály, a melyen át nem 
volt híd. Minden mást legyőzött volna iránta 
való szeretetből. De éppen szerelme, a mely 
ma már előrelátó volt, parancsolta neki, őrizze 
meg attól, hogy gúnyolódni lehessen azon, 
a kit ő a legtökéletesebb lénynek tartott. Nem 
i ngedhette, hogy mindennapivá váljék az, 
a mi oly felséges lehetett volna. Meg kellett 
mondania, hogy: ((Idős vagyok, idős vagyok és 
ha te nem is látod, én mégis tudom, hogy az 
vagyok. Tudni ezt és ezért elválni tőled, azt 
elbírom tűrni, de hogy valamikor szemeidben 
olvassam, azt nem bírnám elviselni; meghalna 
nemcsak a boldogság, hanem a szerelem is.» — 
Igen ő érette és saját szerelméért, a melyet 
nemes szépségében akart megőrizni, ezt kellett 
mondania: «Menj, menj, mert ha szerelmünk 
az a fenséges szerelem is, a melyet csak azok 
érezhetnek, a kik ismerik, az elhagyatottságot 
ós a szenvedést, mégis föl kell áldoznunk szerel
münket a fiatalabbak gyermekjátékának azért, 
mert későn ért el bennünket. Elmúlt az időm, 
a nélkül, hogy észre vettem volna, de ez nem 
változtat azon, hogy igenis elmúlt, noha olyan 
végtelen üres volt! 

Ezt mind-mind el kell neki holnap mondani. 
Elmondani? Nem! Arra nem lenne képes. Nem 
lenne képes szemeit, melyek heteken át oly 
csodálattal kisérték őt, magán nyugodni érezni 
és ezalatt a valóság szavaival lerombolni a rege
várost, a melybe együtt kellett volna bevonul
niuk. Nem! Még az éjjel csendességében akart ő 
mindent megírni; és arra akarta őt kérni, hogy 
utazzék el a nélkül, hogy viszontlátná őt. 
Gyorsan kellett ennek megtörténni, hogy a 
levél még reggel czéljához érjen. Nem gondol
kozhatott többé, de meg kellett tennie, a minek 
meg kellett történni, gondolkodásra marad sok 
idő, hiszen még nem oly idős — és mégis már 
nagyon is idős. 

A mint azonban az íróasztalhoz ment és elő
vette a tollat és papirost, egyszerre égető két
ségbeesés vett rajta erőt. Karjai lehanyatlottak, 
mintha bénultak lettek volna. Hogyan viselje 
el majd az élet ürességét, ha elutasítja őt magá
tól? Most, hogy egy rövid pillanatig mást 
látott lehetségesnek, most ismerte csak fel, 
mennyire éltető elemévé vált az utóbbi hetek
ben a be nem váltott szerelem. Sőt többet, 
azt, hogy ez a szerelem tulajdonképen egy 
álomszerű vágy teljesülése volt, a mely a hosszú 
sötét évek egész sora alatt mindig élt benne. 
Nem jutott soha öntudatára világosan, de 
most tudta egyszerre, hogy csak az a remény 
tartotta őt fönn: majd csak fölvirrad nekem is 
még egyszer, egy más nap reggele! 

És ezt mind föl kellett áldozni két pajkos 
gyermek miatt, a kik alighanem sokkal kevésbbé 
mondhatták volna meg mint Aga, hogy mi-
kép jutottak ahhoz, a mit Aga szerelemnek 
nevezett. A kiknek azonban tulajdonuk az az, 
egy dolog, a mi minden széphez jogot ad; az 
ifjúság. 

Most kezében tartotta a tollat. 
Hogyan is szólítsa őt meg? 
Végre azzal kezdette, hogy: «Kedves Bará

tom!* Mert hiszen jó barátja megmaradhatott 
neki mindig. 

Azután ismét megakadt. 
Ob de másmilyennek képzelte még az imént e 

levél Írását! 
És a mint ezt elgondolta, már rendbe is 

sorakoztak gondolatai. «Egészen más levélnek 
kellett volna ennek lennie; azt akartam önnek 
elmondani.. . de hiszen most mindegy, hogy 
mit akartam irni, mert csak az maradt fönn, 
a mit mondanom kell.* 

És azután megirt neki mindent, mindent. 
És úgy érezte ekkor, mintha még egyszer végig
vándorolt volna vele egész elmúlt életén, mely
nek árnyékai fogva tartották őt, mintha végig 
vándorolna vele azon is, a mi sohasem lesz 
meg ós a mi az Ígéret földje gyanánt terült el, 
a melyhez az a híd vezetett, melyre lépni 
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kevésbbé keserűnek érezte, mert felismerte, 
hogy ő most azt éli meg, a mit minden élő 
lénynek egyszer meg kell élnie. Az egyes emberek 
ós nemzetek egyaránt parányiak a végtelenség 
szempontjából! Vannak, a kik mennek, vannak 
mások, a kik jönnek. És mindez igen keveset 
jelent. 

Még egyszer leült Íróasztalához és mielőtt 
a befejezett levelet a borítékba dugta és meg-
czímezte volna, még ezeket a szavakat irta, 
a, villanyos lámpa és a homályos téli nap kettős 
világításában a levélhez: «Mialatt e levelet 
önnek ir tam, reggelre fordult, egy új nap kezdő
dik: A mások napja az.» 

A HÁBOKÚ NAPJAI. 
Február 10. Az ellenség tegnap Wolhyniában és 

a kelet-galicziai harczvonalon előőrseink ellen fo
kozott tevékenységet fejtett ki. József Ferdinánd 
kir. herczeg hadseregénél biztosító vonalaink ellen 
ismételten és különböző pontokon felderítő oszta
gokat küldött előre, a melyek néhol egy zászlóalj 
létszámát is elérték. Különösen a felsőausztriai 
14. számú gyalogezred harczvonalán fejlődtek heves 
előőrsi narczok, a melyek az éjen át is tartottak 
és az ellenség teljes elűzésével végződtek. Egyik 
elsánczolt hadállásnál, a mely körül különösen 
hevesen folyt a harcz, mintegy 200 orosz hullát 
számláltak meg; itt sok foglyot is ejtettünk. Tar-
nopoltól északnyugatra lévő előőrseinknél is elke
seredett harcz folyt a tegnapról mára virradó 
éjjel. Az oroszok a legutóbbi jelentések egyikében 
említett előretolt sánczunkat újra megtámadták, 
de egy ellentámadással újra elűztük őket. A bessz-
arábiai határon horvát honvédség egy orosz zászló
aljat jól kiépített előállásaiból főállásaiba vetett 
vissza. A nyugati harczteren Vimytől északnyu
gatra a németek elragadtak a francziáktól egy 
nagyobb árokrészt és Neuville környékén vissza
foglalták az egyik elvesztett tölcsért, miközben 
ötvenkét fogoly és két géppuska került a kezükre. 
A Sommetól délre a francziák ismételt részlettá
madásait visszaverték. Becquencourttól közvetlenül 
közvetlenül északra az ellenségnek sikerült a leg
eiül levő német árok egy kis részében lábát meg
vetnie. A Combres-magaslaton a németek robban
tásukkal bedöntöttek egy ellenséges aknatárnát. 
A francziák robbantásai a Vogézekben, Cellestől 
északkeletre eredménytelenek maradtak. Az olasz 
és a délkeleti harczteren nincs jelentősebb esemény. 

Február 11. Orosz felderítő csapatoknak József 
Ferdinánd kir. herczeg hadseregének harczvonala 
ellen irányított tevékenysége tart. Biztosító osz
tagaink az oroszokat mindenütt visszaverték. 
A 82. számú magyar gyalogezred előőrsei néhány 
orosz századot szétugrasztottak. A németek a 
Drysvijaty-tótól északra visszaverték egy erősebb 
orosz osztag előretörését. A nyugati harczteren 
Vimytől északnyugatra a francziák órák hosszat 
tartó tüzérségi előkészítés után négyszer kisérelték 
meg, hogy elvesztett árkaikat visszavegyék. Min
den támadásuk balul ütött ki. A Sommetól délre 
sem tudták az elvesztett állás egy darabját sem 
visszaszerezni. Az Aisne mentén és a Champag-
neban helyenkínt élénk tüzérségi harczok. Egyik 
német kötött léghajó legénység nélkül elszabadult 

MACKENSEN TÁBORNAGY SZEMLÉT TART SZERBIÁBAN A NÉMET CSAPATOK FELETT. — Bencze János felvétele. 

ANTIVÁRI KIKŐTŐJE. 

HÓDÍTÁSAINK M O N T E N E G R Ó B A N . 

neki nem volt többé megengedve \Meg is mon
dotta, hogy miért nem. Egész éjjel irt neki; 
ez az egy éjszaka egészen az övé legyen. í rás-
közben fáradt lemondás fogta el. Érezte, hogy 
ez éjjel megöregedett. 

Időnként szünetet ta r to t t , mintha nem birná 
folytatni, mert nagyon, nagyon fájt és mert 
nagyon vágyódott, hogy-hirtelen ott állhasson 
mellette Erich, karjaiba zárja őt és ő kisírhassa 
magát vállán. De ha van is sok veszteség és 
sok fájdalom, a melyért karjában sírhatunk; 
meg nem élt életet mindenki csak egyedül 
sirathat meg. És megint fölvette a tollat meg
szokott bátorságával. Nem volt-e már az is 
boldogság, hogy mindent elmondhat neki? 
És ő bizonyára mindent meg fog érteni és érezni 
fogja, hogy e levélben a haldokló ifjú-ágát 
ajándékozta neki. A megnémult hárfa egyedüli 
énekét a kagylófenéken félénken őrzött gyön
gyöt, az elfelejtett szigetnek vágyakozva illa
tozó virágait, mindent a mit a jövő egész élet
ben nek ajándékozni aka r t : mindazt ennek az 
egy levélnek kell, egyedüli ajándékká egyesítve 
neki meghoznia. 

így fájdalomban lett valósággá, a mit az 
imént boldogságban gondolt el. Az ő szegény 
életének egyik czélja ennek a levélnek meg
írása volt. 

Midőn végére ért, sokáig merengve nézett 
az ívekre. Olyan volt, mintha az éjjel meghalt 
volna és mintha most i t t ezekben az ívekben 
lenne eltemetve. E mellett eszébe ju to t t , hogy 
sokan halhat tak meg, mialatt e levelet ir ta, 
mert hiszen minden éjjel sokan halnak meg. 
Ezeknek már sohasem kell a másnap virradását 
várniok 

Most fölállott, az ablakhoz ment és félretolta 
a függönyöket 

Lassan lopódzott be a szürkülő nap , mint 
a ki szégyelli magát, hogy oly kevés adományt 
boz. Bizony neki nem hozott semmit, de mások 
millióinak végtelen sokat! Az emberek milliói 
kelnek föl minden reggel reményteljes munkára 
készen, hogy a nap minden eshetőségét fel
használják és más milliók minden reggel még 
egyszer a falhoz fordulnak, mert tudják, hogy az 
új nap soha nem hozhat nekik többé semmit. 
•f Lassanként megvilágosodott. Iza lenézett a 
fehér utczára és lát ta a szürkés világításban, 
hogy a hó az éjjel megszaporodott. Csak egy 
keskeny uta t tudtak a lapátolok fenntartani. 
Ezen kell majd a sok embernek, sűrűn egymás 
mellett keresztül küzködnie; azoknak, a kiknek 
már minden elmúlt és azoknak, a kikre minden 
még csak most kezdődik. 

Bánatos lemondás vett erőt Izán. Fájdalmát 

§ • • 
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h VflilVn át az ellenséges vonalakon tul sodró
dott. A február 10-től 11 ére virradó éjjel német 
torpedónaszádok egy előretörésük alkalmával mint
egy 120 tengeri mérföldre az angol tengerparttól 
a Doggerbankon több angol czirkálóra találtak, 
a melyek azonnal menekülni igyekeztek. A német 
torpedónaszádok üldözték őket, az «Arabis» nevű 
uj cziikálót elsülyesztették és egy másik czirkálót 
torpedólövéssel eltaláltak. A német torpedónaszá
dok megmentitték az «Arabis» parancsnokát, to
vábbi 2 tisztet és 21 főnyi legénységet. A német 
haderő semminemű sérülést vagy veszteséget nem 
szenvedett. Az olasz harczteren nincs esemény. 
A délkeleti harczteren az Albániában előrenyomuló 
osztrák-magyar csapatok e hó 9-én megszállták 
Tiranát és a Presa és Bazár Sjak közti magas
latokat. 

Fehuár 12. Tegnap újra számos orosz felderítő" 
osztagot vertünk vissza. Erősebb tüzérségi harczok 
is fejlődtek ki. A délutáni ólakban a Tarnopoltól 
északnyugatra lévő, már ismételten említett elő-
frs-sánezból, mivel az ellenség azt a legnehezebb 
tüzérségi tűz alá vette, kivonultunk. Az oroszok 
az elhagyott állásban erősen megvetették a lábu
kat. De az éj folyamán egy ellentámadásunkkal 
heves harczok közt újra kivertük őket. A németek 
orosz járőrök és kisebb osztagok előretöréseit viszsza-
verték. A nyugati harczteren a Champagneban a 
német arczvonal nagy része ellen intézett igen 
heves tüzelés után a francziák este a Maison de 
Champagne majortól keletre (Massigestől észak
nyugatra) támadásba mentek át és nem egészen 
200 méter szélességben benyomultak a németek 
állásaiba. A Combres-magaslaton a németek meg
szállották egy tölcsérnek a szélét, a melyet a 
francziák árkuk előtt robbantottak. Január 11-iki 
tengeri csatában egy torpedólövéssel eltalált másik 
angol hajó is elsülyedt. Az «Arabis» megmentett 
személyzetéből a vizbeesés következményeképen 
a hajóorvos és a legénység három embere meghalt. 
Az olasz harczteren a tengermelléki arczvonalon 
nt'hány nap óta újra élénkebb tüzérségi harczok 
folynak. Csapataink ma reggel a Bombon-szaka-
szon az ellenség egy hadállását elfoglalták, 8 gép
fegyvert zsákmányoltak és 73 alpinót elfogtak. 
A délkeleti harczteren Albániában Tiranától nyu
gatra olasz, csapat ok megkísérelték, hogy az álta
lunk elfoglalt magaslatokat visszavegyék. Csapa
taink az összes támadásokat visszaverték. A sziriai 
tengerparton február 8-án egy német tengeralatt-
jáió elsülyesztette a <Suffr<E» franczia soihajót. 
A haió két perez alatt elsülyedt. 
* Fehvár 13. Az orcsz harczteren Baranovicitől 

keletre a németek rohammal elfoglaltak két elő-
sánezot, a melyet az oroszok a Scara nyugati 
partján még tartottak. A nyugati harczteren 
Flandriában élénk tüzérségi harcz után német jár
őrök és erős felderítő osztagok behatoltak az ellen
ség állásaiba, néhány sikeres robbantást végeztek 
és Boesinghétől délkeletre több mint 40 angolt 
elfogtak. Tegnap és tegnapelőtt az angol tüzérség 
Lille városát jó anyagi eredménynyel bombázta. 
Veszteséget vagy katonai kárt ezzel nem okozott. 
A labasséei csatorna és Arras közt elterülő német 
arczvonalon, valamint a Sommetól délre a harczi 
tevékenységet a tiszta látást akadályozó idő meg
nehezítette. A február 9-ikén Vimytől északnyu
gatra és nyugatra elterülő vidéken lefolyt har-
ezokban a németek összesen 9 tisztet és f 82 főnyi 
legénységet fogtak el. Zsákmányuk ísszesen 81 gép
fegyver, két aknavető és egyéb hadiszer. Az Oise 
és Beims között elterülő ellenséges állásokat a 
német tüzérség erős tüz alá vette, a melynek jó 
hatását az ellenség árkaiban járőreik megállapí
tották. A Champagneban St. Marié a Pytől délre 
körülbelül 700 méter szélességben rohammal elfog
lalták a francziák állásait és 4 tisztet 202 főnyi 
legénységgel együtt elfogtak. Massigestől észak
nyugatra az ellenségnek két heves támadása meg
hiúsult. A németek árkának azon a részén, a melyet 
a francziák Maison de Champagnetól keletre meg
szállottak, a kézigránát harcz megszakítás nélkül 
tart. A Maas és a Mosel között a németek öt 
nagyobb robbantásuk az ellenség első árkait min
degyik helyen 80—40 méter szélességben teljesen 
szétrombolta. Lotharingiában és a Vogézekben 
élénk tüzérségi harczok folytak. Lussetől délre 
(St. Diétől keletre) egy német osztag a francziák 
állásának egy előretolt részébe behatolt és 80-nál 
több vadászt elfogott. Német repülőgéprajaink az 
ellenség la pannei és poperinghei hadtáp és vasúti 
telepeit kiadósan bombázták. Az ellenséges repü
lők Chistelles ellen (Ostendétől délre) intézett tá 
madása nem okozott kárt. Az olasz harczteren az 
olaszoknak a Bombon területen tőlük elragadott 
állás ellen intézett éjjeli támadását visszavertük. 
Helyenkint az ellenség élénk tüzérségi tevékeny
séget fejtett ki. Mint csaknem naponta, Görznek 
is jutott néhány gránát. Egy tengerészeti repülő
rajunk e hó 12-én délután Eavennában elpusztí
tott két vasúti raktárt, súlyosan megrongálta a 
pályaudvar épületét, a kén- és ezukorgyárat és 
néhány helyen tüzet okozott. A repülőgépeket a 
corsinii kikötőből egy védőüteg hevesen lőtte. Egy 
másik repülőrajunk a codigorói és cavanellói 
szivattyú-műveket többször telibe találta, összes 

repülőgépeink sértetlenül tértek vissza. A délkeleti 
harczteren nincs esemény. 

Február 14. Az orosz harczteren nincs lényeges 
esemény. A nyugati harczteren az élénk tüzérségi 
harcz az arczvonal nagy részén tovább tartott. 
Az ellenség éjszaka ismét Lens és Lievin ellen 
irány ította tüzelését. A Sommetól délre heves harcz 
fejlődött egy a német állásárokból előreugró kiszé
lesített aknafő birtokéért. Az átkaroló támadások
nak kitett árkot feladták. A Champagneban St. 
Marié á Pytől délre az ellenség két ellentámadá
sát könnyűszerrel visszavertek. Tahuretől észak
nyugatra rohammal elfoglalták a francziák állásá
nak több mint 700 méternyi részét. Hét tisztet, 
több mint Í.00 főnyi legénységet elfogtunk, 8 gép
puskát s öt aknavetőt zsákmányoltak. A kézi-
: i; i altámadások Maison de Champagnetól keletre 
megszűntek. Lussetől délre (St. Diétől keletre) 
robbantásukkal szétrombolták az ellenség állásának 
egy részét. Oberseptnél, közel a franczia határ
hoz, Pfirttől északnyugatra német csapatok mint
egy 400 méter szélességben elfoglalták a francziák 
árkait és visszaverték az éjszakai ellentámadáso
kat. Néhány tuczat fogoly, két géppuska és három 
aknavető került kezükre. A német repülőgéprajok 
az arczvonal északi részén megtámadták az ellen
ség vasúti építményeit és csapattáborait. Az olasz 
harczteren a tengermelléki harczvonalon 8Z ágyú
ba rcz egyes helyeken igen heves volt. A Kombon-
területen újabban elfoglalt állásunkat több ellen
séges támadással szemben megtartottuk. A délke
leti harczteren Albániában működő haderőnk elő-
csa patai elérték az Arzén alsó folyását. Az ellen
ség a folyó déli partján hátrált. A bolgárok meg
szállták Elbasszánt. 

Február 15. Kelet-Galicziában ellenséges repülők 
fokozott tevékenységet fejtettek ki. Bothmer gróf 
tábornok hadseregének arczvonalán élénk tüzér
ségi harczok voltak. A nyugati harczteren Ypern-
től délkeletre csapataink alapos ágyú- és aknatűz-
előkészítés után mintegy 800 métert elfoglaltak 
az angol állásokból. Az árkot megszálló legénység
nek nagy része elesett, egy tisztet és pár tuczat 
közembert elfoRtunk. A Lens—Bethune műúton 
eredményes robbantás után megszállottuk a töl
csér szélét. Az ellenség folytatja Lens városának 
és külvárosairak ágyúzását. A Scmmetól délre a 
a francziák eredménytelen kézigránáttámadésait 
az éjszakába belenyúló heves ágyúharezok váltot
ták fel. Beimstól északkeletre a francziáknak foj
tógáz alkalmazásával végrehajtott támadási kísér
letei hatástalanok maradtak. Az ellenség a Cham
pagneban erős tüzérségi előkészítés után gyengébb 
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t tázattal, 3 méter széles 4 méter hossza • 

[ ÍOOO koronáért j 
a készítőnél eladó. • 

[ Budapest, YIII., Baross-ufcza 66. III. em. \\. f 
£ • » • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

m 

ÓRÁK 
kiváló pontossággal szabályozta 10 évi Jótállás mellftt. 

ÉKSZEREK 
divatos és ízléses kivitelben. 

EVŐESZKÖZÖK 
ezünt é« «]p«ccaezü»tböl. 

EZÜSTNEMÜEK 

D Í S Z T Á R G Y A K 
szigorúan saabott jutánvoe árakon kési-

néni és előnyös ránlettoetési fel
tételek mellett beswa-ezhetok 

BRAUSWETTER JÁNOS 
CHBOHOMETEB és * * < » A l W A l . 

ÜÍJ5£ SZEGED. EK." 
T8bb ezer elismerő levél. Legújabb 

diszes nagy képe* árjtgysék 
ingyen és bérmentve. 

Hogyan züllött el az orosz hadsereg? 
Erről ad számot a Magyar Könyvtár egyik új füzete, mely közli 
Vereszájev orosz katonaorvos emlékiratait «Az orosz hadsereg 
zülb i a, orosz-japán háborúban* czimmcl. E rendkívül érdekes 
munka' 1 ttkay György fordította. Ára 60 fill. Mindenütt kapható I 

*•••*••••*•••••••••••••• 

•TARTALMA* 
X OLASZORSZÁG. t 

• » • • » • » • • • • • • • • » • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 
• o 

Egységes Olaszország. J 
Olaszország és Ausztria- X 

Magyarország. i 
Itália Irredenta. 
Trentino. * 
Olasz felfogások Fiúméról. • 
Olasz-Magyar vonat- * 

kozások. x 
Földközi- és Adriai- • 

tenger. «• 
Imperializmus. • 
A római kérdés. 
Germanophobia. * 
Német töke és munka • 

Olaszországban. «, 
Gazdasági háború Olasz- J 

országgal. 
Az olasz népjellem •, 
Olaszországi szép Helénát • 
A Hármas Szövetség. X 
A Hármas Szövetség J 

Fikció voltl • 
Olaszország háborúba J 

megy. • 
A szakítás. «> 
A hadüzenet olasz • 

indokolása. 
Olaszországot ebarátab 

vitték a világháborúba. 

Ruttkai Ruttkay Vilmos 
új könyve: 

fl UILflGHflBORU 
Olaszország, a Balkán és Ausztria-Magyarország 

A szerző ebben a könyvben komoly tanul
mányok alapján a monarchiának Olasz
országhoz és a Balkán államaihoz való 
viszonyát fejtegeti, végül pedig rámutat arra 
a fontos szerepre, mely a monarchiára vár. 
Rendkívül sok tanulságot meríthetünk e 
könyvből, mely a magyar háborús iro
dalom egyik legtartalmasabb terméke. 

A Frankl in-Társula t k iadása Ara 6 korona 

Kapható: 
LAMPEL B. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) 
r.-t.-nál Budapest, VI. ker. Andrássy-út 21. szám 

és minden könyvkereskedésben. 
• • • • « 

JTARTALMA 
• « 
X A BALKÁN. X 
• Az olasz hadüzenet T 
X hatása a Balkánon. X 
« Olaszország ég a Balkán- * 
T politika útvesztője. J 
X Oroszország törekvései J 

Romániában. * 

Í
Szerbiai problémák 
A bolgár-szerb ellentét és • 

a makedón kérdés. X 
X Bulgária és Oroszország. X 
X Az albánok és az Adria- X 
• probléma. • 
• Görögország szerepe a • 
X világháborúban. 
X A Török-Birodalom 
X múltja és jövője. 
• A Balkánpolitika a világ- { 
• háborúban. 
I KÖZÉP-EURÓPA ÉS 
• A KELET SZÖVETSÉGE. 
X Háború és béke közölt. 
f Balkán-tanulságok. 
? Közép-Európa és a Kelet | 
• Szövetsége 
• 1946 . . . 
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támadást intézett a Tahuretől északnyugatra lévő 
uj állások ellen. Könnyen visszavertük. A Maas-
tói keletre az ellenség élénk tűz alá vette a Fia-
nas és Ornes közti arczvonalunkat. A francziák 
egy éjjeli támadása az Oberseptnél tőlük elraga
dott állás előtt összeomlott. Az olasz harcztéren 
a karintiai harczvonalon az ellenséges tüzérség 
tegnap a Seisera- és Seebach-völgy mindkét ol
dalán a Eaibltől nyugatra lévő állásainkat bom
bázta: éjfélkor élénk tüzelést kezdett á Fella-völgy 
és Fischberg közti harczvonalunk ellen. Flitschnél 
az olaszok este támadást intéztek a Eombon-terü-
leten lévő uj állásunk ellen. Nagy veszteségeik mel
lett visszavertük őket. A tengermelléki harczvonalon 
a heves ágyubarcz tovább tart. Tegnap reggel 
egyik repülőrajunk, a mely tizenegy repülőgépből 
állott, a milanói pályaudvarra és gyári elepekre bom
bákat dobott. Hatalmas füstgomolygást észleltünk. 
Figyelőtiszjeink nem törődve az ellenség tüzérségi 
tüzével és védőrepülőgépeivel tervszerűen végeztéK 
a bombázást. A légi harcz az egész vonalon ja
vunkra dőlt e l : az ellenséges repülők visszavonul
tak. Azonkívül több repülőgépünk egy schiói gyá
rat látható eredménynyel bombázott. Az összes re
pülőgépek teljes épségben tértek vissza. A délkeleti 
harcztéren nincs újság. 

Február 16. Az orosz harcztéren nincs újság. 
A nyugati harcztéren tegnap este az angolok hasz
talan támadták meg a németek által újonnan el
foglalt állást Yperntől délkeletre. 100 foglyot vesz
tettek. A Champagneban a francziák ismételték 
kísérletüket Tahure visszaszerzésére, ugyanoly bal
sikerrel, mint az előző napokon. Az olasz harcz
téren a tüzérségi harczok a tengermelléki harcz
vonalon s a karinthiai harczvonalon csatlakozó 
szakaszán a tüzérségi harczok folynak. A doberdói 
szakaszon akna és kézigránát harczok. A Javor-
ceken egy olasz őrséget nyolczadszor emeltünk ki. 
A Rombon-területen állásunk előtere holttestekkel 
van belepve. 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja február 20-iki számába Fe
leiéi Sándor irt verset, Elek nagyapó elbeszélést, 
Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dömötör kaland
jainak történetét az olasz harcztéren, Lendl bácsi 
az állatkertből mutat be érdekes dolgokat a bö
lényről és az indiai csacsiról, Bér Böske érdekes 
mesét mond és képet is rajzolt hozzá, Zsiga bácsi 
mókát mond el, B. Indali Etelka folytatja A Szent-
miklóssy-fiúk czimü regényét. A rejtvények, szer
kesztői izenetek egészítik ki a szám gazdag tar

talmát. A ««7ó PajtásD-t a Franklin-Társulat adja 
ki, előfizetési ára negyed évre 2 korona 50 fillér, 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám 
ára 20 fillér. Mutatványszámot kivánatra küld a 
kiadóhivatal, IV. ker. Egyetem-utcza 4. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált haltak: BOROSS ERNŐ honvédszázados, 

az 1. honvédgyalogezred egyesített gépfegyverosz
tagának parancsnoka, az olasz harcztéren. — Csik-
szentsimoni LAKATOS KÁLMÁN, a budapesti 1. hon
védgyalogezred főhadnagya, Galicziában. — Ifjú 
SZIKULA ANDOR, a 101-ik gyalogezred tartalékos 
hadnagya 26 éves korában, az orosz harcztéren. — 
KLEIN FÜLÖP honvédzászlós, a besszarábiai hatá
ron. — Ifjabb MÁTHÉ JÓZSEF negyedéves építés
tanhallgató, honvédhadapródjelölt, 20 éves korá
ban, Bobulincze mellett, a galicziai harcztéren. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: PALLAVI-
CINI ANTAL őrgróf altábornagy, testőrfőhadnagy, 
a konstantinápolyi osztrák és magyar nagykövet 
testvére 66 éves korában. — Lászlófalvi EÖRDÖGH 
BEZSŐ földbirtokos, 79 éves korában, Bozsonymit-
tán. — Nagybaráti HUSZÁR IMRE, a közös külügy
minisztériumi sajtóosztály tagja, 79 éves korában, 
Bécsben. — ERTSEY LAJOS, Biharmegye dzsentri 
világának egyik legnépszerűbb tagja 63 éves korá
ban. — GERSTNER MIKLÓS, az állami anyagvizs
gáló- és kisérleti intézet igazgatója, 54 éves korá
ban, Budapesten. — Dr. MATOLCSY KÁLMÁN nyűg. 
községi orvos, 72 éves korában, Földesen. — Ne-
deczei NEDECZKY VINCZE, a verebélyi járás fő
szolgabírója, 70 éves korában. — KOSTYÁN MIHÁLY, 
Győrszabadhegy lelkésze, 54 éves korában. — GAZ
DIK JÁNOS gyógyszerész, 51 éves korában, Kör-
möczbányán. — Széki TELEKI TIBOR TAMÁS gróf, 
okleveles pilóta 25 éves korában, Nagysomkuton. — 
FRIEDRICH NÁNDOR 45 éves korában, Budapes
ten. — MIKLÓSSY GYULA földbirtokos, Szatmár-
vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, 67 éves 
korában Debreczenben. 

özv. VESZPRÉMY SÁNDORNÉ, sz. Pocsatkó Paulina 
68 éves korában, Munkácson. — özv. barabási KUN 
KÁLMÁNNÉ, szül. Soltész-Nagy Idü 65 éves korá
ban, Miskolczon. — Rózsavölgyi Gyula nyűg. al
polgármesternek a felesége, PROSCHINGER IRMA 50 
éves korában, Budapesten. — özv. árkosi BENKŐ 
KÁLMÁNNÉ, szül. vizmai Lukács Róza 45 éves ko
rában, Bécsben. — Dr. DUBOVSZKY KÁROLYNÉ, szül. 
Schlosser Klementin 72 éves korában, Székesfehér-

SAKKJÁTÉK. 
2992, számú feladvány Kuijers L. A.-tól, Amsterdam. 

a b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Szeri;esztöi üzenetek. 
Melankólia. Kérelem. Egészen semmis apróságok. 
Menekvés. Mintha derengene va lami a homályos sza

vak mögöt t , a mi költői érzésből fakad, de annyi ra nem 
ö l tö t t még tes te t , hogy í té lni róla a l ig lehet . 

Mért n e m ? Egész új dolog, a milyennel még nem 
ta lá lkoz tunk : háborús á lh í r versben, de mi még igy, rí
mekben sem foglalkozunk álhírek terjesztésével. 

KEPTALANY. 

A «Vasárnapi Ujság» 8-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Volt, nincs. 

Felel ós szerkesztő: Hoitsy Pá l . 

Szerkesztőségi iroda: Budapes t , IV.. Vármegye-ntezft 11. 
1 Lapkiadó tulajdonos Franklin-Társulat IV., Egyetem-utoja 4. 

> • » • • • • • • • » * » • • • • » • * • » • • 

LOHR MARIA 
[A főváros 
i és legrégibb 
» cslpketisztitó, 

Í vegytlsztitó é 
• kelmefestő 
J gvárl Intézete 

első t ( K R O N F U S Z ) • Fiókok: II. Fö-u. • 
b t V ' • 27. IV.Etkil-ut6, * 
- * GYÁR és F Ö Ü Z L E T : ! Kec.kemóti-u.U.T 

_ , . . _ __ i V.Harminoad-u.4. i VlIL.Baross-n.85. • v1.Terezksn.t39j 
' • Andrassy-ut 16. + 

Telefon: József 2-37. 
Andrássy-ut 16. 
Vlll.jozsef-krt2.J 

Kinek van szeplője? 
Vagy bármely más folt, börtisztátlanság az arczán? 

Ai használja teljes bizalommal 
Bozsnyay Szeráj arczkenőcsét. 

m«!y egyedült szer az »rex ttsztátlsroMgai, rzeplők, míteefterek, pat
tanások eltáTolitására. Használatira az arci pár nap alatt bérsony-
pnfaára és hófehérre változik. Egy kis tégely ára 80 fllL, nagy tégely 
I"50 K. Hozzávaló szappan ára 1 kor. S á p p a l i Szeráj c r é m e 
ára 1 2 0 X. Sze rén pond r e , az arczporoj t g y ö n g y e , doboz 

1-40 K, fehér, rózsa, sárgás és teetszinten. 

Késiffi: BognyaiM. flrcftaeriára, Arad, Saabadsáé-tér 8. 

Magyar Könyvtárt 

A FRONTRA! 
lO 

füzet; tartalmaz 

kitűnő elbeszélést és 

koronába kerül, 
tábori csomagolással 

együtt 
Mindenütt kapható! 

SBt!Cif!H;iisM!ii::»i ÍIBI!I:;:I KEI -.,--;• 

BJ ' I 
RENDELÉSNÉL SZÍVESKEDJÉK LAPUNKRA HIVATKOZNI! 

SZITNYAI ELEK 
a jeles magyar f i lozófus legújabb könyve: 

Miért vagyunk jók 
vagy rosszak? 
Ára fűzve 2 korona 80 fillér. 

Az erkölcstan néhány alapvető kér
dését, mint például: Milyen a jó és 
milyen a rossz ember? Mennyiben 
függ erkölcsiségünk szervezetünktől 
s általában miféle kapcsolatban áll 
az erkölcsiség a szervezettel? Mik a 
jó és mik a rossz ember tulajdon
ságai ? tárgyalja szerző ebben a könyv
ben népszerűen, de mégis tudomá
nyos alapon, úgy, hogy mindenki 
élvezettel és tanulsággal olvashatja. 

A Franklin-Társulat kiadása. 
Megrendelhető: 

Lampei R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) 
részvénytársaságnál 

Budapest, VI., Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben. 
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AKIK S Z E R E T I K 
GYERMEKEIKET, 
FIZESSENEK ELŐ 

JóP 
SEBŐK ZSIGMOND 
és BENEDEK ELEK 

HJTÁS 
kcpeő gyermeklapjára. 

A JÓ PAJTÁS érdekes, mert elbeszéléseit, 
regényeit, meséit, verseit a legjobb magyar 
írók írják a gyermekek számára. 

A J O P A J T Á S tartalma gazd ag, mert min
den számában megvan minden, amit a 
gyermek olvasni szeret. 

A J Ó P A J T Á S szép, mert képeit jeles ma 
gyár művészek rajzolják. 

A J O P A J T Á S minden hétén megjelenik, 
mindig új, egyre kedvesebb tartalommal. 

A J Ó P A J T Á S minden karácsonyra gaz
dag tartalmú és díszes kiállítású almanach 
chal lepi meg olvasóit. 

A J O P A J T Á S rejtvényeinek megfejtői ér
tékes könyvjutalmakat nyerhetnek a sor
soláson. 

A J Ó P A J T Á S olcsó, mert előfizetési ára 
negyedévre csak 2 k o r o n a 50 fillér. 

t.löjUelcóeket elfogad Mutatványszámot ingyen küld 
minden hon xvkete.ikedéá mindenkinek, aki kér: 

a JÓ P A J T Á S kiadóhivatala 
B11dape.it, IV., Egyetem-u. 4-

a czime 

AAGE MADELUNG 
egyik legszebb elbeszé

lésének. Megjelent a 
Magyar Könyvtárban. 

Ára 6 0 fillér. 

Mindenütt kapható! 

MAGYAR KÖNYVTÁR 

Az 1870—71-diki 

INÉMET-
FRANCZIA 
HÁBORÚ 

teljes leírása 

Dr. MIKES LAJOS-tól. 

Ára 6 0 fillér. 

Megrendelhető: 
LAMPEL R. könyvkeres
kedése (Wodianer F. ós 
Fiai) r.-t.-nál Budapest, 
VI., Andrássy-út 21, és 
minden könyvkereskedőnél. 

I RENDELÉSNÉL 
*l SZÍVESKEDJÉK LAPUNKBA HIVATKOZNI. 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F . 
és Fiai) r.-t.-nál Budapest, VI., Andrássy-ut 21. 
és minden könyvkereskedésben megrendelhető : 

MIKSZÁTH KÁLMÁN 
ÉLETRAJZA 
Irta VÁRDAI BÉLA 

A nagynevű iró egyetlen részletesebb élet
rajza. Mikszáth arezképével diszite t esinos 

kartonkötésbea. 

Ára 2 k o r o n a 5 0 fillér. 

I 
1 I j I 1 1 IV 
1 
1 
1 í I I I 
I I 1 1 1 s I i i 
F-i 

i 

i 
1 

Süüiüiiüiiüi^iiiüüiiüüiiüüüig 

Kultúra és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

i . Széchenyi eszmevilága. I. Gaal 
Jeuő, Beöthy Zsolt, Prohás\ka Otto
kár, Kenessey Béla, grój Vay Gáborné, 
gróf Andrássy Gyula tanulmányai. 
Kötve K i.6o 

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

3-4. A természe t tudomány fejlődé
sének tör ténete . Két kötet. Irta 
Wilhelm Böhche, ford. Schöbflm Aladár. 
Kötve K 2.40 

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

6. Az emberiség jövője/. Irta Heinncb 
Lhol\ky, fordította Schőpflin Aladár. 
K ö t v e K 1.20 

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

8. A szocziológia vázlata. 
Irta G. Palanle, lord. dr. Mikes 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 

n . Henri Bergson filozófiája. Irta 
René 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. 
11 ta G. L. Strachey, angolból ford. 
Schűpjlm Aladár. Kötve K 1.60 

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

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

16. Az élet ér telme és értéke. Irta 
Rudolf von Eucken, ford. Schopflm 
Aladár. Kötve K 2.— 

17. A gondolatszabadság története. 
Irta /. B. Bury, ford. Balog Gábor. 
Kötve K 2.— 

Megrendelhetők : 

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

* Í 

ÜÜÜHIiEüilEüüEIüII 

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület 
hetvenhatodik 

ÉVI R E N D E S KÖZGYŰLÉSÉT 
1916. évi februárius hó 26-án d. u. 4 órakor 

fogja Budapesten, központi épületében (IV., Deák Ferencz-utcza 5. sz.) megtartani. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Jelentése az igazgatóságnak és a felügyelő-bizottságnak az 191ö-ik évi üzlet eredményéről. 
2. Határozathozatal a mérleg és a tiszta jövedelem iránt. 
3 . Egyéb igazgatósági előterjesztések. 
4. A felügyelő-bizottság nyolez tagjának megválasztása (alapszabályok 36. §-a). 

S0T Ezen közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapszabályok 
14. §-a értelmében csak oly részvényes gyakorolhatja, akár saját személyében, akár meghatalmazott által, szava
zati jogát, kinek részvénye 1915 deczember 31-éig nevére íratott s a közgyűlést megelőző nap d. u. 5 órájáig az 
egyesület főpénztáránál még le nem járt szelvényeivel együtt letétetett. 

Budapest, 191á februárius 4-én. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
Az igazgatóság. 
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Az 

ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVTÁR 
a modern természettudomány és technika legnagyobb 
vívmányainak ismertetései kiváló szakemberek tollá
ból, mindenki számára érthető módon. Öj kötetének 

II MODERN KÉMIA 
a címe. 

A kémiai tudomány fontossága még sohasem vált 
annyira mindenki szamára érthetővé, mint most, 
amikor a háborúban elért sikereinkben oly nagy 
része van a német kémiai tudomány óriási fej
lettségének. A háború eredményekép bizton vár
ható a kémia iránti érdeklődés nagy fellendülése 
s ezért épen jókor, aktuálisan jelent me.' e kötet. 
a mely a kémia eddigi eredményeinek na von 
népszerű, mindenki számára megérthető s mégis 
teljesen tudományos szinvonalon álló összefogla
lását adja. A könyvet, melynek szövegét sok ér
dekes kép és ábra illusztrálja, egy kiváló magyar 
szakember, XJnger Emil dr. ford. Philip C.Jamei 
nagyhírű mnnkájából-AFranklin-Társulat kiadása. 

Ara kötve 8 K. 

Megrendelhető: 

L A M P E L R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál 

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

MindenJioJ-én, jO-énJs 20Jn jelenik meg 
légszebb kivitelű vadásziapunk, a 

„ N I M R Ó D " 
KÉPES V A D Á S Z - Ú J S Á G 

és annak állandó havi melléklete, a magyar 
nyelven egyedüli, hézagpótló 

„A V A D Á S Z E B " 
czimű szaklap, mely a v a d á s z e b t e n y é s z 
t é s , i domí tá s , gyógykeze lés ké rdése ive l 
foglalkozik é s í r á s b a n é s k é p b e n b e 
m u t a t j a a be l - és külföld l egh í r e sebb 
ebpé ldánya i t . 

A l a p o k a t s z e r k e s z t i hazánk legnevesebb 
szakféríiainak közreműködésével: 

LOVAG K E R P E L Y B É L A . 

Előfizetési ár együttesen mindkét lapra : 
egy évre ... ... _ _ l 2 korona. 
fél évre .... _ f> « 
negyed évre 3 

MUTATVÁNYSZÁMOKAT DÍJTALANUL 
, KÜLD AjKIADÓHIVATAL: 

Budapest , I V . Egyetem-utcza 4. 
(Franklin-Tárinlat). 

AZ UNIVERSUM HÁBORÚS KÖTETE 
Szerkesztette dr. HANKO VILMOS. 

Haditechnikai olvasmányok: 
a szárazföldön, a vizén, 
a vízben és a levegő
ben vívott harcok 
fegyvereinek 
a leírása, 
azok
nak 

tech
nikaicso

dáknak a be
mutatása, a me

lyekkel a mai háború 
a világot meglepte , a 

harcszintereknek, a hadsereg 
táplálásának, beteg katonák el

látása módjának az ismertetése; 
a természettudományok, a földrajz 
és az egészségtan köréből való 
olvasmányok. ££££££#.«££££#£££ 

Ára vászon kötésbén 8 korona 50 fillér. 

Megrendelhetők: 

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

• • • • 
Rendelésnél szívesked
jék lapunkra hivatkozni 

LEGOLCSÓBB ajánlat, mélyen a törv. engedélyezett ár alatt 

AZ ftÉRO 
A repüléssel, léghajózással és a motorsportok minden 

ágával foglalkozó egyedüli magyar 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 írott közlemé
nyei, valamint az ifjúság szá
mára külön fenntartott kisrepülő
gép (modell) rovata. é. 

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

I 

Csekély 8 k o r o n a befizetésével is m á r 8 n a p o n belül 

260 ,000 kor. 
nyerbe tő , lia ná lunk a köve tkező sors jegycsopor tot vesz i : 
1 Subskriptional is m a g y a r j e lzá log-sors jegye t 
1 magyar vöröskereszt sorsjegy I 2 Magyarországi Jősziv sorsjegy 
1 Budapesti Bazilika • | 3 Erzsébet szanatórium « 

Mind a 8 sorsjegyet törvényes részletivek alapján adjuk el. 
Kizárólagos |álék és tulajdonjog rögtön az első részlet befizetése után már a 

következő 3 húzáson: 
Február 25. Subskriptionalis jelzálog sorsjegyek fönyerem. 2 0 0 , 0 0 0 ív 
Márczius 1 . Magyar vöröskereszt < • 3 0 , 0 0 0 • 

« 1. Budapesti Bazilika • « 3 0 , 0 0 0 « 
Az ilsö 2 két részlet egi szerre beli/etése ellenében a harmadik részletet ingyen 
nyugtázzak. Nyeremények kifizetése és a sorsolási jegyzék szétküldése minden 

búzás után azonnal 

Fővárosi Uáltóiizlet Társaság 
Adler és Társa 

Budapest, V., Sas-utcza 2 5 . ftft?**"*-" ben . 

I 
9? 

E\S 

Évente 11 húzás 2 millió korona nyereménnyel. 

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

9. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

8ZEBKESZTŐ 

H O I T 8 Y P Á L , BUDAPEST, FEBRUÁR 27. 
Egyes szám Előfizetési I Kgeszévre _ . 
ára 40 fillér. feltételek: } Negyedévre Z '.. 

?o" í°ZTa
 A .",V"df*"5""í'f*-V»' Külföldi előfizetésekhez a póstailai? meB-

10 korona, negyedévenként 1 koronával , .. .. .... , * ". r. ° 
6 korona. ^rtm*^ határozott viteldíj is csatolandó. 

KÉZIGRÁNÁT-DOBÁSRA KÉSZ BAKA. 

A D É L N Y U G A T I H A R C Z T É B R Ő L . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársnak fölvétele. 


