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Vadászsportot üzőK

ÚJ KÖNYV!

akár itthon, akár a fronton vannak —
figyelmébe ajánljuk a

„NIMRÓD"
K É P E S VADÁSZUJSÁG-Ot
Állandó melléklete:

„A vadászeb"

Tisztjeink hőstettei
a világháborúban

gyönyörűen illusztrálva.
iiiiniii iiiiiiiiiiiiiKKian!!:: iiiNEfaBiiiiiDniin.iiiiiiiiiiiiD i

W0IN0VICH EMIL
•s. és kir. gyalogsági tábornok
vezetése alatt szerkesztette

iiiiiiiisinaiiiiii; un

a fórsngu hslgytk kedvcncs szépíts szere, az egész
világon el vtn terjedve. Páratlan hatása szerencsés
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és kivaló harisa mir p i r óra lefolyása alatt észlelhető. Mi
vel a Mirgit-crémet utánozzák és hamisítják, tessék
eredeti védjegygyei ellátott dobozt elfogadni, mert
csak ilyen készítményért vállal a készitó mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsírtalan
vegytiszta készítmény, amely a külföldön nagy
feltűnést keltett.
A r a 1 korona.

| Tessék m u t a t v á n y s z á m o t k é r n i . |
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1 * 3 0 fitt.

A Hl HŐSEINK

czimtt egyedüli magyar nyelvű e b tenyésztési szaklap. — M i n d k é t l a p

Margit-Créme

7 0 /Itt. Margit-pouJtr

Magyar katonatisztek hőstetteit
örökíti meg

Előfizetési ár mindkét lapra: egész •
évre 14 kor., félévre 7 kor., negyed- •
évre 3.50 kor., egyes szám ára 50 fillér. •

•
•

KSzremukSdtek:
REICH ÁRPAD
m . u , . honvédhuszár-alezredes

VELTZÉ ALAJOS
:s. és kir. alezredes, a cs. és kir.
hadilevéltár osztályfőnöke.

BENEDEK ELEK is
DCMrncI/ MADPCI I
D t H t U t R IVIAriUtLL

Képmellékletekkel

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda- •
pest, I V . ker., Egyetem-utcza 4. sz. •
(Franklin-Társulat.)
•

Ára kötve 6

I Gyártja Földei Kelemen laboratóriuma Aradon, j

korona

BUDAPEST, JÜLIUS 23
Szerkesztőségi
Kiadóhivatal:

iroda:

IV. Vármegye-utcza 11.
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

Egészévre
Előfizetési i j Félévre
_
feltételek: \I N e g y e d é v r e

_ 8 0 korona.
A • Világkrúniká-va\
_ 1 0 korona. negyedévenként 1 koronával
több.
5 korona.

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj ia csatolandó.

A Franklin-Társulat kiadása

KaakaM a l í t s a i>ójytársss, Illatszer-1 étssia-lzlstbsa

Kapható minden könyvkereskedésben
J

A magyar katona
aranykönyve

Női

A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará
tól lentartott nyilvános, bárom évfolyama

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
POZSONTBAN
Érettségi vizsgálat. Allásközv. Internátus.
Értesítőt kívánatra küld az Igaigatóság.

Érdekes újdonság 1

A mai magyar művészet
Képzöműi/észeti nntíioló&ia
Szerkeszti:

Előszóval ellátta:

GYÖNGYÖSY NÁNDOR

PÁKAI GYULA

Cikkeit Írták :

W0IN0VICH EMIL
». és kit. evaloesáci tábornok
tantest alatt szerkssztetts

VELTZÉ ALAJOS
ss. is kit. alezredes, s cs. és kir.
bsdileveltáí ositálytouúke.

Közreműködtek:

REICH ÁRPÁD
D. kir. honvédboszár-alesredet
ü

SEBŐK ZSIGMOND.

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

MAGYAR ELEK,
MALONYAY DEZSŐ,
RÓZSA MIKLÓS,
SZABLYA JÁNOS.

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

Képmellékletekkel

Rendeléseknél

I

szivesked

J
TI
kultúra tükre
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jék

lapunkra

hivatkozni.

STEIÍtHOFER KAR0L9
müve:

A KtffilV TÖRTÉNETE
I. r é s z :

A magyar könyvnyomtatás
és könyvkereskedelem
rövid története
a legrégibb időktől napjainkig
II. r é s z :

Megrendelhető:

Ára kötve 6 korona

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

A Franklin-Társulat kiadása

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

A könyv történeti fejlődése
A két rész á r a 3 korona.
Megrendelhető:
Lampel R.könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t-nál
Budapest, Andrássy-út 21 és minden könyvkereskedésben.

Kapható minden könyvkereskedésben

Bad-Hauheím

Taunuson Frankfurt Main mellett. — Nyári és téli gyógyüzem.
Kitűnő gyógyeredmény szívbetegségeknél, izom- és izületi ezuznál, köszvény, hátgerincz, női- és idegbajoknál. Az összes modem
gyógyeszközök. Gyönyörű park és erdei sétányok. Háborúban
résztvetteknek kedvezmény. Prospektust és felvilágosítást nyújt:
• •
„Gescháftszimmer Kurhaus Bad-Nauheim."
PODGORA.

Az oszírák-majjYar, tőrök és bolgár hadsereg és tengerészet lábbadozó-otthona Bad-Naubeimben a szövetséges hadsereg csapat- és egészségügyi tisztjeit díjtalanul veszi fel
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utc**> 4

AZ

OLASZ

HARCZTÉRRŐL

- Balogh Rudolf,aharcztérrekiküldöttmunkatársunkfölvétele

'•

-*-"

- « ' . . ' '

n-rim^^^m^^^^^^^^
30. SZÁM. 1916. 63. KVFOLYAM.

VASÁRNAPI UJSAG.

4(56

SZENT BORBÁLA
REGÉNY - - IRTA HAVAS
— Jönni fog valami, ma, holnap, holnapután
és mindig, — mondta Edit, — úgy járok,
mint most az egész világ, egyszerre szakad
reám minden. .
— Még az időjárás is ellenünk esküdött, tű
nődött Eózsi, - mikor volt novemberben ilyen
dermesztő hideg? Szegény Gábor . . . Szerencsét
len katonák. Azt vártam volna, hogy valami
közbelép, valami hatalom és szétfújja ezt a
világháborút s a helyett csak rosszra fordul. . .
A Kárpátok felől rossz hírek jönnek.
— Pszt, Margit meg ne tudja. Különben is
Eózsi, a rosszat rögtön elhiszed, a jót meg nem...
Mégjelent Szabóné, hőmérővel kezében.
— Emelkedett a láz, 38-9, — mondta hal
kan. — A tanár úr előkészített rá, nehéz
éjszaka lesz.
— Majd én alszom bent, Edit, te pihenj, —
ajánlkozott Eózsi.
— Neked nem szabad, majd én váltom föl
Editet, — mondta Szabóné.
— Nem tudnék egy perczig sem nyugton
lenni, még legjobb, ha ott vagyok, — felelt
Edit. A tanár úr mikor jön?
— Holnap reggel.
A mint visszatért Edit Margithoz, árnyékos
nak találta az arczát. Körülnézett, de nem ta
lálta az okát. Nagyon vakító ez a villany, gon
dolta, nagyon halványít. Eloltotta s az éjjeli
szekrény kis lámpáját gyújtotta meg, narancs
színű ernyője este rózsaszínnek tetszett s rózsás
fényt hintett Margitra.
— Mint a Giovanni e Paolo templom nagy,
rózaszín falfelületei a belépőkre, — emlékezett
Edit.
. • ;''.:'l
Margit nem felelt, valami jóleső, meleg szé
dülést érzett, szinte élvezte. Olyan jó volt, "hogynem kellett megmozdulnia. Elszunnyadt a
csöndben. Edit nem tudta levenni róla tekin
tetét. Homloka hófehér, "szeme barnaárkos,
arcza forrópiros. Néha fölsírt álmában, fájdal
mas-, rövid hangon, mely Edit idegeibe fájón
belevágott. Ilyenkor Szabóné bedugta a fejét.
— Feküdj le, Edit.
— Lefekszem. Arra gondoltam, — suttogta
az ajtóhoz lépve — hogy Eózsit nagyon izgat
hatja Margit betegsége, megárthat a . . . kicsi
nek. Eddig ez nem jutott eszünkbe. Eeggel
minden áron rá kellene beszélnünk, hogy köl
tözzék keresztanyáékhoz . . .
— Megpróbáljuk . . .
Mikor Margit felébredt, Edit megmérte ismét
a lázát, egy-két tizeddel fokozódott. Beszélő
kedve egészen elfogyott, csak mosolygott Editre.
Mosolygó szótlansága oly különös volt s a falon
Edit árnyéka több óriási példányban is mozgott,
hajlongott. Margit elnézte ezeket a furcsa, élőt
mimelő alakokat. Hajnalban sápadt volt, na
gyot esett a láza.
— Válságon túl, — gondolta Edit megkönynvebbülve és lefeküdt. Mikor fölébredt, anyja
tejet itatott a beteggel, Margit szeme könnyben
úszott.
— Nem érdemeltem ezt a sok jóságot, fárad
ságot. — Hangja gyönge és színtelen volt.
— Nincs valami rokonod, kivel tudatni akar
nád, hogy beteg vagy? — érdeklődött Szabóné.
— Nincs. A néném, kinél gyermekkoromat
töltöttem, már régebben meghalt.
Sietve érkezett a tanár, mielőtt a kórházba
ment. Edit fogadta örömmel s újságolta a hő
változását, de az orvos titokban elégedetlenke
dett . . . Alighogy a lábát kitette, megint csön
gettek, aztán megint és megint. A háztartás
reggeli mozgalma volt ez. Eózsi a takarítás kö
rül foglalatoskodott.
Tiz órakor újra csöngettek. A szobaleány
Editet találta legközelebb, neki adta át a név
jegyet.
— Mayer Gusztáv.
Edit meglepődve, de fojtott hangon szólt oda
anyjának s Eózsinak : A festő. Tudták, hogy ki

KÉPE.

A L I S Z .

az . . . A két nő ijedten nézett végig magán,
pongyolában voltak, fejkendősen.
— Nem baj, — nyugtatta őket Edit s fogadta
a vendéget. Halk beszédre intette, a falak s ajtók
oly vékonyak, s Margit alszik. Az ebédlőben, kis
bőrgarnitúrán helyezkedtek el, az ablaknál. Sza
bóné és Eózsi finoman kutató tekintettel fogad
ták az ismeretlen ismerőst, a férfi szemében is
volt valami e fajta, halovány érdeklődés.
— Bocsánatot kérek, hogy ilyen lehetetlen
időben jöttem, de így is féltem, hogy Margit...
hogy már . . .
— Átszületett?
A festő erre nem válaszolt, komolyan nézett
Edit gúnyos szemébe.
— Megnézem, alszik-e még Margit, — szólt
Edit és elsietett.
— Szegény Margitka, — kezdte Szabóné, a
részvéten kívül szemrehányással is a hangjá
ban, — ennek a borzasztó időnek áldozata.
— Eajongó, — mondta Mayer.
— Meg kellett volna akadályozni, de nekünk
nem sikerült, — folytata Szabóné. Eövid hall
gatás. Eózsi törte meg.
— Mondja, tán többet tud mint mi, meddig
tart még a háború?
— Most épen nem lehet befejezésre gondolni,
hisz most szólt bele a török.
— No, de ép azért kell hamar végződnie, —
vágott bele Szabóné.
— Szóbeszéd szerint Eománia felvonult elle
nünk, Bulgária mellettünk, a szövetségesek se
gítséget kértek Japántól, Khina aligha tür szó
nélkül, Mohamed hivei közt mindenfelé terjed
•a láng. Pro és contra most jön meg mindenkinek
a szava, most kezdődik a világháború.
— Most kezdődik? — rémült el Eózsi — mi
kor lesz vége?
— Nem tudom. Olyan, mintha örökké akarna
tartani, bár ezt nem hiszem, kell majd békés
kornak is jönni, de sokára, addig legfeljebb szü
netek lesznek.
— E szerint a férjem, ha nem is esik el, csak
látogatóba . . .
— Ne izgatódj, Eózsi, — szólt az anyja —
majd csak megsegít az Isten.
— Isten? az nincs. Hol volna? A kit én imád
tam, az nem engedné meg ezt, ha volna.
— De E ó z s i ! . . .
— Hja, ez a háború szükségszerűség ; jött,
mint a beteg testén a kiütés. Ez a nemzedék
bele fog halni s az utóbbi majd . . .
— Ugyan, de sötéten lát, — indulatoskodott
Szabóné.
— Ha sötéten látnék, azt mondanám, örök
háború lesz, hiszen volt békében is, akkor is
csalták, lopták, rúgták, harapták, ölték az em
berek egymást testileg, lelkileg, ez a háború
csak arányokban és külsőségekben különbözik
attól. Az még nem pesszimizmus, ha a máról
lemond az ember, de bízik, hogy ez vezet a jobb
jövőhöz, ez messzemenő optimizmus s én hi
szem, hogy születhettünk volna jobbkor i s . . .
— Neki már jobb dolga lesz, — mondta Sza
bóné leányára nézve.
— Esetleg apa nélkül ? — kérdezte Eózsi
keserűen.
— Azért nem lesz most hirtelenében, egy
csapásra jobb kor, közvetlenül a háború után
még nagyobb züllés, kapkodás, meggyőződések
hiánya és forgataga jöhet, de ebben már benne
fog gyökerezni a kialakulás, mely meg lesz,
mire elhal minden sejtje ennek az emberiség
nek, a mainak . . . Ennek az Angliának . . .
— Az utálatos boltos! — vágta rá egyszerre
a két nő.
— Szerettem Angliát, becsültem, — folytatta
a férfi, jobban, mint Francziaországot.
— Oh, én a francziát szerettem és Japánt is, —
mondta Eózsi.
— Itt van az orosz . . . Gorkij Maxim a czárizmust dicsőíti... A szoczialisták önként je-

(Folytatás.)

lentkező katonák. Azt hittem, hitetlen és keserű
vagyok, hát nem csalódhatom, s mikor rám
omlott, akkor vettem észre, hogy én is építet
tem Bábel tornyot, a kultúráét. Nincs kultúra.
Meghalt a filozófia és művészet s temetetlen,
rothadó hulla, csakhogy fel fog támadni. . .
— Oh, szerencsés ember, Magának csak ilyen
halottai vannak, — gúnyolta Eózsi. De ha aszszony volna, a ki férjeért reszket minden órán,
anya, ki boldogságot akar gyermekének . .
— Én nem vagyok senki más, csak kísértete
egy érdemesebb jövőnek, melyet emberi szem
mel meg se láthatok, de hisz nem is az a fontos,
hogy lássam, csak legyen . . .
— Mondja, igazán azt hiszi, hogy az oroszok
kal egyhamar nem közeledhetünk egymáshoz?
— Azt hiszem.
Szabónénak könnybelábadt a szeme. Az újsá
gok mind biztatnak.
— Ki hisz manap a lapoknak? — pattant fel
Eózsi — csak üres, fehér foltjaiknak hihetnénk,
a czenzurázottaknak. A kicsi, rózsaszín tábori
lapoknak se hihetünk, sokszor talán nem is él
már az, a kinek a neve rajta van. Az ő szeme is
könnybelábadt.
Edit visszatért.
— Még egy pár perez, aztán b e j ö h e t . . . Mi
ez? . . . Ne izgatódj, Eózsi. A háború? Hiszen
meg kellett lennie. Ha egyszer szét akarták tépni
az országot, hát ki kell ütni a fogaikat, ha nem
is szép a verekedés, hiába . . .
— Az országot, lehet . . . De az én uramat
senki sem akarta bántani. Te is mindig a hazá
val, mint egy márcziusi szavaló gyerek. Utálatos
haza! Megcsonkítja, megfagyasztja, tönkre teszi,
megöli nagy kínzásokkal a fiait. Aztán boldog
lesz? Jó anya, úgy-e? Hát miért nem áldozza a
maga testét? Adja oda azt a pár megyét, akár a
fél országot, mi bajuk lesz abból az egyes embe
reknek? Ez az igazi érdek, a többi frázis. Embe
rek vannak, nem haza.
— Persze, mert a szerbek nagyon jó sort biz
tosítanak az egyeseknek, no de bemehetünk
Margithoz.
Épen szellőztettek, mikor az imént bentjárt
Edit, Margitot erősen betakarták, csak a szeme
maradt kint s bámult ki a sűrű, kékes ködbe.
,— Margit!. . .
Edit hangjában volt valami a sűrű, kékes, puha
ködből.
— Margit, most becsukjuk- az ablakot, gyor
san rend beszedem a hajadat.
— Már a néni megfésült.
— Annál jobb, szépnek kell lenned, hátha
jön valaki. . . vendég, hozzád . . .
Margit mosolygott, mint a gyermek, ki mesét
hallgat.
— Ugy-e azt gondolod, hogy Mayer eljő és
így nem fog izgatni, ha csakugyan betoppan?
Margit mosolygott, mint a gyermek, ki a mesélőnél jobban tudja a mesét.
— Nem izgat túlságosan . . . Bejöhet.. .
Margit aztán a vendégre mosolygott: Isten
hozta, Gusztáv!
A férfi készséges, meleg fogással zárta magába
a vakítón fehér kezet, de nem csókolta meg, a
min Edit boszankodott titokban.
— Hát ennyire vágyott cselekvésre, Margit?
Nyugtalan M a r g i t . . . — kezdte Mayer.
— Nem volt választásom, mennem kellett,
űzött valami. Hogy miért? Edit elmondja egy
szer a közvetlen okot, én nem akarok most rá
gondolni. Mi hír a harcztérről? Edit sohase
mond semmit, az újságot is eldugja.
A festő rossz híreket kapott, menekültekkel
beszélt, hanem azért derülten vágta k i : A né
metek Paris közelébe értek, Szerbiának vége s
az orosz, no ez kemény dió, hanem majd csak el
bánunk vele.
Margit ismét kinyújtotta kezét s a festő két
kezébe fogta.
— No, most meséljen, — mondta Margit,
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meleg hangon, mit csinált azóta? Hol járt, mit
olvasott, mit festett?
Edit nézte, ni, majdnem annyi szelídség ömlik
el az arczán, mint a képen, Mayer szobájában.
Mayer arcza nyugodt, csak szeme fénylik
csillog átható fénynyel, a mi meglepte Editet.
— Keveset festettem . . .
— Nos, valamit akar mondani, látom az ar
czán, mondja h á t . . .
— A maga képét befejeztem ma éjjel. Egy
kicsit változtattam rajta, a szemébe több rajon
gás kellett, s oldalt Editre pillantott. Most látom,
ez az igazi, ép ilyennek festettem . . .
— Hát tud maga festeni? — kérdezte ujjongó,
játékos pajkossággal s két kezét össze akarta
csapni, de az egyik fogoly volt.
Edit kisurrant.
— Egyedül hagyod őket? — kérdezte Szabóné.
— Egyedül, — felelt Edit, szomorúan mosoly
gott. Félrevonult, hogy átöltözzék, azaz, hogy
egyedül lehessen. A mint magára maradt, he
ves, nehéz zokogásban tört ki, régóta először.
De gyorsan elfojtotta s langyos vízzel meg
mosta szemét.
— Már megy? — kérdezte May értől, mikor
búcsúzott.
— Nem maradhatok, — felelt, fejét elfordí
totta Edittől. — Újra eljövök, ha megengedik.
— Szívesen látjuk.
Edit sietett a betegéhez, Margit mosolygott,
két nap óta többet, mint egész kis életében.
Edit föléje hajolt :
— Kibékültetek?
— Nem beszéltünk szakadásról.
— Miről beszéltetek?
— Jóformán semmiről. Olyan szépen, meg
értő, baráti békével hallgattunk, mint még soha.
— No látod, most ez is rendbe jön.
— Most igen, — mondta csöndes gúnynyal
Margit. — Hisz az élet ad sokat, de úgy, mint jó
tékonykodó bugris, a ki csupán azt nem tudja,
kinek, mit, mikor? Az élet talán nem is olyan
gonosz hazug és fukar, mint hittem, csak nincs
emberismerete s tapintata szegénynek.
X.
— Anyus, hát most elmehetnél Eózsit meg
nézni, tudom, hogy ezt szeretted volna s nem
mertél egyedül hagyni. Eábizhatsz Mayerre.

UM

Szabóné kicsit tűnődve nézett rájuk, aztán nem felelt. Megint hosszú csönd ült körülöttük.
Sötétedett.
határozott:
— Akarja, hogy segítsek? — kérdezte aztán
— Hát igen, elsietek, hamar itt leszek. —
Mayer.
És már ment is.
Tudja, hogy miről van szó?
Edit és a férfi egyforma, sápadt szótlanságban
— Tudom, Margitnak igaza van . . .
ültek.
— Volt.. .
— Menjünk át az én szobámba, — szólt
— V a n . . . Ha egyedül, tanács, tájékozás
aztán Edit, — ott mintha nem volna olyan
nélkül intézkedik, kell illetlenségei lehetnek
messze tőlünk . . . ő . . .
A festő a sárga függöny mellé akart ülni az ok nélkül. Háborús időkben könnyen töajénik
ilyesmi . . . kis rossz akarat . . . Hiszen már lát
íróasztalhoz.
— Talán itt jobb lesz, — mutatott Edit más hatta ezt.
— De hisz maga nem törődik ilyesmivel,
helyre, — nem akarta Valodja helyén látni.
— Mondja, Mayer, miért nem jött a . . . legföljebb, ha kegyeletből...
temetésre?
— Fönnállói, kényszerből a kegyeletből nem
— Nem volt miért. A czirádás koporsó, bó teszek s e m m i t . . .
Köszönöm. Ma m-m tndok, nem tudok
bitás, festett lovak, kiosztott szerepek, köteles
gyász, minden ott van, csak Margit nincs. Az ezzel foglalkozni, de talán már holnap . . .
idegen pap beszédében sincs belőle semmi. Es Levelei küldök a fogolynak, ha megtaláljuk.
a földnek, melynek ásóval nyitják meg a szá Ha ő az.
ját, odadobják a testét: ne, edd meg, tied!
— A levelet nyitva küldje el nekem, a pon
tos adatokkal együtt.
— Igaz . . . rettenetes volt.
— Igen. Csak meg tudjam írni. A lelkemből
A szobaleány kis asztalt és teát hozott be,
kíváncsian nézett a férfire, a «vőlegényre» s kiesett, elveszett valami s a nélkül hogy lesz,
nem tudom. Margit! . . .
bár nem szívesen, de kiment.
Edit kézmozdulattal kínálta a teát. Egyikük
— Hát nem érzi, hogy ép a lelkéből nem tűnt
sem nyúlt hozzá. Nézték, hogy tűnik a párája. el? Nem érzi, hogy itt van a szavunkban, a
S nem tudták, mit néznek.
levegőben, itt áll mellettünk, ott fekszik az
Később tompán szólalt meg Mayer:
ágyon s mosolyog? Nem a bútorok ropogásában,
— Szinte úgy érzem, mintha Margit sür nem köd alakban, de itt van, legfölebb addig
getne, teljesítsem megbízását.. .
távozott el, míg a sujtásos szolgák őrködtek
— Milyen megbízást?
a fekete posztós kapunál. Valója kizárta az
— Hogy olyan ügyekben, melyekben ma üres formalitást... de leszedték a posztót, el
gának szüksége van segítségre, s nélkülözi, én mentek s Margit itt van.
nyújtsam a z t . . .
Edit suttogott valamit, igen is lehetett.
— Margitom . . . Mikor mondta ezt?
Az arczából már éppen semmi sem látszott a
— Nem mondta, írta . . . akkor jöttem el. sötétben . . . Hallgattak . . .
— Úgy . . . ezt nem értettem . . . Hogy is
Szabóné belépett, s gépies-gyorsán meg
tudta Margit úgy eltitkolni... A cseléddel
küldte levelét. Persze, nem hivott benne . . . nyomta a villanygombot, Keményen vágódott
bele az éles fény a lelkes sötétbe, mint kifent
— Még szép, hogy eljött.. .
— Mikor mintegy végrendelkezve hagyta aczél a testbe. Eávilágított az ágyra s szét
rám a maga ügyét, akkor éreztem át intenziv ömlött minden zugba.
— Nincs! — szakadt föl Editből a kétségbe
erővel, hogy igazán elhagy minket s talán ha
mar . . . Eddig is voltunk úgy, hogy nem talál esés.
koztunk. Mindig ő neheztelt meg s . . .
—^— Van, — mondta a festő mélyen, biz— S maga bocsátott meg. Pedig ő volt
t ö b b . . . — Edit úgy érezte, hogy ezt ki kdjfc
(Folytatása következik.)
mondania, hogy ezt kell mondania. A festi
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Szabadságot élvező, rozsdás öreg baka beszéli:
— Ravasz fajzat a muszi, a fráz essen bele.
Az is megtörtént, hogy egy sor orosz fölemelt
kézzel, fegyvertelenül jön felénk. Persze nem
bántjuk, mert nyilván megadni jön magát. Mi
kor oszt egész közel érnek hozzánk, mi meg csak
nézzük őket, egyszerre hirtelen levágják magu
kat a földre és egy másik sor, a melyik mögöttük
csúszott, ugy belénk tüzel, hogy csak ugy ropog.
A hallgatóság szeme villog. A kezek ökölbe
szorulnak.
— No de meg is fizettetek a czudaroknak,
ugy-e?
A baka aztán ingatja a fejét:
— Mondom, hogy rettentő ravasz fajzat az !
Mert a legnagyobb hunczutság még csak most
jön. Abban a minutumban, hogy belénk strilálnak a disznók, mindjárt azok is eldobják a pus
kát, oszt fölemelik a kezüket. így hát osztán ezeket
se lehet bántani.
Ez a jelenet, szó szerint másolva, egy magyar
falusi korcsmából való.
•Vitéz lovasaink egy osztaga rajtaütéssel ha
talmába kerítette a majort és a meglepett ellen
séget leszurta.»
«Bátor szibériai lövészek betörtek az ellensé
ges állásba és a védőket felkonczolták.»
«Háromszáznegyven németet elvágtunk és le
mészároltunk.*
«... miután az őrcsapatot megöltük, benyo
multunk a faluba és a menekülő ellenséget rész
ben szuronynyal, részben puskatüzzel megsem
misítettük. »
Ezek a mondatok viszont az orosz nagyvezér
kar hivatalos jelentéseiből valók, a mely a minapában a német foglyok szerény számát azzal
mentegette, hogy a kozákok, a kik ez alkalommal
harczban álltak, nem ejtenek foglyokat. Ezek az
alapos fiuk egész munkát szeretnek végezni.
Ez nem a mámor állati, vad őrülete. Orosz
országban, a hadseregben is szigorú alkoholtila
lom van és éppen ez a tilalom emelte a czár bi
rodalmát a Times bizonyítványa szerint Európa
Iegczivilizáltabb államává. A vutki nem mérgezi
meg többé a muzsik nemesen érzékeny, csöndes
mélabúval és szeretettel telt lelkét. A mit a c/ár
hős katonái müveinek, az nem részeg hordák beszámithatatlan tombolása. A hordák józanok és
beszámithatók. Csak az orosz vezérkar fogalma
zója vigyázatlan és okoz némi kellemetlenséget
alkalmi testvéreinek. A francziákat nyilván nem
bántja a dolog. Belefáradva a stilus raffináltsátába a művészi kifejezés e mesterei különös kéjjel
élvezik a keresetlen, egyszerű szavak véres párol
gását. «Lemészároltuk ...»«Megsemmisitettük..»
«Felkonczoltuk . . .» Megöltük . ..» Marianne, a
kinek a szeme sohse volt oly véraláfutásos, mint
mostan, tehetetlen dühe és rettentő kinjai köze
pett kicserepesedett ajkával mohón issza ezeket
a szavakat és lihegő hálával gondol Ivánra. De
Anglia, a mely több shillingnyi pénzbirsággal
sújtotta a Baralong parancsnokát azért az illet
lenségért, hogy az elsülyesztett német hajó
legénységét lepuskáztatta, sőt kényességében
odáig ment, hogy a canterbury-i érsekkeUaz or
szág legszomorvbb emberének nyilvánította a Síc-
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rangra, nénire és korra való tekintet nélkül. Ez
nagyon csúnya beszéd, irták az angol lapok és
a konczentrácziós táborokat — valóban megcsi
nálták.
A háború nem lovagias mérkőzés és embertelenség dolgában se az angol, se a franczia nem
szorult rá, hogy leczkét vegyen a kozáktól. Pa
risban lenyakaztak már annyi embert világos
nappal, a hányat agyonlőttek Szentpétervár ka
zamatáiban éjszaka és Irlandban a természetes
halált csúnyán lekonkurrálta az angol — pacifikáczió. De olyan írásokat adni a maga munká
járól a történelmi örökkévalóságnak, mint az
orosz vezérkar jelentései: ettől idáig minden
nem állatbőrrel ruházkodó nemzet óvakodott.
Lezülleni ebbe a vadságba lehetetlenség: csak
ki nem emelkedni belőle lehetséges.
A vezérkari jelentéseket nem a kézitusák vad
önkívületének véres részegségében írják az oro
szok sem. Messze a front forró és mámoros izgal
mától, dróton jött közlések alapján nyugodt he
lyen, nyugodt biztosságban levő urak állítják
össze, fogalmazzák meg és — különösen az oro
ÁGYÚ.
szok — tódítják is őket. Van mód és alkalom
minden egyes szót alaposan kiválogatni, átgon
phenson hajó kapitányát, a ki pedig agyon se
dolni, megbírálni. A fantáziánál sokkal több
üttette, csak egyszerűen veszni hagyta a ten
közreműködési joga van ebben a munkában az
gerbe zuhant Zeppelin személyzetét, ez a finom
ügyességnek, ízlésnek, szabatosságnak, csiszolt
vasaltlelkü Anglia bizonyára fejcsóválva olvassa
ságnak. A legkisebb csatában is, fájdalom, bőven
ezeket a szóbeli mezítelenségeket. Igaz ugyan,
ömlik, de a vezérkari jelentésben a legnagyobb
hogy a nagyszerű angol flotta, a mely a skagerráki
és leggyilkosabb csata után se kell gőzölögve csu
történelmi ütközet után a saját állítása szerint
rognia a vérnek. A győzelmet jelentő vezérkari
ura maradt a harcztérnek, egyetlen egy tenge
kommüniké akkor is lelkesítő olvasmány, ha egy
részt se mentett ki a vizből az elsülyesztett né
szó sincs benne az ellenség szenvedéseiről, ha nem
met hadihajók legénységéből, (a német hajók
adhat hirt diadalról, kedves olvasmánynyá az
igenis fölszedtek néhány tuczat angolt) de ezzel
se teszi, ha ezerek lemészárlásáról szolgál csontot
nem is dicsekedtek el a kommünikékben. És igaz
maróan szemléltető leírással. Az orosz vezérkari
az is, hogy a kegyes lord Beresford, az angol
jelentések stílusa sokkal hitelesebb dokumen
felsőházban a következő szép szavakat mon
tuma kibocsátóik példátlan lelki alacsonyságádotta : «Kezünk már ott van Németország tor
nak és ősi, barbár durvaságának, mint a milyen
kán, a mely fuldoklik, az arcza már elkékül szo
hiteles hírmondói maguk a jelentések azoknak
rításunk alatt, a mely megfojtja» — de a jólelkű
az eseményeknek, a melyeket előadnak.
lordot a Times már megrótta a háború elején is,
Szólló'si Zsigmond.
a mikor azt követelte, hogy szöges drótsövény
mögé kell terelni minden Angliában élő németet
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AZ OLASZ FRONT MÖGÖTT. — Balogh Rudolf,
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1. Lakások a sziklában. — 2. Kis kávéház a front mögött. — 3. Lóvizit. — 4. Katonák körhintát csináltak a fala gyerekeinek.
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csak csapkodja a golyó. Merev nyakkal, csak
szemem forgatásával keresem, hol lenne egy kis
hajlat, a hova belevágjam magam. Nincs. Csak
föllebb, csak föllebb. A legényem vagy harmincz lépésnyire loholt tőlem. No, itt moist van
egy kis horpadás. Szuszoghatunk egyet. Veszett
szerencsénk volt, annyi szent. Pihenés közben
firkálok egy keveset, aztán tovább. Egykettőre
a gerinczen voltunk. A legényem már srapnellgyujtót keresgélt. Hogy elértük a dombtetőt,
hát lövöldözhetnek, ha ugy tetszik. Az első fü
tyülésre lefekszik az ember, aztán mulassanak.
I t t már kényelmesen lehetett rajzolni is. Elhe
lyezkedtem egy lövészt eknőben és pingáltam az
előttünk fekvő terepet. Az I. folyó kanyargott
alattunk, épp ott csapott át rajta rajvonalunk.
Ezt a részt lőtte a muszka srapnellel. Ágyúi
messzi dörögtek, hangjuk csak a lövedék explóziója után ért ide.
Verte a srapnell a ritkás erdőt, csalitot szaka
datlanul. A puskák kerepelése egészen egybeol
vadt, csak a gépfegyver ta-ta-tája vált ki belőle
szakadozottan.
Már egy csomó lapot rajzoltam teli, mikor
uj hangszer szólt bele a konczertbe. Vad or
dítás hátulról, a nehéz íaraczkok bömbölése.
Hova lőnek, mit lőnek? Usgyé, előre. Roha
nok az elrejtett megfigyelő felé. Bumm! vujja,
vujja, vujja... dznn ! Csak sietni, csak sietni.
Most kezdődik csak az igazi mulatság. El
fulladva ugrok be a föld alatti lyukba, hol a
nehéz taraczküteg megfigyelője, a kadét egy
altiszttel messzelátón figyeli a munkát s jelzi
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észleleteit a telefonon. Ekrazit gránát itt és
itt stb. Bumm ! vujja, vujja, vujja bumm,
dznn . . ! A fejünk fölött csörömpölnek a lö
vedékek. Nézem a hidfőt, a hová csapniuk
kell. Negyven méter magas föld és füstoszlop ve
tődik az égnek. Rajzolom. Elterül a füst. Bumm.
Dolgoznak keményen. Ujabb explózió. A robba
nás különböző fázisait rajzolom. Az első spriczczelést, aztán a fekete füstoszlopot, fehér felhőt
a mint lassan terül szét a fák közt, via fölött.
No, szervusz kadett, megyek ki, onnan jobban
látok, ördögi muzsika. Szinte érzi az ember,
mint fúrja bele magát a lövedék sebesen peregve
a levegőbe. Olyanféleképp beszél, mint mikor
gyerekkorunkban madzagra fűzött lapos deszkácskát forgattunk a fejünk fölött . . . vujja,
vujja, vujja.
Futok az erdőszélre, onnan jobban tudok majd
pingálni, mint a megfigyelő háromaraszos ab
lakából, a hol csak akadályoztuk egymást a
munkában. Legényem már ott kuksolt és gyö
nyörködött a schwere munkájában. Hanem in
nen se lehetett elég kényelmesen pingálni az
ágaktól. Ki kellett lépni az erdőszélre. Onnan
csináltam a dolgot tovább. Rettenetes, mit vitt
véghez az üteg ! Olyan földesóvákat dobált föl,
hogy a közelben ágaskodó mus/kn templom el
bujt mellette tornyostul. Füst ülte meg az egész
környéket, a mellett egy teremtett lelket se
lehetett látni, csak a fegyverek kerepeltek.sza
kadatlanul. Csak rajzoltam, csak rajzoltam s
mondogattam magamban a gránáttal, hogy
vujja, vujja, vujja. Furcsa, hogy a lázasan

munkálkodó ember mindig mormol magában
valamit.
Egyszerre csak vijj—placcs. Vagy öt lépés
nyire a sárba vágódik egy puskagolyó. Szerencse,
hogy már készen vagyok munkámmal, mert észrevettek. -lön a többi is. Vijjú. Magas. No, iszkódjunk, mert olyan tüzet kapunk rögtön, hogy
Isten a megmondhatója, hogyan kerülünk ki be
lőle. Ugy is volt, de ez már csak a fákat verte
kegyetlenül, magunk jól lebukva átszaladtunk a
dombhajlaton és megindultunk hazafelé. Alig
mentünk két-háromszáz lépést, hát még veszettebbtil kezdett dörögni a taraczküteg. Vissza
forduljunk? Ne? — Nem érdemes. Most már igen
sűrűn jött a golyó, én pedig nem czéltábla va
gyok, hanem hadipiktor, ez pedig mára elvé
gezte a kötelességét.
Hazafelé még fölszedtünk két darab, nehéz
taraczkból való orosz srapnellhüvelyt. No, nem
csak a nevük volt nehéz, hanem ők maguk is.
Ugyancsak megnyomta vállunkat a rud, a me
lyen átvetettük a velük megterhelt hátizsákot.
De azért csak hazakerültek.
Ha megérem a háború végét, akkor odaállítom
őket kétoldalt a műterem ajtaja mellé, aztán es
ténkint, mikor a csibukból nagy füstfelhőket fú
jok a plafon felé, majd megkérdezem a czudarokat : «Xo bestiák — ugye most nem vagytok
olyan nagylegények, mint valaha, amikor Wolhyniában azt dúdoltátok a magyar fülibe, hogy
vujja, vujja, vujja, bumm !
Orosz harcztér, 1916.
Juszkó Béla hadnagy.

JuszKó Béla rajza.

HADIPIKTOR NAPLÓJA.
— Ágyúszó. —
Szinte vádolom magam, hogy bakkancsos lé
temre a tüzérségi harcz jobban érdekel, mint a
gyalogsági. Ez hűtlenség de h á t nem tehetek
róla. Legföllebb azzal csitítgatom lelkiismere
temet, hogy ha annak idején tüzérfrájvilliger let
tem volna, nem baka, most bizonyára a lövész
árkot bújnám és nem az üteget. Mert most ren
desen az üteg körül kódorgók. A lovam meg a
bakancsom tudnának csak erről keserveset re
gélni. Hej de sokat hajszoltam szegényeket, vi
zén, sáron át arrafelé, a honnan az ágyú bömbölése u t á n vijjogással röppen magasba a pörgő
lövedék . . . bumm, vujja . . . vujja . . . vujja . . .
dzrrn ! Van is rajzom egész
halommal ezekről a kereke
ken terpeszkedő óriási pus
kákról, de a végzett munká
jukról még több. Hogyisne.
Érdemes megpingálni az
olyanféle dolgot, a miről
még az üteg telefonjának
száraz, hivatalos hangja is
ilyen szinesen teszi a jelen
tést : «X falut sikerült hat
helyen fölgyújtanunk.))
É n biz oda szoktam fér
kőzni minél közelebb a zene
bonához, hogy lássam, mit
csinál a levegőben csak nyekergő lövedék, mikor a czélhoz ér. Csakhogy ez nem min
dig sikerül. Megesik, hogy
mire az ember a dombok,
hajtások mögött bujkálva, a
kivánt helyre ér, hát m á r
vége az előadásnak. Máskor
meg a muszka srapnell mond
ja, hogy ne tovább. Szóval
sok mindennek v a n beleszó
lása a dologba.
Tavaly, egy szép derült téli
napon módfölött kedvezett a
szerencse. Pompásan meg tud
t a m közelíteni a kavarodást
és egészen közelről kenhet
t e m a deklire az eszeveszett
játékot. Mint rendesen, ko
rán reggel indultam portyázó
u t a m r a , a kocsit, mint nagy
czéltárgyat a K. A.-i erdőtől
visszaküldtem, magam pedig
legényemmel gyalog törtet
tem előre a szurokfekete sár
ban. Nagyot kellett kerülni
az éppen épülőfélben lévő
egyik védelmi vonal miatt.

A drót már ki volt feszítve, átjárót kellett ke
resni. A vonal pompásan alkalmazkodik a terep
hez, szinte megborzad az ember, ha rágondol,
micsoda pokolba kerülne bele, ha muszka lenne
és ezen kellene áttörtetnie. Eljutottunk a hírhedt
K. majorhoz. Azaz csak volt major, most egy
csomó üszök, föltört sár. Jól megdolgozta a
muszka. Alig volt rajt mit rajzolni. Furcsa kis
kép. K. major, aztán nincs más rajta, mint öt
óriás nyárfa. Hanem a pinczéje az megmaradt.
Most raktár v a n benne s az unatkozó őrség a gá
dorban irtja azt az állatkát, melynél gyűlöltebb
férge nincs ennek a szerencsétlen földtekének.
Árva kis tüz pislogott egy cséplőgép roncsai
mellett, a bakák krumplit főztek rajt. Gyorsan
megebédeltünk és siettünk a futóárokba, meg

akartam közelíteni azt a helyet, a hol a hang
után ítélve tüzes most a föld.
A futóároknál gyalázatosabb valami alig van
a föld kerekségén, kivált ha nedves a talaj. Ha
meg éppen agyagos is, akkor szörnyű. Ez nedves
is volt, meg agyagos is, tehát a fenekén valósá
gos kis patak csörgedezett. Hála az égnek, hogy
más vizekben halak is teremnek, s halaknak zsír
juk is van. Ezt igen szereti a sárban czuppogó
bakancs, de a gazdája még jobban.
Kettenetes, hogy bömböltek az ágyuk. Túlról
is, innen is. A gyakorlott fül megismeri, melyik
hang miféle. Most a mi tábori ágyúnk szólt, most
muszka lövedék robbant föl. Csak előre, eló're.
Olyanok vagyunk már, mint a készülő' agyag
szobor, mikor munka végeztével a szobrász jól
lefecskendezi vizzel. Persze,
mert a futóárok fala is agyag
és nem kevésbbé nedves, mint
az alja. Kanyargunk, kanyargunk. Itt az egyik tüzérségi
megfigyeló'.Csak előbbre.Most
lefelé fordul az árok. De mi
nem erre akarunk menni, ha
nem inkább fölfelé, a L. G.-i
erdó'cskének, a honnan pom
pásan látni a puhított terü
letet. Betérünk egy oldalt
ágazó árokrészbe. Kapaszko
dunk. No, mindjárt fönn le
szünk a dombtetőn. Igen ám,
de az esőzéstől az amúgy se
használt futóárok bedűlt.
Most már mit csináljunk ?
Vagy visszafordulunk és kár
ba veszett a nap, vagy pedig
— kimászunk az árokból és
megpróbáljuk, fel lehet-e jut
ni a tetőre?
Kiállunk hát az árok szé
lére, vájjon ránk lőnek-e ?
Nem lőttek. Menjünk, ne
menjünk? Most nem vettek
észre, annyi bizonyos, de van
a domb tetejéig még vagy
négyszáz lépés, majdnem pár
huzamosan az ellenség vona
lával, aztán se bokor, se mé
lyedés rajt. Ha gépfegyver
rel tisztelnek meg, nem tu
dom, mi lesz.
Ej no ! Meg kell próbálni.
Jól összehúzódva nekiered
tem. Az ember ilyenkor be
húzza a nyakát és szaporán
lépked. Nem lőnek, mondom
magamban, azaz hogy ránk
nem lőnek, mert az alattunk
Juszkó Béla rajza.
húzódó rajvonalunkat ugyan.
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— Erre nem képes semmi földi hatalom — je
lentette ki Jean Küsz szilárdan. — Igen, gyer
mekem — folytatta és gyöngéden megsimogatta
a puha kezet, melyet Philoméne aggódva a vál
lára tett — nem segíthetek rajtad . . . ezek az
urak kérdeztek, felelnem kell érzésem szerint.
Sokkal inkább bizom az urak igazságszereteté
ben és lovagiasságában, semhogy attól féljek,
hogy szabadszellemü szavaimért szerencsétlen,
elcsábított unokaöcsémen álljanak boszut. . .
Nincs az a hatalom a földön, ismétlem, a mely a
szivemet, az érzésemet, a szeretetemet, a változ
hatatlan hűségemet franczia hazámtól eltérítse,
a melynek őseim és én erkölcseinket és nyelvün
ket, kultúránkat, társadalmi állásunkat és va
gyonunkat köszönjük. A ki erre akar kényszerí
teni, azt el fogjuk utasítani mint brutális erő
szaktevőt, gyűlölni fogjuk, mint örök ellensé
günket és ha tízszer honfitársunk és polgártár
sunk is aláirott, megpecsételt és ratifikált állami
szerződések betűinek értelmében.
— Ezen halálra kell az embernek nevetni ma
gát — kiáltott a szőkeszakállas és akkorát ütött
összeszorított öklével az asztalra, hogy a puncsos
poharak csak ugy tánczoltak bele. — Itt ül egy
úr köztünk, a kinek minden vonásán felismerni
a németet — és olyan kemény nyakkal, mint egy
igazi sváb a Fekete-erdőből — beszél nekünk a
hazához való változhatatlan hűségről — és nem
Németországot érti, hanem Francziaországot!
Hát nem tudja ön, uram, hogy ön nemcsak olyan

AZ ÖSSZEROMBOLT MOZDONY-GYÁR ÉS K É M É N Y E .
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AZ ELVESZTETT HAZA.
Regén;.
Irta W A L T E R

(Folytatás.)
BLOEM.

A hadnagy nem tudta megakadályozni, hogy
mély pirosság ne szálljon fel hófehér homlokába.
És a csinos Philoméne fajának koraérett aszszonyi ösztönével észrevette e z t . . . a hogy már
délben Cécile elbeszélésében csodálni való meleg
séget konstatált a szőke ellenség és lakótárs
iránt . . .
— Önök kérdeztek, uraim, mondta Jean Küsz
nagyon nyugodtan és lekötelezően — és én kö
zölni akarom önökkel nézetemet olyan nyíltság
gal, melyet önök mint férfiak és katonák meg
fognak becsülni. Az önök kormánya már hóna
pokkal ezelőtt tudatta velünk, hogy megszűn
tünk — vagy legalább is hamarosan megszűnünk
jog szerint francziák lenni. . .
— De hisz sohasem is voltak azok — kiáltott
egy szőkeszakállu, hatalmas termetű, pápaszemes
tiszt a kerek asztal másik oldaláról. — Hiszen
csak rá kell önökre nézni s mindjárt tudja az em
ber, hogy önök alemannok, telivér germánok.
— Fajilag én nyilván az vagyok — vélekedett
a nagyiparos — és a német nevem is azt bizo
nyítja. De nézzenek a lányomra — el tudják őt
képzelni németnek? Az anyja lyoni nő . . . és
legalább ebben a gyerekben az ő fajtája ütközött
ki. S így áll a dolog az Elszaszban mindenütt ;
a két évszázad legbensőbb politikai összetartozandósága s a politikai és társadalmi kölcsön
hatás a rokonsági kötelékeknek szoros háláját
szőtte köztünk és franczia hazánk között, a mely
sokkal erősebb, mint önökkel való eredeti faji
rokonságunk... És ezt a hálót nem tépheti szét
semmiféle hatalmi szava a győzőnek, semmiféle a
letiport országtól kierőszakolt állami szerződés —
tudniillik föltételezve azt, a mit nem remélek és

nem tudok elhinni, hogy Francziaország késznek
mutatkozik egy ilyen szét darabolásra : három
értékes départementjának ilyen kiszolgáltatá
sára, a mig franczia katonának golyó van a pus
kájában.
— Anélkül, hogy sérteni akarnám . . . nemzeti
érzését — mondta az ezredes, — mégis, ön túlbe
csüli a . . . a hazájának ellenálló erejét . . . Fran
cziaország el van intézve . . . Tábori hadseregei
le vannak teperve . . . s ebben az órában esnek
az első német bombák a ville liimiére-re.
Jean Küsz elsápadt.
— Tehát igazán.. . még attól — attól sem
riadnak vissza, ezt akarta mondani, de uralko
dott magán. És vigasztaló gondolat villant át az
agyán. Ezeknek a derék embereknek nyilván sej
telmük sincs a végzetről, a mely — ugyancsak
ebben az éjszakai órában — kényelmes ostromidilljük felé hömpölyög . . .
— Igen, a dolog a végit járja — mondta a pá
paszemes szőkeszakállu óriás. — Jól teszik, ha
idején beletörődnek nemzetiségük megváltozá
sába, ha leszámolnak azzal, hogy a hazájukat a
jövőben nem Francziaországnak, hanem Német
országnak fogják hivni.
— Németországnak? — mondta a gyáros és
kissé fölegyenesedett. — Uraim, önök elvehetik
a régi hazánkat, új hazát erőszakolni ránk — ezt
nem fogják soha elérni. Legyenek igazságosak,
uraim és képzeljék magukat a mi helyzetünkbe.
Hát olyasvalami a haza, a mit föl lehet ölteni és
levetni, mint a kabátot, vagy az inget? Nem
olyan részünk-e, mint a bőrünk, vagy a szivünk?
El tudnák-e képzelni, hogy valaha arra kényszeríthessék önöket, hogy ne poroszoknak érezzék
magukat, hanem, mondjuk, oroszoknak? Egysze
rűen nem tennék meg . . . Tudnák, hogy semmi,
a földnek semmi néven nevezendő hatalma nem
kényszerítheti ö n ö k e t . . .
A tisztek egy pillanatig némán álltak, e szavak

komolyságának és szenvedélyességének hatása
alatt. Aztán a pápaszemes szólt :
— De hiszen az egészen más eset, az oroszok
kal. Az orosz — az szláv, egész világok választ
ják el tőlünk. Ti elszasziak ellenben nem vagy
tok francziák, csak azoknak képzelitek magato
kat . . . Germánok vagytok, tehát németek . . .
— Ohó, és a hollandusok, a svájczi németek,
a skandinávok? Hát ezek nem germánok? És né
metek? És. eszükbe jut, németeknek érezni ma
gukat?
— Elég rosszul teszik, ha nem teszik. Én biz
tos vagyok benne, hogy eljön még az a nap, a mi
kor megtanulják. Oh igen, uram, a világtörténet
most újra kezdődik, a germánság fölébredt, kezdi
magát összeszedni. Germánia anyánk összes gyer
mekeit szivére vonja! Az elszakadtakat, makranczoskodókat is. Veletek, elszasziakkal kezdjük —
a többiek később következnek.
Valami olyan fény, mint a bárdoké, valami
prófétai méltóság volt a vásott kabátba öltözött
dalia viharvert, szakállas arczán.
— Elfelejti, urain, hogy senkit sem lehet a
szeretetre kényszeríteni. Hozzá csatolhatják erő
szakkal Elszaszunkat és Lotharingiát az uj biro
dalomhoz, a melyet most készülnek szervezni. . .
ezt a geográfiai germanizálást — Elszaszban azt
beszélik, a porosz vezérkar térképeibe már évek
óta bele van írva zöld vonalakkal — ezt végre
hajthatják fegyverrel, államjogilag, kierőszakolt
békeszerződésekkel... az érzéseink túlesnek a
hatalom korén. Hogy minket németekké lehes
sen tenni, ahhoz az kellene, hogy németekké
akarjunk lenni és én azt mondom önöknek : mi
elszaziak nem akarunk! Sohasem fogunk akarni !
— Nohát, tisztelt uram, — mondta az ezredes
és idegesen sodorta meg a szürke bajusza he
gyét — akkor kérem, legyen meggyőződve, hogy
Németországnak megvannak az eszközei, a me
lyekkel az önök akaratát megtörje.
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ju, mint egy német, hanem ugy is beszél,
gondolkozik, érez, mint egy német? Csak éppen
hogy az a szerencsétlen képzelődés van benne, a
melyet kétszázados franczia szolgaság oltott bele
a vérébe. Arra pedig esküszöm önnek, mi nem
fogunk nyugodni és megpihenni, a mig ez a kép
zelődés ki nem hal belőletek, a mig le nem hull
szemetekről az a kötelék, a melyet a franczia lé
lek rátok rakott. Mert ha ön és én nem egy vér
ből valók, nem testvérek vagyunk, akkor mindaz,
a mi az embereket születésüknél fogva az együttjárásra és együtt hálásra indítja, akkor család,
vérrokonság, fajrokonság — akkor az mind kép
zelődés és önámítás. Akkor nincsenek többé tit
kos, mindenható hatalmak természetünk mélyé
ben, az emberi lélek gyökerében — akkor csak a
véletlenség dönt, a mely minket összedobál vagy
széjjel kerget, a véletlenség és a — haszon, a köz
napi érdek! Akkor igaz lehet : ubi bene, ibi pat
ria — itt megy jól a dolgom, ide tartozom. Akkor
fütyülök a misztériumra, az ideálra, akkor a ha
szon uralkodik a világon.
Eggermann hadnagy ragadta meg a szót és
ezt mondta :
— Uraim, nekem az az érzésem, ez a váratlan
komoly vita, a mely ugy robbant bele német ka
rácsonyi ünnepünkbe, mint egy gránát a bomba
biztos fedezékbe — valamennyiünket mélyen
megindított és még sokáig hagy bennünket to
vább versengeni. És bizonyára betölt vala
mennyiünket az ünnepélyes érzés, hogy az em
beri élet végső és legmagasabb kérdései jutottak
szóhoz lelkünkben — és ha a szellemek látszó
lag engesztelhetetlenül csaptak is össze, akkor
ennek csak az az oka, hogy ezek a kérdések
valamennyiünknek annyira szentek . . . hogy
látszólagos megoldhatatlanságukat mint tragi
kus konfliktust oly mélyen érezzük. Kicsit
azonban elfelejtettük, hogy hölgy is van köz
tünk, nagyon fiatal hölgy ugyan, de mégis
csak hölgy. Uraim, ez ránk, zord harezosokra
nézve oly ritka és boldogító esemény, hogy há
látlanság volna, ha beszélgetéseinkben nem
akarnánk némi tekintettel lenni rá. Kérem
önöket uraim, töltsék meg újonnan poharaikat
és ürítsük ki — pardon kisasszony, nem is tudom
még a keresztnevét — igen! köszönöm ezerszer —
tehát ürítsük mademoiselle Philoméne Küsz
egészségére!
A második karácsonyi ünnepnap csöndesen le
begett Strassburg, a «csodaszép város* felett.
A templomok minden istentiszteletre szakadásig
tele voltak. Mindenki kívánkozott a vallás vi
gasztalására, idevalók és bevándoroltak, barát
és ellenség. A falukról pedig nagy csapatokban
tódult be a parasztság. Az utczák hemzsegtek a
közeli s távolabbi környékről való tarka és ün
nepi népviseletektől. A mi azonban az idegen sze
mét legjobban magára vonta, az a Schlupfkappe
nevű női fejdísz, az itteni népviselet világszerte
ismeretes fődarabja, a mely ugyan az Elszasznak
csak egy részében otthonos, azonban annyira
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— Kétségkívül, exczellencziás asszonyom.
— Megfoghatatlan, tábornok úr! Ah, hogy a
szegény megboldogult uram ezt meg nem ér
hette . . . olyan jó viszonyban volt Bismarck úr
ral . . . mi minden lehetett volna akkor még !
— Bizony, hamarosan megfutjuk a versenyt —
mondta a tábornok. — Ez az utálatos ficzkó, ez
a Gambetta, úgylátszik el van intézve — most
még vasat dobálni Parisba — akkor talán mégis
csak megeléglik ezek a veresnadrágosok. — Az
tán — hát aztán elülröl kezdődik a világ — egé
szen elülről!
— És ezek itt? — kérdezte az exczellencziás
asszony, szemével a helyiségben levő elszasziak
tömegére mutatva. — Mi lesz ezekkel itt? •
— Hát ezeket bizony zsebrevágjuk — nevetett
az öreg lovaskatona. — Aztán elkezdünk germanizálni, de keményen ám ! Ideje is már ! Ez a
banda őrült szemtelenségeket enged meg magá
nak. Képzelje csak el, exczellencziás asszonyom,
már nem egyszer történt meg velem, mikor
egyenruhában mentem az utczán végig, hölgyek,
hölgyek, kegyelmes asszonyom ! — mikor talál
koztam velük, leléptek a gyalogjáróról és nagy
körbe kerültek körülem. Mintha a nadrágom pi
ros stráfja frissen volna mázolva. Itt a rendőr
ségnek kell közbelépni, az ördög vigye el ! Na
hát, ez majd az önök dolga lesz, tisztelt főkor
mánytanácsos úr. Azt hiszem, mostanáig csak'
elkészülnek valahogy ezzel a társasággal?
— No, vesződségünk, az volt elég ! — neve
tett Lehmann úr.
— Ez bizony úgy van, tábornok úr — mondta
Helén buzgón. — nézzen csak rá szegény
papára ! Mikor Potsdamban elbúcsúzott tőlünk,
nem volt a fején szürke haj és ma?

őket, mely alkalommal 160 oroszt fogtunk el, két
gépfegyvert zsákmányoltunk. Zarecsénél (a Kővel—
Sarny vasúttól északra) a Stochod-vonalon át elő
renyomuló oroszokat ellentámadással visszave
tettük. A nyugati harcztéren a Somme mindkét
oldalán újra heves harcz tört ki. A Mametz-erdőcske—Longueval-szakaszon az angolok ma reg
gel támadtak és megismételték erőfeszítéseiket a
tronesi erdőcske ellen, a hol tartalékjaink gyors
előretörése már tegnap este érzékenyen találta
őket. Az első kísérleteket véresen visszavertük,
most uj támadások vannak folyamatban. A fran
cziák Barleux vidékén és Estréestől nyugatra in
tézett tegnapi hiábavaló támadásokkal az utóbbi
napok számos balsikeréhez ujabb csalódást fűztek.
Sem ők maguk, sem fekete barátaik nem tudtak
egy tapodtat sem előbbrehaladni. A Maastól ke
letre a francziák visszahódítási kísérletei meg
hiúsultak. Souville erőd vidékén tüzelésünkkel
akadályoztuk meg a támadást és Lauffée erődnél
simán visszavertük azt. Az arczvonal többi részén
visszavertünk számos ellenséges járőrt, illetve erős
felderítő osztagokat. Oulchesnál, Beaulnenál és
Markirchtől nyugatra német járőrök foglyokat
szállítottak be. Az olasz harcztéren a Brenta és
Etsch közti harczvonalon az élénk harczi tevé
kenység tart. Erős tüzérségi tüzelés után több
helyen nagyon jelentékeny olasz haderő ismételt
támadásokat intézett a Cima Dieci és Monté Basta
közti védelmi szakaszunk ellen. Szívós harczok
folytak a Monté Bastától északkeletre, a bol az
ellenség tíz rohamot kísérelt meg. Csapataink va
lamennyi támadást az ellenségnek legsúlyosabb
veszteségei mellett verték vissza és összes állásai
kat megvédték. A Posina-völgytől északra fekvő
vonalaink heves tüzérségi tüz alatt álltak. A Posubión az ellenség egy éjszakai támadását vertük
vissza.

szembetűnt, hogy évszázadok óta szimbólumává
lett az elszasziságnak. Számtalan példányban
hemzsegett ez a feltornyosított selyemszalagok
ból álló épület a régi utczákban, a melyeknek
építkezéséhez olyan jól illett, mintha művész
komponálta volna bele. A fekete szalag volt az
uralkodó. Két különböző főtipusban volt kép
viselve : a szalagok vagy a vállig értek, vagy a
csípőig. Lehmann Helén rég tudta már ennek a
különbségnek a fontosságát. Nagymamával, apá
val és öcscseivel ott volt az ünnepi istentisztele
ten a Szent Tamás-templomban. Utána a csa
lád tanulmány-sétát tett a csaknem vidáman föl
élénkült utczákon és Helén előtárta bölcseségét :
a vállig érő szalagos nők protestánsok, míg a csí
pőig lecsüngő szalagok a katholikus hit ismertető
jelei. A hol pedig tarka szalagok is tűnnek fel, fe
hérek, pirosak, virágosak, ott már messziről biz
tosan föl lehet ismerni a katholikus nőt.
Helén máskülönben is jó kalauz volt. Máris
kivül-belül ismerte az egész várost, a főbb épü
letekről ezer érdekes dolgot tudott elbeszélni. De
mellékutcza sem volt olyan keskeny, olyan sötét,
hogy Helén föl ne fedezett volna benne valami
archit ektonikus látnivalót — egy fából faragott
renaissance-homlokzatot, egy különös furcsán az
utcza fölé befüggő emeletet, egy festői áttekin
tést, egy kapuboltozat merész áthajtását...
A család éppen a Gutenberg-téren volt a Hotel
du Commerce, az egykori városháza előtt, a mely
a strassburgi középkori polgári dicsőség leghatal
masabb profán emléke — s valamennyien hall
gatták a tudós testvér előadását — büszkén mo
solyogva az apa, fejét csóválva a nagymama,
áhítatosan a fiuk — mikor egy lobogó szürkeJúlius 15. A Moldavától délnyugatra orosz osz
bajuszu daliás katonatiszt lépett csoportjukhoz.
tagokat,
a melyek állásaink ellen előre merész
— Ah, mélyen tisztelt főkormánytanácsos
(Folytatása következik.)
kedtek, szétugrasztottunk. Jabloniczánál, Zabiétől
úr — végre ismét van szerencsém önnel talál
délkeletre, eredményes portyázásban 200 oroszt
kozni — szabad kérnem, hogy bemutasson
fogtunk el. Delatynnál fokozódott a harczi tevé
övéinek?
kenység. Az ellenség előcsapatai behatoltak a vá
A HÁBOEÚ NAPJAI
— Engedje meg kedves mama . . . von Karosba, de a város déli szélére vetettük vissza. Az
geneck tábornok úr — anyósom, Brennecke ő
Július 13. Bukovinában és a Dnyesztertől délre oroszoknak Delatyntól délnyugatra megkísérelt tá
exczellencziája — Helén leányom — ezek meg a változatlan helyzet mellett nincs nevezetesebb madása tüzünkben összeomlott. Egyébként észak
rekrutáim . . .
esemény. Buczacztól nyugatra és északnyugatra keleten nincs ujabb esemény. Orosz osztagokat, a
A tábornok ünnepi sörözést indítványozott a az ellenség újra nagy haderőt hajtott a Bothmer melyek Lennevadennél (Friedrichstadtól észak
gróf tábornok vezénylete alatt álló szövetséges nyugatra) megkísérelték az átkelést a Dunán,
Tavemeben.
visszavertünk. Skrobava vidékén támadással vissza
— Wackesz helyiség* ugyan, tulaj donképen csapatok ellen támadásra. Mig a rohamoszlopok foglaltuk
az első védelmi vonalnak azokat a ré
egy része már akadályaink előtt összeomlott, egy
uniformisban nem volna szabad odajárni, de hát másik része állásainknak egy keskeny darabjába szeit, a melyeket az ellenség az első roham, va
ez van legközelebb.
behatolt, de német és osztrák-magyar tartalékok gyis a július 8-ára virradó reggel óta még tartott
Csakhamar ott ültek egy kancsó sör előtt a nak azonnal végrehajtott ellentámadása az oro és ez alkalommal 11 tisztet és több mint 1500
benszülöttek sűrű tömege között, a kik gyűlöl szokat újra kiűzte, úgy hogy az ellenség összes főnyi legénységet fogtunk el. A nyugati harcz
ködő és bizalmatlan szemmel nézték a svábokat. támadásai meghiúsultak. Számos oroszt fogtunk téren az első véres visszaverések után folytatott
Egy pillanatra elhallgatott köröskörül minden el. A Stochod mentén csapataink a Sarnytól Kővel angol támadások a Sommetól északra súlyos harbeszélgetés. Aztán valamennyien, mintha össze felé vezető vasút mindkét oldalán egy támadást czokra vezettek. Posiéres és Longueval között si
beszéltek volna, egyszerre elkezdtek többé-ke- vertek vissza. Egyébként nincs nevezetesebb ese került az ellenségnek itt összezsúfolt erőivel leg
mény. A nyugati harcztéren a Sommetól észnkra súlyosabb veszteségei ellenére vonalainkba beha
vésbbé elegáns franczia nyelven beszélni.
az angoloknak sikerült Contalmaisonban megvetni
és némi tért is nyerni, valamint a tronesi
— Nos, hogy áll a dolog a harcztéren, tábor lábukat. Az ágyútűz nagy hevességgel tovább tolni
erdőcskében lábát megvetni. A lökést felfogtuk.
nok úr? — kérdezte a főkormánytanácsos. —
tart. A Sommetól délre tegnap sem vezettek semmi A harczot ma folytatjuk. A Sommetól délre nem
Magamfajta ember a sok aktától hozzá sem jut, eredményre a francziák támadásai, a melyeket volt gyalogsági tevékenység. A többi arczvonalBarleux mindkét oldalán, valamint Estréesnél és ról, eltekintve Armentiérestől délkeletre, Aneres—
hogy informálódjék.
— Hát úgyszólván ünnepnapi nyugalom . . . attól nyugatra többször megkíséreltek ; nagyon Neuville környékén és Arrastól északkeletre kisebb
Gambetta óriási hadseregei szét vannak szórva, súlyos véráldozataik között legtöbbszőr már ha angol osztagok eredménytelen vállalkozásaitól, nin
mint a birkanyájak . . . Csak ott fenn északon, tásos zárótfizünkben vissza kellett fordulniok. csen lényeges jelenteni való. Az olasz harcztéren
A Maastól keletre a tüzérségi barcz még élénk
Amiensnél, folyik még valami. De ott van volt. Az elfoglalt gyalogsági állásokat megjavítot a tegnapi nap a Brenta és az Etsch közti harcz
vonalon is sokkal csendesebben telt el. A harczi
Goeben, az majd elintézi ezt is.
tuk. A foglyok száma 17 tiszttel és 248 főnyi tevékenység
általában tüzérségi tüzelésre szorít
— És Paris?
legénységgel 66 tisztre és 2849 főnvi legénységre kozott. Az ellenségnek
a Posina-völgytől északra
— Még mindig tartja magát . . . alig hihető — emelkedett. Az olasz harcztéren a Brenta és Etsch
lévő állásaink elleni elszigetelt előretöréseit és a
sohasem tartottam volna lehetségesnek, hogy ez közti harczvonalon a harczi tevékenység tegnap Borcola-szoros elleni nagyobb támadását vissza
az elzüllött bűn-Bábel ennyi kitartást tudjon újra élénkebb volt. A Pesución az olaszok egy vertük.
kifejteni. No de ez is végit járja már. Moltke éjszakai támadását vertük vissza. A Posina-völgyben az olasz tüzérség állandó erős támogatása
Július 16. Bukovinában az ellenség tegnap új
most már elkezd bumm-bummozni.
mellett számos járőrharcz ismétlődött meg. Ezek ból támadást intézett a Capul-magaslaton és a
— Micsoda ? Bombázás? Igaz ez, tábor ben a harczokban egy tisztet és 103 főnyi legény luczinai ménesnél lévő állásaink ellen. Kézitusá
nok úr?
séget fogtunk el. Bendkivol heves tüzérségi elő ban visszavertük. A Jabloniczánál ejtett foglyaink
— Tény . . . Igazán, elég soká tart már . . . készítés után tegnap délután erős ellenséges had száma 8 tisztre és 816 főnyi legénységre emelke
No és hogy az mit jelent, mi itt Strassburgban erő támadta meg újra a Monté Basta és Monté dett. Novo-Pocsajev területén az oroszoknak elő
fogalmat alkothatunk magunknak róla, úgy-e, Interrotto közti területen fekvő állásainkat. Mint őrseink ellen intézett éjjeli előretörése meghiúsult.
az előző napon, ugy ezúttal is az olaszok összes Lucktól délnyugatra ismét erősebb harczok foly
exczellencziás asszonyom?
— A mi azonban még sokkal fontosabb — támadásai legsúlyosabb veszteségük mellett hiúsul nak. Torczyntól nyugatra csapataink heves tüzér
meg. Odább északra is teljesen eredményte ségi előkészítés után ellenünk intézett orosz tá
mondta a főkormánytanácsos — és ebben én tak
lenek voltak az ellenség mindama kísérletei, hogy madást visszavertek. Orosz ellentámadások azok
vagyok közelebb a forráshoz és pontosabb hí állásunkba behatoljon.
ellen a vonalak ellen, a melyeket Skrobova vi
rekkel szolgálhatok: a tárgyalások a német
dékén visszafoglaltunk, eredménytelenek marad
birodalom újrafelállítása ügyében szerencsés vé
Július 14. Csapataink Bukovinában — mintán tak. Hat tiszt és 114 főnyi legénység jutott ke
gükhöz értek és talán már az új év kezdetén a rájuk bízott feladatot teljesítették — újra vissza zünkre. A nyugati harcztéren a Somme mindkét
a mi öreg dicső porosz királyunk Németország tértek a Moldava felső folyásától nyugatra fekvő oldalán erős tüzérségi tevékenység A délután fo
császára lesz! Igen, gyermekeim, mostanáig magaslatokon lévő korábbi állásaikba. Buczacztól lyamán az Ovillers—Bazentin Le Petit szakaszon
nem szóltam nektek róla és ne is mondjátok nyugatra és északnyugatra sz oroszok tegnap foly négy erős angol támadás vonalaink előtt egytőlmost még tovább ; nemsokára megint lesz német tatták támadásaikat. Délután két szélesen meg egyig épp úgy összeomlott, mint egy délelőtti tá
alapozott támadásukat vertük vissza. Fstefelé az madás Bazentintől keletre. A Sommetól délre este
birodalom — császári birodalom!
ellenség
egy harmadik támadásával Buczacztól élénk ütközet fejlődött ki Biaches mellett és attól
— Istenem — szólt az exczellencziás asszony,
északnyugatra
állásainkba; német és délre. A falu egy részét újból megszállottuk. Több
és Berlin akkor birodalmi főváros lesz? És a mi osztrák-magyar behatolt
csapatok az ellenséget elkesere mint 100 foglyot ejtettünk. Barleux mellett és
jó, szerény Potsdammunk is megkapja a részét dett éjszakai barczban újra teljesen kiverték. Estrées vidékén, valamint attól nyugatra a fran
mindebből a fényből?
A Sarnytól Köveibe vezető vasúttól északra orosz czia támadásokat az ellenség nagy veszteségei
osztagok a Stochod balpartján megvetettek lábu mellett visszavertük, még pedig az utóbbiakat
kat. Késő este csapataink rajtaütöttek és elűzték már zérótüzelésünkkel. A Maastól keletre a fran* Waekes az eUiasxi köznép gúnyneve.
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cziák délután nagy erőkkel támadtak a Froide
Terre-magaslat és Fleury ellen. Semmi eredményt
sem értek el. Este megismételt rohamuk alkal
mával Thiaumont-erődtől délnyugatra benyomul
tak legelői lévő állásunk kis részeibe, a melyekért
még folyik a harcz. Az arczvonal egyéb részén
OuLhes-Craonelletől északra visszavertünk ellen
séges járőrvállalkozásokat, köztük nagyobb osz
tagok támadását is. Chillytől északra egy német
járőr 24 francziát és egy gépfegyvert szállított
be. Loostól nyugatra gyalogságunk lelőtt egy el
lenséges repülőgépet, a mely akadályunkba lezu
hant. Az olasz harcztéren a Borcola-szoros terü
letén lévő állásaink az olasz nehéz tüzérség tartós
tüzelése alatt állottak. Ellenséges repülők ered
ménytelenül bombázták Vilgereuthot. A Tofana
területén az olaszoknak ismételt támadásai össze
omlottak.
Július 17. Bukovinában a Moldavától délre és
délnyugatra levő állásaink ellen, ugy mint a múlt
napokban ismételten is, eredménytelenül támadtak
az oroszok. Az ellenség súlyos veszteségeket szen
vedett. A Priszlop nyeregtől északra fekvő erdős
területen mindkét fél részéről felderítő osztagok
és portyázó különítmények léptek harczba. Zabienél
és Tartarovnál orosz előretöréseket visszautasí
tottunk. Burkanovtól északkeletre előőrseink meg
hiúsították az ellenségnek azt a kísérletét, hogy
árkait állásainkhoz közelebb hozza. Lucktól dél
nyugatra az oroszok túlerővel támadtak. Arczvonalunknak Szklin melletti része a Gorochovtól
keletre levő területre tért ki. A Lucktól délre harczoló szövetséges csapatok ezután, miközben moz
dulatukat német zászlóaljaknak a nyugati oldal
ellen intézett ellentámadása fedezte, az ellenség
részéről való megzavarás nélkül az alsó Lipa mögé
vonattak vissza. Torczyntól nyugatra az oroszok
egy éjjeli támadását visszavertük. Bigától nyu
gatra és délre, valamint a Düna-arczvonalon foko
zott tüzelés orosz vállalkozások bevezetőjéül szol
gált. Katariuenhof mellett, Bigától délre, nagyobb
ellenséges erők támadtak. Itt élénk harcz fejlődött
ki. Lucktól délnyugatra a német ellenlökés az ellen
ség támadását megállította. A csapatokat azután a
védelmi vonal megrövidítése czéljából az ellenség
részéről való megzavarás uélkül a Lipa mögé ve
zettük vissza. Más helyeken az oroszokat teljesen
visszavertük. A nyugati harcztéren a tenger és az
Ancre-patak között az angolok tüzelésük hevessé
gét több helyen nagyobb mértékben fokozták.
A Somme-területen a tüzérség tevékenysége mind
két részről továbbra is igen jelentékeny volt. Ellen
séges részlettámadások következtek, a melyeknek

folyamán az angolok tovább nyomultak Ovillersbe
és a melyek Biachestől délre élénk harezokra ve
zettek, de egyébként mér zárótüzünkben meg
hiúsultak, vagy abban teljes kifejlődésre sem ju
tottak. A Biaches körüli harczokban ejtett foglyok
száma 4 tisztre és 866 főnyi legénységre emelke
dett. A Maastól keletre a francziák július 15 én
kezdett nagyobb támadásokat ma reggelig foly
tatták. Sikereket az ellenség a véres viaskodásban
nem ért el. sőt néhány helyen tért vesztett.
Az arczvonal többi részén nem volt jelentősebb
esemény. Oulchestől északra a francziák egy rob
bantáshoz csatlakozó előretörését visszavertük. Mi
jó eredménynyel robbantottunk a Combres-magas
laton. Egy német járőr Lanfroicourtnál (Lotharingia) néhány foglyot szállított be. Az olasz harcz
téren az ellenség tüzérségi tüze a Borcola-szoros
közelében levő állásaink ellen még tart. Az ehhez
csatlakozó szakaszban az Astach-völgyig a tüzér
ségi harcz igen élénk. A Dolomit-arczvonalon a
Pellegrino-völgytől északra, a Marmolata terüle
tén, a karintiai harczvonalon a Seebach- és a
Baibl-fzakaszon állásaink igen heves tüzérségi tüz
alatt állottak. Olasz gyalogeégi osztagokat, a me
lyek a Seebach-völgyben előnyt multak, vissza
vertünk.
Július 18. Bukovinában és a Prislop-nyeregtől
fszakra fekvő területen a tegnapi nap nevezete
sebb esemény nélkül telt el. Zabienél és Tarta
rc wnál az oroszok előretolt őrállásainkat vissza
szorították. Főállásunk ellen intézett támadásaik
az ellenség nagy veszteségei mellett meghiúsultak.
Badziwilowtól északra és Lucktól délnyugatra is
visszavertük az ellenség előtöréseit. Az oroszok
Bigától délre és délkeletre folytatják erőa táma
dásaikat, a melyek állásaink előtt véresen omla
nak össze, ott pedig, a hol egészen árkainkba
jutnak, ellentámadásainkkal verjük vissza azokat.
Az oroszok támadásait Lucktól nyugatra és dél
nyugatra könnyűszerrel visszavertük. A nyugati
harcztéren az arczvonal északi részén akadályaink
előtt számos helyen visszavertük az ellenséges jár
őröket. Egyik járőrünk Vermeilestől keletre az
angolok árkában egy tisztet, négy altisztet és
tizenegy főnvi legénységet elfogott. A Somme
mindkét oldalán ellenségeink tüzérségi előkészí
tésre használták fel a napot. Azokat az erős tá
madásokat, a melyek este és éjjel Pozieres és az
attól keletre levő állás ellen, Biaches, Maisonette,
Barleux és Soyecourt ellen irányultak, az ellen
ség súlyos veszteségei mellett mindenütt meghiú
sítottuk. A Maas-terüle.én időnként élénk tüzelés
és kisebb kézigránátharezok. Az olasz harcztéren

az Ortler-területen visszavertük az ellenség egy
támadását a Thurwieser-hágó ellen. Biva városa,
a Borcola-szoros és az Astach-völgy közti arczvonalunk, valamint egyes szakaszok a Dolomi
tokban, élénkebb ágyútűz alatt állottak. A karin
tiai arczvonalon az agyúharcz a Fella- és a Baibler-szakaszon tovább tart. Éjjel Malborghetet is
lőtte az olasz tüzérség. A Frattengrabenben (Pontebbától északnyugatra) este erős csatazaj volt
ballható. BészünkrŐI ott nem álltak csapatok barcz
ban. Az Isonzo-harczvonalon az ellenséges tüzér
ség különösen a görzi hidfő ellen, élénkebb tevé
kenységet fejtett ki.
Július 19. Moldavától délnyugatra ismét vissza
vertünk néhány orosz előretörést. Jablonice és
Zabie hegy- és erdős vidékén a harcz számos el
szigetelt küzdelemre oszlott. Delatyntól délnyu
gatra csapataink orosz osztagokat, melyek a Pruth
nyugati partjára nyomultak elő, a folyón át vissza
űzték, miközben 800 foglyot ejtettek és 2 géppuskát
zsákmányoltak. Odébb északra semmi lényeges
esemény nem történt. Bigától délre és délkeletre
az oroszoknak erősítésekkel ismételt támadásai
vitéz ezredeink ellenállásán, az ellenség legsúlyo
sabb veszteségei mellett megtörtek. Az ellenség
részben élénkebb tüzelőtevékenységet fejtett ki.
különösen Stochod mellett, valamint Lucktól nyu
gatra és délnyugatra. A Somme területen tegnap
este Longueval falut és az ezzel kelet felé határos
bellevillei erdőt a magdeburgi 26. számú gyalog
ezred és az altenburgi ezred kemény barczban
ismét elragadta az angoloktól, a kik nagy, véres
veszteségeken felül foglyokban 8 tisztet és 280 főnyi
legénységet vesztettek és jelentékeny számú gép
fegyvert hagytak kezünkben. Az Ovillerstől északra
levő állásaink, valamint Pozieres déli széle ellen
intézett ellenséges támadások, a melyeket már
zárótüzünkkel elfojtottunk, seholsem jártak a leg
csekélyebb eredménynyel sem. A Sommetól délre
franczia részlettámadások Barleuxtől északra Eloynál meghiúsultak. Más pontokon nem jutottak tul
a kezdeten. A Maastól jobbra az ellenség folytatta
hiábavaló erőlködéseit a Froide Terren levő vo
nalaink ellen. Ban de Sáptól északra egy német
járőrvállalkozás sikeres volt. Az olasz harcztéren
az olaszok ismételt heves tüzérségi előkészítés után
állásainkat a Borcola-szorostól délkeletre háromszor
nagy erőkkel támadták. Ezeket a támadásokat
kézigránátokkal, gépfegyvertüzzel és kőgörgetegekkel véresen visszavertük. A karinthiai arczvona
lon az élénk ágyútűz, a Fella- és a Baibler-szakaszon tovább tart. Alpini osztagok éjjeli támadásai
a Mittagskofel területén makacs küzdelem után
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* cslpketlsztlto,
i ! IríliV*
GYÁR es
és ruuí-LQi
FÖÜZLET-. «
Z ^
Kaos«e«ttl-».l*.X
•t ui#»n
Harmlnoaí-ii 4 X

ÉKSZEREK
divatos és izlésee kivitelben.

:

szeplő ellen

EVŐESZKÖZÖK

* , t VHL.BarOSS-11.85. t YÍ.T.rSz-k8rut39j
t »esytl«tltó
4 kelmefestő
é
'
* Andráiiy-ut 16. •
* gyári intézete. J Telefon : József 2 - 3 7 . j VIM.Jdztef-krt2;g

LISZKA üli

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

ezüst és alpaccaezüetbül.

EZÜSTNEMÜER

Ára 2 korona. &

DÍSZTÁRGYAK
szigorúan saabott jutányos árakon kénapénz ás előnyös részletfiietési fel
tételek mellett beszerezhet k

ÚJ KÖNYV!
Magyar katonatisztek hőstetteit
örökíti meg

A Hl HŐSEIM

BRAUSWETTER JÁNOS
C H B O N O M S T E R é%s M
ÜOKÁSNÁL
Alapíttatott G 7 a T É T t T l p l Számos kiJ847-ben. 0 » » - t - t » » - * * » t ü n t e t e i t
Több ezer elismerő levél. Legújabb
díszes nagy képes árjegyzék
ingyen és bérmentve.

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!

WOINOVICH EMIL
Kfoemüködtdtf
cs. és kir. gyalogsági tábornok
REICH ÁRPAD
yezotése alatt szerkesztette
„,_ H , . honvédhusiár-alezredes

VELTZÉ ALAJOS

FONTOS!
Igen időszerű !
Villamos gyógykészdlékek beteg
ápoláshoz, kösz
vény, csuz, béna
ság stb. ellen.

BENEDEK ELEK m
D r u r n c i / MAPTCI I
D t N t U t H IYIAnv>tLL

Képmellékletekkel

Nagy raktár minden betegápoláshoz tartozó gnmmiárukban.

Ára kötve 6 korona

Betegtolókocsik

amputáltak és rokkantak
gazdag választékban.

részére,

Legújabb képes árjegyzékét Ingyen és bérmentve küldi

A Franklin-Társulat kiadása

if r í

p*"!" I

I X U L L .

Kapható minden könyvkereskedésben
"•'•^•"WaJI—

**«m**0** • • • • - • • • » •

FELSŐ KEBESKEDEUD ISKOLA
POZSONYBAN.
Érettségi vizsgálat Álláaközy. Internálna.
Értesítőt kívánatra küld as Igazgatósai.

Amputált On? Gyermekeknek

Tisztjeink hőstettei
a világháborúban

cs. és kir. alezredes, a cs. és kir.
hadilevéltár osztálylönöke.

Női

A Pozsonyi Kereskedelmi éj Iparkamará
tól fenunott njilvánoa, három évlolramn

I

I

I J i

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

legbiztosabb szer váltó
láz, hideglelés és sza
márköhögés ellen a ma
gyar orvosok által 40
arannyal jutalmazott

Rozsnyay világhírű

Chinincznkorkája
•a

Chinincsokoládéja
Nem keserű és igy gyér:
mekek szívesen veszik.
Milléniumi nagy érem
mel kitűntetve és törvé
nyesen védve. A valódi
készítmény csomagolópapiroeán Rozsnyay M.
névaláírása látható. 1
drb ára 11 fin. 45 drb
egy dobosban 3 korona.

Kapható minaen g.oyyazeriarban. — Készíti a feltaláló:

Boxsnyay látyái gjégju.
Aradon, Szabadság-tér 8. tzim.

megtört a védők SZÍVÓS kitartásán, a kik egy
ellenséges géppuskát kerítettek kézre. Tarvis este
ágyútűz alatt állt. Az Isonzó harczvonalon az
olasz tüzérség, főleg a doberdói fensikot tartotta
tüz alatt.

Elhunytak még a közelebbi napokban: Kisujfalusi W I L D N E R KÁROLY, nyűg. tábornok, 72 éves

EGYVELEG.

korában, Budapesten. — SZABADY KÁROLY, nyűg.

* Fűből papiros. Amerikaiak sikerrel kísérletez
nek papirosnak bizonyos Amerika nyugati part
vidékén és Mexikóban élő fűfajtáknak előállításá
val. Az ezekből készült papiros ép olyan j ó , mint
a fábólkészült.

vármegyei tisztviselő, 76 éves korában, Kaposvá
ron. — Dr. P A U E B B É L A , nyűg. törzsorvos, 70 éves
korában, Váczon. — H O H L F E L D L A J O S , a Margit

sziget nyűg. főherczegi felügyelője, 7 0 éves korá

HALÁLOZÁSOK

ban,

Hősi halált haltak: BEHM KÁROLY, a székely
udvarhelyi 82. gyalogosezred őrnagya katonái élén,
Vidomiconál. — F Ü L Ö P GÉZA, a 8-ik honvéd gya

logezred

hadnagya,

századparancsnok,

az olasz

harcztéren, 20 éves korában. — F R I E D M A N M I K S A ,

népfölkelő főhadnagy, századparancsnok, az orosz
harcztéren, Luck körül. — W E I S M A Y E R F B R B N C Z ,

tüzérhadnagy, a Novoszielka-koropieckai ütközet
ben.

— HASZMANN

ISTVÍN,

tartalékos

hadnagy,

a nagy ezüst vitézségi érem és a Signum Laudis
tulajdonosa, 2 4 éves korában, Jeziernán. — H O L TZER G Y U L A , honvédhadnagy, szazad parancsnok, a

harmadosztályú katonai érdemkereszt és a nagy
ezüst vitézségi érem tulajdonosa, 19 éves korá

Budapesten. — Bizáki P U K Y ANDOR, 70 éves

korában, Tomoron. — Baratzházi CaPDEBO LAJOS,
nyűg törvényszéki biró, Temesváron. — Dr. F A BINY FBRBNCZ, nyűg, kir. táblai elnök a «Pesti
Hazai Első Takarékpénztár Egyesületi) ügyvivő
igazgatója, 63 éved korában, Budapesten.
özv.

idősb

GHIMESSY

JÓZSEFNB,

szül. Laktisz

Mária, 75 éves korában, Léván. — ö z v . EEOULA
JAKABNÉ, szül. Kacsnr Anna, 73 éves korában,
Miskolczon. — Kovácsné BOROVITZ GIZELLA, 52
éves korában, Budapesten. — L Á N Y I A N T A L N É ,

szül. Géczy Gabriella, Mödlingben. — ZSOLDOS
ISTVÁNNÉ, szül. Schmer Alisz, Budapesten. —
KÖRTVÉLYBSSY

DEZSŐNÉ,

Bzül.

Kormos

Matild,

82 éves korában, Eperjesen.

ban, az orosz harcztéren. — Ifjabb F E H É R S Á N D O R ,

tanárjelölt, tartalékcs hadnagy, a kis ezüst vitéz
ségi érem tulajdonosa, 24 éves korában, a galicziai
harcztéren, a jasloviczei ütközetben. — CZÉKÜS
ANDRÁS, erdészeti főiskolai hallgató, az 1. számú
tiroli császárvadászezred tartalékos hadnagya, a
bronz érem és nagy ezüst vitézségi érem tulajdo
nosa, az olasz harcztéren. — Nedeczei NEDBCZKY
ZOLTÁN, a «Budapesti Hirlap» tisztviselője, 84 éves
korában, Taskendben.

SAKKJÁTÉK
3014.

száma feladvány Frítsch Károlytól, Bécs.
SÖTÉT.

ban.

—

BERNÍTH

KAROLY,

tartalékos

•

akár itthon, akár a fronton vannak

i

figyelmébe ajánljuk a

99

czimtt

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

GYULA,

3007. sz. feladvány megfejtése Pniower M.-től, Zürich.
1. Hb4-d5 _
ebxd5
1.
e4—e3
2. eí—e3 stb.
2. Hd5—b4 stb.
Helyesen fejtették m e g : A 'Budapesti Sakk-lön (Budapett). — Hoflbauer Antal (Lipótvár). — Kintzig Ró
bert (Fakert). — Székely Jenő (Győr). — Bácsi Péter
(Budapest).

— UNTREU

magyar

nyelvű e b -

gyönyörűen illusztrálva.

Előfizetési ár mindkét lapra: e g é s z •
évre 1 4 kor., félévre 7 kor., n e g y e d - •
évre 3 . 5 0 kor., e g y e s szám ára 5 0 fillér. •

S z e r k e s z t ő s é g és kiadóhivatal: B u d a - •
pest, I V . ker., E g y e t e m - u t c z a 4. s z . •
(Franki i n-Tár sul at.)
•»»+••»••••••••»••••••••••••••••»•••»••••

teVJl Vete ^ y Ai

A sárid kérdés

A «Vasárnapi Újság* 25-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Csokoládé.

lapkiadó tulajdonos Franklin-Táraidat IV., Egyetam-ntoia 4.

Ára 1 korona 5 0 fillér
Megrendelhető :

)

(\Cbdianer F . é s F a i ) részvénytársaságnál t

\ Budapest, VI., Andrássy-út a j .

Próba doboz. . . 1.— K
Nagy doboz . . . 2.50 K

Diana
szappan
tisztítja, bársonyos
lágyságuvápubitja
az arcot és KezeKet
Próba darab . . . 1.— K
Nagy darab . . . 2.50 K

eltüntet minden
szeplőt, pattanást.

é s minden könyvárusnál

Megrendelhető:

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál
Budapest, Andrássy-út 21 és minden könyvkereskedésben.

WOINOVICH EMIL

KSzremflkodtek t

». ti kir. fralofaáf i tábornok
tezHéM alatt uarkeutatta

REICH ÁRPÁD

VELTZÉ ALAJOS

m. kir. taooíédbaszir-aleiredea
éa

W. é» kir. alazradM. a ca. éa kir.
badllaialtár ontálrUDOka.

SEBŐK ZSIGMOND.

Képmellékletekkel

Ára kötve 6 korona

Vasárnap várom a bakámat
Lesz még ünnep ez?n a világon
Ősszel arra ébredünk
h a n g l e m e z e k b ő l állandóan újdonságok

A Franklin-Társulat

WAGNER

kiadása

Kapható minden könyvkereskedésben

„Hangazer-Klrály"-n*i Budapest, Jözief-krt IS.
Beszélőgépek 50 koronától 500 koronáig.
Árjegyzék ingyen. — Előleg küldendő.

üüüülüüüiü
parfüm

„HYGIEA"
áldásos az idegekre, mert a
tapadó különféle szagot (izzadság.börk gözolgés.szájbüz,
menstruatio stb. elenyeszti,
kellemes illatú és dezinficiáló
hatású. Ajánlhatók továbbá:
Khasanát, Isala, Bellát, Ur
nát dekánként K 3'— és
Orgonát, Ibolyát, Rózsát,
Gyöngyvirágot, Orchideát,
Buvardiát,
Ideált dekánként
K 2-— Legalább két deka
küldésnél bérmentve, után
véttel, vagy a pénz előzetes
beküldése ellenében.
Gyártelep: Hyvarion & Co.
Newyork. Egyedüli szétkül
dés! hely: Gross Antal ki
viteli háza,Budapest,VIII/117
Józset-körut 43. szám.

A Magyar

Könyvtár
kaszetta

kiadása.

Ambrus, Heltai, Kaffka, Kóbor, Krúdy, Lakatos,
Molnár, Sebők, Színi, Szöllősi
£* M elbeszélését Mf\
O^f
tartalmazza ±\J kötetben,

Érdekes újdonság!

MAGYAR K Ö N Y V T Á R
A FRONTRA!

íegyezSetetíen

Tíz füzet, tartalmaz 64 kitűnő elbeszélést.

Dianafelüdíti a szájat és
fehérré zomán
cozza a fogakat.
Egy tubus. . . . 1 . - K

Irta; Dődy
Ára 2 korona
Megrendelhető:

LAMPEL R. könyvkereskedése
Budapest VI., Andrássy-út 21.

és minden könyvárusnál
Mindenütt kaphatót

Főelárasitóhely: Dianái Kereskedelmi Részvénytársaság Budapest, Nádor-utca 6.

1

s
n

A tíz kötet egy kaszettában ára 6 K.

Próba tégely. . . 1.— K
Nagy tégely . . . 2.50 hl

fogkrém

II
1

külön-külön kötésben, színes borítékkal.

( W o d i a n e r F. é s Fiai) r é s z v é n y t á r s a s á g n á l

Mindenütt kapható!

A két rész á r a 3 korona.

Az amerikai

Irta: SEBŐK I M R E dr.

) L A M P E L R. könyvkereskedése S

üdévé, illatossá
varázsolja a bőrt.

A könyv történeti fejlődése

Emberföldrajzi és
politikai tanulmány

Felelős szerkesztő iHoitgyPál
Szerkesztőségi iroda: Budapest. IV.. Vármegye-utoza 11.

Diana
krém

II. r é s z :

Tessék mutatványszámot kérni. |

Napsütésben Forróságban
Diana
púder l

A magyar könyvnyomtatás
és könyvkereskedelem
rövid története
a legrégibb időktől napjainkig

•

••••••MBHMMBnMMnaaiiiMuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiEiiiiiutiiiiiuiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiHifiiiiiiiiiiiiiia f

Most megjelent
érdekes újdonság:

— SZAPPANOS A N D O R , a 8. k ö 

28 éves korában

I. r é s z :

££££££££££$£33^^

honvédzászlós, a volhyniai harczokban. — Nemesvitai Viosz ISTVÁN, a 4 4 . gyalogezred zászlósa,
25 éves korában, a lopusznói harczokban. — MOHOS
FERENCZ, a székesfehérvári 17-ik honvédgyalogos
ezred hadapródjelöltje, az olasz harcztéren.

czunkban,

A KÖNVU TÖRTÉNETE

tenyésztési szaklap. — M i n d k é t l a p |

zászlós,

zös huszárezred hadapródja, az orosz harcztéren. —
GAL JENŐ, a Eozsnyói Takarékpénztár és Zálog
ház tisztviselője, honvédönkéntes, a volhyniai har-

egyedüli

KAMiy

A magyar katona
aranykönyve

műve:

„R vadászeb"

bölcsészettan hallgató. 22 éves karában, a volhyniai csatamezőn.

STEMHOFER

((

Állandó melléklete:

Ábránd. Nincs semmi megfogható tartalma, csak sza
vak arról, hogy ábrándozik, de érzékeltetni ezt a lelki
állapotát nem tudja.
Az ikrényi mátka. Népies elbeszélés akarna lenni, de
írójának fogalma sincs a népről s példátlanul rossz ma
gyarsággal ír.
Hunyadi. Kár lenne a kézirat beküldésével fáradni,
ötfelvonásos történelmi drámák közlésére ugy sem vál
lalkozhatnánk.

KÉPTALÁNY.

NIMRÓD

n

kultúra tükre

KÉPES VADftSZUJSAG-Ot

Szerkesztői üzenetek.

— FIBCH S Á N D O R , a 12-ik

honvéd gy.-ezred zászlósa, az első és második osz
tályú ezüst vitézségi érem tulajdonosa, 21 éves
korában, az északi harcztéren. — KONDOHOSSY
E H I L , jogszigorló, a 24. tábori vadászzászlóalj tar
talékos zászlósa, az ezüst vitézségi érem tulajdo
nosa, 21 éves korában, Minskben. — SCHÖN GYULA,
a 12. szatmári népfölkelő gyalogezred zászlósa, a
harcztéren szerzett betegségében, 88 éves korá

Vadászsportot üzőK

• D a r u m a d á r b a e l s z á l l s z d é l f e l é . . . » Ez a
ezime a most megjelent és már is országszerte ismert
legújabb, csodaszép háborús dalnak, melyben könnye
kig meghatóan van leírva, mily epedéssel várják
hozzátartozói hazájuktól messze földön küzdő hős
katonáink visszatértét. E bűbájosán szép dal édes
bus melódiája különösen érvényre jut Király Ernő
csodaszép éneke a Berkes Béla zenekisérete mellett.
Mesésen sikeralt felvételű hanglemezen kapható
Wagner a •Hangszer-Király»-nál (Budapest, József,
körút 15.).

479

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

30 sxlM. 1916. 63. ÉVFOLYAM,

30. SZAM. 1916. 63. ÉVFOLYAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

478

Rendelésnél

Ára tábori csomagolással együtt 3 K.

szíveskedjék lapunkra
•nana hivatkozni, wamm

Kaphatók minden könyvkereskedésben.
Büülüülülii^üiü^^^üli

M

I

P
I
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30

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

480
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SZIM. 1916.

63. 4V»OLTAM.

Most jelent meg!
KOI/I/ÁNYI BOW)I2SÁR

Kultúra és Tudomány

OLTÓ

minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke.

Énekszó a förgetegben

9. A tömegek lélektana. Irta Le Bon,
i . Széchenyi eszmevilága. I. Gaal
ford. Ballá Antal. Kötve
K 2.—
Jtuő, Beöthy Zsolt, Prohás^ka Otto
kár, Kenessey Béla, gróf Vay Gáborné, 10. Rodin beszélgetései a művé
gróf Attdráísy Gyula tanulmányát.
szetről. Összegyűjtötte Paul Gsell,
K i.6o
Kötve
ford. Farhas Zoltán. Kötve
K 1.20
a. A szikratávíró. A. Slaby tanárnak a
11. Henri Bergson filozófiája. Irta
német csiszár előtt tartott felolvasásai
René Gillouin, ford. Farkas Zoltán.
után átdolgozta Kreuxer Gé%a mérnök.
Kötve
K 1.20

1914—1916

Kötve

Ara 4 korona
Megrendelhető:

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

K 1.20

12. Széchenyi eszmevilága. II. kötet.
3-4. A természettudomány fejlődéApáthy István, Imre Sándor, Pauler
sének története. Két kötet. Irta
Ákos, Zsilinszky Mihály, Márki Sándor,
fVilhelm Bőlsche, ford. Schöbflm Aladár.
Gaal Jenő tanulmányai. Kötve K 1.60
K 2.40
Kötve
13. A franczia irodalom főirányai.
5. Kant-Breviarium. Kant világné
Irta G. L. Strachey, angolból ford.
zete és életfelfogása. A müveit ember
Schöpflin Aladár. Kötve
K 1.60
számára, Kant irataiból összeállítom
dr. Gross Félix, ford. dr. Polgár Gyula. 14. A világegyetem élete. Irta Svante
Arrhenius, fordította Polgár Gyula.
Kötve
K 1.60
Kötve
K 2.—
6. Az emberiség jövőjén Irta Heinruh
15. Az ember helye a természetben.
Lhotiky, fordította Schöpflin Aladár
Irta Lenhossék Mihály dr. Kötve K 1.60
Kötve
K 1.20
7. A vagyon tudománya. Irta I. A. 16. A z élet értelme é s értéke. Irta
Rudolf von Eucken, ford. Schöpflin
Hobson, fordította dr. Sidő Zoltán.
Aladár. Kötve
K a.—
Kötve
K 2.—
8. A szocziológia vázlata.
17. A gondolatszabadság története.
Irta /. B. Bury, ford. Balog Gábor.
Irta G. Palante, törd. dr. Mikes Lajos.
Kötve
K 1.60
Kötve
K 2.—

SZERKESZTŐ

-M

Érdekes újdonság!

Egyes szám
Ara 40 fillér.

Mlőfizetési í j » r e
feltételek: }

_ BO korona.

1 0 korona.
N e g j. e dévro^UÍ5 _ korona.

A tVilágkróntká'-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó.

A mai magyar művészet
Képzőművészeti nntholó jin
Szerkeszti:

Előszóval ellátta:

GYÖNGYÖSY NÁNDOR

PÁKA) GYULA

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

A kötetet több mint 150 szép kép díszíti.

Megrendelhetők:

LAMPEL R.

31.SZ.1916. (63. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Varmegye-utoza ÍJ.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-ntoza +.

BUDAPEST, JÚLIUS 30.

HOITSY PÁL,

(WODIANER F. és FIAI) R.-T.-nál

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

Ára 6 korona.
Megrendelhető:

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

üüüiHÜIIi!i!lIüüüüf!IiSI!!!ISi
Költözködéskor nélkülözhetetlen a
lakásbérleti szabályok ismerete !

AZ

LAKÁSBÉRLETI
SZABÁLYOK

ftERO

A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat,

Összegyűjtötte és magyarázta

Minden számában érdekes és
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről,
fejlődéséről és czéljairól kitűnő
és könnyen érthető népszerU
*
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 szívesen küld
Budapest, 1. ker., Rerek-utcza 46. sz.

Dr. PONGRÁCZ JENŐ
budapesti

I a> Olvassa a ® 1
( hirdetésekel! |

ügyvéd.

Tartalmazza Budapest-székesfőváros lakás
bérleti szabályrendeletének hiteles szövegét
és magyarázatát. Illeték szabályokat. A kapu
zárási, viz- é s gázszabályokat. Teljes jog
gyakorlatot stb., stb.
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Harmadik teljesen átdolgozott kiadás.
Mindenütt kapható.
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RENDELESNÉL SZÍVESKEDJÉK LAPUNKRA HIVATKOZNI 1

Ára kötve 3 K 20 fillér.

Megjelent a Magyar Törvények, FranklinTársulat zseb kiadásának gyűjteményében.
Kaphat*:

LAMPEL R. könyvkereskedése
(Wodianer F. és Fiai) R-T.-nál,
Budapest, V I . k e r . , Andrássy-út 2 1 . szám

NAPPALI PIHENŐ OSLAVIÁNÁL.

ét minden könyvkereskedésben.
AZ

Franklin-TüsulAt nyomdája, Budapest, IV., Egy*tem-utc*» 4

OLASZ

H ARCZ

T É R R Ő L . - B a l o g h Rudolf,aharcztérrekiküldöttmunkatársunkfölvételei.

