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és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

i . Széchenyi eszmevilága. 1. Gaal 
]euő, Beöthy Zsolt, Prohás^ka Otto
kár, Kenessey Béla, grój Vay Gáborné, 
gróf Andrássy Gyula tanulmányai. 
Kötve K i.6o 

X 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 természettudomány fejlődé
sének törtenete. Két kötet. Irta 
rVühelm Bölsche, ford. Scböbflm 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 Gyula. 
Kötve K 1.60 

6. Az emberiség jövője*. Irta Heinrtch 
Lhot\ky, fordította Schöpjlin Aladár 
Kötve K i.2o 

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

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

11. Henri Bergson filozófiája. Irta 
Reni Gillouin, ford. Farkas Zoltán. 
Kötve K 1.20 

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

13. A franczia irodalom főirányai. 
Irta G. L. Slrachey, angolból ford. 
Schöpjlin Aladár. Kötve K I.60 

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

15. Az ember helye a természetben. 
Irta Lenhossék Mihály dr. Kötve K i.6o 

7. A vagyon tudománya. Irta /. A. 16, Az élet értelme é s értéke. Irta 
Hobson, fordította dr Sidó Zoltán. Rudolf von Eucken, ford. Schöpjlin 
Kötve K 2.— Aladár. Kötve K 2.— 

8. A szocziologia vázlata. 17. A gondolatszabadság története. 
Irta G. Palanle, törd. dr. Mikes Lajos. Irta /. B. Bury, ford. Balog Gábor. 
Kötve K 1.60 Kötve K 2.— 

Megrendelhetők : 

LAMPEL R. könyvkereskedése (WODIANER F. és FIAI) R.-T.-nál 
Budapest, VI . , Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben, v 
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Minden számában érdekes és 
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
fejlődéséről és czéljairól kitűnő 
és könnyen érthető népszerű 
czikkeket tartalmaz. * 

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

Mutatványszámokat a kiadóhivatal szívesen küld 
Budapest, I. ker., Rerek-utcza 46. sz. 
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Most jelent meg! 

KOIVLÁNYI BOLDIZSÁR 

VÉRFOLTOK 
Énekszó a förgetegben 

1914—1916 

Ára 4 korona 

Megrendelhető: 

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

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

Érdekes újdonság! 

A mai mnsynr művészet 
Képzőművészeti antholóilo 

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

Cikkeit Írták : 

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

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

Megrendelhető: 

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

Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
és minden könyvárusnál. 
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Most jelent meg! 

-Kpl/eskúíi 3tnő 
Versei 

AÜHIYAK 
jázalay Pál rajzail/al 

Ara 3 korona 
Megrendelheti: 

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

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

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utca* 4 

• • • U mm 

29. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 
SZEBKESZTŐ 

HOITSY PÁL, BUDAPEST, JÚLIUS 16. 

AZ ÁLLÁSOKHOZ VEZETŐ FÖLDALATTI KIS VASÚT, MELYEN A LEGÉNYSÉGET SZÁLLÍTJÁK. 

A Z O R O S Z H A R C Z T É R R Ő L . — Gara Arnold rajza. 
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REGÉNY. - - I R T A HAVAS ALISZ. (Folytatás.) 

IX. 
Hírt hozott a posta Margittól 
— Édes Editkém! A nagyszerűségeknek nem 

ép a középpontjában, de mindenesetre az érin
tőjében vagyok, a szomorúság, borzasztóság és 
szépség vihara hullámzik előttem. Örvendezzél! 
Belesápadhatsz az örömbe, sikerült megtudnom 
Yilnovszkijról, hogy fogoly Ausztriában, talán 
Fichtenheimban. Hála a csoda-véletlennek és 
nyelvtudományomnak, ha ugyan nem névazo
nosság, nem tévedés az egész. A festőnek 
írtam ilyen tábori lapot . . . 

Csakugyan sápadt volt Edit, mikor elolvasta 
e lapot, szeme előtt sárgán és rétegesen vibrált a 
fény. Mosolygott. — Oh, nem lehet, — mondta 
az anyjának és a nővérének, — még ilyen furcsa 
világban sincs ennyi különös véletlen. Nem, ez 
már nem is véletlen volna, hanem törvényszerű
ség. De . . . Hol van most az a természeti erő, 
mely egyeseket erőszakol össze? Most a termé
szetnek is tudomásul kell vennie, hogy egyelőre 
csak tömegekkel dolgozhatik . . . 

— Ej, te még ilyenkor is filozofálsz, Edit? — 
szólt Bózsi, — akkor nem is szereted Valodját. . . 

— Nem, nem is szeretem, — felelt Edit, 
a saját bágyasztó izgalmát gúnyolva, mely 
szétterjedt minden porczikájában. 

— Akár igaz, akár tévedés, írj rögtön Halmy 
bácsinak, elvégre vezérkari ezredes és Bécsben 
van, megtudhatja, — intézkedett Szabóné. 

Ideges betűkkel, de megírta Edit a levelet. 
Aztán megindult a képzelete, mint valami el
szabadult lokomotív, ábrándjai megelevened
tek álmaiban, álmait tovább szőtte meleg, színes, 
puhaselymes ábránd-szőnyegekké. 

Egyszer azután fölrezzent Nem az ezredes 
várva-várt válasza jött meg, sürgöny sikoltotta 
bele az álmokba : 

«K( nnyen sebesülve holnap érkezem. Margit.» 
— Szerencsétlen, nyugtalan gyermek, — iji-

gatta fejét Szabó né. — A szobádat, 'Edit, 
egészen átadjuk neki, a kórházban bejelented, 
úgy-e, hogy egyelőre nem mész be. 

Megdöbbentek, mikor Margitot hordágyon 
mereven fekve hozták le a vonatról. Hiszen ma
guk sem tudták, hogy képzelték, de nem így. 
Mikor a szemét felnyitotta, s rájuk mosolygott, 
sok minden volt ebben a tekintetben és sok min
den volt a pókhálószál vonásokban, sárgult 
elefántcsont arcán. Nemsokára ott feküdt a 
sárga függönyű, háromszögű kis szobában S az 
orvostanár föléje hajolt. Reménykedve nézték, 
Edit élesen figyelt és egyszerre megrettent. 
Látta a tanárnak ajkmozdulatát, melyet ismert 
már a kórházból, mely ezt mondta : kérdéses! 

— No kis Edit, átadom betegét, már alapo
san megtanulta a módját. 

— A gipszkötés jó, Margitka a háznál marad
hat, ha úgy akarják, bár nem tudom, esetleg 
nehéz lesz . . . — szolt aztán, a másik szobában 
a. tanár. 

— Mindenesetre nálunk maradhat, úgy-e, édes 
anyám? Állapota kétes . . . 

A tanár ránézett kissé csodálkozva, aztán 
megértette, hogy valamikép elárulta véleményét. 

— A baj maga nem nagyon veszedelmes, 
ellenállóképességén fordul meg. 

Nemsokára kopogott egy tisztiszolga. — A fő
hadnagy úr kérdezteti, hogy van a kisasszony? 

— Köszönjük, elég nyugodtan, persze fáradt 
az úttól, — felelt Szabóné. 

— Margit, akarsz valamit üzenni bajtársad
nak, Vághy főhadnagynak? Szolgája van itt, 
hogy hírt vigyen rólad, — nyitott be a beteg
szobába Rózsi. 

— Mihály van itt? Bejöhetne . . . — A tagba
szakadt, nagy bajuszos ember belépett és meg
állt az ajtóban. 

— No. Margit nővér, ezt megcsináltuk . . . 
igazán nincs rendin, hogy engem került el az az 
átkozott s a gyönge virágot törte le . . . 

— És a tölgyet megkímélte, — folytatta Mar

git, — jól van ez, több hasznát veszik ott még 
magának, mint nekem vennék. 

— Hát hogy is volt az? — kérdezte Edit. 
Nem akarta Margitot zaklatni kérdésekkel. 

— Hát az úgy volt, kérem, — kezdte a ka
tona, végignézve a három szavátleső nőn, mint 
öntudatos szónok a közönségen, — hogy mi a 
faluba vótunk, odahozták elég sűrűn a sebesül
teket, azért fele annyi se esett, mint orosz, mer 
oz orasz, tyhű az áldóját, a mint a hegyről lefelé 
söprik egy lövéssel, hogy én sokszor bántam, 
mér hogy a gazdám csak egészségügyi tiszt és 
mi csak szemlélgetjük, mint a színházba. Igen, 
hát teccik tűnni, ayvót a baj, hogy a megfigyelő 
nagyon közel vót a házhoz, a hol mi kórházat 
csináltunk. Oszt eccerre csak aszongya a doktor 
úr, hogy aszongya, tyhű az áldóját, iszen ezek 
fölfedezték a megfigyelőt, most aztán ide is hull 
az istennyila. Én megyek, aszongya, és azzal ki
ment és ahogy kilépett, ott pukkan el egy slap-
nell és izibe leesett, odavót. Pedig ő szólt vóna, 
hogy tegyék el onnan a megfigyelőt. És akkor el-
kiátya a Margit nővér, hogy aszongya, isz itt 
mind meglövik a betegeinket, át keli helyezni a 
megfigyelőt. És indult szaladva kifele, de nem 
arra, a merre a doktor úr ment, hanem a kerti 
kis kapu fele, amék a megfigyelőhö közelebb vót. 
Én láttam, hogy szalad meghajolva, de ép egy 
beteget tartottam, sietek letenni, hát abb'a 
perczbe leesik a kisasszony, még csak nem is 
sikíthatott. És ép akkor látta meg a főhadnagy 
úr, odarohant, oszt neki is jutott még egy kis 
maradék a slapnellből, de nem olyan nagyon 
érte, ő hamar meg fog gyógyulni. . . Igen és a 
Margit nővér is, de aztán maragyon itthon, mer 
úgyis elég hősnő már, a főhadnagy úr aszongya, 
van ám abba elszánt lélek, a mennyi nincs min
den katonába se . . . A cseheket érti, — tette 
hozzá bizalmasan mosolygó magyarázással. 

A közvitéz ezután felhajtott egy pohár szív
erősítőt, bár Edit suttogva figyelmeztette az 
anyját, hogy katonának nem szabad szeszt adni. 
Mikor ketten maradtak, Margit megszólalt: 

— Megvallok neked valamit, Edit. Nem tu
dom, minden hős ezt mondhatná-e, de én, míg 
ott szaladtam, úgy féltem, de úgy féltem, csak 
biztatgattam magam, hogy elkerül engem a 
veszedelem és vissza már nem is fordulhattam, 
no meg mindig halálosan ragaszkodom ahhoz, 
a mit fölteszek magamban. Ezért mondtak 
karakternek, de ebben makacsságon kívül köny-
nyelműség is van, tudod, szolgája vagyok "a 
magam elhatározásának. Pillanatnyi volt az el
határozás, aztán már nem szegülhettem ellen 
saját akaratomnak. Mennem kell, el kell hárítani 
ezt a kórházról, — mondogattam magamnak, 
józan öntudatom maradék foszlányának, ilyen 
lehet a lelki állapota az epileptikusnak, mielőtt 
összeesik, s integettem a megfigyelő felé és kap
kodtam úgy, hogy sokkal jobb, oh, megkönnyeb
bülés volt, mikor ájulásból magamhoz térve 
gondoltam: hát ennyi az egész. Sőt az se volt 
rossz, ájulás előtt az egyetlen gondolat: ez a 
halál. Igaz, ébredéskor erősen fájt a lábam, de 
gyönyörűen elbántak vele, a rázás még kelle
metlen volt, de én sürgettem, hogy hozzanak 
haza. És most jó, ha meg is halok . . . 

— Jaj, de csúf szó, csak nem akarsz ebbe 
belehalni? 

— Hogy én mit akarok? Nem igen tudnám 
megmondani... Semmit. 

Csöndes estéjük volt, Szabóné és Rózsi már 
lefeküdtek, Edit még egyszer elővette a hőmérőt. 
Gyönge lázat mutatott. 

— Edit kém, mi van a fogolylyal? — kér
dezte a beteg. 

— Mindennap várom a választ az ezredestől, 
a kinek írtam. 

— Szegény gyerek, micsoda lelkiállapotban 
lehetsz s itt ápolgatsz s én itt ülök a nyakatokon. 

— Bár tudnál már ülni, felülni, — mosolygott 
Edit , s a lelkében visszhangzott: szegény gyerek. 

Aztán kérdezni akart valamit Mayerről, de meg
gondolta s korholta önmagát, én kérdjek tőle, 
a ki most került haza? — S tervezgetni kezdett 
másnapra. 

Jött az éjszaka. Editnek zúgó-zakatoló álmai 
voltak, Margit meg ébren haUuczinált, a maga 
hangját hallotta, amint kéri Editet, menjen 
oda a lábához, a bokájához s igazítson rajta, 
mert rossz a helye. Olyan messze van a bokája, 
tán pár kilométernyire. A merevített, végig 
gipsztokba zárt lábát nagyon hosszúnak érezte. 
A festőt is hangosan kérte, ne üljön ott az ágy 
lábánál, oly távolban alig láthatja s kezét 
tegye a homlokára. Ni, most maga is ápoló nő
vér . . . van, a ki ezt képzeli ápolói hivatás
nak . . . Ni, anya, te is bejöttél ? De hogyan? 
Hiszen az ajtó zárva. Igen, a Te kezed hide
gebb, sokkal hidegebb, hisz a Gusztávé ehhez 
képest forró. Edit ! az apám kopogtat . . . En
gedd be, kint úgy esik a slapnell hóval ve
gyest és fú az őszi szél, tépi a fekete szakálla-
kat. Mi az Guszti ? Magának is fekete szakálla 
van és mindenkinek itt, bűvös a szoba . . . És 
felnevetett . . . El se hitte volna tán, hogy 
valójában se nem beszélt, se nem nevetett, 
csak egyet-egyet nyögött és a gipszet dör
zsölte . . . Edit felébredt és — olyan lassan jött 
a reggel. 

Másnap az esti gyönge láz nem enyészett el. 
— Semmi az, — vigasztalta Margit, — hozzá

tartozik a dologhoz, mint huszárhoz a lova. 
Rózsi tejet hozott be, Edit emelte a párnával 

együtt Margit fejét, hogy ihassék. így volt a 
párolgó húslevessel, melybe Szabóné ütötte bele 
a tojást. Edit kanalanként adta s Margit ezt 
mulatságosnak találta, de a mint felkaczagott, 
menten el is torzult az arcza ; a mint megráz
kódott a teste, nagy fájdalom nyilait a lábába. 

Alig végeztek a korai ebéddel, valaki csönge
tett. Margit megrezzent, Edit látta . . . Hel-
meczy grófnő jött, a kit ((tevékeny grófnő* néven 
ismertek a városban, két elegáns fiatal leány
nyal. Margitot kívánták látni. 

— Ah, kedvesem, gratulálok, — szólt a 
grófnő, — igazán gyönyörű dolog volt. . . 

— Sajnos, csak szándék, nem érhettem el a 
czélom. 

— No de a szándék, ép az elhatározás . . . 
hogy a golyó úgy sietett, az más, de meg amúgy 
is sokat tett, az orvosok jobb keze volt, min
denki elismeri . . . Kedvesem, elárulok valamit, 
öröm nekem, ha tőlem tudja meg, fölterjesztet
ték kitüntetésre, szép katonasors jutott ma
gácskának, csak siessen meggyógyulni. Adunk 
ám dolgot, eleget, várunk magára. Különben 
mihez akar fogni, ha majd egészen jól lesz? Csak 
nem megy vissza? 

— Nem, oly hamar nem gyógyulhatok meg, 
béke lesz addig. De ha meggyógyulnék, újra az 
volna a vágyam, hogy taníthassak. 

— Jé, igazán? — csúszott ki az álmélkodás 
az egyik hölgy ajakán. Tanítónő volt. 
_ — A háború előtt állásban volt? — érdeklő-

dött a grófnő. 
— Nem, n.gm juthattam hozzá, — felelt hal

kan Margit. 
A szobaleány behozta a vendége virágait, 

melyeket vázába tett, Margit szálanként végig
simogatta a szemével. 

Mindig érdeklődni fogok maga iránt ked
vesen, csak forduljon hozzám bármi óhajával. 

— Magácska mintabarát, — mondotta Edit
nek, a ki kikísérte. 

— Igazán, mondta a másik két hölgy és rá
mosolyogtak Editre. 

Hogy a vendégek elmentek, Margit elszuny-
nyadt, Edit halkan kilopózott s Rózsit kérte 
meg, vigyázzon a betegre, míg ő eljár barátnője 
dolgaiban. 

A mint kilépett a kapun, maga is csodálko
zott vállalkozásán, a mibe belefogott. De ennek 
meg kell lennie, gondolta. Ha írásra bízná, az 
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halasztás volna és nagyon kétséges. Elindult hát 
Mayer Gusztáv festő lakására. Szép régi kis 
utczába ért, de új ház kapuján fordult be ide
genkedő érzéssel. Csöngetett a liftért s mikor 
már benne ült, Margit szavaira gondolt: nem 
szegülhettem már ellen saját akaratomnak. 

A műterem ajtajában két férfi állt, Edit rög
tön reáismert Mayerre, látta már a fényképét. 
A férfi ügyet sem vetett reá, mint a ki nem vár 
ismeretlen hölgyvendéget. Csak akkor vette 
észre, mikor oda lépett Edit : Mayer Gusztávot 
keresem. 

— Én vagyok. Tessék oda a szobába, azonnal 
jövök. A műterem nagyon hideg. 

Edit körülnézett az elég üres teremben, me
lyen átment és kíváncsian lépett a kis, keskeny 
szobába, mely egészen könyvtárszerűen hatott. 

— Tudós szobája, — gondolta, — nem mű
vészé. Szinte zsúfolásig volt könyvekkel, nem 
szeszélyesen, hanem szinte kínos gonddal sora
koztak, csinosan, egyformán ê  feszesen, mint 
a szigorú tiszt katonái. Olyanok voltak, mint 
a kik meg nem tűrnék maguk közt a pon
gyolát, a féktelent, lanyha vagy zabolátlan er-
kölcsüt. Csak ezután ötlöttek szemébe a képek. 
Már a műteremben is végigsiklott tekintete 
néhány ilyen kommentárt kivánó vásznon. Az 
egyiken, — úgy hatott reá, mint hirtelen fény
villanás — Margitot ismerte fel. Befejezetlen 
kép volt, csodálatos, lágyan elömlő szelídséggel 
az arczán. 

A kis, komoly ember belépett. — Tessék le
ülni. Mivel szolgálhatok? 

— Szabó Edit vagyok. Barátnőm Dimitrij 
Margit nálam fekszik betegen, talán hallott is 
már szép, szomorú esetéről és talán szívesen 
beszélne vele. 

A férfi felállt, nem felelt, elnézett valahova a 
Margit^ képe felé. 

— Úgy félek . . . rövid időn . . . megeshetik... 
A férfi kérdőn nézett reá. 
— Nem akarom h inn i . . . de meglehet. . . 

meghal . . . 
A kis ember egyik állványhoz támaszkodott, 

hirtelen elfakult az arcza. 
— Nem hal meg, nincs halál. — mondta szá

razon, bár nagyon halkan. 
— Jó, jó, tudom, csak átszületés, — vágta 

rá Edit idegesen, — de most feleljen kérem: 
Eljön? 

— Nem. 
Edit elbámult. Szíve majd elállt, aztán meg 

a nagy csöndben szinte hallhatóan kalapált. 
Talán sokat mondott volna, ha beszéde meg
indul, de nem tudott szólni, csak ennyit: Nem? 

— Nem. 
— Jó, tehát tévedtem, azt gondoltam, bará

tok voltak, látom, a képét is megfestette. Bár, 
bocsásson meg, hibás. Ez a megadásos szelídség 
túlzott s az erős rajongásából semmit sem látok. 
Abból a gúnyból sem, mely bár halványan, de 
újabban jellemzően jelenik meg vonásai között. 

— Én így láttam. 
Gépiesen ért le Edit a lépcsőkön s ott a kis 

utczában szerette volna fejét valamelyik régi 
házacska homlokával összeütni s felkiáltani: 
Én szamár! Hogy elhibázta Margit. Lelkének 
minden vagyonát rosszul helyezte el és utoljára 
odadobta testét a nem neki szánt halálnak. Vagy 
nem számíthatott Margit lelke és teste más 
jövőre? 

Hazaért. Az előszobában megnézte arczát a 
tükörben, hogy alkalmasabb kifejezésre tegyen 
szert. Szerencsére megjött a novemberi, siető 
szürkület. 

— Hol voltál? — kérdezte Margit nagyon 
leverten. Valami furcsa érzés futott át Editen. 
Olyasvalami, hogy Margitnál már megjelent a 
halálraszánt gyermek mindentudó okossága, 
hogy itt már hiába a hazugság s megbénult 
benne minden betegápolói ügyesség, kiesett a 
kegyes hazug szerepéből s elkeseredésében ki
pattant : — Mayernél... 

— Tudtam, tudtam, — lelkendezett Mar
git. — És ismerem az elkeseredést, mely té
ged elfogott, oh, nagyon jól. Akármit mon
dott, el fog jönni, de nem azért czáfol szavára, 
mintha nem volna karakter, ne gondold. Hogy 
idején-e, vagy későn, nem tudom, de eljön és 
ez a fő. 

Edit szánakozó hitetlenséggel nézett reá. 
— De igen fiam, és mindegy, hogy idején-e 

és hogy sokat voltunk-e együtt, vagy keveset 
és folytonos megértésben, vagy harczos barát
ságban, úgyis meghalok s majd ő is, és úgy 
sincs halál . . . 

— Csak átszületés, — vágta rá Edit szinte 
gépiesen és a mint elnézegette Margitot, egészen 
kis okoskodó gyermeknek látta és magában 
gyűlölte Mayert, mint még soha senkit. 

— Edit, tapasztaltad-e már, hogy vannak 
emberek, kiknek olyan akaratuk is van, mely 
nem gyökerezik mélyen a lelkükben, inkább 
képzelt, de azért van. Gusztávnál sokszor győz 

ez az ál-akarat, de nagy dolgokban mindig a 
valódi. Tudod, egész más lelki diszpozíciókkal 
született s más ellentétes, meg nem felelő körül
mények között kezdett fejlődni. Örökké küzd, 
csöndben, befelé, szívósan. Szélmalmok ellen 
küzd? Vagy valóban alantas és mellékes ben
nünk, a mit mi annak tartunk? Erre ki-ki csak 
a maga egyénisége szerint felelhet. De ha így, 
egészen látja őt az ember, egészén másként sze
rt'ti, mint valami könnyű sorsut. 

— I g e n . . . hogy mi a lényeges az*életben, 
ezt eldönteni s azután még e döntés szerint élni 
is folyton, zökkenők nélkül, nem könnyű . . . 
tudom, Margit. 

— Itt járt az orvos, számolt be Margit, — 
ara&yos volt, a lehető legderültebb, milyen csak 
a legsúlyosabb sebesülteknél szokott lenni a 
kórházban. Nagyszerű ember! —Tudod, most 
olyan beszélő kedvemben vagyok . . . Talán 
ültünk már így sötét szobában, nem kerestük, 
honnan jönnek a fények, melyek sétálnak a 
falon, mint báli párok a teremben szünetkor . . . 
Edit, én rád hagyom a lelki vagyonomat, más 
nincs. Vedd! Szegény, élni fogod egészen, helyet
tem is a «különös» leány életét. A ki látja, hallja, 
azt mondja róla, ha jót akar mondani: eredeti! 
Pedig csak gondolkozik s ennyiben különbözik 
a többiektől. Látni fogod az értelmetlenül cso
dálkozó szemeket és érezni fogod a mese kót-
szemű leányának sorsát, a kit egy és háromszemű 
testvérei fitymáltak, mert nem olyan, nem oly 
szép, mint ők ketten. De már meg is találtad a 
királyfit, a ki fölfedezte, hogy ez a normális 
leány, a szép, ez az igazi. Nem mindenki ilyen 
szerencsés.. . Bármint van is, te légy mindig 
magad, az, a minek indultál és Edit, ezt ne vedd 
át tőlem, ne töprengj örökké azon, hogy ki vagy 
te és mi az a sok minden, a mi benned s körü
lötted él s hogy mi is az, hogy : él? 

Szabóné belépett és Margit elhallgatott. 
— Majd én megmérem a lázát, — mondta az 

anya. Posta jött Gábortól, Rózsi megmutatja. 
Edit szót fogadott. — Azt mondta az orvos, 

hogy Margitnak vége? — kérdezte Rózsitól. 
— Nem, azt nem, de bizony, hogy nem mu

tatkozik kellő ellenállás. Operálni kellene majd, 
de gyönge. Jobb, ha ezt tudod Edi tkém. . . 
Gábor hál' istennek elég jól van. Sietve írta ezt 
a lapot. Halmy bácsitól már igazán jönni kell 
valaminek. 

(Folytatása következik.) 

A M A G Y A R TANÍTÓ.* 
Muskátlis ablakos, nádfödeles kis ház, 
Korhadt kapufélfa, mit felfutó czifráz; 
Nem lehet mondani épen vityillónak; 
Egyszerű, de tiszta: ez a tanitó-lak: 

És a milyen a ház, olyan a gazdája; 
Korhadt is, kopott is, a sors rég czibálja. 
Ám redős homlokán, gyér fürti ezüstjén 
Ott lobog, ott villog valami derűs fény. 

Mint a ki tisztában dolgával, magával, 
Becsülettel állja, végzi, a mit vállal; 
S derengve tekint szét pályája tetőjén: 
Mint gyümölcsös-kerten az őszi verőfény. 

Gondozza hű kertész csemetéit folyvást, 
Nemesíti, oltja, nyesi a vad hajtást; 
Ha megerősödnek a zsönge kis ágak: 
Hozzanak gyümölcsöt a magyar hazának. 

Nem a gyerekes csinyt, sem gyönge tanulást, 
Fenyíti .szigorral a hazugot, Júdást; 
Irtó vasa* fenve lelki fekély ellen: 
Fiuk! a legfőbb kincs becsület és jellem. 

Nemzeti nagy multunk csillagfénye mellett 
Gerjeszt a szivekbe égő honszerelmet; 
Hirdeti szent hittel, lángoló ihlettel, 
S ha kell: bizonyítja példaadó tettel. 

A lövészárkokból északon és délen 
Rohamra rohanva ki robog az éleu? 
«Utánnam magyarok!» — ő a bátorító, 
A hős, a vértanú: a magyar tanító. 

Együtt neveli ő a lelket, a testet; 
Elzárva sugártól a palánta tesped; 
Sinlődni falak közt unalmas mulatság: 
Ki, ki a szabadba, ott él a szabadság! 

Nyáron, ha a nap tűz ; télen, ha hull a hó : 
Iskola udvarán zajos a hujahó! 
Járja a kapósdi, a kifutó, méta: 
Fele edző torna, fele vidám tréfa. 

Hát még mikor rajok derül a majális, 
Megirigyli kedvük a dalos madár is. 
Harsan az induló, zúg-búg a kesergő: 
Fölzeng a magyar dal: «Akkor szép az erdő!» 

Nincs a kerek erdő úgy telve levéllel, 
Mint a magyar gyermek nótával, mesével; 
Csodás rege-világ ragyog le reája, 
Magyarország annak tündér-koronája. 

Korona gyémántja nem tündököl szebben, 
Mint ez a szent érzés a szivben, a szemben; 
Szeme csillogtatja, mit zeng dalos ajka, 
A lelke is büszke, hogy ő magyar-fajta. 

És küzd az apostol a szegényes sorba, 
Ám jelleme tükrén nincs mákszemnyi csorba. 
S végig viaskodva másfél emberöltőt: 
Érem diszesíti az ócska felöltőt. 

Meghagyult köpönyeg, csillogó érdempénz, 
Az védi fagy ellen, ennek oda sem néz. 
Őt tettre hevíti bensőbb nemes érzet: 
Méhecske másoknak csak gyűjti a mézet. 

Duna partján büszkén tudományunk háza: 
A magyar kultúrát, gaz, a ki gyalázza. 
Nézd egyeteminknek fénylő kupoláit, 
A föld kerekségén ormuk átvilágít. 

De mi az én szivem édesen átjárja; 
Messzünen pislogó pásztortűznek lángja, 
Falukból, tanyákról a mely ide rezdül 
Rozoga iskolák ablakin keresztül. 

A magyar néplélek kohója e tűznek, 
Oltárait őrzik éber Veszta-szüzek, 
Élesztgetve, szítva, hamvadástól óva: 
Ezer áldás a jó magyar tanítóra! 

Benedek János. 
AMagyar Tudományos Akadémia ezidei Farkas-Rasskó pályázatán dicsérettel kitüntetett költemény. 

S Z E N T B O R B Á L A KÉPE. 
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SCHEER ALTENGERNAGY 
a német hajóhad parancsnoka a skagerraki tengeri 

c sa tában . 

AZ ANGOL VIZSGA. 
Deák Ferencz híres mondása : a hazáért min

dent szabad, só't kell koczkáztatni csak magát a 
hazát nem szabad koczkára tenni soha, angol 
értelmezésben kissé módosul. Az angol gondol
kodásban ez a mondat így szól: Angliáért min
den más országot, szövetségest és barátot kocz
kára szabad só't kell tenni, csak magát Angliát 
soha. Ez a fölfogás lehet rideg, önző", könyörte
len, só't szívtelen, de az okossága nem kétes és 
a hazafiassága is nehezen vitatható. Egy nem
zet : önczél a legteljesebb mértékben. Ha szerel
mes magába és minden mást a világon szives 
készséggel odaad és föláldoz azért, hogy ó' maga
boldog, nagy, viruló és hatalmas legyen : ez na
gyon megérthető' és annál megbocsáthatóbb, 
mert nem is kér bocsánatot. Ezt a minden mást 
az angol nagyon tágan, só't határtalanul értel
mezi. Nemcsak az ellensége pusztulását kívánja, 
hanem a szövetségese pusztulása ellen sincs kifo
gása a meddig ez a romlás neki többet használ, 
mint a mennyit árt. Nem kellett Olaszországtól 
várnia a bizonyságot arra, hogy szövetségesből 
is lehet ellenség. Minden állam volt már minde
niknek szövetségese és ellensége, a mennyiben a 
nagy földrajzi távolságok lehetetlenné nem tet
ték az érdekeik érintkezését. Japán rövid idővel 
ezelőtt Anglia mélységes örömére verte meg 
Oroszországot, melynek most meghittebb szövet
ségese, mint a mennyire közös testvérük, ugyan
csak Anglia, a szíve szerint kívánatosnak érzi. 

Ha Anglia a háborút abban a reménységben 
piszkálta ki az események zavarosából, hogy a 
szövetségesei fognak helyette verekedni, érette 
vérezni és neki győzni: a szándéka nem támad
ható. Ha sikerül : legfölebb irigyelni lehet, hogy 
ilyen jó dolga volt, de az erkölcsi bírálat a való
ságnak nem fóruma. A siker souverain és ha 
erkölcsileg nem tudja megokolni magát, egy
szerűen adós marad az indokolással. A győztest 
senki se vonja kérdőre. A siker trónon ül, hódoló
kat fogad, kegyet és parancsot oszt. Ura annak 
a kit leigázott, de ura annak is, a ki szolgájának 
szegődvén vagy eszközévé válván, urává tette. 

De két esztendős haladás után a háború 
Anglia személyéhez ért. Nem a házáig ugyan, 
de az angolnak ki kellett jönnie a házából, hogy 
a rettentő jövevénynek a saját portájára való 
behatolását megakadályozza. Ez már nyilván 
csalódást jelent. Nem a moráljával hibázott 
Anglia, hanem abban tévedett, a miben erő-
sebbnek kellett lennie: a számításában. Nem 
rosszul erezett, a mi siker esetén neki bizonyára 
mellékes, hanem — a mi kalmárnál, vállalko
zónál egyedül végzetes — rosszul spekulált. 
A mesternek, a ki idáig a nagy vállalkozás ad-
minisztráczióját igazgatta, be kellett állania a 
műhelybe és magára ölteni a munkáskötényt. 
Ez, enyhén szólva, visszakerülés egy olyan álla
potba, a melyből ez a dús, ravasz és gőgös hata
lom már kétszáz esztendő előtt kiemelkedett. 

Nagy megroppanások nélkül ilyen visszahaj

tás nem történik. De tudjuk, a nagy megroppa
nás megvolt. Mikor Anglia az emberi szabadság, 
a kultúra békés fejlődésének biztosítása, jel
szavával nekiindította a félvilágot, a hogy ő 
hirdette nem Németországnak, hanem a német 
militárizmusnak, a jelszavakban programmot 
adott. Megszabadítani az emberiséget a német 
terror veszedelmétől, ez nyilván nem jelenthe
tett mást, mint Anglia képére formálni át Né
metországot. Mert saját magát Anglia bizonyára 
nem tartja az emberiség veszedelmének. Só't az 
a büszke meggyőződése, hogy a legnagyobb er
kölcsi javak garancziája az állami szervezetnek 
az a formája, a melynek mintájául ő szolgálhat. 

De ime két esztendő múlva Németország 
ugyanaz, a mi volt azelőtt, ellenben Anglia na
gyobb változáson ment át e két esztendőben, 
mint évszázadok folyamán. Az általános véd
kötelezettség behozatala a legdöntőbb egyéni 
vonását törölte el a világbíró szigetországnak. 
Balfour lord július 3-ikán azt mondta : 

— A mit mi műveltünk, azt a történelem a 
világ legnagyobb teljesítményének fogja elis
merni. Másfél év alatt elértünk oda, a hová Né
metország negyven évi készülődéssel jutott. 

Ez a kijelentés a milyen nagy, legalább is 
olyan furcsa. Hiszen Angliának nem az volt a 
programmja, hogy a militarizmusban másfél év 
alatt utolérje Németországot. Ha mégis ez tör
tént : az ellenkező helyre ért, mint a hová indult. 
Ha pedig a czélja irányában haladt : egészen 
mást hirdetett, mint a mit akart. A mi nem 
ellenkeznék a moráljával: de az előbbi föltevés 
mégis valószínűbb. Anglia akarata ellenére mili-
tarizálódott. A militarizálódás tényét eltagad
nia lehetetlen: de annál kétségesebb, hogy a 
mértéke csakugyan megfelel-e annak, a mit ta
gadni nem lévén lehetséges, bevall, sőt hirdet? 

Elért-e oda valóban Anglia, a hová Német
ország a katonai hatalomban eljutott? Mikor 
Balfour a szövetségeseket is egy kalap alá vette 
Angliával, kissé túlságosan élt a tévedhetés em
beri jogával. Se a franczia, se az orosz militariz
mus nem fiatalabb a németnél. Sőt idó'sebbek 
nála. Csak az angol az, a mely modern szerveze
tének pólyás fiatalságára hivatkozhatik. De a 

híres angol óvatossághoz alig illendő meggondo
latlanság ezt a körülményt dicsekvésnek paza
rolni el, mikor nagyon lehetséges, hogy mint 
mentség sürgősebb és hatásosabb szolgálatot 
tehet a nagy próbatételre kényszerült angol 
prestigenél. 

Szó sincs róla : az adminisztrácziónak nagy, 
só't bravúros teljesítménye volt rövid néhány 
hónap alatt összehozni egy állítólag több milliós 
hadsereget egy eleddig militarizmus nélkül való 
országban. Ezt Kitchener nagyszerű organizáló 
képessége is csak egy olyan nagyszerű adminisz-
trácziós készségű birodalomban tudhatta, mint 
Anglia : a hol a polgári fegyelmezettség ép oly 
fejlett, mint a közlekedés, a közigazgatás és az 
ipar. Szóval egy tanult, öntudatos és módos 
nemzet földjén. A hol könnyen lehetett számba 
venni, összegyűjteni, elhelyezni, felöltöztetni és 
fölfegyverezni a megfelelő korú és testi alkal-
masságú férfiak tömegeit. De kaszárnya, ember, 
uniformis és fegyver még nem befejezett kész
sége a hadseregnek. A dolog itt csak kezdődik. 
A hadsereg csak eszköze a győzelemnek, a mire 
hogy képes legyen, ezernyi elemére van még 
szüksége annak a szinthezisnek, a mit katonai 
szellemnek vagy katonai morálnak nevezünk. 

A szenvedés, tanulás, tűrés, okulás, vérezés 
e keserves kurzusának kevesebb iskolájával még 
alig ment neki a döntő vizsgának hadsereg, mint 
az angol légiók. Mert Anglia nagy buzgalommal 
készítette elő a háborút: de arra nem készült, 
hogy ő maga harczoljon. Tudhatja-e azt, a mit 
nem tanult? A nagy offenzíva első eredménye 
az volt, hogy az angol hadvezetőség beszüntette 
a veszteség-kimutatást. Viszont arra, hogy nye
reség-kimutatást közöljön, anyag hiján, egye
lőre nincs alkalma. A rettentően elvérzett fran
czia hadsereg még mindig több eredményt tu
dott elérni a kevésből, mint a friss angol ármádia, 
a mely pedig az utolsó, döntő csapásnak tarto
gatta és hirdette magát. A londoni lapokban 
már folyik e büszke hirdető plakátok levakarga-
tásának méla munkája a történelem faláról. 
Minden jel azt mutatja, hogy másokat kell he
lyettük fogalmazni. Szőllősi Zsigmond. 

A SKAGERRAKI TENGERI CSATA HELYSZÍNRAJZA. 
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A dreadnought, — mint az angolok mondják — a «fogait mutogatja.» Egy angol superdreadnought tüzelése az oldala irányában. 

A kép hátterében a csatarendben felvonuló német flotta látszik, május 31-én, a csata legelején. A kép közepét és jobb oldalát elfoglaló hajók az angol 
flottához tartoznak. Az angol vezető hajó az «Invincible» czirkáló, mögötte az «Inflexible» és «Indomitable» czirkálók, a baloldalon látható kis hajók 

az «Ophelia» és «Christopher» torpedózúzók. 

A SKAGERRAKI T E N G E R I ÜTKÖZET K E Z D E T E AZ ANGOL «ILLUSTRATED LONDON NEWS» RAJZA SZERINT, A M E L Y 
G R I F F I N TENGERÉSZTISZT ADATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. 
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BORGO LÁTKÉPE A SUGANA-VÖLGYBEN. Jelfy Gyula felvétete. 

EGY OLASZ HATÁRMENTI FALU ROMJAI. 

A Z O L A S Z H Á B O R Ú S Z Í N T E R E I . 

Török Sándor felvétele. MOSAKODÓ KATÓNAK A KARSZTBAN. 

A Z OLASZ H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvétele 

A MONTE-SANTO HÍRES TEMPLOMÁNAK ROMJAI. 
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AZ ELVESZTETT HAZA. 
Regény. (Folytatás.) 

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

— Nem lehet Jean. Nem birom. Nevezd 
bolondságnak, nevezd őrületnek, nem birom. 
A hazáért meghalni, arra már öreg voltam, 
mikor megkezdődött. A szülővárosomért meg
halni — ha úgy kell, kész vagyok rá . . . 

A mühlhauseni némán ölelte meg bátyját. 
Te hős, gondolta, te elszaszi, te franczia, 

senki sem méltóbb, hogy annak nevezze magát. 
— Tehát, ebből a témából elég — mondta az 

orvos. — Beszélj még valamit új reményünk
ről. Tudsz valami fontosabbat? 

— Némi keveset. Bourbaki most konczentrál 
három hadtestet Besanconnál. Itt fog Lagon 
felől egy negyedik, délen alakított hadtest 
hozzácsatlakozni. A csapatmozdulatok, a vasúti 
szállítások már egy hete folyamatban vannak... 
Ha a tél nem lesz túlságosan kemény, két-
három nap alatt Belfort előtt állhat. 

— El se lehet képzelni, J e a n . . . ah, ne 
reménykedjünk idő előtt . . . a -csalódás bor
zasztó volna . . . 

A mühlhauseni kivette az óráját. 
— Ideje már indulnunk . . . ma este a fiadnál 

leszünk. 
— Hogyan, hát a kislányt elviszed magaddal? 
— Azt hiszed, megkérdez engem? Bele

kapaszkodna a kocsimba . . . 
— Ah, Jean . . . látni bajosan fogod . . . Ha 

mégis sikerülne... akkor üdvözöld a fiamat 
és mondd meg neki. . . mondd meg neki, 
akármi lesz is, az apja büszke rá! 

XV. 
Jean Küsz fél négy órakor elutazott Strass-

burgból Philoméne-nal. Mikor kevéssel hat óra 
előtt megérkeztek a mühlhauseni pályaudvarra, 
Madame Antoinette Küsz várta őket, bundá
ban és selyemtől suhogva, három fiával és a 
vakarcs kis Valentine-nal. 

— Itt a szánkó, mama? Philoméne és én 
azonnal utazunk tovább Belfort felé. 

— Belfort felé? Elment az esze? Jean? 
Bele akarnak rohanni az ellenséges ágyúkba? 

— Nincs egy pillanatunk sem, veszteni való... 
tiz perez múlva megy a vonat Dannemorieba . . . 

A piros szolgálati sapkás porosz állomás
főnök udvariasan szalutálva lépett az általáno
san ismert gyáros elé és jelentette, hogy a 
vasúti kocsi készen áll a fogat számára — 
parancsolja, Küsz úr, hogy rászállítsák a szán
kót és a lovakat? Az állomásfőnök már két 
hónapja volt Elszaszban és máris tudta, hogy 
az itteni szokás szerint egy «notabilitás» kíván
sága annyi, mint a parancs. S ő igyekezett 
«asszimilálódni.» 

— Természetesen, inspecteur, csak szállít
tassa rá. 

Feszesen szalutálva, mint valami feljebb
valója előtt, eltávozott a hivatalnok, Küsz 
úrnak megvető mosoly volt az ajkán. Ezek az 
éhenkórász poroszok, akármilyen nagyszájuak 
tudnak is lenni, — a gazdagság és a befolyás 
előtt ők is csak görnyedeznek... kaszárnyai 
tónusukat csak a középszerű emberekre áraszt
ják ki. 

— Node hát magyarázd meg most már, 
Jean — Madame, egy lyoni származású tempe
ramentumos délfranczia hölgy, nagyon energikus 
tudott lenni, 

— Philoméne majd elbeszéli, drága Antoinette 
— nekem jegyekről kell gondoskodnom és fel
ügyelnem a fogat beszállításánál. 

Ezzel eltűnt. A mama mélyen felháborodva 
interpellálta meg legidősebb lányát és Philoméne 
közel állva a síráshoz meg kellett hogy gyónja 
bánatát szeretett unokabátyja iránt. 

— És most papa hanyatthomlok, éjnek 
idején az ellenséges táborba akar szaladni és 
még téged is magával akar vinni, te tejfölös 
szájú? 

A kis leány néma, fájdalamtól eltorzult 
arczczal bólintott igent. 

— Így jár az ember, a ki az ilyen gyerekes 
ségeknek kedvében jár — mérgeskedett a 
mama. — A papa koczkáztathatja a fejét, de 
te itt maradsz. 

Philoméne ekkor ott kinn a perronon szigorú 
anyja lába elé vetette magát. 

1. A pesti I. honvédgyalogezred tisztikara. — 2. Indulás a raj vonalba. 

A Z OLASZ H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvétele 

— Csináljon velem, a mit akar, mama — 
de ezt nem szabad velem tenn ie . . . drága, 
kedves mama, ha valaha szeretett, ereszszen el! 

Belerejtette égó' arczát anyja értékes prémjébe 
és szívszakasztóan zokogott. 

Mikor aztán öt perczczel később előállott a 
vonat, csakugyan ott ült a papa mellett az 
első osztályban és ujjongva ugrott a nyakába. 

— Ah, édes, drága jó papa — most már 
nem aggódom érte — maga itt van — meg fogja 
őt nekem menteni. 

A vonat csak Dannemorieig járt. A viadukt, 
a mely a falu és a szomszédos baldien között 
egy patak völgyén vezetett át, fel volt robbantva 
és még nem lehetett újra helyreállítani. így 
hát nem maradt más hátra, mint szánkón 
tenni meg a további utat Belfortig. 

— Tulajdonképen mégis őrült terv, fiam . . . 
kevéssel hét óra után leszünk Dannemorieban, 
onnan aztán még négy órai szánutunk van és 
tizenegy előtt érkezünk meg Belfort e l é . . . 
fogalmam sincs róla, mi lesz akkor, hol a fő
hadiszállás . . . és egyáltalán, hogy fognak minket 
ott fogadni. . . Bizonyára mindenki aludni fog, 
mikor megérkezünk . . . 

— Kérem, kérem, ne beszéljen, papa . . . 
ha holnap reggel indultunk volna, elvesztettük 
volna az egész délelőttöt. . . pedig életről
halálról van szó, papa . . . 

— De hiszen holnap ünnep van és ünnep

napon csak nem tartanak a poroszok hadi
törvényszéket . . . 

— Papa, ezek az eretnekek . . . mindenre 
képesek . . . nem hallja . . . hiszen még kará
csony szent napján is lövöldöznek. 

Csakugyan... a csukott kupé-ablakokon át 
a nyugati szél idáig hozta a lassan tovább-
gördülő bombázás tompa dobbanásait. 

Jean Küsz csöndesen tűnődött azon, mennyi 
ideig tarthat, a mig Bourbaki hadserege előre
törhet a Vogézek lyukából, hogy véget vessen 
itt a garázdálkodásnak . . . S csöndben igazát 
kellett hogy adjon a leányának. Már a hónap 
huszadika óta folyamatban voltak a csapat
mozdulatok Bourgestól keletre. A továbbszállí
tás nyilván csigalépésben haladhat, mert külön
ben ennyi idő óta már túl lehetnének a Rajnán. 
És lehet, hogy az elővéd lovasságai már útban 
voltak Belfort felé. A poroszok talán neszét 
vették a vállalkozásnak... és hogy a közeli 
katasztrófa veszedelmében sokat fognak baj
lódni két franctireur életével. . . azt bizony 
komolyan kétségbe kellett vonni, ö pedig a 
fejébe vette, hogy megmenti az unokaöcscsét... 
Ezzel tartozik neki és kis kedvenczének i t t . . . 

A fogat kiszállítása Dannemorieban gyorsan 
ment, a kényelmes híd segítségével, a melyet a 
német pionérok a tüzérségi anyag kiszállítására 
építettek. Most azonban komoly akadály állt 
elő: az állomás-parancsnok, egy badeni land-

29. SZÁM. 1916. 63. ÉVFOLYAM. VASAKNAPI ÚJSÁG. 459 

1. A pesti I. honvédgyalogezred zászlósai és önkéntesei. — 2. Lovak a Karsztban. 

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

wehr-kapitány kijelentette, hogy nem bocsáthat 
polgári fogatot az ostrom-zónába. Hosszas 
tárgyalás után végre ráállott, de adott melléjük 
fedezetül két embert, két hatalmas legényt 
badeni képiben, egyszerű fekete kapueznis 
kabátban, feltűzött szuronynyal a fegyverükön. 
Az egyik a kocsis mellett a bakon foglalt helyet, 
a másik — borzasztó! — magában a szánban 
ült le a hátsó ülésre. Némán és mozdulatlanul 
ült ott, jelenlétét csak a szivar izzásáról lehetett 
észrevenni, melyet Küsz úr a szájába dugott 
s a roppant füstfellegeken, a melyeket az utasok 
arczába eregetett. 

Egészen elviselhető szánkázás volt. A ke
ményre fagyott országúton gyors tempóban 
lehetett menni. A kocsis bundákat és takarókat 
hozott magával s az ura és a kisasszony jól 
be voltak bugyolálva. Csakhamar jótékony 
felálom borult az utasokra. Minden csendes 
maradt, a bombázás is elhallgatott, mióta az 
utasok elhagyták a vonatot. 

Hirtelen felriadtak álmukból. Mogorva «állj, 
ki vagy!» hangzott elébük. 

A kocsis, svájezi német vállalta magára a 
badeni kisérő katonákkal együtt a kimagyaráz-
kodás szerepét. Foursemogne, egy az országút 
melletti falu bejáratánál voltak, esti tiz óra 
volt. A katonák kiszálltak, az őrség altisztje is 
adott egy embert kiséret ül és három fegyveres 
ember kíséretében vonult a szán lépésben a 

faluba az őrség helyisége elé. A szolgálattevő 
altiszt kijelentette, hogy parancsot kell kérnie 
a helyőrség parancsnokától. Szerencsére ünnep 
van : a tiszt urak valószínűleg az Aranysasban 
boroznak még. Csakugyan, a falusi korcsmában 
még ki voltak világítva az ablakok. Csakhamar 
v agy egy tuczat német tiszt tódult ki az 
utczára, kihevülve, szivarozva, elálmélkodva és 
jól mulatva azon, hogy a bundák tömkelegéből 
egy drága prémbe öltözött czivil-ember és — 
a mennydörgős mennykőbe! — egy nagyon 
csinos bakfis-leány hámozódik k i . . . Az urak 
azonnal nagyon udvariasak és kedvesek lettek... 
de a helyi parancsnok, egy hatalmas szürke 
körszakállú ezredes váltig azt tanácsolta nekik, 
hogy ne folytassák az utat. Bavillier felé éjjel 
egyáltalán nem lehet eljutni, másodszor meg 
ő nincs is feljogosítva, hogy átbocsássa ő k e t . . . 
az uraságoknak el kell fáradniok az ostromló 
hadtest parancsnokának, Tresekow ő exczellen-
cziájának a főhadiszállására . . . Az a főhadi
szállás Fontaineben van a Bajna-Bhőne csatorna 
mellett — ez pedig még négy órai út jeges 
mellékutakon... Monsieur és mademoiselle 
jobban teszik, ha kiszállnak és segítenek az 
uraknak a karácsonyi puncs elpusztításában — 
majd szállásról is gondoskodunk számukra. 

Küsz úr hajlandó volt kapitulálni — de egy 
pillantás a kis Philoméne elfojtott fájdalomtól 
vonagló arczára megingatta. 

Ebben a pillanatban az urak egyike, a ki 
csak most lépett ki felöltött köpönyeggel a 
korcsmából és csudálkozva tudakozódott baj
társaitól a szokatlan esetről, odalépett a szánkó
hoz — egy nagy, karcsú, magasra nőtt ember, 
kinek világosszőke haja és bozontos körszakálla 
szinte kiviláglott a korcsmaablak fényében. 
Balkarját fekete kötésben hordta, jobbjával 
udvariasan szalutált tábori sipkáján. 

— Bocsánat, monsieur és mademoiselle, — 
nem tudom, uram, emlékszik-e még rám — 
néhány hét előtt szerencsém volt a kedves 
bátyja házában Strassburgban szállásolni... 
Eggermann hadnagy vagyok . . . 

— Ah — felelt Jean Küsz nem nagyon lekö
telezően. Persze hogy emlékezett, de azt nem 
szükséges kimutatni, különben is hogy folyt 
le az a dolog? Igen, meg voltak elégedve a 
bekvártélyozottakkal. 

— Küsz úr, boldog lennék, ha némileg leró-
hatnám a bálámat a sok jóságért, a melyet a 
bátyja-ura házában élveztem. S ezt teszem, 
mikor nyomatékosan azt tanácsolom, fogadja 
el az ezredes úr ajánlatát. Maradjon itt éjszakára. 
Legalább is négy órai borzalmas utazás van 
még előttük, nagyon kérdéses, hogy a nagyon 
megszállott Fontaineben, a hol három vezérkar 
is szállásol, találnak-e egy zugot a maguk s 
csak egy nyitott félszert is a lovaik számára — 
nem is szólva arról, hogy az egész helyőrséget 
a legmélyebb álomban találják. Még szerencséjük, 
hogy itt segítségre kész embereket találtak — 
vegyék hát hasznát ennek az örvendetes vélet
lennek. Holnap reggel aztán örülni fogok, ha 
szabadságot kérhetek a parancsnokomtól és 
vezetőjük lehetek. 

Philoméne hasztalan könyörgött — Küsz úr 
belátta, ennek az úrnak igaza van. Két perez 
múlva a két utas az alacsony korcsmában ült, 
egy tarka papírral ünnepélyesen feldíszített 
karácsonyfa alatt, a melyen hamar felragasz
tottak és meggyújtottak néhány friss gyertyát — 
s égy tuczat porosz tiszt körében, kellemesen 
melegítő puncs mel le t t . . . 

A helyzet elképpesztő volt. Jean Küsznek 
némi időbe tellett, a mig ura lett. 

Annál hamarabb beletalálta magát a helyzetbe 
a csinos kis Philoméne. Anyjának hasonmása 
volt s apja alemann nyersesége mellett a telivér 
franczia nő képét mutatta. Mulatságos kíváncsi
sággal jártatta végig csillogó fekete szemeit e 
szélesvállú, barna arczú, viharvert, torzonborz 
szakállú férfiak körén, a kik kopott, foltozott 
kabátjaikban, egykor piros, most piszkos barna 
gallérral jártak és királyi módon mulatott gör
csös igyekezetükön, hogy ugyancsak megnöve
kedett elázottságukon uralkodjanak. 

Az urak tapintatosan leküzdötték nyilvánvaló 
kíváncsiságukat a kalandos utazás czélja iránt, 
a mely ezeket a váratlan karácsonyi vendégeket 
közéjük sodorta. Küsz úr azonban maga is 
sokkal kíváncsibb volt, hogy házigazdái nézetét 
hallja vállalkozása sikerről, semhogy meg tudta 
volna állani, hogy ne beszéljen róla. 

Eémületére észrevette, hogy az urak arcza 
zavartan és ellenkezve elkomorodik. 

— Ah — mondta az ezredes, a ki az asztalnál 
elnökölt és a ki mint valamennyien, erős német 
akczentussal, de folyékonyan beszélt franeziául 
— ez az eset! Nem is kell, hogy tovább beszélje — 
máris tudjuk . . . Nohát, tisztelt uram, akkor az 
a könnyelmű ficzkó unokaöcscse — az, úgy-e 
bár? — gonosz egy dologba ártotta bele ma
gát . . i Franctireurnak függenie kell, ha el
csípik — ez már régóta megállapított gya
korlat. 

Erre a szóra a kis franczia lány ugy felsikoltott, 
hogy az urak mind összerezzentek. 

Jean Küsz keblére vonta leányát. 
— Annyira aggódik az unokabátyja életéért, 

szegény kis Philoméne — játszópajtások gyer
mekkoruk ó t a . . . 

— Vigasztalhatatlan vagyok, mademoiselle — 
mondta az ezredes megzavarodva. — Ezerszer 
bocsánatot kérek.. . nem is gondoltam rá, mi
lyen közelről rokona a fiatal... urnák . . . 

Mégis csak barbárok — gondolta Jean Küsz. 
— Nyugodjon meg, mademoiselle, — mondta 

Eggermann hadnagy. — Csak ma reggel bocsá
tottak el a La Chapelle-i kórházból és parancs
nokom, Muschke alezredes, a ki velem együtt 
volt kvártélyban a nagybátyjánál, még most is 
ott fekszik. Holnap reggel azonnal táviratozni 
fogok neki és mi ketten majd szószólók leszünk 
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ő exczellencziájánál. . . Mindenesetre — komoly 
a dolog, azt megértheti ön is . . . 

— Hiszen azért vagyunk itt, uraim, — mondta 
a gváros. — A bátyám túlságos kötelességtudá
sában nem szánhatta rá magát, hogy elhagyja 
helyét mint Strassburg polgármestere — így hát 
én indultam útnak . . . Tudok azonban róla és ta
lán önöknek is tudomására ju to t t , hogy az önök 
strassburgi polgári közigazgatása is érdeklődik 
unokaöcsém ügye iránt . . . és nagy súlyt fek
tetnek arra, hogy egy ily nagyérdemű ember 
fiát a legvégsőtől megóvja. 

Az urak hallgattak . . . de Jean Küsz mintha 
a homlokáról olvasta volna le gondolataikat : a 
polgári közigazgatás — mit ért a polgári közigaz
gatás a mi katonai helyzetünkhöz? Mit elegyedik 
bele a mi haditörvényszéki igazságszolgáitatá
sunkba? 

Az a lappangó rivalitás volt ez a katonai és 
polgári hatóságok között, a melyet Jean Kü^z 
többször figyelt meg, mint a betolakodók sajá
tosságát. Es mind alábbszállott a bátorsága. 

— Bocsássák meg vakmerőségemet, uraim . . . 
én azt hiszem, a német hadsereg nem kerülne 
semmi veszélybe, ha egy elszaszi patriczius-csa-
ládnak a fiát, a melynek feje a legbuzgóbban 
működik közre azon, hogy rendezett viszonyo
kat teremtsen az itteni lakosság és az önök 
honfitársai közt . . . 

— Igaz, igaz, — mondta az ezredes — csak
hogy . . . az igazság? Hol marad az igazság? 

— Oh uraim, hiszen háborúban vagyunk . . . 
ilyenkor a jog elvei ki vannak kapcsolva. Hiszen 
kérdhetném azt is, hogy mi jogon . . . bocsánat, 
semmi sincs tőlem távolabb, mint hogy önöket 
meg akarjam bántani, csak akadémikusán és fé
lig tréfásan kérdem — mi jogon ülnek önök itt , 
franczia területen? 

Az urak arcza megmerevedett. 
— De papa! — suttogta aggodalomtól resz

ketve a leány apjának. — Hallgasson, könyör
gök . . . 

Eggermann úr az elszasziak védőjének érezte 
magát és könnyed hangot erőltetve, szólt : 

— Nagyon érdekesnek találom, uraim, hallani 
egyszer egy régi elszaszi ember véleményét a kü
szöbön álló annexióról. Eagadjuk meg hát az al
kalmat hálásan. 

A tisztek arczán egy kissé enyhült a feszült 
kifejezés. 

— Valóban — mondta az ezredes — az olyan 
szempont, a mely alatt a társalgásnak ezt a . . . 
meglepő fordulatát talán elfogadhatjuk. Előbb 
azonban ajánlom, igyunk egyet. Mire óhajtanak 
inni? 

— Mielőbbi, mindkét félre tisztességes és üd
vös békére — mondta Jean Küsz nagyon udva
riasan. Bravó-kiáltások hallatszottak minden
felől és összecsendültek a poharak a párolgó ital
lal. A helyzet, úgy látszott, meg van mentve . . . 

— Zászlós, friss töl tést! 
— Engedje meg, mademoiselle Küsz — 

mondta Eggermann úr — hogy a reményeire 
i g y a k . . . 

— Oh, milyen jó ön, uram . . . 
— És egyúttal a védencze szeretetreméltó nő

vérének egészségére — az unokatestvére, Cécile 
Küsz kisasszony egészségére . . . Hogy van ő? 

— Oh, egész jól, uram — ma délben beszéltem 
vele Strassburgban . . . nagyon sok szépet be
szélt nekem önről, Eggermann úr . . . 

(Folytatása következik.) 

A H Á B O E Ú NAPJAL 
Július 6. Bukovinában nincs jelentősebb ese

mény. A Dnyesztertől délre a harcz folyik. Sad-
zavkánál az ellenség túlerővel behatolt állásunkba. 
Hat kilométernyi kiterjedésben egy 3000 lépés
nyire odább nyugatra berendezett védelmi vonalat 
szálltunk meg és ott minden további támadást 
visszavertünk. Kolomeától délnyugatra és észak
nyugatra állásainkat az ellenség összes erőfeszí
téseivel szemben megvédtük. Buczacztól délnyu
gatra harczvonalnnkat heves harczok után a Ko-
ropiecz-patakhoz vettük vissza. A Styr-kanyaru-
latnál, Kolkitól északra tegnap is elkeseredett és 
váltakozó alakulásu harcz folyt. Hindenburg tá
bornagy hadcsoportjánál Bigától délkeletre, úgy
szintén Postavy és Visnev között az arczvonal 
számos részén az oroszok több részleges támadását 
visszaverték. Bigától délkeletre ellentámadással 
ötven oroszt elfogtunk. Lipót bajor herczeg tábor
nagy hadcsoportjánál a harcz, mely különösen 
Qorodiscze környékén és Darovtól délre igen heves 

volt, mindenütt javunkra dőlt el. Az oroszok 
vesztesége ismét igen jelentékeny. A nyugati harcz-
téren a tengerparttól az Ancre-patakig a tüzérségi 
tevékenység időközönként fokozódott. Az Ancre-
patak és a Somme között, úgyszintén innen délre a 
harcz tovább folyt. ThiepvaJnál az angolok cse
kély előrehaladását ellentámadásokkal kiegyenlí
tettük. Tovább délre egy előretolt árok kiugrójában 
sikerült az ellenségnek lábát megvetni. A Somme-
völgyben kiürítettük Heni falu maradványait. 
Belloy-en-Santerret a francziák elfoglalták Estié-
esnél a harcz folyik. Franczia gáztámadásoknak 
nem volt semmi eredménye. Az Aisne területén 
az ellenség keskeny arczvonalon Ville au Boistól 
délre sikertelen támadást kísérelt meg. a mely 
komoly veszteséggel járt rá nézve. A Maas bal
partján ránk nézve kedvező kisebb gyalogsági 
harczok voltak. A folyó jobbpartján a Vaux-erőd-
től délnyugatra fekvő erdőben ellenséges előretö
réseket éppen úgy visszautasítottunk, mint az 
ellenségnek tegnap kora hajnalban a Batterie de 
Damloup visszafoglalását czélzó kísérleteit. A 
Thiaumont-mű környékén vívott harczokban teg
nap 274 főnyi foglyot ejtettünk. Chazellesnél (Neu-
villetől keletre) egy német felderítő osztag 81 fo
gollyal és jelentékeny zsákmánynyal tért vissza 
állásába. Cambraytól délnyugatra tegnap reggel 
egy ellenséges repülő csekély magasságból bom
bával támadt egy álló kórházvonatra ; hat sebe
sült meghalt. 

Jvlius 7. Bukovinában csapataink tegnap ered
ményes harczokban 500 oroszt fogtak el és négy 
gépfegyvert zsákmányoltak. Délkelet-Galicziában 
Delatyn és Sadzavka közt alpesvidéki landwehr-
ezredek hősiesen ellenállva számos orosz támadást 
hiusítottak meg. Odább északra Kolki vidékéig 
változatlan helyzet mellett nincs nevezetesebb 
esemény. A Styr-kanyarulatban Kolkitól északra 
küzdő császári és királyi csapatok, a melyek négy 
héten át a háromszorosra, sőt három—ötszörösre 
fokozódott ellenséges túlerővel szemben helytálltak, 
tegnap azt a parancsot kapták, hogy legelső vo
nalaikat, a melyeket kettős átkarolás fenyegetett, 
visszavegyék. Kolkitól nyugatra közbelépő német 
csapatok és a Kolodiánál küzdő lengyel légió ön
feláldozó magatartása által támogatva, ez a moz
dulat az ellenség által meg nem zavarva volt 
végrehajtható. A Baranoviczitól északkeletre küzdő 
osztrák-magyar haderő harczvonalán a tegnapi 
nap csendesen telt el. Az ellenség a szövetségesek 
ottani állása elleni utóbbi támadásainál rendkívül 
súlyos veszteségeket szenvedett. Hindenburg tá
bornagy arczvonala ellen az oroszok folytatták 
vállalkozásaikat. A Narocz-tótól délre jelentékeny 
erőkkel támadtak. Heves harcz után Smorgontól 
északkeletre és más pontokon könnyűszerrel vissza
vertük őket. Lipót bajor herczeg tábornagy had
csoportjánál az ellenség gyengébb előretöréseitől 
eltekintve, az utóbbi napokban megtámadott arcz
vonalon általában nyugalom van. Linsingen tá
bornok hadcsoportjánál a Czartorijszk felé előre
ugró éket Kostiuchnovkánál és Kolkitól nyugatra 
szárnyaira gyakorolt túlerős nyomás miatt felad
tuk és rövidebb védelmi vonalat választottunk. 
Sokul mindkét oldalán az oroszok támadásai nagy 
veszteségeik mellett összeomlottak. Lucktól nyu
gatra és délnyugatra a helyzet változatlan. A nyu
gati harcztéren a Somme mindkét oldalán éjjel is 
folytatott, ránk nézve nem kedvezőtlen lefolyású 
élénk harczok voltak. Ezeknek gyújtópontjai a 
Contale Maisontói délre fekvő vidék, Hem és 
Estrées voltak. A Maastól keletre a Froide Terre-
hegyháton, valamint a Vaux-erődtől délnyugatra 
levő erdő-állásaink ellen széles arczvonalban in
tézett erős franczia támadások az ellenség jelen
tékeny veszteségei mellett meghiúsultak. A többi 
arczvonalon több izben volt járőrharcz. Valen-
ciennestől délnyugatra egy franczia repülőgépet 
zsákmányoltunk. Peronnenál és Vouzierstől dél
nyugatra ellenséges repülőgépet légiharczban le
szállásra kényszerítettünk. Az olasz harcztéren a 
Doberdo-szakaszán a tüzérségi tevékenység újra 
feléledt. Selztől keletre gyalogsági harczok is fej
lődtek ki, a melyek azzal végződtek, hogy csapa
taink összes állásaikat teljesen megvédték. A Su
gana-völgytől délre nagy olasz haderő támad a 
Cima Dieci és a Monté Zebio közötti arczvona-
lunk ellen. Az ellenséget mindenütt — helyenként 
kézitusában — visszavertük. 

Július 8. Bukovinában csapataink az ellenséget 
a felső Moldava völgyébe vetették vissza. A Pruth 
felső folyásánál és a Dnyesztertől délre tegnap a 
harczi tevékenység csekély volt. Buczaoztól nyu
gatra és északnyugatra az oroszoknak több nagy 
hevességgel véghezvitt támadása hiúsult meg. Luck
tól délnyugatra az ellenség vonalait újra hátrább 
szorítottuk. A Styr kiszögelléséből Kolkitól északra 
visszavett haderő elérte a számára kijelölt terü
letet. Az ellenség csak egyes pontokon nyomult 
utána. A Baranoviczitól északkeletre küzdő osztrák
magyar és német csapatok ellen az ellenség teg
nap újra nagy tömegeket állítva harczba, intézett 
rohamokat. Az összes támadások megsemmisültek. 

Erdélyrészi ezredeink a teljesen szétlőtt hadállá
sokban harczoltak és az oroszokat ismételten el
keseredett kézitusában verték vissza. Ezrével bo
rítják orosz hullák az állások előterét. Hinden
burg tábornagy hadcsoportjánál a Narocz tótól 
délre visszautasított ujabb támadás alkalmával 
két tisztet és 210 embert ejtettünk foglyul. Más 
helyen gyengébb támadásokat visszavertünk. Lipót 
bajor herczeg tábornagy hadcsoportjánál a Zirin-
től bezárólag Gorodisczétől délkeletié, valamint a 
Darovo mindkét oldalán lévő harczvonalunk ellen 
tegnap erős orosz erők megismételt támadásai tel
jes kudarczczal végződtek. Állásaink előtt a ha
lottak száma ezrekre rug, azonfelül nagyszámú 
foglyot ejtettünk. Ujabb harczok folyamatban van
nak. A nyugati harcztéren a Somme mindkét 
oldalán csapataink hősiessége és kitartása az el
lenségnek egy csalódással teljes napot okozott. 
Számos egymást követő támadását véresen vissza
vertük. Az Ovillers —Contal Maison —Bazentin le 
Grand szakasz előtt fekvő angol és a Biaches— 
Soyecourt harczvonal előtt fekvő franczia hullák 
rengeteg száma tesz tanúbizonyságot a támadásba 
vetett ellenséges erők tömegéről, valamint tüzér
ségi, gépfegyver- és gyalogsági tüzünk megsem
misítő hatásáról. A Maastól jobbra az ellenség 
folytonos erős, de hiábavaló támadásokban áldozta 
fel embereit a Froide Térre'magaslaton lévő állá
saink ellen. Egy talpalatnyi földet sem tudott 
nyerni, ötszáz foglyot ejtettünk. A Batterie de 
Damloup-magaslat ellen intézett gyengébb táma
dást könnyen visszautasítottuk. A tüzérségi és 
járőrtevékenység a többi arczvonalon helyenként 
élénk volt. A Bois de Prétreben körülbelül egy 
század erejű franczia osztag támadása meghiúsult. 
Az olasz harcztéren az Isonzo-harczvonalon a tü
zérségi harcz a görzi és tolmeini hidfőkre is ki
terjeszkedett. A Monfalcone melletti hegyhát ellen 
az olaszok éjjel erős tüzérségi tüzelés után több 
támadást intéztek, de valamennyit véresen vissza
vertük. A Sugana-völgytől délre az olasz 20. és 
22. számú hadtestek támadása a Cima Dieci és 
Monté Zebio közti harczvonalunk ellen még folyik. 
Ezt a hat gyalogsági hadosztályból és több alpini 
csoportból álló ellenséges haderőt tegnap is min
denütt az ellenségnek legsúlyosabb veszteségeket 
okozva, vertük vissza. Az Ortlerszakaszon az 
olaszoknak egy a kis Eiskögelen lévő állásunk 
ellen intézett támadása meghiúsult. 

Július 9. Bukovinában csapataink, melyek közül 
különösen a nyugat-galicziai 13. számú gyalogez
red tűnt ki, barczczal kierőszakolták Breazánál a 
Moldaván való átkelést Kolomeától délnyugatra 
orosz osztagok Míkuliczynen túl tapogatózva igye
keznek előre. Kelet-Galicziában egyébként válto
zatlan helyzet mellett nincs nevezetesebb esemény. 
Volhyniában és a Stochod mellett Stobychovánál 
orosz támadásokat vertünk vissza. Baranoviczitól 
északkeletre a szövetséges csapatok harczvonalán 
újra erős orosz támadó oszlopok omlottak össze. 
Repülőink Dubnótól északnyugatra egy bebizonyi-
tottan csakis egy orosz hadtesttörzstől megszállott 
majorcsoportra bombákat dobtak le. Az ellenség 
a veszélyeztetett házakra nyomban felvonta a genfi 
lobogót. Lipót bajor herczeg tábornagy hadcso
portjánál az oroszok a tegnap említett ar.czvonalak 
ellen még többször megismételték erős táma
dásaikat, a melyek l»gnagyobb veszteségeik mel
lett ismét összeomlottak. A két legutóbbi nap 
harczaiban két tisztet és 631 főnyi legénységet el
fogtunk. A nyugati harcztéren a Sommetól északra 
az angolok és francziák folytatták támadásaikat, 
a melyeket az ovillers-mametzi erdő-arczvonalon, 
valamint Hardecourt mindkét oldalán kivétel nél
kül igen véresen visszavertünk. Az ellenség a 
Trones erdőcske ellen hat hiábavaló rohamot in
tézett. Hardecourt faluba sikerült benyomulnia. 
A Sommetól délre a francziák a legnagyobb he
vességre fokozták tüzérségük tüzelését. Részleges 
előretöréseik meghiúsultak. A többi arczvonalon 
részben élénk tüzharczok, ellenséges gázvállalko
zások és járőrharczok voltak. Az utóbbiak során 
Armentiérestől keletre az apremonti erdőben és 
Markirchtől nyugatra néhány foglyot ejtettünk. 
Multzer hadnagy Miraumontnál lelőtt egy nagy" 
angol harczi repülőgépet. A császár ő felsége az 
érdemes repülőtisztnek szolgálatai elismeréséül a 
pour le mérite rendjelet adományozta. Arrastól 
délkeletre egy ellenséges repülőgépet védőtüzelé
sünkkel leszedtünk. Egy másik, a mely légi harcz 
után Arrastól délnyugatra az ellenség vonalain túl 
lezuhant, ágyúttizben pusztult el. Az olasz harcz
téren az Isonzo-harczvonalon a tüzérségi tüzelés 
tart. Görzre és Ranzianóra az esti órákban hevesen 
tüzeltek. Utóbbi helységnél az olasz tüzérség fő-
czélpontul a világosan megjelölt tábori kórházat 
szemelte ki. Az olaszok kisebb támadó vállalko
zásai a görzi hídfőnél és a Monfalconétól keletre 
fekvő hegyhátnál meghiúsultak. Éjjel tengeri 
repülő járműveink egy raja bombákat dobott le 
Pierisre, San Canzianóra, Bestrignára és az Adria
művekre. A Sugana-völgytől délre lévő harczvo
nalunk erős tüzérségi tüz alatt áll. 

Július 10. A tegnapi nap aránylag csendesen 
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telt el. Az ellenség egyes előtöréseit visszautasí
tottuk. A nyugati harczi éren a Somme mindkét 
oldalán a súlyos harcz tovább tart. Vitéz csapa
taink minduntalan visszautasítják a támadót 
rohamállásaiba és a hol az egymásután sűrű hul
lámokban támadó ellenség elől átmenetileg ki 
kellett térniök, ott egy ellentámadással ismét 
visszavetették az ellenséget. így rohammal újból 
elragadtuk a Trones-erdőcskét az oda benyomult 
angoloktól, La Maisonette majort és Barleux falut 
pedig a francziáktól és Herbecourt irányában előre-
küzdöttük magunkat. Ovillersért szakadatlanul 
folyik a küzdelem ember ember ellen. Biaches 
faluban a francziák megvetették lábukat. Barleux 
és Belloy között intézett számos támadásuk leg
nagyobb veszteségeik mellett egytől-egyig össze
omlottak. Tovább nyugatra zárótüzünk megaka
dályozta őket abban, hogy árkaikat elhagyják. 
A tenger és az Ancre között, az Aisne vidékén, 
a Champagneban és a Maastól keletre a tüzérségi 
harczok időnként megélénkültek. Gyalogsági te
vékenységre Warnetontól nyugatra, Armentiérestől 
keletre, Tahure" vidékén és az Argonneok nyugati 
szélén került a sor, a hol előretörő franczia oszta
gokat visszavetettünk. Hulluchnál, Givenchynél és 
Vauquois irányában jó eredménnyel robbantottunk. 
Az Isonzo-harczvonalon a harczi tevékenység a 
tüzérség tüzelésére es légiharczokra szorítkozott. 
Tengerészeti repülőjárműveink az Adria-művekre 
újra bombákat dobtak. A Brenta és az Etsch közt 
több helyen elkeseredett harcz folyt. A Cima Dieci-
től délkeletre lévő vonalaink ellen alpinókból álló 
nagy haderő több támadást intézett, a melyeket 
azonban a 17. és 70. számú gyalogezredeink osz
tagai az ellenség legsúlyosabb veszteségei mellett 
visszavertek. Több mint 600 halott olasz fekszik 
árkaink előtt. Éjjel az olaszoknak egy ellentáma
dása meghiúsult a Monté Interrotto vidékén. A 
Brand-völgytől keletre fekvő szakaszon alpinók 
Valmorbiánál és a Monté Cornónál támadtak, el
foglalták az utóbbi hegyet, de bátor tiroli orszá
gos lövészek egy ellentámadása következtében is
mét elvesztettek. Katonáinknak itt 415 olasz adta 
meg magát. 

Július 11. Bukovinában nincs nevezetesebb ese
mény. A Czeremos mentén, Zabienél csapataink 
orosz előretöréseket vertek vissza. Odább északra 
a Stochod felső folyásáig a harczi szünet, — por
tyázó különítményeinknek Burkanov melletti ered
ményes vállalkozásaitól eltekintve — még tart. 
Sokulnál túlerőben lévő orosz csapatok támadásai 
akadályainknál omlottak össze. Az ellenség hasz

talan erőlködött, hogy visszaözönlő tömegeit 
ágyúinak és gépfegyvereinek tüzelésével állítsa 
meg. Huleviczénél, a Stochod mentén, az ellen
séget német és osztrák-magyar csapatok elkesere
dett és váltakozó lefolyású harczok után vissza
vetették. Az ellenségnek a Stochod vidékén meg
kísérelt különböző előretörései is teljesen meg
hiúsultak. — A tengerparttól Pinszkig terjedő 
harczvonalon nem volt jelentős esemény. Pinszknél 
nyugalom volt. A város kiürítéséről szóló orosz 
jelentés légből kapott. A Stochod-vonal ellen az 
ellenség sok helyen hiába támadt, így különösen 
Czereviszczénél, Huleviczénél, Korzyninél, Janov-
kánál és a kővel—rovnói vasút mindkét oldalán 
nagyobb erőkkel. Huleviczénél erős ellenlökéssel 
eredeti állásán túl is vetettük vissza. Ezekben a 
harczokban az ellenség több mint 700 foglyot és 
8 gépfegyvert vesztett. A nyugati harcztéren az 
Ancre és a Somme között az angolok a Bapaume— 
Albert közti ut mindkét oldalán délután és éjjel 
széles arczvonalon nagy erőkkel támadtak. Az 
úttól északnyugatra, mielőtt még közelharczokra 
került volna a sor, halomra lőttük őket. Az úttól 
keletre a Contalmaison falu és Mametz erdő déli 
szélén heves harczok fejlődtek ki. Az ellenség is
mételt kisérletei, hogy a tronesi erdőcskét ismét 
kézre kerítse, nagy, véres vesztesége mellett és 
100 fogoly visszahagyásával meghiúsultak. A Som
metól délre szerecsen-francziáknak a La Maiso-
nette-magaslat ellen intézett rohamát megsemmi
sítő tűzzel fogadtuk. Néhány szerecsen, a ki vo
nalainkig jutott előre, szuronyharczban elesett 
vagy fogságba került. A tegnap jelentett Barleux 
elleni ellentámadás alkalmával öt tisztet és 147 
főnyi legénységet elfogtunk. A tüzérségi tevékeny
ség az egész harczterületen jelentékeny volt. Bel
loy és Soyecourt között zárótüzünk lehetetlenné 
tette az ellenségnek minden támadási szándékát. 
A Maas vidékén nagyon élénk tüzérségi harczok 
folytak. Az arczvonal többi részén helyenként 
fokozott tüzelés és több eredménytelen ellensé
ges gáztámadás. Ellenfeleink járőrei és felderítő 
osztagai élénk tevékenységet fejtettek ki. Min
denütt visszavertük őket. Leintreynél (Lotharin-
giában) egy német osztag terjedelmes robbantás 
után behatolt a francziák erősen megrongált ál
lásaiba és hatvan embert elfogott. Lussetől délre 
is szállított be foglyokat egyik járőrünk. 

Július 12. A Hordie-magaslaton, Mikuliczyntől 
délkeletre, csapataink az oioszok hét előretörését 
verték vissza. A Stochod akó folyásánál is újra 
meghiúsult az ellenség több tánadésa. A Sto-

chodnál harczoló szövetséges haderő a legutóbbi 
két napon 2000 embert fogott el és 12 gépfegyvert 
zsákmányolt. A nyugati harcztéren a jul. 10-én 
délután a bapaume—alberti ut mindkét oldalán és a 
mametzi erdőben, valamint a tronesi erdőcskében és 
attól délre megkezdett uj harczok elkeseredett he
vességgel folytak. A Sommetől délre a francziák az 
élois—soyecourti arczvonalon intézett nagyszabású 
támadásuk alkalmával érzékeny kudarczot szen
vedtek. A támadás tüzelésünkben teljesen Össze
omlott. Ugyanúgy vieszaözönlöttek kiindulási állá
sukba nagy veszteségek között azok a gyengébb 
erők, a melyek a La Maisonette-Barleux ellen 
voltak irányítva. A Campagne-arczvonal számos 
helyén, így Reimstől keletre és délkeletre, vala
mint Massigetől északnyugatra, továbbá Flireytől 
északnyugatra franczia részlettámadásokat vissza
vertünk. A Maas területén a folyótól balra, csak 
kisebb harczok játszódtak le. A folyótól jobbra, 
Souville és Lauffée erődökhöz közelebb toltuk 
állásainkat és ez alkalommal 39 tisztet és 2106 főnyi 
legénységet elfogtunk. Erős ellentámadásokat simán 
visszavertünk. Dixmuidentől délnyugatra, Cerny-
től délnyugatra (Aisne terület) és Fetterhausen-
tői keletre német járőrvállalkozások sikerrel jár
tak. Athiesnél, Peronnetől délre egy angol két-
fedelüt vonalainkban leszállásra kényszerítettünk. 
Soyecourtnál egy ellenséges repülőgép lezuhant, 
egy másikat pedig Chattancourtnál védőtüzünkkel 
lelőttünk. Dombarletál, a Maastól nyugatra re
pülőink lelőttek egy kötött léghajót. A Sugana-
völgytől délre csapataink tegnap délelőtt az olaszok
nak egy a Monté Rasta ellen intézett erős táma
dását verték vissza. Az ellenség gyalogsága rövid 
távolságra fekve maradt, de tüzérségünk oldalozó 
tüzelése arra kényszerítette, hogy az esti órákban 
hátrább vonuljon vis-za, a mely alkalommal több 
mint ezer embert vesztett. A harczvonal többi ré
szén a harczi tevékenység a megszokott határok 
közt maradt. Egyik repülőnk a speziai tengeré
szeti arzenálra bombákat dobott le és sértetlenül 
tért vissza. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasámapi Újság* negyedévre 5 korona, fél

évre 10 korona. 
A «Vasárnapi üjság>> a <Vüágkióniká>>-val negyed

évre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a «Va»árnapi Ujság» kiadóhiva

talába, Budapesten, Egyetcm-utcza 4. szám kül
dendők. 

LÖHR MARIA i 
[A fővárra tls£ 

> é i legrégibb 
• cslpketlsztltó, 
2 vegytlsítltó és 
• kelmefestő 
X gyári Intézete. 

(KRONFUSZ); 
GYÁR és FOÜZLET: 
VUI.,Baross-u.85. 
Telefon: József 2-37. 

rmok: I I . Fí-u. • ' 
27. IV. Elkii-ut6 ," 
Keo«kemétl-u. 14., , 
V.Harmlnoad-u.4.,, 
VI.Teréz-konit39<> 
Andrátty-ut 1 6 . " 
VIII.Jdmr.krt2. 

SSen. Haltenberger Béla Kassa 
ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitas. 

A GYÁR TELJES ÜZEMBEN VAN. 
ftaá«<xAeo£riAn """nafestés feketére és egyen-
U y a S Z e s e t D e n r^i&k tisztítása soronklvUl. 

Érdekes újdonság! 

íegyezIeÉeííen 
©rszáf 
Irta: Dődy 

Ára 2 korona 

M e g r e n d e l h e t ő : 

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

és minden könyvárusnál 

USZKA UIZ Kapható: 
Török József 1 
gyógyszertára, 

szeplő ellen ES*£ 
a legbiztosabban ható szer. sz. és Csillag 
• gyógyszertár, 

A r a 2 k o r o n a . ® Nagyvárad. 
— „ » ^ W . ^ . I I B „ I I I i»» ****+**++.** 

HOPPSZA SÁRI 
Fáj, fáj a szivem 
Te kis angyal 

hanglemezekből állandóan újdonságok 

W A G N E R 
,,Hangszer-Király"-nál Budapest, József-krt 15. 
Heszélőgépek 50 koronától 500 koronáig. 
Arjefjyzék ingyen. — Előleg küldendő. 

Vérszegénység, ideges fejfájás, anémia 
ellen a legnagyobb orvosi tekintélyek alánlják 

ROZSNTAI 
V I L Á G H Í R Ű 
VASAS 
CHINABORÁT 
melynek kitűnő voltát 
mindenki elismeri. Ki
tűnő hatásánál fogva a 
hasonló készítményeket 
felülmúlja. Milleniumi 
nagy éremmel kitűn
tetve 1 Számos kiállításon 
díjazva. — Kis palaczk 
2 korona 60 fül., nagy 
palaczk 3 korona 80 fül. 
Készíti: 

ROZSNTAI MÁTYÁS 

SÖS 1 1 * 8 

!!*5íC!550& 

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

A sárga kérdés 
Emberföldrajzi és 
politikai tanulmány 

Irta: SEBŐK IMRE dr. 

Ára 1 korona 5 0 fillér 

Megrendelhető: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F . és Fai) részvénytársaságnál £| 

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

I 

Az összes a betegápoláshoz való 

G U M M I Á R U K 
nagy raktars, o. m.: gummi óvszerek, 
gyermek-szopókák, játszó-szopó-
kák, Soxhlet apparátusok, gummi 
utazó irrigátorok, fecskendők és 
bidetek, gummi légpárnák, utazó
párnák, gummi fürdőkádak stb. 

lijegyzéket Jagyen is bérmentve kaid 
| / r i C"T"I I hygUmika* p m i l i n k és " M - L L I I « . betegápolási caikkek tyira 
Budapest, IY., Koronaherzecg-ntcza 17. SÍ. 
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HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált haltak: ZAKARIÁS ALADÁR, az aradi 

33-ik gyalogezred alezredese, a 12 ik népfölkelő 
ezred 3-ik zászlóaljának, parancsnoka, a katonai 
érdem-érem és a hadiékítményes katonai érdem
kereszt tulajdonosa stb., 48 éves korában, az orosz 
harcztéren. — Dr. FRENBEISZ FERENCZ, az állam
vasutak Duna-balparti üzletvezetőségének főorvosa, 
népfelkelő honvédezredorvos, 44 éves korában, a 
harcztéren szerzett betegségében, Budapesten. — 
HAMVASSY TIHAMÉR, népfölkelő főhadnagy, a Szig
num laudisz tulajdonosa, Volhyniában. - BAKÓ 
JÓZSEF kataszteri mérnök, a 12-ik honvédgyalog
ezred főhadnagya, az orosz harcztéren. — MARTOS 
ARTÚR, tartalékos főhadnagy, a volhiniai harczok
ban, 31 éves korában. — Nemespodhrágyi POD-
HRADSZKY GYULA honvédfőhadnagy, a harcztéren 
szerzett betegségében, Budapesten. — SCHIFFER 
SÁNDOR, tartalékos főhadnagy, 33 éves korában, 
az északi harcztéren kapott sebesülésében a mára-
maro8szigeti kórházban. — BÁNFFY GYULA, a nagy
váradi 4. honvédgyalogezred volt főhadnagya a 
a bukovinai harczokban. — IMBER JENŐ, a 81-ik 
honvédgyalogezred tartalékos főhadnagya, az olasz 
fronton. — GRUBER JENŐ, a 81. honvédgyalog
ezred tartalékos főhadnagya, az olasz fronton. — 
LENGYEL ISTVÁN, tartalékos hadnagy, az északi 
harcztéren. — POLITZER IMRE, jogszigorló, a 46-ik 
gyalogezred tartalékos hadnagya, 26 éves korá
ban, az olasz harcztéren. — Királyfalvi KIRÁLY 
JÁNOS, honvédhuszár-zászlós, 20 éves korában, a 

' galicziai Batincze községnél vivőit harczokban. — 
VARGHA BENŐ, zászlós, a Tarnopol körül vívott 
h&rczban. — Jalsovai JALSOVICZKY SÁNDOR, az eper
jesi jogakadémia harmadéves hallgatója, honvéd
huszár zászlós, Lukaviczánál, a román határ mel-

" lett, 23 éves korában. — GERMÁNY ELEMÉR, festő
művész és rajztanár, a 6. számú közös gyalogez
red zászlósa, az orosz harcztéren, 26 éves korá
ban.' — ALACS ERVIN, tartalékos honvédzászlós, 
jogszigorló, 24 éves korában, a volhyniai harcz
téren. Komarov közelében. — SEVIN ANDRÁS, a 
4. tábori vadászzászlóalj tartalékos zászlósa, a kis 
ezüst vitézségi érem tulajdonosa, Volhyniában. — 
MÁRTON ISTVÁN, tartalékos hadapród, az orosz 
harcztéren megsebesült, a lublini hadikórházban. — 
MASSÁNYI BÉLA, honvédhadapród, a Monté San 
Michelén 21 éves korában. — SZÁNTÓ JENŐ had- ; 

apródjelölt, az orosz harcztéren. '£ 

Elhunytak még a közelebbi napokban : Bégavári 2-
BACK HERMÁN, Győr nagyiparos társadalmának • 

vezető alakja, a magyar malomipar külföldi érvé
nyesülésének egyik úttörője, 92 éves korában, Bécs
ben. — FEHÉR MÁRTON, gyémántmisés Ferencz-
rendi áldozópap, 84 éves korában, Hídján. — 
VAJDA VIKTOR, nyűg. főreáliskolai tanár, 81 éves 
korában, Makón. — Nádasdi SÁRKÖZY AURÉL, 
császári és királyi kamarás, a Szent-István-rend 
kis-keresztjének és még sok nagy kitüntetésnek 
tulajdonosa, Komárom vármegye nyűg. főispánja. 
Fejér vármegye volt alispánja és törvényhatósági 
bizottsági tagja, 72 éves korában, Pettenden. — 
Dr. LÁNG EDE bécsi orvostanár, Beichenauban, 
75 éves korában. — Liptószentiváni SZENT-IVÁNY 
ZOLTÁN cs. és kir. kamarás, 72 éves korában, Bu
dapesten. — CSERNOK PÁL, nyűg. Bzepsiszentgyörgyi 
evangélikus tanitó, 70 éves korában, Budapesten. — 
STEINER M. MÓR, budapesti fatermelő és földbir
tokos, Bécsben. — TAUSSIG HUGÓ, a Fonciére Pesti 
Biztosító-intézet vezértitkára és a Rimamurányi 
Vasművek felügyelő-bizottsági tagja, 78 éves ko
rában, Budapesten. — MOLNÁR ISTVÁN, nyűg. 
elemi iskolai igazgatótanitó, 68 éves korában, Pan-
kotán. — TANOS SÁNDOR, a práter-utczai elemi 
iskola nyűg. igazgatója, a VIII. kerületi tanítói 
kör volt elnöke, 65 éves korában, Budapesten. — 
BÁTH EVERMÓD FERENCZ, jászóvári premontrei ka
nonok, a kassai konviktus alkormányzója, Selmecz-
bányán, 68 éves korában. — LENDVAY SÁNDOR, 
a «Pénzügyi Hirlap» szerkesztője, a Magyarországi 
Hírlapírók Nyugdíjintézetének főfelügyelő-bizott
sági tagja, az Otthon írók és Hirlapirók Körének 
ellenőre, 60 éves korában, Budapesten. — Dr. ILL-
BEEG, Vilmos császár orvosa, a háborúban szer
zett, szívbaj következtében, Berlinben, 56 éves 
korában. — WITTENBERGER ANTAL, csanádegyház
megyei kanonok, pápai prelátus 49 éves kirában, 
Temesvárott. — SCHUSTLER JÓZSEF, oki. mérnök, 
54 éves koréban, Budapesten. — NETTER KÁLMÁN, 
szatmári állatorvos. Budapesten. — LÁSZLÓFFY 
JÁNOS, az óbesenyői állami népiskola gondnoksági 
elnöke, Óbesenyőn. 

PÁLFFY MÁRIA ELEONÓRA grófné, szül. Walters-
kirchen báróné, 74 éves korában, a Blovic mellett 
levő Hradist-kastélyban. — Özv. LŐVY MIESÁNÉ, 
a szatmári népkonyha alapító elnöknője, 61 éves 
korában, Budapesten. - HASENAUER EMILNÉ, szül. 
Ritter Margit, 88 éves korában, Szombathelyen. — 
özv. BAPPENSBERGER JÓZSEFNÉ, szül. Kulcsár Anna, 
75 éves korában, Váczon. — MAURS ENDRÉNÉ, 
szül. bihari Méhes Mária, 51 éves korában, Po
zsonyban. — Ditrói PUSKÁS Theodóra, 22 éves 
korában, Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek. 
Budapest. H. A. A Fraknói Vilmos püspök által 'a 

Rómer Pulszky és Haropel emlékére a Nemzeti Múzeum 
kertiében állított emlékmű, melynek képét lapunk múlt 
számában közöltük, Hültl Dezső építész és Damkó József 
szobrász müve. • • • , , , . . , 

Meleg napok. Nincs benne olyan, a mi indokolttá 
tenné a^közlést. ' ^ 

SAKKJÁTÉK. 
3013. ssámú feladvány' Bukovetz I.-tó'l Fakert. 

SÖTÉT. 

Világos indul éB a negyedik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi L'jságt 24-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Borszéki fürdő. 
^ — • » — ^ ^ — 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál 
Szerkcszlielgi iroda: Budapest, IV.. Vármegye-uteza 11. 

UpVUdá tulajdonos Fruklin-Tárnlat IV., Egyetem-utoia 4, 

Nyaralóban Napsütésben Forróságban 

Diana 
púder 

üdévé, illatossá 
varázsolja a bőrt. 
Próba dobos. . . 1.— K 
Nagy doboz . . . 2.50 K 

Diana
szappan 

tisztitja.bársonyos 
lágyságuvápuhitja 
az arcot és kezeket 
Próba darab . . . 1.— K 
Nagy darab . . . 2.50 S 

Mindenütt kapható! 

Diana-
krém 

eltüntet minden . 
szeplőt, pattanást. 
Próba tégely. . . 1.— K 
Nagy tégely . . . 2.50 K 

Diaita-
fogkrém 

felüditi a szájat és 
fehérré zomán
cozza a fogakat. 
Egy tubus. I . -K 

Mindenütt kapható! 

Főelárositóhely: Diana Kepeskedelmi Rész vény társaság Budapest, Nádor-utea 6 
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Kultúra és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

z. Széchenyi eszmevilága. I. Gaal 
Jtuő, Beöthy Zsolt, Prohás\ka Otto
kár, Kenessey Béla, gróf Vay Gáborni, 
gróf Attdrássy Gyula tanulmányát. 
Kötve K i.6o 

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

3-4. A természettudomány fejlődé
sének története. Két kötet. Irta 
Wühelm Bölsche, ford. Schöbfltn 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 Gyula. 
Kötve K 1.60 

6. Az emberiség jövőj«/. Irta Heinrich 
Lhotxky, fordította Schöpflin Aladár 
Kötve K 1.20 

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

8. A szocziológia vázlata. 
Irta G. Palanie, törd. dr. Mikes Lajos. 
Kötve K 1.60 

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

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

11. Henri Bergson filozófiája. Irta 
René Giüouin, ford. Farkas Zoltán. 
Kötve K I .20 

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

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

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

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

16. Az élet értelme és értéke. Irta 
Rudolf von Eucken, ford. Schöpflin 
Aladár. Kötve K a.— 

17. A gondolatszabadság története. 
Irta /. B. Bury, ford. Balog Gábor. 
Kötve K i , -

Megrendelhetők: 

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

\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M\ 

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

Minden számában érdekes és 
eredeti fényképfelvételeket kő
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
fejlődéséről és czéljairól kitűnő 
és könnyen érthető népszerU 
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. £ 

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

IIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIBBISI 

RENDELÉSNÉL SZÍVESKEDJÉK LAPUNKRA HIVATKOZNI 

m m 

+ Az elhízás-|-
kitűnően bevált ellenszere as arany
érmekkel és oklevelekkel kitünte
tett D a k o d i n . Nincs túlerői tett, 
nincs kiálló esipő többé, hanem 
csak karéin ele^-ács alak és kecses 
termát. Nem orvosság ez, nem tit
kos izer, csupán a tükrös, de egész
séges egyénnek bizton eszköze a nor
mális testalkat elnyerésére. Diétára 
níocs szűkség, sem a szokott élet
rend megváltoztatására. A hatás 
megepö. Egy csomag, amely egy hó
napra elég, 7 50K, két csomag 14 K. 
Kapható a pénz előleges beküldése 
vagy utánvét mellett. Gyártelep: 
Hivaryon 4 Co. Newyork. Egyedüli 
szétkuldéei hely: Groii Antal ki
viteli háza, Budapest, VIII. ker., 

Jtfzsef-kbrut 23/n. íz. 

rasra 
STÖTÖTIOTJ 3ÜW 

Olvassa 
hirdetéseket H 
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Most jelent meg! 

KOlMNYI BOLDIZSÁR 

YÉRFOLTOK 
Énekszó a förgetegben 

1914—1916 

Ara 4 korona 
Megrendelhető: 

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

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

^ y "CTa* Tvf Twt ijfy Xwf \JfY vwt VT? ^Tf *Mt Vft iMf ^íff ifit \ f ? *dft 

Két kiváló iró 
legújabb munkája l 

Bűbájosok 
Noodlák 
Irta Kosztolányi Dezső 

Áru 3 K 30 f 

Tavaszi játék 
Regény 

Irta Lakatos László 

Ára 3 K 50 / 

A Franklin-Táisalat kiadása 

Kaphatói minden 
könyvkereskedésbem 

Most jelent meg! 

KpVesköti Jenő 
Versei 

j&zalay Pál rajzail/al 

Ára 3 korona 
Megrendelheti: 

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

Budapest, VI., Andrássy-út 21. j 
és minden könyvárusnál 
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Margit-Créme 
a fórsngu hslgytk kedvcncs szépíts szere, az egész 
világon el vtn terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki-
való harisa mir pir 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 k o r o n a . 
M*rgi*-t*Mpp*» 70 /Itt. Margit-pouJtr 1 * 3 0 fitt. 

I Gyártja Földei Kelemen laboratóriuma Aradon, j 
KaakaM al í tsa i>ójytársss, Illatszer-1 étssia-lzlstbsa 

A magyar katona 
aranykönyve 

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. 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 

A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 

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

„NIMRÓD" 
KÉPES VADÁSZUJSÁG-Ot 

Állandó melléklete: 

„A vadászeb" 
czimtt egyedüli magyar nyelvű eb-
tenyésztési szaklap. — M i n d k é t l a p 
gyönyörűen illusztrálva. 
iiiiniii iiiiiiiiiiiiiKKian!!:: iiiNEfaBiiiiiDniin.iiiiiiiiiiiiD i iiiiiiiisinaiiiiii; un 

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

| Tessék muta tványszámot kérni . | 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda- • 

• pest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. • 
• (Franklin-Társulat.) • 
• • • • • • » » • • • • • • » • • > • « • • • • • » • • • • • • » • • • • • • • » 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará
tól lentartott nyilvános, bárom évfolyama 

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

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 : 

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

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

Megrendelhető : 

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

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

ÚJ KÖNYV! 
Magyar katonatisztek hőstetteit 

örökíti meg 

A Hl HŐSEINK 
Tisztjeink hőstettei 
a világháborúban 

W0IN0VICH EMIL KSzremukSdtek: 
•s. és kir. gyalogsági tábornok REICH ÁRPAD 

vezetése alatt szerkesztette m . u , . honvédhuszár-alezredes 
VELTZÉ ALAJOS BENEDEK ELEK is 

:s. és kir. alezredes, a cs. és kir. DCMrncI/ MADPCI I 
hadilevéltár osztályfőnöke. D t H t U t R IVIAriUtLL 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 
A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 
J 

R e n d e l é s e k n é l s z i v e s k e d 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiittiN 

jék lapunkra hivatkozni. I J 
kultúra tükre 

STEIÍtHOFER KAR0L9 

TI 
m ü v e : 

A KtffilV TÖRTÉNETE 
I. r é s z : 

A magyar könyvnyomtatás 
és könyvkereskedelem 

rövid története 
a legrégibb időktől napjainkig 

II . r é s z : 

A könyv történeti fejlődése 

A k é t r é s z á r a 3 k o r o n a . 
Megrendelhető: 

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

Bad-Hauheím Taunuson Frankfurt Main mellett. — Nyári és téli gyógyüzem. 
Kitűnő gyógyeredmény szívbetegségeknél, izom- és izületi ezuz-
nál, köszvény, hátgerincz, női- és idegbajoknál. Az összes modem 
gyógyeszközök. Gyönyörű park és erdei sétányok. Háborúban 
résztvetteknek kedvezmény. Prospektust és felvilágosítást nyújt: 
• • „ G e s c h á f t s z i m m e r K u r h a u s B a d - N a u h e i m . " 

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 

BUDAPEST, JÜLIUS 23 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

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

Előfizetési j 
I 

_ 80 korona. A • Világkrúniká-va\ 
_ 10 korona. negyedévenként 1 koronával 

5 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj ia csatolandó. 

PODGORA. 

A Z O L A S Z H A R C Z T É R R Ő L - Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvétele 


