
5 9 2 VASÁBNAPI Ü J S Á G . 37. SZXM. 1916. 63. ÉVFOLYAM. 

r* • M — > ^ i ^ — W l l ^ ^ ^ ^ ^ W 

ÚJ KÖNYV! 
Magyar katonatisztek hőstetteit 

örökíti meg 

A Hl HŐSEINK 
Tisztjeink 
a világhá 

hőstettei 
borúban 

WOINOVICH EMIL 
cs. és kir. gyalogsági tábornok 

vezetése alatt szerkesztette 
VELTZÉ ALAJOS 

es. és kir. alezredes, a cs. és kir. 
hadilejeltár osztályfdnóke. 

KSnemfikfidtak: 
REICH ÁRPÁD 

n. kir. hosTédbnsiir-alezredes 
BENEDEK ELEK is 

BENEDEK MARCELL 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 
A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 
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Megrendelhető: 
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Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
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Most megjelent 
érdekes újdonság: 

A stfrfia hérdés 
Emberföldrajzi és 
politikai tanulmány 

Irta: SEBŐK IMRE dr. 
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Kultúra és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

i . Széchenyi eszmevilága. I. Gaal 
Jtuő, Beöthy Zsolt, Prohás%ka Otto
kár, Kenessey Béla, gróf Vay Gábornl, 
gróf Andrissy Gyula tanulmányai. 
Kötve K 1.60 

3. A szikratávíró. A. Slaby tanárnak a 
német császár előtt tartott felolvasásai 
útin átdolgozta Kreu\er Gl\a mérnök. 
Kötve K 1.20 

3-4. A természettudomány fejlődé
sének története. Két kötet. Irta 
WühelmBőlsche, ford. Schöbflxn Aladár. 
Kötve K 2.40 

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

6. Az emberiség jövője/. Irta Helnrtcb 
Lhot\ky, fordította Schöpflin Aladár 
Kötve K 1.20 

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

ro. Rodin beszélgetései a művé
szetről, összegyűjtötte Paul Gsell, 
íord. Farkas Zoltán. Kötve K 1.20 

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

12. Széchenyi eszmevilága. II. kötet. 
Apáthy István, Imre Sándor, Pattler 
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 

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

8. A szocziológib vázlata. 
Irta G. Palante, törd. dr. Mikes Lajos. 
Kötve K 1.60 

17. A gondolatszabadság története. 
Irta /. B. Bury, ford. Balog Gábor. 
Kötve K 2.— 
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Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utosa i. 
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Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal; IV. Egyetem-ntoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

Egészévre _ _ 80 korona. A tVUdgkróniká>-va\ 
Félévre _ _. _ 10 korona, negyedévenként 1 koronával 
Negyedévre _ _ 8 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

O R S O V A A T E K I A I P A R T R Ó L N É Z V E —Erdélyi fényképe. 



594 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 38. SZAM. 1916. 63. ÉVFOLYAM. 

REGÉNY. - IRTA HAVA A L I S Z . 

A férfi nem szólt. 
— Meghallgatott. Bár nem kivánt, nem kért 

más magyarázatot, mint a megborzadásomét, 
de el kellett ezt is mondanom. 

— Bizonyos benne, hogy nem játszik önmaga 
eló'tt avult tragika-szerepet? 

— Bizonyos vagyok. 
— Abban is, hogy nem várja önkéntelenül, 

hogy a ki akarja magát, az követelje, paran
csolja az akarása jogán, hogy maga kövesse? 

— Nem követném. 
- És ha azt gondolná, hogy a két karja 

nem arra termett, hogy könyörgésre emelgesse, 
és elragadná magát? 

Edit a szinte gyülölködó'n fénylő szemekbe 
nézett. 

— Akkor kiszakítanám magam, nem volna 
hatalma rajtam, mert ez nem az eró'szakváró-
nak kényes huzakodása. 

— És bizonyos abban, hogy nem könnyelmű, 
mikor eldobja magától azt, a mit most el akar 
dobni? 

— Becsületes akarok lenni magammal és 
mással szemben s ha eddig nem tettem min
dent úgy, a' hogy kellett volna, jóhiszeműen 
történt a hiba, magam érzem a súlyát és ez az 
ára. S most legalább úgy teszek, a hogy kell. 

Már a ház eló'tt álltak, Medek sápadtan 
mosolygott s meghajolt, úgy mint bemutatko
zásnál, vagy mikor vége a táncznak. 

— Feljön? — kérdezte Edit. Hisz ezt még 
meg kellett kérdeznie. 

— Nem, most nem. 
— Akkor h á t . . . 
Azt akarta mondani: Isten vele, de hogy ne 

élezze ki a búcsút, azt mondta: 
— Viszontlátásra!. . . 
És Medek nekivágott az utczáknak. Utálta 

az utczákat. 
Edit nem érezte a megkönnyebbülést, hogy 

elintézte; szorongó, nehéz volt a szíve, túlságos 
szépen vált el a férfi. 

— Ma is jön Medek? — kérdezte Klemi 
másnap erőltetett mosollyal. 

— Nem. 
— Úgy mondod, mintha összevesztetek volna. 

Ő meg olyan ünnepélyes volt tegnap. Szépen 
nézett rád . . . szeret. Hozzámész? 

— Nem. 
— Edit, hallod, beszélj rendesen, mert tud

nom kell, hogy áll a dolog. Inkább Ígérem, hogy 
nem pletykálok. No, mi kell még? Azt hallottam 
harangozni, hogy menyasszonya vagy, de veled 
nem voltam tisztában tegnap. Megkért? 

— Nem kérhetett meg és nem is fog, tudja 
jól, hogy nem szándékozom hozzá menni. 

Klemi elképedve nézett rá, aztán vörösre 
pirult. 

— Áh. te talán elküldted? Te tudtad, mert ed? 
Ez tegnap történhetett — azután . . . Mikor én 
láttam, még nem volt kikosarazott, én ismerem. 
Te visszautasítottad? Nini, a ki* bogár! . . . 
Mit tud ő? 

Meglepte Editet, mikor átkarolta a nyakát 
s forró arczát az ő arczához szorította. 

— Kis hamis, jól eltaláltad. Nem szeretni, 
ez a legbiztosabb út a hódításhoz. . . nem 
érdeklődni iránta . . . Nagyszerű nő vagy, bün
tetted másokért, jó ez neki, kellett ez neki! 
Majd visszatér hozzám, persze most már nem 
fogadom el, vége. Visszautasítva... én nem 
vagyok kárpótlási intézet . . . 

— Szeretted? — kérdezte Edit, s most először 
érzett valamit Klemi iránt. 

— Hiszen tudod, hogy volt köztünk kis «ba-
rátsági) s nemrég ms gint járt utánam, szeretett. 
Én engedem, hogy szeressen, a ki nekem tetszik. 
Érted? Odáig nem megyek, hogy én legyek az, 
a ki jobban szeret. 

— Ez nem tarthat így örökké, Klemi. Majd 
jön még, a kit — akarod, nem akarod, — 
nagyon szeretsz. 

— Meglehet. Volt,r mikor nagyon fiatalXvol-
tam és lesz talán, ha nagyon öreg leszek. — 
S felkaczagott... 

Borúsan feszült idők következtek Edit életé
ben, nehéz lett volna megmondani, milyen 
vihar, vagy milyen feloldás jöhet, mely ezeknek 
végét vesse. Edit annyira szembekerült közvet
len környezetével, hogy érezte, nincs mit magya
ráznia többé, hiába próbálná. Legsúlyosabb a 
szeretet neheztelése ,mely önmagunktól óvna 
magunkat és Edit jól tudta, hogy valóban 
hibázott. A borús feszültség gömbhullámokban 
terjedt mind messzibb az ismerősök körében. 
Suttogtak róla nehezteléssel, ítéléssel, kárhozta
tással, gúnnyal, kárörömmel, ki-ki egyénisége 
s értesülései szerint. Még szánakozó pillantás is 
akadt. Volt, a ki úgy tudta, hogy végsőkig 
flirtölt egy becsületreméltó férfiúval s a végén 
szemébe nevetett; mondták, hogy egy barát
nőjétől hódította el nagynehezen, a ki egyszer 
régen megbántotta. Mondták, hogy a férfi 
játszott vele s otthagyta, meg hogy festő
barátját akarta ezzel féltékennyé tenni, de nem 
sikerült. De sikerült, igazították helyre mások. 
Volt, a ki szabad nyiltságot s féktelen kíváncsi
ságot egyesítve, Edithez fordult felvilágosításért, 
de ő nem akarta hibáját súlyosítani azzal, 
hogy elbeszélje, mint történt. Sajnálta azt is, 
a mennyit Kleminek kikottyantott. 

Nem maradt senkije, a ki a régi szemmel 
nézett volna rá. A kis Gabi sem, mert ő mindig 
azon igyekezett, hogy fokozott melegséggel kár
pótolja nénjét, tehát mindig gondolt a történ
tekre. Mégis, maradt valaki változatlan, olyan, 
mintha mitsem sejtene az egészről, vagy semmit 
sem törődnék vele: Mayer. Épp oly ritkán jött, 
mint azelőtt, a könyvet még nem kapta meg, 
pedig Edit nagyon várta . . . Végre megérkezett. 
Mohón kapott utána s felnyitotta, aztán fényes 
szemmel kérdezte: 

— Ismeri ezt az érzést, mikor a várva-várt 
könyvet végre kezünkbe vehetjük s felnyit
hatjuk? 

— Hogyne. Hanem olyan hangulatban van, 
mikor nem volna szabad ilyen munkát olvasnia, 
mert ilyenkor minden szót könnyen magáévá 
tesz s a gondolatok úgy átolvadhatnak ma
gába, mint a tüzes, olvadt vascseppek az 
üvegbe. S bármilyen is a könyv, hol marad 
akkor a maga külön egyéni, nem olvasásból 
szívott életnézete ? 

Edit a könyv lapjait forgatta s nézegette, 
majd komolyan felpillantott: 

— A mi a lángnak a tüzelőanyag, nekem a 
könyv. Nem arra való, hogy magam azzá vál
tozzam át, hanem hogy szellemem megeméssze 
és tovább éghessen, hamunak meghagyva mind
azt, a mi gondolatra nem indított. Sokszor 
megállapítottam ezt magamban, míg erre a 
könyvre vártam. — S végigsimított a vaskos 
köteten. 

— Erre a tűzhasonlatára visszaemlékszik majd 
olvasás közben. Úgy tetszik nekem, mintha 
valamit már is megérezné belőle — mondta 
Mayer. 

— Az érzésem a fujtató, nélküle a láng el
aludnék oxigén híjján. 

— Most hát Margit helyett ez a könyv lesz 
társa a csöndességben. 

Edit meglepetten nézett rá. Oly rég nem 
hallotta Margit nevét a festőtől s oly mély 
hangon ejtette ki. Tudott róla már régebben, 
hogy Edit mintegy hozzá gondolkodik. 

— Margittal együtt olvassuk . . . 
A mint Mayer elment, Edit hozzáfogott a 

könyvhöz, olvasta este is és meggondoltan 
ütötte bele az óra a maga idejét az éjszaka 
nyugalmába, Edit csak olvasott. A buddhiz
musról tudott egyet-mást. Lelkének örök kér
dése, a «miért ?» odavonzotta már a különböző 
tanokhoz. A háború idején előtűntek a misztiku
sok, csöndesen, a hogy addig is csöndesek vol

tak, de hivó szóra, mintegy a remegő és elfino
mult idegek halk hivó szavára, ós terjedtek 
könnyedén, maguktól. A materializmus nehéz 
volt akkor és alámerült. Edit lelkének örök 
kérdőjele szomjas maradt a feleletre. 

Különös olvasás kezdődött, nyugtalan, küz
delmes, olyan érzéssel, mint a bársonyé lehet, 
melyet visszafelé simítanak. Hogyan magya
rázza Valodja a széltében sokat emlegetett 
nagy Semmit? Ez volt a kérdés, de a mélyén 
ez rezgett: milyen gondolatok élnek most Va-
lodjában, milyen fejlődésen, esetleges szenve
déseken át szűrődtek le ezek és . . . van-e bár 
vonalnyi nyoma annak, a mit Edit iránt érzett. 
Mert az ember szubjektív s ha komoly és tartós 
volt az érzés, filozófiai munkában is nyomá
nak kell lennie. Valodját akarta kiolvasni a 
könyvből, melyben tűnődni valókat, ellentéte
ket, ellenmondásra való alkalmakat és még 
sok mindent talált, legelőször is megrendülést, 
mindjárt az előszóban. 

« . . . A kik elégedettek az életükkel s boldo
goknak hiszik magukat, vagy hiszik, hogy 
azokká lehetnek, nem kell elolvasniok ezt a 
könyvet, mely indiai Jézus szavairól szól. Nem 
kell elolvasniok, nehogy szemrehányást olvassa
nak ki beló'le azért, hogy meg tudnak bújni az 
öröm meleg kuczkójában, hova pedig okvetlen 
behangzik a kétségbeesettek jajveszékelése. 
A jajszavuakhoz dobott mentőkötél ez és azok
nak ujjmutatás, a kik a jajt és zokogásuk J[ f el -
csuklását magukba fojtják büszkeségből' és 
kíméletből mások iránt. Bűn és kétségbeesés 
mindig egyszerre tornyosul az emberek fölé 
s a ki a bűn ellen jön, az vigasztalónak jön. 
így Buddha is, mint Jézus. 

Buddha eszméi tévesen élnek a nagyközönség 
tudatában. Én, ki egy emberöltőre valót szen
vedtem egy évtizeden át, eltaszítva attól, a kitől 
hogy el kellett szakadnom, váddal és keserű
séggel, egészen odahagytam mindent, a mi 
általában az emberi élet. Kivetve szebb vilá
gomból, odajutva, a hol a bűn többé nem bűn, 
hanem kötelesség, teljesítve, a mi rám bíza
tott, de folytonos igyekezettel, hogy jóvá
tegyem, a mi kötelességteljesítésemben mégis 
csak bűn (így szenved az ember a háborúban), 
én jövök a kísérlettel hozzátok, szenvedők, 
hogy őt, a vigasztalót, megértessem. Megtanul
tam beszédét, a pali nyelvet, s most reményke
dem, hogy megértettem őt ésTövéit. A szenvedé
sek, melyekről beszélek, nem valami különös, 
ritka okban gyökereztek, csak magában az 
emberi életben. íme az út, mely a vigasztalódás 
állomásaihoz vezet és onnan tovább, tovább . . .» 

Edit tovább olvasta a könyvet és fejében 
zúgott mindaz, a mit ellenmondásként fogott 
fel, s az értelmes szeretetnek e filozófiáját még 
nem tudta egészen összeegyeztetni azzal a szere
tettel, mely benne ólt s főkép arra irányult, 
hogy emberek lelkében, az. ő kis tanítvány
emberei lelkében, világos, vezérlő fényt gyújtson. 
Pedig azonos volt a kettő, csak ő még nem 
tudta egészen összeegyeztetni. 

• 
Mostanában nem szívesen járt látogatóba Edit, 

mégis úgy gondolta, föl kell keresnie Helmeczy 
grófnőt, ha talán el is fordult tőle, mint sok más, 
jóindulatát nem fogja rideg elszakadással viszo
nozni. 

A grófnő személyes sértésnek tekintette, hogy 
Edit oly kurtán-furcsán bánt el Medekkel. Jege
sen, előkelően formás és rövid volt a fogadás. 
Egyetlen nőies kérdés sem merült föl, egy hang 
sem, melyet javára fordíthatott volna a vádlott, 
pedig valami meghatott érzéssel szerette a gróf
nőt, ki felkarolta. Talán akaratlanul is feltárult 
volna a lelke, ha az idős asszony finom érzéke 
segítségül j ő . . . A reformtervek iránt sem 
érdeklődött a pártfogó. Mintha még az inasok 
s a portás is tudtak volna a Pálfordulásról 
s aszerint néznének reá. 
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FÜRDŐK A DUNÁN TUTRAKÁNNÁL. TUTRAKÁNI RÉSZLET A HAJÓ-KIKÖTŐVEL SZEMBEN. 

Nagy, kemény hideget 
érzett magában Edit, a 
mint ment a virágos fák
kal szegett utakon, szó
rakozottan nézte a lom
bok finom silhouetteké-
peit, melyeket folyton ta
postak az emberek, de el 
nem taposhattak. Vala
honnan ákáczillat verő
dött arra, vagy talán 
csak a képzelet szellője 
sodorta a város lármás, 
forgalmas utai fölé. 

— Igen, a ki hibázik, 
viselje ezerszeres bünte
tését. A hiba úgy verő
dik vissza az emberek 
között, mint hegyek közt 
a visszhang. No de sebaj, 

megkülönböztetem az 
eredeti hangot a vissz
hangoktól s ezekre nem 
figyelek többé. 

A mint hazaért, alig 
pihent, elővette könyvét 
s a közeli parkban csöndes, magános helyet 
keresett. Ismét az első lapra fordított, nagyjá
ban ismerte már az egészet, főkép azt, a mi 
benne Valodja volt. Eredetileg azt gondolta, 
ha könyve nagyon föllelkesíti, írni fog neki. 
De most úgy látta, ez az ember végre a világ
felfogások hegy-völgyének egyik ormára jutott 
föl, ha talán csak ideig-óráig élvezheti is a 
nyugalom fenségét, miért háborgatná? Épen ő 

SZILISZTRIAI ÖKRÖS SZEKÉR 

zavarná, a ki szereti s a ki miatt szenvedett? 
Inkább arra tör, hogy végre ő maga is eljusson 
az életnek valami szilárd pontjához . . . Aztán 
mindjobban belemélyedt s mindjobban kristályo
sodott benne az, a mi olyan józan és magasan 
intellektuális, hogy a régisége szinte megalázó. 
Hiszen szeretjük jóakaró mosollyal elismerni, 
hogy igen, azok a régiek is tudtak valamit. 
De ha a többi tudományhoz képest elmaradt is, 

a mai filozófus szemében 
Buddha aktuális, komoly 
valaki. Sok völgybe kell 
a kultúrának lebuknia, 
aztán de sok megvérző 

sziklameredeket meg
másznia, hogy ismét a 
régi csúcscsal egy vo
nalba jusson. Igaz, hogy 

emelkedés és zuhanás 
közben előre is jut. De 
hova igyekszik hát? Mit 
tudja? Csak rohan, csak 
rohan, míg lejár, vagy 
túlságos akadály össze
zúzza. 

Hova? Miért? -Budd
ha megveti az i)yen kér
désekre való eredmény
telen erőpazarlást. 

Szenvedés az élet, mert 
nem más, mint: szüle
tés, heryadás és halál. 
Oka, eredete a szomjú-
hozás, vágj'. A vágyak 
tárgya mind illúzió, mert 

a különálló «én» boldogítását czélozzák. ez pe
dig az örök energiáknak múló formája. Az egyé
niség láng, folytonos keletkezésben és elmúlás
ban. A boldogság pedig a derült nyugalom, 
melyhez az erény, önfegyelem és bölcsesség ve
zet, mikor már fölibe kerekedtünk: «az én zárt, 
külön világa» szívós rögeszméjének. Csak ideig
lenesen összekapcsolódott alkotórészekből áll 
az «én.» (Folytatása következik.) 

TUTRAKÁN LÁTKÉPE. — Juszkó Béla rajzai. 

SZENT BORBÁLA KÉPE. 
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A L E N G Y E L E S A MAGYAR 
Nálunk is nagyon sokan olvassák a lengyel 

Sienkievicz regényeit, nemcsak a Quo vadis-t, 
hanem a lengyel nép múltjából vett történeti 
regény-sorozatát is. 8 minden ni agyar olvasónak 
feltűnhetett a világhírű lengyel költő írói 
egyéniségének sok hasonló vonása a mi Jókaink
kal, elbeszélő mod, szerkesztés és jellem-ábrá
zolás terén. Szinte rá lehetne mondani: Sienkie
vicz egy lengyel Jókai, Jókai pedig magyar 
Sienkievicz. Vájjon véletlen találkozás-e ez? 
A ki az irodalmak fejlődését az illető népek 
lelki alkatával való kapcsolataiban tudja meg
figyelni, az előtt nyilvánvaló, hogy nem vélet
len. Két, nemzetére ennyire reprezentatív költő 
egyéniségének hasonlósága, ha nem egymásra 
való hatás műve, a mi ebben az esetben kivan 
zárva, akkor egész bizonyosan arra vall, hogy 
az a hasonlóság megvan a két nemzet között 
is, — bizonyos vonásokban egyeznek a nemzeti 
karakterek, a melyeknek az írók szemléltető 
es pregráns megjelenítői. 

Ha most már tovább folytatjuk a párhuzamot 
a magyar és a lengyel író között s átviszszük 
műveikre: azonnal szemünkbe tűnik, hogy 
mind a kettőnek a műveiben lépten-nyomon 
találunk olyan jeleneteket és szereplő szemé
lyeket, melyekhez hasonlók előfordulnak vagy 
előfordulhatnának a másiknak valamelyik művé
ben is. Sienkievicz műveinek minden ismerője 
egész seregét sorolhatja fel emlékezetből olyan 
lengyel szereplő személyeknek, a kik csekély és 
külsőleges változtatással valóságos Jókai-alakok. 
Ez nem származhatik máshonnan, mint hogy a 
lengyel életben gyakran fordulnak elő olyasféle 
alakok és egyéniségek, a melyek ismeretesek 
a magyar életben is. Akárhány lengyel regény
alak, ha magyar nevet és magyar ruhát adnának 
rá, bízvást elmehetne magyarnak is. S ezt már 
nemcsak Sienkievicz, hanem más lengyel írók 
műveiben is tapasztalhatjuk, míg ellenben igen 
bajosan s csak egy-két kivételes esetben mond
hatjuk ezt német, franczia vagy angol írók 
alakjaira. Ebből nem lehet egyebet következtet
nünk, mint azt, hogy a két nemzet, a lengyel 
és a magyar között kell olyan bensőbb és 
szorosabb hasonlóságnak lenni, a mely a magyar 
és a német vagy franczia vagy angol között 
nincs meg. 

Ha most már még tovább megyünk, azt 
tapasztalhatjuk, hogy Sienkievicz regényeinek 
a levegője is — elütő tényezők leszámításával, — 
olyan magyaros, mint az alakjai. Az emberi 

és nemzeti ideálok, a melyek a lengyel író 
alakjainak világfelfogását, erkölcsi valóját és a 
világban való elhelyezkedését meghatározzak, 
nagyon hasonlók azokhoz az ideálokhoz, a 
melyekben a mi multunkban a magyarság éli 
s nagy részben ma is ól. A hazafiság fogalmának 
az a kultusza például, a melyet úgy szoktak 
emlegetni, mint a magyar irodalomnak leg
erősebb megkülönböztető vonását más irodal
makkal szemben, ugyanúgy megvan Sienkievicz 
munkáiban, mint akár Jókaiéban. 8 ha a 
lengyel író például egy öreg lengyel falusi 
nemes embert rajzol meg: a magyar olvasó 
szinte felkiált, mintha ismerősre akadt volna, — 
annyira hasonlít lelki világa a régi niagyar 
falusi nemeséhez. Nagyon érdekes és feltűnő 
jelenség ez, ismételjük, semmiféle más irodalom 
műveinek olvasásakor nem találkozunk vele. 
Az oroszoknál néha, kivált Gogoly és Turgenyev 
műveiben, de ezekben sem ilyen mértékben és 
ilyen gyakran s a hasonlóságok mellett csaknem 
minden esetben nyomban ott találjuk a gyökeres 
különbségeket is. 

A magyar és a lengyel nópkarakterek e szá
mos egyező vonását csak az találja feltűnőnek, 
a ki nem figyelte meg a két nép fejlődésében 
s a többi világhoz való viszonyában rejlő 
egyezéseket. Földrajzilag egymás mellett élnek 
ezer év óta, csak a Kárpátok hegylánczától 
elválasztva. Mind a kettő körülbelül ugyan
akkor vette fel a kereszténységet s mind a kettő, 
keleti szomszédjaitól eltérőleg, annak nyugati 
formáját, a mivel egyúttal a nyugati kultúrához 
csatlakozott. S ez a nyugati kultúra mind a 
kettőnek eredetileg idegen volt, tőlük fajilag 
elütő népek alkották meg : latinok és germánok. 
Ezért ez a kultúra bizonyos mértékig idegen 
volt mindkét nép számára, csak erős nehézsé
gek leküzdése után, nehezen tudtak hozzá 
idomulni és ezt a kultúrát magukhoz idomítani. 
S ez érezhető ma is még úgy a lengyelen, mint 
a magyaron: mind a kettőn többé-kevésbbé 
megérzik, hogy jövevény a nyugateurópai népek 
között. 

Hasonlóan alakult ki a két nemzet társadalmi 
szerkezete, a mi mindig mélyebb hatással van 
a népkarakter alakulására, mint a háborúk és 
egyéb látható történeti események. Kis számú, 
de igen gazdag és befolyásos, olygarchikus 
szellemű arisztokráczia, alatta és vele szemben 
a hatalomért küzdve nagyszámú köznemesség, 
a mely a jobbágy parasztok milliós tömegei 
felett uralkodik, a semminél alig több részt 
juttatva az állami ügyek intézéséből a csekély 
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számú ós nagy részben idegen eredetű városi 
polgárságnak — ez a régi Magyarország társa
dalmi szerkezetének keresztmetszeti képe, de a 
végi Lengj'elországó is. A városi polgár viszonya 
a földesúr nemeshez, a jobbágy viszonya földes
urához csaknem teljesen egyforma a két társa
dalomban. 8 csaknem egyformák a különböző 
osztályokat megszemélyesítő típusok is. Olyan 
magyar históriai alakok, mint például II. 
Eákóczi Eerencz, országnyi uradalmaikkal, egész 
országrészekre kiterjedő politikai és társadalmi 
befolyásukkal s ennélfogva akkora hatalommal, 
a mely már alig fér meg a királyi hatalom
mal s csaknem szükségszerűen összeütközésre 
vezet vele — az összetévesztésig hasonlítanak 
társadalmi és politikai helyzet dolgában a len
gyel Lubomirszkiakhoz, Zamoyszkiakhoz, Po-
toczkiakhoz és a régi lengyel respublika egyéb 
kiskirályaihoz. Jellemző, hogy Eákóczi még fel
kelése előtt nem annyira családja múltja, mint 
inkább roppant vagyonából ós családi össze
köttetéseiből eredő hatalma miatt volt gya 
nús a bécsi udvar előtt. S hasonlóképen jel
lemző, hogy Eákóczi leginkább a lengyel fő
urakkal tartott fenn társadalmi és rokoni érint
kezést. 

Ezt a lengyel-magyar párhuzamot még tovább 
is lehetne folytatni s érdemes és fontos is volna 
történetírásunknak a levéltári kutatások anya
gán túl ezekre a mélyebb kapcsolatokra is 
fordítani figyelmét. E helyütt és most ennyi is 
elég annak megmagyarázására, hogy miért 
volt a magyarok ós lengyelek között a történe
lem folyamán mindig bizonyos közvetlen meg
értés, közvetlenebb, mint az állami és más 
fontos kapcsokkal velünk szorosan összekötött 
németekkel. A lengyel egyedüli szomszédunk, 
a kivel egy-két históriailag jelentéktelen epizódot 
leszámítva, sohasem volt háborús viszályunk s a 
kivel mindig kölcsönösen éreztük érdekeink 
közösségét. Ezért históriai végzetszerű dolog, 
hogy Lengyelországnak az orosz iga alól való 
felszabadításában hősi részt vettek a magyar 
katonák százezrei s a magyar közvélemény 
egyhangúlag azon a meggyőződésen van, hogy 
a lengyel királyság helyreállítása ennek a háború
nak egyik legfontosabb eredménye lesz. S a 
lengyelek a régi jó viszony felélesztésére gondol
tak, mikor hazájuk jövőjét tárgj'aló varsói 
gyűlésükről testvéri érzésüket kifejező táviratot 
küldtek a magyar miniszterelnökhöz, mint a 
magyarság reprezentánsához, a gálád román 
támadás alkalmából. S. A. 

PETROZSÉNYI M E N E K Ü L T E K B U D A P E S T E N A K E L E T I PÁLYAUDVARON. Zorád Géza rajza. 
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RÉSZLET A TÖMÖSI SZOROSBÓL. 

•HOGY ÚJBOL RÁNK NE 
RONTSANAK.' 

A mióta ez a rémségesen véres háború kiütött, 
azóta úgy megszoktuk a nyílt piaczon lármázó 
hazudozást, hogy a diplomaták őszinte kijelen
téseinek is csak kötve hiszünk, s ritkán vagyunk 
abban a helyzetben, hogy meg tudjuk különböz
tetni a csalárd beszédet és az őszinte szót. De 
van egy közös óhaj, melynek egyforma erővel 
és egyforma gyakorisággal adnak kifejezést innen 
és túlról és a melynek őszinteségében még sem 
kételkedhetünk, az az óhaj, hogy a maihoz ha
sonló háború ne ismétlődjék meg többé soha. 
A hányszor a német békeköveteléseket hivatalos 
formában eddig közölték a világgal, azoknak 
mindig az volt a lényege, hogy lehetetlen legyen 
ezután úgy megrohanni a német hazát, mint 
a hogy ebben az esetben törtónt. És ha angol 
vagy franczia diplomaták nyilatkoztak arról, 
hogy a békekötés czélja mi legyen : a jövendő 
idők hosszú békéjének jelszavát hallottuk han
goztatni elsősorban. A porosz militarizmust kell 
megtörni — mondották — abból a czélból, hogy 
az ne veszélyeztesse állandóan a világbékét, 
hogy ne kelljen a nemzeteknek ezentúl is állig 
fegyverben állaniok, békés időkben is, s hogy a 
maihoz hasonló háború ne keletkezhessek többé 
soha. Igaz ugyan, hogy a német militarizmus 
pusztán védelmi czélzatu volt eddig is, és a nagy 
mérkőzést már régebben provokálta volna a 
kapzsiság és a bosszúvágy, ha Németország nem 
lett volna elég erős, de, azt a részét a nyilatko
zatnak, mely a jövő idők állandó békéjére vonat
kozik : bátran vehetjük őszintének. 

És valóban úgy látszik nekünk, hogy ennek 
a háborúnak befejezése után — akármilyenek 
lesznek is a kötendő béke föltételei — hosszú 
időn át nyugalomban fognak élni a nemzetek, s 
egészen a minimumra fog alászállani egy nagy 
konflagrácziónak a lehetősége. 

Nem abban bizunk, hogy okosabbak, meg
értőbbek lesznek a népek, s hatalmasabb lesz 
a nagy általános emberszeretet. Ah! nagyon 
távol van attól az emberiség, hogy felismerje a 
humanizmus nagy hivatásait, s testvérekül 
tekintsék egymást a különböző nemzetek fiai! 
Abban sem bízunk, hogy a nemzetközi béke
apostolok működését nagyobb siker fogja koro
názni ezután. De biztosak vagyunk abban, 
hogy a mostani háború tapasztalatait értékesí
teni fogja a maga védelme szempontjából min
den nemzet. 

Ez a háború pedig arra tanított bennünket, 
hogy a ki a védelemre jól berendezkedett, az 
túlerővel szemben is, nagyon hosszú időkig tart
hatja magát. A franczia—német fronton a hely
zet két hosszú esztendő óta nem változott, pedig 
folytonos viaskodásban állanak egymással az 
ellenséges csapatok. A küzdő feleket elválasztó 
vonal az Oczeántól kezdve le egész a svájezi ha
tárig 1914 szeptember eleje óta lényegileg semmit 

sem változott. Néhány kilométer a különbség 
itt az egyik, amott a másik fél javára, de mindez 
oly csekélység, a mely számba sem jöhet. Jól ki
épített lövészárkokból néznek egymással far
kasszemet az ellenfelek, a mely árkok úgy meg 
vannak erősítve a védelem számára, hogy csak
nem bevehetetlenek. 

Közelfekvő, s szinte maga magát tolja fel az 
a gondolat, hogy az eljövendő béke első eszten
deit arra használják fel a nemzetek, hogy ily 
árkokkal vegyék körül országuk határait. A mint 
lehetséges volt, Rigától kezdve egészen az erdélyi 
határig csaknem kétezer kilométeres fronton 
egy folytonos s meg nem szakított vonalban ki
építeni a megerősített vonalakat, úgy lehetséges 
lesz a béke idejében ilyen erősséggel keríteni be 
monarchiánk mindkét államának egész területét. 

És a mit megtettünk háborúban aránylag 
rövid idő alatt, mindazt megtehetjük sokkal 
czélszerűbben, sokkal tökéletesebben akkor, ha 
elegendő idő fog rendelkezésre állani. A hol ma 
csak a földbe ásott egyszerű árkokat lehetett 
rögtönözni, ott szilárdan kiépített beton műve
ket lehet majd létesíteni, melyek vízelvezető 
csatornákkal lesznek ellátva, s melyek bomba 
és grénátmentes fedezékeket nyújtanak a leg
hatásosabb lövegek pergőtüze ellen is a csapa
toknak. A hol most csak az ellenség tüzelése 
közben lehetett kiépíteni életveszély közben a 
drótakadályokat, a farkasvermeket, a spanyol
lovasokat, a robbanó aknákat s a védelem más 
eszközeit, ott a béke idején teljes nyugalommal 

s lehető tökéletességgel lehet végbevinni ezeket 
a műveleteket. És az így megerősített ország 
szinte bevehetetlen erősség lesz háborúban a 
támadóval szemben. Ha már a múltban is meg 
lettek volna ezek a tapasztalataink, ha fel tud
tuk volna mérni az oláh aljasság határtalansá-
gát s a háború időt engedett volna hozzá, hogy 
így erősítsük meg az erdélyi határt, vájjon lehet-
séges lett volna-e, hogy bárhol is átjöjjenek a 
Kárpátokon a román hadak ? 

Természetes, hogy ily arányú védelmi ren
delkezés sok száz milliót venne igénybe pénzben. 
De hát a katonai kiadások eddig sem voltak 
kicsinyek, és egy országnak, a mely ily módon 
lenne megerősítve, nagy mértékben lehetne le
szállítania az egyéb katonai kiadásokat. Min
denekfölött le lehetne szállítania a békelétszá
mot, s meg lehetne rövidítenie a tényleges ka
tonai szolgálat idejét. Másrészt pedig nyil
vánvaló, hogy ily czélra minden nemzet elő
állítaná a szükséges anyagi eszközöket. 

Hogy pedig az országnak ily megerősítése 
mennyire a megvalósítható, sőt a szükséges fel
adatok közé tartozik, mutatja az a tény, hogy 
Magyarország már az Árpádok idejében, még 
pedig mindjárt az első vezérek korában egész 
határának hosszában meg volt erősítve az ellen
séges beütések ellen. 

Mikor apáink elfoglalták ezt az országot, szá
mítottak azzal az eshetőséggel, hogy mialatt ők 
egy-egy hódító vagy rabló hadikalandot intéz
nek egyik szomszédjuk ellen, azalatt egy másik 
szomszédjuk feltalálja dúlni saját országukat. 
Emié kezetökben kellett lennie annak, hogy 
Etelközben laktuk alkalmával is akkor támadott 
otthonmaradottaikra az ellenség, mikor az ő 
hadaik távol jártak. Bekerítették tehát körös
körül országukat. Oly módon, a hogy azt a lovas 
ellenséggel szemben való védekezés megkövetelte, 
mert gyalogos hadseregekkel akkor nem járt 
egy nemzet sem hódítani. A hegyes vidékeken 
nagy szélességben ledöntötték az erdők fáit, a 
szálfákból magas rakásokat hordtak együvé, s 
egy összefüggő kerítést csináltak mindenütt a 
határon, melyen át semmiféle ellenség által nem 
jöhetett. Vagy ha átjöhetett is, hetekbe került 
az akadályok elhárítása, mialatt az ország bel
sejében összeszedhették a védőcsapatokat. Ott 
pedig, a hol nyilt volt a vidék, s nem állottak 
rendelkezésre kellő mennyiségben a fák: gye
püket építettek. Ezek a gyepük magas kőraká
sokból és földhányásokból állottak beszegve két 
felől sövényekkel. Lovasság ezeken is csak nagy 
időveszteséggel tudott áthatoni. Ily gyepüket 
építettek például Mosony megyében, hogy a 
nyugot felől való támadást fel tudják tartóztatni. 
A gyepük között nagy nyílásokat hagytak, ezek 
voltak az ország kapui, melyeken át a saját 
lovasságuk idegen országokba vonulhatott, s 
béke idején is nagy csapatokat tartottak készen 
ezeknek a kapuknak a védelmére. Nem bíztak 
a szomszédaikban, mint a hogy mi bíztunk. 

FELSŐ-TÖMÖS VASÚTI ÁLLOMÁS. — Derzsi K. Ferenci fölvételei. 
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NAGYSZEBEN. 

A H O L A R O M Á N O K B E T Ö R T E K . - Erdélyi fölvételei. 
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AZ ELVESZTETT HAZA. 
Regény. (Folytatás.) 

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

Már sötétedett, mikor a fasorban, a mely 
Essert falucska alacsony házcsoportjaiból a kas
télyhoz vezetett, sötét pontok emelkedtek ki, 
a melyek nehézkesen vonszolták előre magukat. 
Es a lépcsőházban már megszólalt az orvosok 
hangja, a mely a lányokat helyükre hívta. 
S mire a lányok leértek, már vagy egy féltuczat 
feketekőpönyeges állott az előcsarnokban, vérrel 
befutott arczczal, széttépett karral és vállal, 
meggémberedve és elkábulva a hidegtől és vér
veszteségtől. Erre Cécile is nekilátott, nem sokat 
kérdezve, van-e rá szükség. Nem tanulta az 
ápolás mesterségét, mint a többiek, dehát kel
lett ezt tanulni? A segítségre készség asszonyi 
ösztöne nem volt-e elegendő, hogy támogassa 
a szegény fiúkat, a szalmára fektette őket, le
választva roncsolt tagjaikról a véres kötéseket, 
feltárja az orvosok számára a gőzölgő sebeket? 
De Cécile csakhamar rájött, hogy téved. A mit 
a tanult ápolónők egy könnyű mozdulattal meg 
tudtak csinálni, Cécile minden ereje megfeszí
tésével sem volt rá képes. A társnők gyakorlott 
kezei jótékonyan hatottak, az ő ügyetlen kezei 
fájdalmat okoztak. S csakhamar arra a szerepre 
volt kárhoztatva, hogy a többieknek a kezük
höz adjon mindent, örülhetett, ha szabad volt 
szalmát hintenie, orvosságot és kötőszereket 
nyújtogatnia. 

Mindig újabb csapatok tolongtak be. Csak
hamar kevés lett a segítő kéz, hogy csillapítson 
minden szenvedést, a mi mint a jajj fekete
vörös folyama hömpölygött be. 

Csak az nem jött, a mit Cécile vágyakozva 
várt, a mi ittlétének jogosultságot adott volna : 
foglyok nem jöttek. A franczia nő ujjongott 
benne, de a szolgálatkész asszony nélkülözött, 
így hát többnyire félreállt és ideje volt tanul
mányozni az ellenségek arczát. Lassankint meg
értette a könnyebben sebesültek izgatott elbe
széléseit. Csaknem kivétel nélkül badeniek vol
tak és a tájszólásuk neki kevesebb nehézséget 
okozott, mint északnémet társnőinek. Ekkor 
hallotta, hogy a jobb szárnyon, Chageynél, na
gyon komoly a németek helyzete. Délután négy 
órakor a francziák általános rohamot intéztek 
a falu ellen, ezt persze visszaverték... és csil
logó szemmel és öklükkel hadonázva beszélték 
a badeniek, hogy törtek előre a faluból ellen
támadásra, s hogy üldözték a menekülő ellen
séget a befagyott Lisainen át a túloldali magas
latokig. A veszteségeik azonban óriásiak s este
felé tetemes ellenséges erősítések közeledését 
jelezték. 

Hamar szállt le a mély esthomály a félig el
pusztított kastély tágas csarnokaira és barátság

talan termeire. Világítás csaknem teljesen hiány
zott. Csak itt-ott pislogott a homályon át egy-
egy gyertya, a melyet egy csepp stearinnal az 
ablakdeszkára vagy a lépcső karfájára ragasz
tottak. A mi nem telt a kastély készleteiből, az 
akadt a sebesültek zsebében. Csaknem minden 
jövevénynél volt egy-két gyertyadarabka. Mind
azáltal fáradt félhomály terjengett a siralom 
komor képe fölött. 

Cécile lelkére alaktalan szomorúság szállott 
le mind mélyebben. Itt állott az ellenségek kö
zött, saját akaratánál fogva és mégis akarat nél
kül belesodorva roppant események tömkele
gébe, elszakítva mindentől, a mi egykor szilárd 
volt lábai alatt. Bs ha az öcscsére gondolt, a ki 
ott hátul Bavilliersben valami parasztház pin-
czéjében senyved, akkor csaknem úgy érezte 
magát, mintha saját útja az ismeretlenbe még 
hasztalanabb és értelmetlenebb volna, mint 
öcscsének szökése a háborúba . . . 

XXI. 

A január tizenötödikéről tizenhatodikára hajló 
éjjel a fogoly-csapatot, a melyhez Louis is tar
tozott, durván fölriasztották kemély fekvő
helyeiről a vasöntöde pajtájában Héricourt dél
keleti kijáratánál és két lovas tüzérőrmester 
vezetése alatt észak felé kellett baktatniok a 
jeges téli éjszakában. Órák hosszat meneteltek 
a jéggé fagyott erdei utakon, völgynek, hegynek, 
hogy a tüdejük csak úgy lihegett bele s a verej
ték átnedvesítette nyomorúságos rongyaikat, 
mialatt a kezük megdermedt a hidegtől. Az 
egész vidék tökéletesen elhagyott volt, mintha 
nem is gyülekezett volna szűk helyen félszáz
ezer ember itt és másfélszázezer odaát fogcsikor
gató döntő harczra. Fenséges hallgatag nagyság
ban terjeszkedett ki a téli táj az ünnepélyesen 
csillogó csillagos ég alatt. És az emberkék 
mintegy be voltak borítva és elsűlyedtek a vég
telenül elnyúló hóban. 

Végre emberi hang. Nyers «megállj, ki az?» 
A vezetők megmondták a jelszót s a két fekete 

köpenybe, vastag pamut-sálokba burkolt Örs 
átengedte őket. Egy falu merült föl az úttalan 
magaslatok között. Házai többnyire meg voltak 
sérülve a kemény harcztól, átlyukgatva gráná
toktól. Itt és ott füstölgő romjai egy tűzvésznek. 
Még mindig semmi nyoma a harczolóknak, a 
kiknek fedezetéül voltak az őrsök a falu bejárata 
előtt felállítva s a kiknek lábai a falusi utcza 
havát kásaszerű, itt-ott véres masszává tapos
ták, a mely persze most megint glecscserré volt 
fagyva, hogy az ember sebes lába úgy csetlett-
botlott rajta, mint valami rakás cserépen. 

A falu túlsó végén végre életet láttak. Az 
utolsó házak mögött tábori tüzek pislákoltak, 
rotyogó főző-edónyek függtek fölöttük, erős 

kávészag terjengett, egy pillanatra megcsiklan
dozva a kiéhezett foglyok orrát. Ott már vártak, 
ott már készülődtek a véres reggelre, a mely el
jövendő volt. 

A csapat vezetői néhány rövid parancsot kap
tak valami árnyék-alakoktól, a kik a sötétből 
fölmerültek és recsegő hangjuk biztos csengésé
ről, mint német tisztek voltak felismerhetők. 
A kapott parancsot igyekeztek a foglyoknak 
tudtára adni, ügyetlen és szószegény franczia-
sággal. A hol a nyelv felmondta a szolgálatot, 
ott segített egy ökölcsapás, egy oldalbalökés s 
a foglyok csakhamar fel voltak állítva sorban a 
falu széle mentén és csákányaikkal elkezdték 
törni a föld jégkérgét. A kéreg alatt puha föld 
volt, a mely készségesen engedett az ásónak és 
hamarosan magas lövészárokká tornyosult. Nyil
vánvalóan arról volt szó, hogy ezt a faluszélit 
makacs védelemre készítsék elő. 

Louisnak oly szörnyen fájt a keze, hogy a 
kín elbódította minden gondolkodását. Szegény 
fiú végre csaknem eszméletlenül esett bele a 
gödörbe. S a mint így elveszve ült a hosszú 
fekete lyukban és fölnézett, már szürkülő reg
gel volt mindenütt s bádeni gyalogosok sűrű 
tömegei dobogtak elő a falu bejáratából és 
hangtalan gyorsasággal szállták meg a lövész
árkot termetes, kellemes meleget és erős álom
gőzt árasztó testükkel. A derék gerlachiak 
és heidelbergiek nem csekély mértékben vol
tak elcsodálkozva, mikor egy fiatal legénykét 
találtak maguk közt, a kinek elszászi beszé
dét könnyen megértették. Szánakozva nézték 
véres, fagytól megrepedezett kezét, lesoványo
dott testét és csakhamar tábori palaczkok nyúl
tak feléje, még egészen ki nem hűlt kávéval, 
hozzá félig penészes kenyérdarabok. Louis mo
hón kapott utána és egy darabig majszolta, 
a mit az ellenség nyújtott neki. Aztán rémülten 
nézett fel s kereste társait a munkában és a 
balsorsban. Eltűntek. Az őrök másfelé paran
csolták őket s őt nem vették észre. 

Mi lesz most? Egész nyíltan és becsületesen 
elmondotta jóltevőinek, hogy áll a dolog. S 
ezek épen tanácsot akartak kérni az altiszt
jüktől, mikor odaát a lankán ropogni kezdett, 
sivítás a badeniek sipkái felett, harsány paran
csok hallatszottak s a lövészek egy pillanat 
alatt lekuporodtak, nyugat felé fordulva, a 
felhalmozott földsánczok mögött s megfontol
tan, jól czélzott tűzzel válaszoltak a támadásra. 

Louis pedig ott térdelt "a lövészárokban, el
kábulva, megzavarodva. Fölötte a reggeli szürke 
ég egy sávja s mintha valami suttogás szállt 
volna el feje felett, időnkint belefúródott a 
felhalmozott sánczokba, hogy a föld kicsapó
dott s hátul a házfalakon éles kopogás hallat
szott, így ült Louis jó ideig két badeni katona 
térde között, az egyik jobbra tőle egészen 
fiatal volt, a másik szürkülő szakállú. Mind 
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a ketten egészen el voltak mélyedve a dol
gukba, csak félhangon morogtak egymásnak 
egy_egy megjegyzést, vagy tanácsot, kurtán és 
vadul fölnevettek, ha azt hitték, hogy talál
tak, dühösen káromkodtak magukban, ha a 
dolog nem ment kedvük szerint. Egyszerre 
rövid, hirtelen rángatódzás a fiatal katona tes
tében, a térde megereszkedett és lassan össze
rogyott a legény, súlyosan ráesett Louis tes
tére s a fiú arczára és a hamar odakapó kezére 
meleg nedvesség ömlött. A szomszédok is hozzá
láttak, lefektették a karcsú testet az árok fe
nekére — de már vége volt. Zöldessárga volt a 
fiatal arcza, melynek fürtös szőke hajáról 
hátraesett a sipka. A kialudt szem félig nyitva 
meredezett. 

Egyszerre parancsszó hangzott végig a lö
vészárkon. Minden ajkon kemény, recsegő 
káromkodás felelt rá és lassan, kelletlenül, 
mintha nem férne a fejükbe a parancs, meg
fordultak a harczolók és kiemelték nehézkes 
testüket az árokból. Csak épen hogy nem egy 
közülük fekve maradt, előre hajolva, mozdu
latlanul. 

Az öreg, a ki Louis mellett harczolt, felrázta 
őt késlekedéséből: 

. — Hamar! hamar! Nem tudjuk itt tartani 
magunkat, vissza kell mennünk! 

Mi ez? A németek hátrálnak? Tehát előre 
jut Bourbaki, Francziaország? 

Sajátságos, Louis nem tudott ennek igazán 
örülni. Úgy érezte, mintha a derék emberek
kel, a kik csaknem ugyanazon a nyelven be
széltek, mint ő, ha igazán közvetlenül akar 
fecsegni — mintha ebben az egy kemény árokban 
összeforrott volna velük, közülük valóvá lett 
volna. Es a mint a daczos alakok, köiülzúgva 
a most még vadabbiil süvöltöző üldöző tűztől, 
a támadók ujjongásától, magasan kiegyene
sedve lépésről-lépésre hátráltak a védő falu 
széle felé — erre Louis ajkán a férfiúi dühnek 
és hajthatatlan elbusultságnak ugyanaz a csi
korgása szólalt meg, mint a Rajnán túlról 
valókén. 

Még sokan elestek visszavonulás közben, de 
egyik sem gyorsította meg lépteit. S mikor 
Louis visszatekintett, látta öt vagy tíz lépés
sel a visszavonuló katonák mögött vezeiőiket, 
az altiszteket, a hadnagyokat. 

így érte el a hátráló csapat a falu szélét, a 
bejárat felé nyomult, gyorsan átugrott a kerí
téseken és sövényeken, átgázolt a kerteken, 
gyülekezett odaát az utczákon, rendezkedett, 
dühös hallgatással végigment a falun: azon 
túl bevonult egy völgybe. Egy időre biztonság
ban voltak a hátrálok az ellenség (üze elől ; 

de most hirtelen odafönn a levegőben dörrent 
valami boszúsan morgó hangon. íme, odafönn 
megint ott -volt a négy fehér felhőcske, sokan, 
mintha zsinórra volnának fűzve és az elülső 
sorokba mini ha jégeíő csapkodott volna le. 
Nem egy súlyos zuhanás hallatszott ott elől. 
Itt-ott halk nyögés. S a mint tovább haladtak, 
jobbra-balra a földön élettelin vagy görcsösen 
vonagló emberi testek. 

Előre-előre, a ki elesett , az ott maradt fekve. 
De a visszavonulás nem lett gyorsabbá egy le
helettel sem. Még akkor sem, mikor a kiürített, 
falu széléről felhangzott az üldözők diadalordí
tása és a sivílás és suttogás újra ott zúgott a 
fejük felett, a térdeiknél, hegy olykor egyet-
egyet földre vessen közülük. 

A hátrálok sorain mintegy elfojtott öröm
hang szaladt végig: ott elül, a hol egy ház
csoporton túl behavazott magaslatok tornyo
sultak, hat erős dördülés hallatszott egymás 
után s az üldözöttek feje fölött innenről is el
röpült a megmentő gránátok éles zúgása. 
Mindenki hátranézett. Nini, mintha oda len
nének festve, úgy állt ott hat fehér felhőcske a 
kiürített falu széle fölött, a normán az ólom
üdvözletek ide fütyültek. 

— Ez jól van! Ez talált! 
— Ezek megadják nekik! 

D O B R U D Z S Á B Ó L . — TULCSA. 
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A ropogás azonnal elhallgatott ott h á t u l ; 
csak egyes lövések sivítottak még az üldö
zöttek feje fölé. S most már puskatűz is ropo
gott annak a falunak a széléró'l, a mely felé 
mind törekedtek. Harsány sivítással ment sor
tfiz sortűz u tán a rendíthetelen Csapat feje 
fölött, az üldözővel szemben. 

És mint a badeniek ajkán, a Louisén is 
félig elfojtott ujjongó hang támadt , a dacz, a 
remény hangja. Egyre közeledtek a falu ház
tömbjei, a melynek szélén a védő, fedező füst
fellegek gomolyodtak, a mely mögül a magas
latról dörrenés dörrenés után, dörgött a meg
váltó mennydörgés. 

A hátrálok menete szorosan összecsoporto-
súlt, hogy elérje a falu bejáratát és szabaddá 
tegye a frontot a védők tüze számára. Egyszerre 
Louis heves lökést érzett bal vállában s ugyan
abban a pillanatban forrón ömlött a vér a kar
jára és nyakszirtjére. Jobbkeze védelmet ke
resve, kapott a szürke szakállas katona karja 
felé, a ki mellett maradt, de már megremegett 
a térde, megbotlott és előreesett a térdig érő 
hóba. 

Jelentés ő exczellencziája számára! 
Egy badeni dragonyos altiszt ugrott le ziháló 

lováról, a mely csak nagy nehezen tud ta fel
vinni a fényes kapaszkodón a Schweder-féle 
pozicziós üteghez. Odalépett a vezetők kis cso
portjához, a mely Werder tábornok köré cso
portosulva lázas izgalommal szemlélte távcsövei
vel a harcz folyását Héricourttól nyugatra. 
A csoport megnyílt és a tábornok szándékosan 
nyugodt és mégis titkolt idegességtől átrezgett 
mozdulattal vet te át a jegyzőkönyvecskéből ki
tépett lapot a dragonyos kezéből. 

A hadvezér némán olvasta a jelentést és 
sűrű szemöldöke kedvetlen gondolkodásban hú
zódott össze széles sapka-ellenzője alatt . 

— Degenfeld jelenti, hogy Chénebiernél ke
ményen szorongatják. Erősítést kér a főpa
rancsnokságtól. 

A tábornok leeresztette a papírlapot, néhány 
pillanatig komoran, számolgatva nézett a földre. 

— Sajnálom, a főtartalékra magamnak is 
szükségem van itt Héricourtnál. 

És aztán, még egy pillanatnyi, utolsó gondol
kodás u t á n : 

— Van kéznél még egy lovas tiszt? 
Eggermann lépett elő, kezét sapkájához 

emelve: 
— Jó. írja hát — maga is, őrmester. «Degen-

feld tábornoknak, Chénebier. Erősítések kül
dése a héricourti helyzetre való tekintettel 
lehetetlen. Chénebiert minden áron tar tani kell.» 
Ide az í r á s t . . . 

Gyors czeruzavonással aláírta a nevét a pa
rancsra. 

— így — a dragonyos vissza a tábori távíró
hoz. Ön, Eggermann hadnagy Bavilliersen, 
Mandrevillarson át , aztán a hegyen át egye

nesen Chénebierbe . . . Vágtasson, a hogy tud — 
megértette? 

A két lovas már a nyeregben ült és galoppo
zott. A dragonyos a műúton Bavilliers felé, a . 
gyalogos tiszt keskeny, de az összeköttetés 
fentartása végett gondosan előkészített hegyi 
ösvényen Mandrevillars felé. 

Eggermannt ezredparancsnoka küldte a fő
parancsnok törzskarához, hogy az ostromló 
sereg parancsa szerint fentartsa az összekötte
tést közte és a harczoló hadsereg között. De 
annyira kiterjedt a hadsereg állása, annyira 
nehéz volt a feladat, szétszóródott elemeit a 
vezető akarat zsinórján tartani , hogy a tábori 
táviró mellett, a mely a főhelyeket összekö
töt te , minden lovon járó tisztnek, a ki rendelke
zésre állott, ordonáncz-szolgálatot kellett tel
jesíteni a fronton belül, már négy nap óta. 
Eggermannak már ropogtak a csontjai. A lova 
ki volt pumpolva utolsó leheletéig. Kímélni 
kellett, hogy össze ne rogyjon. 

Eggermann tanulmányozta a térképet, gon
dosan beosztotta az utat , a kapaszkodókon 
lépésben, a lejtőkön lassú ügetésben, a sík terü
leteken galoppban ment. Tudta, hogy a táviró 
csak Frahierig megy, onnan lovassal kellett 
küldeni Chénebierbe Degenfeld tábornoknak. Ha 
a lovast lelövik, elvész a jelentés, ha ő nem 
hozza el. Azért a kettős küldetés. Tehát erről 
van szó. Eggermann már rég kemény katona 
lett. Nem élt benne ebben a pillanatban semmi 
más, csak a pillanat kötelessége. Meg kellett 
feszítenie utolsó akaraterejét, egy pillanatra 
sem volt szabad szeme elől elvesztenie a rej
telmes összefüggést, a mely a lovas akaratát 
a ló tompa agyába, vezetésre szoruló idegeibe 
átömleszti. És nem tévedt félre egy gondolata 
sem, — sem az öreg anyjához otthon, sem a 
vöröses-szőke leányra a straszburgi Münster-
utczában. 

Egy órai megfeszült lovaglás u tán feljutott 
az erdős hegy csúcsára Mandrevillarson túl . 
Szűzies érintetlenségben feküdt a hósivatag a 

magas tölgyek között a lovas előtt, a ki most 
torony irányában haladt völgynek az erdőn át , 
csak a kompaszra ügyelve, miután a térképnek 
nem vehette hasznát. Végre elérte odalenn az 
erdő szélét — az ördög vigye el, későn érkezett. 
Odalenn a völgyben tombolt a harcz, melynek 
zaja elkábította a magányos lovas fülét. Egész 
világosan felismerhető volt, — Degenfeld csapata 
már visszafelé özönlött Frahier irányába. Ché
nebier nyugati szélét már megszállotta az ellen
ség s a befagyott Lisaine völgyén át kereszte
ződtek a támadók és a badeniek gránátjai. 
Tehát Frahier felé! őrültség lett volna a Lisaine-
völgy felé folytatni az utat . Meg kellett for
dulni és a Bois d'Essayeux csúcsán át Frahier 
felé törekedni. Szegény állat! Nem jutsz olyan 
egyhamar pihenéshez! 

A szegény párából már nem lehetett egy lépés 
galoppot, egyetlen bágyadt trappocskát kiszi

vattyúzni. S mikor elérte Frahier első házait, 
már leszállott a korai sötétség. A tábornok 
nagyon mogorván fogadta a fővezér parancsát. 

— Nyilván csak elől volt szeme, hátul nem, 
hadnagy úr, különben tudnia kellene, hogy az 
ellenség már a Lisaine balpartján áll és gyalog
ságot küld az erdőbe, a melyen át ön jö t t . 
Frahiert sem tudom tartani , ha nem akarom, 
hogy elvágjanak. Lovagoljon vissza és jelentse 
ő exczellencziájának, hogy a Bougeot majorig 
megyek vissza. De ha szabad önnek egy jó 
tanácsot adnom, hát maradjon Essertig a 
műúton s aztán vergődjön át Bavilliers irányá
ban, hogy a nagy hadiútra jusson. Ott való
színűleg ismeri a járást. A hegyekben és erdők
ben^ eltéved a sötétségben, megreked, vagy az 
ellenséges őrjáratok körmei közé kerül. 

Tehát : fordulj, mars! Az ördög vigye, megint 
a nyeregbe! 

Nyaktörő vállalkozás volt átvergődni a most 
már egészen sötétbe borult utczákon, a melyek 
tele voltak zsúfolva municziós oszlopokkal, a 
várakozó gyalogság sötét tömegeivel, a mely 
a házfalak mögött keresett fedezéket az ellen
ség folyton ide zuhogó srapnellsortüzei ellen. 
A műúton délkelet felé özönlöttek a vissza
vonuló osztag oszlopai, védve a hegyektől és 
már nem háborgatva az ellenségtől. Eggermann 
igyekezett elébük vágni, de hasztalanul. Pej 
lovát nem lehetett többé ügetésre birni. 

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

A HÁBOKÚ NAPJAL 
Szeptember 6. Romániai harczvonalunkon előre

tolt hírszerző osztagok csatározásaitól eltekintve, 
semmi különös esemény. Károly királyi herczeg 
lovassági tábornok hadseregarczvonalán a kárpáti 
harczvonalon az ellenség tegnap megújította heves 
támadásait. Nehezen kiküzdött kis előnyöktől el
tekintve, az ellenség minden térnyerési kísérlete 
meghiúsult. Halicstól keletre is elkeseredett küz
délem folyt. Többszöri eredménytelen támadás 
után az ellenségnek végre sikerült ezt a harcz-
vonalrészünket visszanyomni. Lipót bajor herczeg 
vezértábprnagy hadseregarczvonalán Zloczowtól 
keletre a leghevesebb tüzérségi előkészítés után 
véghezvitt ellenséges támadások részben akadá
lyainknál, részben zárótüzünkben omlottak össze. 
A nyugati harcztéren a Somme mindkét oldalán 
nem csökkenő hevességgel tart a csata. 28 angol-
franczia hadosztály támad. A Sommetól északra 
a németek véresen vissszaverték uj támadásaikat; 
egyes szűk területeken tért nyertek. Clery az övék. 
A folyótól délre a francziák Barleuxtől egész a 
Chillytől délre fekvő területig terjedő arczvonalon 
megújított rohamával szemben a németek min
denütt megtartották első állásukat s csak ott ürí
tették ki az első állásokat, a hol a földdel egyen
lővé voltak téve. A kétnapos harczbaD a németek 
10 különböző hadosztályhoz tartozó mintegy 1500 
foglyot ejtettek. Az olasz harcztéren tengeri re
pülőink Velencze és Grado katonai telepeit bom
bázták. A balkáni harcztértn a bolgár-német csa
patok rohammal bevették Tutrakan hét erődjét, 
köztük pánczélos ütegeket. Dobricstól északra bol
gárok nagyobb román erőket visszavetettek. 

Szeptember 7. Bomániai harczvonalunkon Maros-
hévíznél csapatainkat fenyegető átkarolás meg
előzése czéljából a helységtől nyugatra fekvő ma
gaslatokra vettük vissza. Különben a helyzet vál
tozatlan és nincs különösebb esemény. Károly fő-
herczeg lovassági tábornok hadseregarczvonalán 
az ellenségnek harczvonalunk ellen tegnap intézett 
többszörös heves támadásait részben elkeseredett 
közelharczban, részben ellentámadással az ellenség 
súlyos veszteségei mellett visszavertük. Fundul-
Moldovytól délnyugatra támadásunkkal egy erőd
házat, mely az eller ségnek támaszportul szolgált, 
elfoglaltunk. Ez alkalommal 88 sebesületlen fog
lyot ejtettünk. A Zlota Lipa és a Dnyeszter közt 
a tegnap közölt harczok következtében egy elő
készített állást foglaltunk el. Az ellenségnek Brze-
zanytól keletre és délkeletre vezetett támadásai 
semmi eredménnyel sem jártak. Lipót bajor her
czeg vezértábornagy hadseregarczvonalán Böhm 
Ermolli vezérezredes hadseregénél az ellenség egyes 
támadási kísérleteit tüzelésünkkel megakadályoz
tuk. A többi arczvonalon mindkét részről mér
sékelt ágyútüzelés volt. A nyugati harcztéren a 
Sommei csata az egész arczvonalon tart. Az an
golok Ginchynel, a francziák a Sommetól délre 
támadtak sikertelenül. A Berny—Denicourt-szaka-
szon és Chalnes két oldalán a németek ellentá
madással megfosztották az ellenséget kezdetben 
elért előnyeitől. Vermandovillersben az ellenség 
megvetette a lábát. Az olasz harcztéren tüzérsé
günk a görzi szakaszon az Isonzó átjáróit, az 
ellenség Lokvicza melletti állásainkat s a Wippach-
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völgy több községét lőtte. A balkáni harcztéren 
a német-bolgár csapatok szeptember 6-án délután 
2 óra 30 percekor a Tutrakan várostól délnyu
gatra lévő második védelmi vonalon folyt heves 
harczok után a hidfőszerü tutrakani várat végleg 
kezükbe kerítették. A vár őrsége kapitulált "El
fogták a 34 , 35., 36., 40., 74., 79., 80. és 
84. gyalogezredet, a csendőrezred két zászlóalját, 
az 5. tarack- és a 3. nehéz tüzérezredet. Zsák
mányuk lett az egész vártüzérség, sok municzió, 
puskák, géppuskák és egyéb hadiszer. Eddig meg
számoltak : 400 tisztet, köztük 3 dandárparancs
nokot és 21,000 sebesületlen foglyot: zsákmányuk 
2 zászló és több mint 100 modern löveg, a 
melyek között vannak az 1913. évben Ferdinánd 
városnál tőlük ellopott ütegek. A románok vesz
tesége halottakban és sebesültekben rengeteg. Sok 
román katona pánikszerű menekülése közben a 
Dunába fulladt. 

Szeptember 8. Bomániai harczvonalunkon a pet-
rozsény—hátszegi ut mindkét oldalán tegnap dél
után óta harczok vannak folyamatban. Csíksze
redától nyugatra csapatainkat túlerőben lévő el
lenséges támadás elől a Hargitta-hegységre vettük 
vissza. Károly királyi herczeg lovassági tábornok 
hadseregarczvonalán a kárpáti és keletgalicziai 
harczok nem csekély hevességgel folytak. Külö
nösen nagyon elkeseredettek voltak a harczok 
Halicstól keletre. I t t az ellenség háromszor is
mételte meg eredménytelen támadását. Valamennyi 
állásunk birtokunkban van. A nyugati harcztéren 
a Sommenál tüzérségi tevékenység. A folyótól 
délre a németek visszaverték az ellenség táma
dását. A Maastól jobbra a németek a Souville-
erődtől északkeletre tért vesztettek. Az olasz hircz-
tér tengermelléki és tiroli harczvonalának több 
pontján ágyúharcz. A balkáni harcztéren újból 
visszavertünk a Vojusán átkelt olasz osztagokat. 
A Dobrudzsában Dobricstól északra bolgár és 
török csipatok nagyobb orosz-román erőket új
ból visszavetettek. 

Szeptember 9. Bomán harczvonalunkon a pet-
rozsény—hátszegi ut két oldalán lefolyt harczok-
ban csapataink az ellenséget eredeti á'lásától 
négy kilométerre visszavetették. Ezt a haderő
csoportunkat a jobbszárnya ellen irányult uj erős 
ellenséges támadás következtében előbbi állásaiba 
vontuk vissza. Az ellenség ismételt kísérleteit, 
hogy gyalogsággal és lovassággal a Csíkszeredától 
nyugatra emelkedő magaslatok ellen törjön elő, 
meghiúsítottuk. Károly kir. herczeg lovassági tá
bornok hadseregarczvonalán nagy ellenséges had
erőknek a Czibo-völgytől keletre emelkedő magas-
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latok ellen intézett többszöri hiábavaló rohama 
után az ellenség ennek a harczvonalszakasznak 
egyes részeit elfoglalta. Kárpáti harczvonalunk 
többi részein tegnap aránylag nyugalom volt. 
Kelet-Galicziában, Brzezanytól délkeletre és délre 
az ellenség tegnap újból megkísérelte vonalaink 
áttörését, azonban nagy vesztesége mellett min
denütt visszavertük. Különösen kiemelendő az e 
vidéken küzdő török csapatok bátor magatartása. 
E harczokban az ellenség 1000 emberét fogtuk 
el és öt gépfegyvert zsákmányoltunk. A nyugati 
harcztéren az ellenség támadásai alábbhagytak a 
Somme mellett. A Foureaux-erdőnél az angolok, 
a Berny—Denicourt-szakasz ellen a francziák tá
madásai meghiúsultak. A Maastól jobbra újra 
feléledt az ütközet. A németek visszafoglalták az 
elvesztett terü'et egy részét. Az olasz harcztéren 
az ellenséges tüz élénkebb lett. A balkáni harcz-
térfn a Dobrudzsában Dobricsnál az ellenség meg
ismételt támadása újból meghiúsult. 

Szeptember 10. Bomán harczt«rünkön nincs új
ság. Károly főherczeg lovassági tábornok had
seregarczvonalán a Czibo-völgytől nyugatra állá
saink ellen intézett ellenséges támadást vissza
vertük. Kelet-Galicziában csend állott be. Más
különben nincsen semmi kü'önös esemény. Lipót 
bajor herczeg vezértábornagy hadseregarczvonalán 
a harczi tevékenység helyenként megélénkült. A 
Stochod alsó folyásánál az ellenség egy támadási 
kísérletét tüzérségünk zárótüze meghiúsította. A 
nyugati harcztéren a Somme-csata tovább folyik. 
Az argólok rohama a Thiepval és Combles közti 
15 kilométer széles arczvonalon megtört. A Bar-
leux—Belloy-szakaszon véresen visszaverték a 
frarcziákat. A Maas jobbpartján a Thiaumont-
erődtől délre és Fleurytől keletre ujabb ütköze
tek ; a benyomult ellenséget a németek ellentá
madással visszavetették. Az olasz harcztéren a 
tengermelléki harczvonalon a Karszt-fensik és a 
tolmeini hidfő erős ellenséges tüz alatt állott s a 
tiroli h irczvonal egyes szakaszain tart az élénkebb 
tüzérségi és járőr-tevékenység. A balkáni harcz
téren a Dobrudzsában Szilisztria elesett. A romá
nok véres veszteségei az utóbbi harczokban na
gyon jelentékenyeknek mutatkoztak. 

Szeptember 11. Bomán harczvonalunkon Orso-
vától északra csapataink több ellenséges támadást 
visszavertek. A gyergyói és csiki medenczéktől 
nyugatra harczvonalunkat kissé visszavontuk. Ká
roly kir. herczeg lovassági tábornok hadseregarcz
vonalán, az Aranyos-Besztercze völgyétől északra 
és Bafailovnál erősebb ellenséges támadás siker
telen maradt. Egyéb esemény nem történt. Lipót 

bajor herczeg vezértábornagy hadseregarczvonalán 
a Stochod alsó folyásánál az ellenség megújította 
heves támadásait, a melyek azonban tüzérségünk 
zárótüzében vagy árkaink előtt összeomlottak. 
A harczvonal többi részén a helyzet változatlan. 
A nyugati harcztéren Bupprecht bajor trór.örökös 
arczvonalán az angolok 9-iki nagy támadását kö
vető előretöréseket visszaverték. Ginchy körül s 
innen délre uj harczok vannak folyamatban. Lon-
guevalnál és a leuzei erdőcskében előretolt árkok 
az eller ség kezén maradtak. Az olasz harcztéren 
az Etsch és Astach völgy közti harczvonalon az 
ellenség fokozott tevékenysége. Más helyeken 
kinebb olasz előretöréseket visszavertünk. A bal
káni harcztéren nincs lényeges esemény. 

Szeptember 12. Bomániai harczvonalunkon a 
helyzet változatlan. Károly királyi herczeg lovas
sági tábornok hadseregarczvonalán a Kárpátokban 
a harczok tovább folynak. Az Aranyos-Besztercze 
völgyétől északra és a Felső Czeremosz völgyében 
lévő állásaifik ellen intézett ellenséges támadások 
mind eredménytelenek voltak. Kelet-Galicziában 
nincs esemény. Lipót bajor herczeg vezértábor
nagy hadserrgnrczvonalán a Stochod alsó folyásá
nál az ellenség sűrű tömegekben megkísérelte vo
nalaink áttörését, azonban igen súlyos vesztesége 
mellett visszavertük. A nyugati harcztéren Bupp
recht bajor trór.örökös arczvonalán a Somme mind
két oldalán a németek zárótüzükkel meghiúsították 
az ellenség támadási kísérleteit. A Foureaux és 
Lenze erdőben az angolok hasztalan kísérelték 
meg, hogy kézigránát-harczczal tért nyerjenek. Az 
olasz harcztéren az Etsch és az Astach-völgy kö
zötti harczvonalon az olaszok megismételték a 
Monté Spil—Monté Majo szakasz elleni támadá
saikat, de visszavertük őket. A balkáni harcz
téren a Mackensen vezértábornagy parancsnoksága 
alatt álló német és bolgár csapatok folytatják elő-
nyomulásukat a Dobrudzsában. A maczedóniai 
harczvonalon a Vardar-területen élénk tüzérségi 
harczok; a Struma mentén a bolgárok sikeres 
ütközetei. 

Szeptember 13. Bomániai harczvonalunkon Nagy-
szebennél és Hátszegtől délkeletre német csapatok 
érintkezésbe jutottak a románokkal. Károly királyi 
herczeg lovassági tábornok hadseregarczvonalán az 
oroszoknak a kárpáti harczvonalunk ellen Smotrecz 
(Zabiétől délnyugatra) és az Aranyos-Besztercze 
között intézett egységes tömegtámadása a védők 
vitéz ellenállása folytán az ellenség igen súlyos vesz
tesége mellett összeomlott. Lipót bajor herczeg vezér
tábornagy hadseregarczvonalán mérsékelt tüzérségi 
és aknavető tűzön kívül semmi különös esemény. 
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ALAPÍTVA 1914. 

Haiíenberger Vilmos Gyászesetben 
ruhák soron kivül 
festetnek feketére. Nagyvárad. Postafiók. 
Postai megbi/ások gyorsan és pontosan eszközöltetnelí. 

kelmefestő, végy tisztító és 
gő-mosógyáiában 

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

Igen időszerű ! 
Villamos gyógy-
készűlékek beteg
ápoláshoz, kösz
vény, csuz, béna-

p a g 8tb. ellen. 

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

gazdag választékban. 
Legújabb képes árjegyzékét ingyen és bérmentve küldi 

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

Hölgyek 
» « ^ W I M « > » 1 ^ M I > W W W » V « k i i » « i , i ^ g M W M ' i ' '••• w •üiiaiMi | 

senki el ne mulassza azonnal 
megrendelni a hírneves és 
orvosilag kipróbált ártalmatlan 

. . R a v i s a n t " h a j e l t á v o l í t ó k r é m e t . 
Egy kisérlet meggyőzi Önt a fényes és azonnali 
gyors eredményről. Eltávolít hölgyek arczárói, 
karjáról mindennemű hajat. Semmi kezelés l 
Semmi melegítés I Sikerért garantálok 1 Ráken
jük és levesszük és a hajat azonnal és biztosan 
eltávolítja. Arczkrémek, kebelkrém, arczhám-
lasztó. Számos elismerés I Köszönd levelek. 

Kapható : Botár Regina kozm. intézetében, Bpest, Erzsébet-korát 34. 
Szétküldés diszkréten utánvét mellett. Egy tégely ára 10 korona. 
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Az 

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

II MODERN K É M 
a cfme. 

A kémiai tudomány fontossága még sohasem vált 
annyira mindenki számára érthetőre, mint most, 
amikor a háborúban elért sikereinkben oly nagy 
része van a német kémiai tudomány óriási fej
lettségének. A háború eredményekép bizton vár
ható a kémia iránti érdeklődés nagy fellendülése 
B ezért épen jókor, aktuálisan jelent m e : e kötet, 
a mely a kémia eddigi eredményeinek na.'yon 
népszerű, mindenki számára megérthető s mégis 
teljesen tudományos színvonalon álló összefogla
lását adja. A könyvet, melynek szövegét sok ér
dekes kép és ábra illusztrálja, egy kiváló magyar 
szakember, Unger Emil ár. ford. Philip C.Jamei 
nagyhirömunkájából.AFranklin-Társnlat kiadása. 
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M e g r e n d e l h e t ő : 

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

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

MEGJELENT! 
A többtermelés könyve 

vagy 

A kisgazda tudománya 
I r t a : Alvinczy Mihály. 

E könyv a mngyar kisgazdának akar útmutatója és vezetője 
lenni, rámutatva a többtermelés szükségességére és lehető
ségére. Tárgyalja az okszerű gazdálkodás egyes ágait, első
sorban és legkimeritöbben a gazdasági növénytermelést és 
állattenyésztést. A mü í „ „ o l - „ „ „ „ « 
terjedelme 512 oldal. A r a 8 k O r O i m . 

Kapható : 
LAMPEL fi. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai r.-t-nál, 
Budapest, YI., Andrássy-uf 21. és minden könyvkereskedésben. 

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

FELSŐ KEBESKEDELMI ISKOLA 
P O Z S O N Y B A N . 

Érettségi vizsgálat Állaskor?. Internátus. 
Értesítőt kivinatra knld ai Igugatóiág. 

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

Bozsnyay világhírű 

Chinin-
cznkorkája 
és 

Chinin-
csokoládéja 
Nem keserű és igy gyers 
mekek szívesen veszik. 
Milléniumi nagy érem
mel kitüntetve és törvé
nyesen védve. A valódi 
készítmény csomagoló-
papirosán Rozsnyay M. 
névaláírása látható. 1 
drb ára l i fill. 25 drb 
egy dobozban 3 korona. 

£ 

Ghlnto cznkorka 

Kapható minden gyógyszertár
ban. — Készíti a feltaláló : 

lo iuyay Mátyás gyógyn. 
Aradon, Szabadság-tér 8. szám. 

BUSTENI, A HOL A ROMÁN FŐHADISZÁLLÁS VAN. 
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A nyugati harcztéreu Eupprecht bajor trónörökös 
vezértábornagy arczvonalán a Sommetól északra a 
harcz újból fellángolt. Combles és a Somme között 
C8ÍIpatáink nehéz harczot vivnak. A francziák be
nyomultak Bouchavesnesbe. A tüzérségi harczok 
a folyó mindkét oldalán nagy hevességgel tovább 
folynak. A német trónörökös arczvonalán a Maas-
tól jobbra a Thiaumont-szakaszon és a Souville-
szakadék mellett franczia támadások véresen meg
hiúsultak. Az olasz harcztéren az Isonzo-harcz-
vonalon az ellenséges tüz tart. Az Etsch- és az 
Astach-völgy között meglehetős nyugalom állott 
be. A balkáni harcztéren Dobrudzsában a had
műveletek tervszerűen folynak le. A maczedón 
nrczvonalon különös jelentőségű esemény nincs. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált haltak : Az I. Ferdinánd bolgárok 

királya nevét viselő 11. közös huszárezred tiszti
kara gyászlapon tudatja, hogy bajtársa VAIKÓ 
ISTVÁN, őrnagy, a hadiékítményes ezüst és bronz 
katonai érdemrend tulajdonosa és a bolgár királyi 
katonai érdemrend tiszti keresztjének lovagja stb., 
stb., 45 éves korában, az északi harcztéren. — 
STRASSEB ALBERT, miniszteri segédtitkár, tartalé
kos tüzérfőhadnagy, az ezüst és a bronz Signum 
Laudis tulajdonosa, 32 éves korában, az orosz 
harcztéren. — DOLESCHAL REZSŐ, az 5-ik népföl
kelő gyalogezred tartalékos hadnagya, az orosz 
harcztéren, 22 éves korában. — Szobi LUCZEN-
BACHEB JÁNOS, a 18-ik huszárezred hadnagya, a 
kis- és nagyezüst vitézségi érem és a német vi
tézségi érem tulajdonosa, az északi harcztéren, 
25 éves korában. — KÁLMÁN PÁL, honvédtüzérhad
nagy, a legutóbbi volhyniai ütközetekben szerzett 
súlyos betegsége következtében, a krakói járvány-
kórházban. — Stepanoy STEPANÓI KÁROLY, zász
lós, ellenséges golyótól fejen találva. — KREIBZER 
ÁRPÁD, zászlós, a Euss felderítő különítmény vi
téz tisztje, a kis ezüst vitézségi érem tulajdo
nosa. — Ifjú BOLVÁRY GÉZA, fővárosi adóhivatali 
tiszt a 12-ik gyalogosezred zászlósa. — LUKÁCSY 
ENDRE, tüzerzászlós, 21 éves korában, az északi 
harcztéren. — Kerekgedei MAKÓ ENDRE, tanár
jelölt, hadapród, 28 éves korában, az északi harcz
téren, Isakow község (Galiezia) mellett. — HAR-
MATH DÉNES, honvédhadapród, az olasz harczté
ren. — Szőis BÉLA, vadászönkéntes, az olasz harcz
téren szerzett betegsége következtében. — KLEIN 
MÓR, közös gyalogezredbeli hadapród, a koropiczi 

ütközetben. — Ifjabb KOVÁCS LAJOS, gyomai posta
mester, a 69-ik gyalogosezred egyéves önkéntes-tize
dese 24 éves korában, Görcznél. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Lévai 
Koós PÁL, 83 éves korában, Tornán. — SIEGL 
GUSZTÁV, nyűg. gazdasági felügyelő, 77 éves korá
ban, Magyaróváron. — Dr. STRONÉ FERENOZ, nyűg. 
kórházi igazgató főorvos, 72 éves korában, Új
vidéken. — Hodosi KOVÁCH PÁL, 69 éves korá
ban, Budapesten. — Nagybaconi BALÓ LAJOS, nyűg. 
királyi járásbiró, 64 éves korában, Budapesten. — 
BRÜNDL ÖDÖN, a soproni állami felsőbb leány
iskola nyűg. rajztanára, 63 éves korában. — E U P -
PERT VILMOS, műépítész, 60 éves korában, Eákos-
szentmihályon. — EADICH ÁKOS, nyűg. máv. fő
felügyelő, volt országgyűlési képviselő, Kolozs
várott. — FIALA JÁNOS, nyűg. huszárőrnagy, hir
telen. Valamikor segédtisztje volt Eudolf trónörö
kösnek és több külföldi, meg belföldi kitüntetés
ben részesült. — HUDÁK ENDRE, törvényhatósági 
állatorvos, 56 éves korában, Marosvásárhelyen. 

özv. BERGER LIPÓTNÉ, szül. Ehrlich Netti, 81 
éves korában, Budapesten. — Özv. WEICHER 
GYÖRGYNÉ, szül. Dreiszinger Emilia, 78 éves korá
ban, Törökbálinton. — özv. Dr. PRÉM JÓZSEFNÉ, 
szül. Lonkay Lenke, Budapesten. — WALTERS-
KIRCHEN ANNA MÁRIA, grófnő, a Sacre Coeur má
sodfőnöknője, 48 éves korában, Budapesten. — 
PÁLFFY IRÉN, nyűg. püspöki iskolai kézimunka-
tanítónő, 65 éves korában, Szombathelyen. 

SAKKJÁTÉK. 
3022, számú feladvány Traxler Károlytól Bécs. 

SÖTÉT. 

8Í = = 

3019. számú feladvány megfejtése Schleohter Károlytól, 
Világot. Sötét. Világos a. Sutét. 

1. f 6 - f7 _ „ el—eb 
2. Ve4 f stb. 
1. _ _ Hf5 
2. Te4t stb. 
1. . Be8 t. sz. 
2. Ve7 stb. 

1. . _ . .__ c3 
2. Vc4 f stb. 
1 H h 6 - g 4 
2. Fh3—g2f stb. 

Helyesen fejtették meg : A tBudaputt Sakk-kört ( Bu
dapest). — Hoffbauer Antal (lApótvár). — Kintzig Ró
bert (Fakort). — Székely Jenő (Győr). - Báoui Péter 
(Budapest). 

Szerkesztői üzenetek. 
Fejfák alól. Békesség vára stb. Nehezen, szinte da

dogva birja magát kifejezni s a mit elmond, az nem 
erőteljes és megragadó. 

Erdély menekültjei. Érezhetőleg erős belső felindulás 
sugalta, de nem győzi a költészet eszközeivel, sorai mintha 
darabokra vágott próza volnának s a rimei csengés nél
küliek és erőltetettek. 

Charmente. Kezdetleges kis Írásbeli gyakorlat, nem 
lehet semmiféle irodalmi mértékkel mérni. 

KÉPTALÁNY. 

í b e d e I g h 
VttAaos. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A «Vasárnapi Újság* 33-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Egy bolond százai osinál. 

Felelős szerkesztő: Hoítsy Pál. 
Szerkesztőségi inda: Budapest, IV.. Vármegye-utoza II . 

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

LISZKA UIZ Kapható: 
Török József 
gyógyszertára, 

j szeplő ellen 552.5 
I a legbiztosabban ható szer. sz. és Csillag-

A o 1 ** gyógyszertár, 
A r a *± K o r o n a . W Nagyvárad. 

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

„NIMRÓD" 
KÉPES VRDÁSZUJSftG-Ot 

Állandó melléklete: 

„A vadászeb" 
czimü egyedüli magyar nyelvű eb-
tenyésztési szaklap. — M i n d k é t l a p 
gyönyörűen illusztrálva. 

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

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

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hiYat-
::: k ő z n i . : : : 

i inntii i iuiii iniii i iniiuiii i i 

iiiiiiiiiiiiiiíiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiíisiiiíiiinaiaiiiiiaiiiiiiíiiiíiiBii 

<s Olvassa a <s 
hirdetéseket! 

m 

i 

I 
i í i I 
lüii 

W 

| 

1 
k 
1 
Dj 
I I 

oHHü^ÜliÜüÜüüiülü^ 

A Magyar Könyvtár 

kaszetta kiadása. 

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

/ ? JL elbeszélését Má\ 
Ö ^ s f tartalmazza JUJ kötetben, 

külön-külön kötésben, színes borítékkal. 

A. tíz kötet egy kaszettában ára 6 K. 

MAGYAR K Ö N Y V T A R 
A F R O N T R A ! 

Tíz füzet, tartalmaz 64 kitűnő elbeszélést. 

Ara tábori csomagolással együtt 3 K. 

Kaphatók minden könyvkereskedésben, 
m 
^^SiSüüü^üüüirlllirliÜrl 
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9 
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I I 
i I I 
i 
I 
I 
1 
I 
i 
fi 
fi 

38 SZÍM. 1916. (.3. ÉVFOLYAM. 
VASÁBNAPI ÚJSÁG. 607 

r- MMW^HW^ , w mm^*+m 

ÚJ KÖNYV! 
Magyar katonatisztek hőstetteit í 

örökíti meg 

A Hl HŐSEINK 
Tisztjeink hőstettei 
a világháborúban 

W0IN0VICH EMIL KízremttMtok: 
cs. és kir. gyalogsági tábornok REICH ÁRPAD 

vezetése alatt szerkesztette „ . H,. honvédhnszár-alezredei 
VELTZÉ ALAJOS BENEDEK ELEK és 

cs. és kir. alezredes, a cs. és kir. D C v r n c v u n D P r t i 
badilevéltár osztályfőnöke. DtNtUCK lYlAKl/tLL. 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 
A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 
• •• ii .í 

Érdekes újdonság! 

A mai magyar művészet 
KépzSmflvészeti antholósta 

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. 

SGKaaggssasaassgscg!^^ 

Most megjelent 
érdekes újdonság: 

SB2SS33 

A sírin Miúii 
Emberföldrajzi és 

g politikai tanulmány 

Irta: SEBŐK IMRE dr. 

Ára 1 korona ÖO fillér 

Mrgrendelhetű: 

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

és minden könyvárusnál 

M " ••!• , rí 

HIÍÜÍIÍÜÍIÜÜÜIÜIÜÜIÜSÜIÜÜÍÍE 

Kultúra és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

1. Széchenyi eszmevilága. I. Gaal 
Jtuö, Beöthy Zsolt, Prohás\ka Otto
kár, Kenessey Béla, grőf Vay Gáborné, 
gróf Andrássy Gyula tanulmányát. 
Kötve K 1.60 

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

» • ) 
Kötve K 1.20 

§ 3-4. A te rmésze t tudomány fejlődé
ig sének tör ténete . Két kötet. Irta 
§ Wilhtlm Bőlsche, ford. Scbűbfim Aladár. 
© Kötve K 2.40 

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

6. Az emberiség jövője. Irta Heinrich 
Lhotxjty, fordította Schöpflin Aladár. 
Kötve K 1.20 

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

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 

XI. Henr i Bergson filozófiája. Irta 
René Gillouin, ford. Farkas Zoltán. 
Kötve K 1.20 

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

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

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

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

16. Az élet ér te lme és ér téke. Irta 
Rudolf von Eveken, ford. Schöpflin 
Aladár. Kötve K 2.— 

8. A szocziológia vázlata. 17. A gondolatszabadság tör ténete . 
Irta G. Pulanlt, 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. 

- |- Az elhízás - | -
kitűnően bevált ellenszere az arany
érmekkel és oklevelekkel kitünte
tet* D á k o d u l . Nincs túlerő* test, 
nincs kiálló csípj többé, hanem 
csak karéin elepái.s alak és kecses 
terawt. Nem orvosság ez, nem tit
kos szer, csupán a túlerő*, de egóss-
séges egyénnek bizto- eszköze a nor
mális testalkat elnyerésére. Diétára 
nines ntfikség. sem a szokott élet
rend megráltoztatására. A hatás 
megepj. Egy csomag, amely ejrj hó-
Oapraelég, 7 5 0 K, két csomag 14 K. 
Kapható a pénz előleges beküldése 
Tagy utánvét rrellett. Gyártelep: 
Hivaryon eV Co. Newyork. Egyedüli 
szétkrildési hely: Grots Antal ki 
vítelí háza, Budapest. VIII. ker., 

Jözsef-korut 23 n. az. 

HZ HÉRO 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat, 

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

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

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

B»»»"BIHIIIiI«l!SI»II»S:!IBI!!lill!!U!ll]|EIIBIIi;i!!!!:!!l|ill!l 
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Most jelent meg! 

Kpl/esköti Jenő 
Versei 

£>zalay Pál rajzaival 

Ára 3 korona 

Megrendelhető: 

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

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

Most jelent meg 
Kerpely Béla könyve 1 

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

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

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

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

Fronton levő hozzátartozójának nem 
küldhet ennél kedvesebb olvasmányt! 

Most jelent meg! 

KOIXÁNYI BOLDIZSÁR 

YlKFOLTOK 
Énekszó a forgetegben 

1914—1916 

Ára 4 korona 

Megrendelhető: 

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

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

^ ^ ^ ^ ^ . . j . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . j . ^ o j o í o í o } . ^ ^ >£>f(^>i<++>í<>£>í<*>l<Hh*>£>fr+Hh*+>i<+**>£HhHr:>i< 

+ 

* 

Őrizzük meg hősi halált % 

halt kedveseink emlékét!! + 

A világháború majd minden csa
ládból kiragad egy-egy kedves 
hozzátartozót, kinek emlékét szi
vünkbe zárva, feledni nem tudjuk. 
Ezeknek a dicső halált halt hő
seinknek emlékét megörökítendő, 
igen diszes, szép kivitelű fény
képtartó keretet, melybe bár
milyen arczkép beilleszthető, 
2 korona beküldése ellenében 
bérmentve küld 

Méhne r Vilmos kiadóhivatala, 
Eredeti nagyság 2 0 » J Í cm. Tőrvényesen védve. ~ÍXnA — » c f 1 \ / TH \.IO^I> * ¥r> 

Tetszés szerint falra is függeszthető, asztalra is állítható. D U d a p e S T , J V . , C g y e i e m - U r C Z a 4 , 

+ 
+ + + 

+ 
+ + 

* + + + ++ + **>** + + * * * * * * + * * * * ^ 
I ^ W H W < ' 

A hadi technika csodáit 
tartalmazza érdekes leírásban 

az U N I V E R S U M háborús kötete. 
Szerkesztette HANKÓ V ILMOS dr. Ára kötve 8 K 50 fillér. 

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

Kitűnő 

hfi-priiÉl 
Maliit 

W A G N E R 
„Hangszer—Király • 

Budapest, József-körut 15. 
H e g e d d g a r n i t ú r á k 20 koronától 
600 koronáig-. — N a g y árjegyzék 
I n g y e n ! „ W a g n e r " névre ügye ln i ! 

Előleg küldendő. 

Érdekes újdonság I 

íegyezfieÉetíen 

Irta. Dödy 

Ára 2 korona 

Megrende lhe tő : 

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

és minden könyvárusnál 

A magyar katona 
aranykönyve 

WOINOVICH EMIL 
rt. áa kir. gyalogsági tábornok 

fezeién alatt Bzerkesztette 

VELTZÉ ALAJOS 
oa. és kir. alezredes, a cs. és kir. 

badilevéltár osztályfőnöke. 

Közreműködtek I 

REICH ÁRPÁD 
m. kir. honvédhnszár-alesredes 

ál 
SEBŐK ZSIGMOND. 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 

A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 

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

-__fc-r~*- J _ L l J . _ . 

39. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 
SZERKKSZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, SZEPTEMBER 24. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Varmegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f B g t o S ™ 
feltételek: \ Félévre 

Negyedévre 

3 0 korona. /A,fHtó*ninifcá«-val 
10 korona. negteiiéyenk&rit 1 koronával 

S korona. T * -.'^'tói 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
batározott viteldíj is csatolandó. 

KÖTÉLVASUT A GLETSEREK KÖZÖTT. 

A Z O L A S Z H A R C Z T É R R Ő L . — Frank Frigyes rajza. 


