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Gjoznilnk hell — gjozni fogunk!
Dermeszto lidercnyomâstol szabadlult 

fel a kozvelemeny, âltalânos megkbny- 
nyebbules Valletta fel a mâr-mâr vegte- 
tekig felizaklatott kedelyeket! Elerkezett 
a nagy leszâmolâs ideje, mely mar evek 
ota kisertett, de melynek bekovetkeztet 
azert senki sem tudta, senki sem akarta 
komolyan hinni!

Most azonban, mikor monarkiânk ere- 
lyes es ontudatos fel'lepese szinvallâsra 
kenyszeritette ellenfeleinket, kideriilt, 
hogy azok mindenre inkâbb hajlandok. 
mintsem monarkianknak az 6 tekinte- 
lyeneik megfelelb elegtetelt megadiăk. 
mindenki termeszetesnek talâlta, hogy7 
nem feleihettiink erre mâskeppen, mint 
az âltalânos mozgositâssal!

Senki sem kepzelhette el azt a paro- 
xizmus hatârâig meno tomeglelkesedest. 
amelyet monarkiank erelyes lepese az 
orszâg minden retegeben elioidiezett. 
Egy csapâsra hâtterbe szoruit a belpo- 
litika, amely nalunk a kedelyeket leginv- 
kâbb foglalkoztatja, hâtterbe szoruit a 
pârtpolitikai gyiilblkbdes, lecsiliiapuitak 
a szenvedelyek s Magyarorszâgon min
den ember egy felemelb erzesben, — a 
hazaszeretetben egyesul.

Megliehet âliapitani, hogy ezuttal az 
orszâg kozvelemenye is a hâboru mel- 
lett ddntdtt. A nagy kulturneimzetek tor- 
teneteben a legritkâbb eset, hogy az or
szâg minden polgâra,.a târsadalom min
den retege ennyire egybehangzoan, egy 
lelekkel, szivivel es lelkesedessel kivân- 
ja a hâborut. A jelen esetben pedig igy 
âll a helyzet s legfobb Hadurunk, szere- 
tett dreg Kirâlyunk hadiizenete csak az 
egesz nemzet kozohajtâsât pecsetelte 
meg. A nepakarat teljesiilt, amely hala 
az Egnek, az orszâg osszes nemzetise- 
geit egy erzesbe forrasztotta ossze.

Mily ritka s milly lelkesito egy nep- 
szerii hâboru! Ez maga mâr egy felgyo- 
zelem! A mâsik felet pedig ki fogja kiiz- 
denii vitez haderonk, amelyn/ek hatal<- 
mas szervezetet a mozgositâs napjaiban 
mindinyâjunknak alkalma volt megbâ- 
mulnii. Most lâthattuk, hogy mennyire 
nem volt tulzâs az, amikor azt âffitot- 
tuk, hogy hadseregiink egeszen ossze 
van nove târsadalmunkkal; mindenki 
elott vilâgosan âll a teny, hogy a hadse- 
reg egy olyan elo szerve târsadalmunk- 
nak, amelynek gyokere belenyulik min- 
den csalâdnak eletebe!

Magyarorszâg egesz târsadalmât epen 
a hadsereg fiizi ma egy hatalmas rokoni 
kbteliekbe. A Iegidegenebb emberek is 
mint rokonok, mint jo barâtok beszeli- 
getnek egymâssal s cserelik ki erzeimei- 
ket, gondolataikat. A târsadalom szeles

koreiibol meriți tehât haderonk a tovâbbi 
lelkesedest is, amely Ikell, hogy gyoze- 
lemre vezesse fegyvereinket!

Nines kitol felniink! 0 Felsege moz- 
gositâsi parancsa milliokat âlllit fegy- 
verbe, — sa miliio szurony mdgott 
ugyananmyi lelkes ferfi sziv dobog, a 
mely meghatvânyozza a fegyiverek ere- 
jet.

Az orszâg ilyen hangulata mellett, vi
tez hadseregunk ilyen kitiino felkesziilt- 
sege mellett: igazsâgos iigyiink csak 
diadalt arathat!

Simon Elemer.

Hz BlsH hiistett.
A cs. es kir. hadsereg augusztus 11-en 

kelt Rendeleti Kozlonye hozta a mosta- 
ni hâboruban kitiint Bublay Herman cs. 
es kir. sorhaiohadnagv legfelsobb ki- 
tiinteteset. Bublay „elismereseiil az ellen 
seg elbtti vitez magatartâsânak“ a hadi 
diszitmenyes katonai erdemkeresztet 
kapta. O az elso tiszt, kit e hâboruban 
kitiintettek. Hdstetterdl a kovetkezo 
hiteles leirâst kaptuk:

Bublav Herman sorhaiohadnagv a 
Kbros, Szamos, Bodrog es Temes moni- 
torokbol âllo Dunaflotillâhoz volt be- 
osztva es egy olyan jelzbcsonakot veze- 
nyelt, melynek egyetlen egy geppuska 
volt a fegyverzete. Feladata volt, hogy 
a hadianyaggal megrakott gozhajokat 
Belgrad elott elkiserje. Egy ilyen alka- 
lommal a belgrâdi parton levb 16- 
veszfedezekekbol es iitegâllâsokbol a 
gozhajokat heves puska es âgyutiizzel 
ârasztottâk el. Bublav anelkiil. hogv egv 
pillanatig gondolkozott volna. a ielzo- 
cscnakot a szerb part fele irânvitotta es 
hogv az ellenseg tiizet magâra vonia, 
hirtelen megâllitotta iârinuvet s egvetlen 
geppuskâjâbdl az ellenseges âllâsokra 
elenken tuzeltetni kezdett. Erre a szerb 
golyo es grânât zâporeso a meresz kis 
iaremure osszpontosult s a gozhajoknak 
minden veszteseg nelkiil sikeriilt rendel- 
tetesi helyiikre eljutni. Dacâra a meg- 
szakitâs nelkuli ellenseges lovedekzâ- 
pornak, ugy Bublay, mint legânysege 
csodâlatoskepen sertetlen maradt es a 
kis vasbâdogbol epiilt vedtelen esonak 
sem szenvedett seriilest.

Bublav sorhaiohadnagv 1885. evben 
sziiletett, 1904-ben a fiumei tengeresz- 
akademiâbol mint mâsodosztâlyu tenge- 
resz hadaprodot avattâk fol, 1913. mâ- 
ius 1-en lett sorhaiohadnagv. A fdvâros 
eldkelo târsasâgâban mint rendkivul 
szeretetremelto, nagymiiveltsâgii, kivâlo 
ujriembert ismerik. Fia Bublay Ferdinand 
nyug. ellentengernagynak. Orommel

es biiszkeseggel orokitettiik meg hostet- 
tet, mint ragyogd peldâjât tengeresze- 
tiink kivâlo tisztikarăban uralgo lelek- 
jelenletnek es halâltmegveto bâtorsâg- 
nak!

Ofdstge szOlethnapjân.
— Egy ezredparancsnok pohărkoszontoje__

B----- videki nagykozsegben az
ideiglenesen ott tartozkodo 
egyik honved ezrediink kitoro 
lelkesedessel imnepelte augusz
tus 18-ân O Felseget a kirâîyt. 
A tisztikar diszebedjen nyujto- 
di Jancso Ârpâd alezredes, ez
redparancsnok a kovetkezo 
magas szârnyalâsu beszedet 

mondotta,

Igen tisztelt Uraim! Kedves Barâtaim!
Âhitattal eltelve szokta az egesz or

szâg l'akossâga e niapot. — Feiseges ki- 
râlvunk es Urunk sziitetes napjât. — 
megiinnepelni s ezen iinnephez az egesz 
miivelt vilâg hodoliata szokott csatla- 
kozni.

A mai unnepnapon nines meg ez a 
szokott dsszhang az egesz vilâgon. Egy 
irânvunkban gvulblettei eltel't nemzet 
kormânvânak perfid eliârâsa. — melvet 
megtoriliâs nelkiil hagvni a becstellenseg- 
gel lett volna egyenlo — egesz Europât 
liângba boritotta. Nem egv kultur âl- 
lam, hanem tobb hatalmas nemzet az 
ocsmânv. verlâzito orgvilkos gaztettet 
pârtfogâsâba vette. s forron szeretett 
oreg kirâlyunk eletene'k alkonvât. ki 
Europa bekejenek megovâsa erdekeben 
olV sok âldozatot hozott. — ez âltal 
megkeseritette.

De bârmilven sok es hatalmas ellen- 
seggel âllunk is szemben. s bârmilven 
megprobâl'tatâsoknak is van szegeny 
magvar hazânk kiteve. a mi lellkesede- 
siink. hazaszeretetiink es kirâlyhuse- 
giink nem hogv csokkent volna. hanem 
az egesz orszâg reszerol oliv kitoro lel- 
kesedesben nvilvânul meg. rnelv meg a 
magvar tortenelemben is pârattanul âll!

Biiszken mondhatiuk, hogv az orszâg 
osszes nepei nemzetiseg es vallâsku- 
lonbseg nelkiil egv szivvel. egv lelek- 
kel a legnagvobb lelkesedessel tomo- 
riilnek a tron es haza vedelmere. — 
m/elto biiszkeseggel mondhatiuk ezt meg 
inkâbb a monarkia hadba vowulo osz- 
szes csapataira. — melveknek legieny- 
sege tisztieikkel osszefornva. lielkese- 
desben egvarânt foliilmulini iparkodnak. 
s a kblto szavai szerint:

Virâgot tuznek kalapjaik melle
S „egyiitt“ dalolnak a harc mezejen!

Mi is egv ilyen hadba vonuilo ezred 
vagvunk. mely mint a gomba nbtt ki 
tegnaprol mâra a foldbol. melynek 
ugyan mâs tradicioia meg nines, mint a 
magunkal hozott. apâinktol es oseink- 
tol orokolt raiongo kirâlVhiiseg es ha- 
zaszeretet. mely mukodesiink al'apko- 
vet is kepezi. de ez eleg nekiink, inert ez 
mâsra. mint d i a d ai r a nem vezethet!



Megiiugathatatlan a bizalmam. hogv egv 
olv csapat. melvnel az erkblesi tenve- 
zbk ilv magas fokon allanak. becsufe- 
tesen meg fogja âllani helyet, bârhova 
keriilion is.

Ezen sziklaszilard bizalomtol âthat- 
va mertem. neveteikbien es az egesz ez- 
red legenysege neveben ezrediink resze- 
re hadi il'obogbt kerni. Iiogv mindig lât- 
hatoan szemeiink elott tegyen az a ko- 
teiesseg. melvet toliink a Kirâlv es haza 
bizal'ommal elivar.

Ezen vziklasz'lard bizatom toil athatva 
mertem tovâbbâ kedves Barâtaim ne- 
vetekbien es az egesz ezred legenysege 
neveben lelkesiilt hodolatunikat 0 Fel
sege. feliseges Kiralvunlk es Urunk tron- 
ia zsâmolvâhoz a kbvetkezb siirgbnv- 
nvel elhelvezni:

O cs. es kir. Felsege katonai irodâia 
Wien.

A . . . . es . . . . mozgbsitott es ie- 
itenleg mieg bsszpontositott. — es a 
hadiszinterre valo irânyitâsât epedive 
varo menetkesz es hârci vâgvtol ego 

............. ezred tisztikara es legemvsege 
neveben bâtorkodom 0 Felsege leg- 
magasabb sziiletesnapia alkalmabol 
alâzatosan kerni, hogv a felseges 
Tron es Haza irânti kitoro lelkesede- 
siinktol es ragaszkodo szeretetimktbl 
âțhatott legalâzatosabb hodolatunkat 
O Felsege szeretett Kiirâlyunk es 
Hadurunlk tegmagasabb szsine ele. a 
tron zsâmolvâhoz meltbztassek elo- 

: terieszteni. azon szent fogadalmuink- 
kal. hogv ezen uionnan alakult ezred 
melto akar lenni es az is lesz 0 Fel
sege hagyomânyokban es dicsbseg- 

I ben gazdag tobbi ezredeihez. Jancso 
I Arpad alezredes. a m. kir......... ezrede
banancsnoka.
I Amint lâthatjâtok, bizalmam megin- 
Lathatlan bennetek; brbmiinket. bizal- 
Inunkat, harcrakesz lelkesultsegunket 
Isak fokozhatia azon hivatalos h-iradas 
Is. mieilv fegvvereink fenyes gvbzelmet 
liirdeti. rnelvek nagv eredmenvrdl szâ- 
Inolinak be. mert amint Ti is tudjatok. 
Isapataink âtleptek Sabacnâl a Szâvât. 
Losnicânâl pedig a Drinat, s ketsegie- 
len. hogv csapataink mâs helven is ât
leptek Szerbia hatârât.
I Eszaki eltensegunikkeli szemben szin- 
len sikerrel fotv elbnvomulâsunk es 
Ivbzedel'mes seregeink gviiriiie ugv 
Iszakcm. mint delen nyomia az eliense- 
■et orszâguk belseie felie.
I Ilv sok kedvezb kbriilmenv kbzoft 
Ikunk van ezen iinnepnapon. hogv fo- 
loziott bizalommal es szeretettel fordul- 
Imk Felseges kirâlVunk magas szeme- 
Ive fele, s keriiik râ a Mindenhatb ol- 
lilmât. fegwereire pedig hadiszeren- 
Iset, dicsoseget es fenyes gvbzelmet. 
logv maidan uibbl a beke napjaibain 
lo'lidogan iinnepelhessuk meg sok eVen 
It szeretett kirâlvunkat nepei es rajon- 
■âssal szereto katonai brbmere. boldo- 
lulâsâra' es bilszkesiegere!
I Fel'hivlak benneteket. hogv 0 Felsege 
Igeszî egere. iovoltara. fegvverei diada- 
lira uritsiik poharainkat. s lelkesedve 
lialtsuk. bogy 0 Felsege. szeretett ki- 
lălvunk es legfelsobb hadurunk sokâig 
|l jen!

Orosz hatalmi tiirekvESBh.
AZ OROSZ ASPIRÂCIOK TERKEPE

M<4«4K rios.ooo.ooo

A magyar saito a mai viszonyok sze- 
rint akkor teliesiti legnemesebb es leg- 
hazafiasabb feladatdt, amikor a valddi 
tenydlldsok ismertetesevel felszabadit- 
ia kozonsegiinket az alol a sok eloitelet 
es babonds respektus alol, amellyel 
Oroszorszdggal szemben eddigele ■ vi- 
seitettiink. Az is helvtelen felto"4s vol- 
na ugyan, ha ellensegunket barrni ok- 
nal fogva lekicsinyelnenk, mert takti- 
kai szempontbol egyâltalâban nem vol- 
na celravezetb. De megszâmlâltatâsuk 
es feibetslesuk oraja elerkezett. Semmi 
sem hiâbavalo most, ami ennek az or- 
szagnak es ennek a nepnek târgvilagos 
megismeresere vezet.

Oroszorszâg regi es kozelmult ha
talmi tdrekvesei leg.iobban râmutatnak 
ennek az eszaki âllamnak Achilles-sai- 
kaira. Ismerjuk nagvon jol ezeket a 
konnyen sebezheto pontokat, maguk- 
bol a ielensegekbbl kiolvastuk az orosz 
csâszâri leveltâr legtitkosabb irâsait es 
diplomaciai fondorkodâsait, s mar rd 
is nyomtuk a keziinket osszes iitoereik- 
re.

Nem csupân agyaglâbai voltak ennek 
az eszaki koldsszusnak, ha mâr hason- 
lattal kell elniink — hanem hi.iiân vol
tak a szerves elet egvik legsziiksege- 
sebb kovetelmenvenek. a lelekzoszer- 
veknek. Olyan hatalmas foldteriilet, a 
mely magdban veve csaknem kiilon vi- 
lagreszt alkot, nyilt tenger nelkiil nem 
egyeb mozdulatlan, eletkentelen test- 
nel. Ha az orosz hatalmi tbrekveseket 
es teriilethoditasokat a maguk rugoi 
szerint merlegel.iuk. arra a kovetkezte- 
tesre .iutunk egy reszrol, hogv ennek 
az orszâgnak egvik lec^'etbevagbbb 
kerdese az volt, hogv Europâban is, 
meg Âzsia fold.ien is szabad tengerhez 
jusson. Nagy Peter car ota hagyo- 
mânyszeriileg ez adott legnagyobb gon- 
dot a kormânyzo elmeknek, legtobb 
had.iâratuknak ez volt a vegso celia. 
Ereztek, hogv a Balti-lenger nem az 
ovek. mert a Skagerrak, a Kattegat fe- 
lett idegen nemzetek orkbdnek. Az or- 
szâg fbvârosâhoz vezet ez az ut. s 
amely pillanatban ezeket a tengerszo- 
rosokat idegen nemzet elzâria, abban a 
pillanatban Szentpetervâr sorsa meg 
van pecsetelve. Ma annal is inkâbb. 
mert az elpusztult balti flott'a meg ntn- 
csen kiepitve.

A Fekete-tenger partvidekein egesz

I az 1877—8-iki orosz—tbrbk hâboruig 
bezârolag bârmily nagv aranyokban 
io-.vekeztek is tert hoditani fegvverre1 
es gazdasâgi eszkbzbkkel. ez a hatal
mas beltenger is csak holt viz maradt a 
szamukra. Pedig a tengerpart feleresze 
az 6 hatalmukba keriilt. Amig azonban 
a mai nemzetkozi jog fennâll es amig 
a Boszporuszra es Dardanellâkra a tb
rbk eroditmenvek âgvui neznek. addig 
akâr hadâszati, akâr kereskedelmi te- 
kintetben ennek a tengernek az erteke 
is minden brâban illuzoriussâ vâlhat. 
Ha ezeket a tengerszorosokat Tbrokor- 
szâg egv adott pillanatban aknâkkal el- 
zârja — mint ahogyan most tort ent — 
akkor Oroszorszâg errol az oldalâroi 
is egyetlen iitesre megbenul.

A harmadik tenger fele vezeto kijâ- 
rat Vladivostoknâl van. Ez az egyiediili 
hasznâlhato kikotoie egesz Sziberiânak. 
A itranssiberiai vasut reven bârmennvi- 
re idekapcsolodik is az europai Orosz- 
orszâghoz, ennek az utobbinak vedelme 
vagy bârminemii biztonsâga szempont- 
jâbol jelentosege teljesen eltorpiil. Az 
a rengeteg tâvolsâg, amelv Szentpeter
vâr es Vladivostok kbzbtt van. csaknem 
lehetetlenne teszi ennek a kikbtonek 
katonai szempontbol valo ervenvesiile- 
set. Lâttuk az orosz—japân hâboruban. 
S ha ezenfeliil ideszâmit.iuk meg. hogv 
Korea es az egesz japâni szigetorszag 
egy âttorhetetlen szoros vasgyuriit ke- 
pez a vladivostoki itengerbbol kbriil, ak
kor tokeletesen tiszta kepet alkotunk 
magunknak arrbl, hogv mennvi az er
teke ennek a harmadik tengernek is.

Oroszorszâgnak valbsâggal nines 
szerencsefe a tengerviz kibriil. S mivel 
ez a mai helyzete kiilbnbbzo bonvodal- 
mak egyiittmukbdese eset'ere a biztos 
megfulladăshoz vezethetne hadâszati 
es gazdasâgi teren, magâtol ertetodik. 
hogv mâr ket evszâzad ota azon volt 
minden orosz kormâny, hogv nyilt ten- 
gert es vele egviitt biztos letalapot biz- 
tositson a birodalomnak. Igv kell meg- 
itelni mâr Nagv Peter car kora bta azt 
a folyicn fel-felbukkanb torekvest, hogv 
Konstantinâpolv es vele egviitt a Fe- 

i kete-tenger kulcsa orosz kezre keriil- 
jbn. A XVII, szâzadban kezdbdo es a 
Kaukâzus birtokâcrt folvtatott ketszâz 
esztendos kiizdelemnek tulaidonkeppen 
az volt a focelia, hogv Oroszorszâg 
kijuthassen a Perzsa-cbblhoz. A per- 
zsiai zavarokba valo beavatkoziâsnak 
es a tavalvi evben a bakhtiârokkal folv
tatott csatârozâsoknak semmi kbziik 
sem volt bizonvos humanisztikus el- 
vekhez, amelvek Perzsia belso bekeje- 
nek a helyreâllitâsât lettek volna hivat- 
va elbidezni. A politika nyilvânvalb volt: 
iiriigyet talâlni arra, hogv Oroszorszâg 
Perzsiân keresztiil elerhesse a szabad 
vizeket. Anglia beavatkozâsa folvtan a 
terv nem sikeriilt, sot eppen vissză.iâ- 
ra fordult, mert Perzsiât ez a ket hata- 
lom hallgatolagosan ketteosztotta 
ugyan, de olyanformân. hogv a tenger 
fele eso reszt Anglia kapta s az eszaki. 
kevesbbe ertekes szârazfoldi zona ke- 
riilt csak orosz erdekkbrbkbe. Ugv 
lâtszik, India birfoklasa miatt tortent 
ez ilyenkeppen.



Mas irânvba kellett tehât fordulni. A 
legutobbi balkâni hâboru alkalmâval 
nem azert' tâmogatta Oroszorszâg 
Szerbia âllâspontjât annyi nvomatek- 
kal, mint hogyha a delszlâv testverek 
iigye annyira a lelken fekiidt volna. A 
pânszlâvizmus mindig csak egv nagv- 
hatalmi szeker ele fogott igaslo volt. Jo 
lett volna. ha Szerbia tengerpartot kap- 
hatott volna az Adria keleti felen, mert 
ezâltal tulajdonkeppen Oroszorszâg 
nyomult volna egesz az Adria-tengerig.

Amikor, eppen Ausztria-Magyaror- 
szâg energikus ellenâllâsa folytân, ez 
a lOrekves sem sikeriilt, tortenelmi sor- 
rend szerint a Skandinâv-felsziget tele 
irânyultak az aspirâciok. Finnorszâg 
alkotmânyanak megsemmisitese utân 
mâr csak Svedorszâg es Norvegia meg- 
hoditâsa kdvetkezhetett, amelynek 
eredmenyekeppen korlâtlan urai lett'ek 
volna a Balti-tengernek es jo hosszu 
partvonalon kijuthattak volna az any- 
nyira âhitott nyilt tenger tele. Finn- 
orszâgnak orosz csapatokkal valâ meg- 
rakâsa s a hatârok es kikotok lâzas 
erositese Svedorszâgban ertheto ide- 
gesseget keltett. Sven Hedin a hires 
âzsiai utazo, aki eveken keresztiil a sa- 
jât szemeivel lâttia az oroszok keleti 
terjeszkedd politikâjât es nem legvâlc- 
gatcttabb eszkozeit, meglâtta benne a 
fenyegeto veszedelmet hazâjâval szem- 
ben es eroteljes hangu feihivâsokban, 
eloa'dâsokban siirgette Svedorszâg ha- 
târainak vedelmet es a hadsereg gvors 
fejleszteset a tervbe vett orosz irivâzio 
ellen. A kozvelemenyt es vele egviitt a 
kormanyt is sikeriilt1 felrâzni a vede- 
lemre, es ma mâr Svedorszâg fegyver- 
ben dll minden keleti tâmadâssal szem
ben.

Kelet fele Mongoliân es Madsuriân 
keresztiil a nyilt Sârga-tengerre valo 
kijutâs mâr regebbi torekvese Orosz- 
orszâgnak. de fokent 1912. ota aktuâ- 
lis, miota Kina koztârsasâggâ alakult. 
es Mongolia orosz tâmogatâssal fiig- 
getlenseget nyert. Nyilvânvalo, hogy 
ez a fiiggetlenseg csak âtmeneti âlla- 
potnak kesziilt az Oroszorszâgba valo 
bekebelezteteshez.

Mindezen nagyetvâgyu torekvesekkel 
szemben a vilăghăboru mai kepe ugy 
alakult, hogv az Oroszorszâg ditai fe- 
nyegetett nyilt tengerek osszes ornem- 
zetei fegyverbe dllottak. A Balti-ten- 
ger m-iatt erzekeny Svedorszâg moz- 
gositott, a Boszporusz es Dardanellâk 
veddje, Tordkorszâg, âltalanos mozgo- 
sitâst rendelt el s vegiil a Keletâzsiai 
tengereken erdekelt Japan szinten ka- 
tonai elokesziilet'eket tesz.

A szlâv vilâghatalmi fektelenkedes 
megtermette a maga gviimdlcseit. Az 
egyes megfenyegetett allarni es nemze- 
ti erdekek kiildn-kiildn keszen vannak 
a leszâmolâsra. Idâig vezette Orosz- 
orszâgot1 allamferfiajnak telhetetlen- 
sege.

Egyreszrol azonban az binds felfogâ- 
sukat sok tekintetben igazol.ia a biro- 
dalom szerencsetlen foldrajzi fekvese. 
Bârmi âldozatok ârân is es bârmely 
idegen allam testen keresztiil is, ki kel

lett volna jutniok valahol egv szabad 
tengerhez, mert erezte Oroszorszâg- 
ban mindenki. hogv ha egv esetleges 
nagv europai konflagrâcio eseten a 
hozzajuk vezeto tengerszorosokat si- 
keriil elzarni, az ennek a birodalomnak 
teljes osszeroppanâsâra vezet.

Ma mindez az elofeltetel megtortent, 
s ha most mâr a legpontosabb szâmi- 
tâsok sem csalnak, — elerkezett az 
ideie Oroszorszâg teljes osszeroppa- 
ndsdnak.

Mert ugy kell felfogni a helyzetet, 
how ennek a nagv testnek ket lelegzo 
szerve volt Europa tele: a Balti-tenger 
es a Fekete-tenger. A*:’id a ket torkâra 
râszoritottuk a keziinket, meg mielott 
megmozdulhatott volna, s ezâltal a 
gyozelem biztositeka mdris a mienk. 
Oroszorszâg hermetikusan el van zâr- 
va minden oldalrol. Szovetsegesei sem 
fegvverrel, Sem penzzdl nem siethet- 
nek tâmogatâsâra. S ha ezenfeliil meg- 
gondoljuk meg azt is, hogv Julius vegen 
es augusztus elejen kellett volna meg- 
tortenni Oroszorszâgban a rendes ara- 
tâsnak, amelv idoszak eppen az âltalâ- 
nos mozgositas ide.iere eset't magunk 
elott Idtjuk ennek a birodalomnak a 
ketsegbeejto gazdasdgi helyzetet. Aki 
megfordult valaha Oroszoi^zâgban 
aratâs ideien, az tisztân lâtja ennek a 
koriilmenynek dbnt'd .ielentoseget a 
had.iârat kimenetelere. Az aratâs itt a 
klimatikus viszonvckra valo tekintettel 
csak egy-ket hetig tart'hat. A gabona, 
fokent az eszakabbra eso teriileteken, 
meg sem erik egeszen s mâr is vege 
van a nyârnak s ekkor aztân gvorsan, 
ahogv csak bir.iâk, le kell aratni. Nem 
is er râ megszâradni a mezon, a szâri- 
tâs fedett csiirben mestersegesen, tiize- 
les utjan*tbrtenik. Uwanitt megy veg
he a gabona kicseplese is. Sietve haza 
kell hordani a mezdrol. mert minden 
âtmenet nelkiil beâll az esos oszi ev- 
szak, s minden termesiik tonkre menne 
kiilonben. Ebben az idoben az oroszor- 
szâgi falvak teljesen neptelenek, min
denki kiinn dolgozik a mezon, nem 
csak nappal. hanem. ha lehet. holdvilâg 
mellett, meg ejszaka is. Eppen erre az 
iddre esett a mozgositâs. — Elvittek a 
munkabiro ferfiakat es elvittek a lova- 
kat. Tel’es lehetetlenseg, hosv Orosz
orszâgban az iden rendes lefol.vdsa le
gyen az aratâsnak. Ez a kbriilmeny 
pedig vegzetes csapdst jelent rdjuk. — 
Hiszen a legnormâlisabb viszonyok 
szerint is minden esztendoben nehâny 
miillio orosz alattvalo ehinsegben szen- 
ved. Mert a birodalomnak hoi egvik. 
hol mâsik feleben a zord eszaki iddiâ- 
râs teljesen tonkre teszi a vetest. S a 
kormânyniak meglehetos erofeszjt’ese- 
be keriil evrol-evre, hogv segitd akcio- 
val ezt a kronikus ehinseget legydzze. 
De mi fog tdrtenni az idei esztenddben? 
A vilagtol elvâgott es penzzavarokkal 
kiizdo birodalomnak nem lesz mod.iâ- 
ban. hogv segitseget nyuitson a biztos 
pusztulâs elott âllo nep millioinak. — A 
belso forradalom elkovetkezese ezek 
utân minden ketsegen felul âll.

Ezt jelenti Oroszorszâgra nezve a 

tengerszorosok elzârâsa Eszakon es 
Deien.

A hâborut veliik szemben mâris meg- 
nyertiik a legelso sakkhuzâsnâl. Lehet- 
nek meg az orosz csapatokkal veres 
kuzdfelmeink. de gvozni most mâr 
egyediil csak minekiink lehet. Nem a 
jbvenddles ketes ertekii lehetosegenel 
fogva, hanem az elore megfontolt szâ- 
mitâs es az okok meg okozatok tor- 
venyszerii, kerlelhetetlen elkovetkezese 
szerint.

9 FiildliSzi tengeri francia hajeraj.
Franciaorszâg hajohadânak legna- 

gyobb reszet a Fibildkozi-tiengeren tart- 
ja. Ezt kivânja Marokko, Algir es Tu- 
nisz viedelme es ezen orszâgoknak az 
anyaorszâggal valo zavartalan ossze- 
kottetese.

Hajohada a kiivâlo Lapevriere tenger- 
nagy parancsnoksaga alatt 13 pâncelos- 
bol âll. Ezek kdzul 2 superdreadnought 
(a Courbet es a Jean Bart), mindkettr 
igen eros harcegyseg, jo tiizersegi fel 
szerielessel, 12 hâromszâzot miliimete 
res es 22 szâznegyven millimetere! 
âgyuval; vizelszoritâsuk 21 ezer tonna 
sebessegiik 21 csomo

Azutân: 6 Danton-tipusu dreadnought 
melyeket annak idejen ugy Franciaor 
szagban, mint a kiilfoldon elenken meg 
kritizâltak, hâtrânyukul rovân fel, hog; 
keves a tiizersegi felszerelesiik. 4 hâ 
romszâzot es 12 ketszâznegyven mm.-e 
âgyu van rajtuk; 18.000 tonna a vize 
tolcdâsuk es 19 csomo a gyorsasâgul

Hozzâjuk sorol 5 olyan csatahajc 
melyek nem dreadnoughtok ugyan, erd 
felso pâncelczâsuk es felszerelesiik foly 
tan azonban barmilyen modern csats 
hajo tâmadâsânak ellenâllhatnak. Eze 
koziil a Patrie es Republique, 4 harorn 
szâzdt es 16 szâzhatvannegy mm.-e 
âgyuval, a Verite, Justice es Demokrc 
tie pedig 4 hâromszâzot es 10 szâzk 
lencven mm.-es âgyuval van felszere 
ve. Qyorsasâguk 19 csomo.

Osszesen tehât: 2 superdreadnough 
6 dreadnought es 5 dreadnought ertek 
pâncelos a francia Foldkozi-tengerj he 
joraj nagy csatahajoinak letszdma.

Prosperâljon, ter.ieszkediek, legye 
nagy es hatalmas a Vdroskereszt e 
tartsuk mindnyâjan szem elott azt a 
igaz mondâst a Voroskeresztre nezvi 
mely igv hangzik: In hoc signo vinces 
ebben a .ielben gyozni fogsz!

Hissziik, remeljiik. hogv a Vdroske 
reszt egylet utjân az egesz tarsadi 
loin reszt fog venni a mento, sdt monc 
hatnânk honmento munkaban. s

Hissziik ezt azert, mert csak egyesii 
erdvel lesziink kepesek a viharos idvc 
nek ellentâllni.

(Bâro HAZAI SAMU



HOtzendorfi Cort Ferenc IM
— Hadmuveleteink tervezoje. —

| gâlatra vonatkozo eloirâsai a Con-rad 
hangoztatta elveken epiiltek fel. S hogy 
a mii a zseniâlis alkotâsok tartos hatâ- 
sât mennyire elvezte, an-nak legjobb bi- 
zonyiteka az, hogy dacâra a Conrad 
irodalmi tevekenysegeben beâllott tiz- 
■eivies szimetnelkl. senki sem sziint meg ot 
Europa legnagyobb katonai lângelmeje- 
mak tartani.

Teljes tiz ev elt-elte utân jelent meg 
mâsodik: „Die Qefechtsausbildung der 
Infanterie" cimii nagy munkaja. Hogy 
ennek nagyszeriiseget megerthessiik, 
kenytelenek vagyunk egy koriilmenyre 
kiternii, amelynek ismerete nelkiil laiku- 
sok nem ertenek meg egeszen a mii je- 
lentoseget.

Ahhoz, hogy a hadsereg bârmely 
fegyverneme harcrakesz katonasâggâ' 
kepeztessek ki. a kikepzest vegzo tisz- 
teknel sok evi tapasztalat, fâradsâgosj 
aprolekos utânjârâs. nagyr koriiltekintes 
es lankadatlan szorgalom sziikseges. A 
csapattisztek. akik ugyszolvăn egesz 
eletiiket a legenyseg kikepzesenek szen- 
telik. persze legjobban ertenek a katonai 
tevekenyseg e legfontosabb âgâhoz es 
nem is akarjâk elhinni, hogy a vezerkari 
tisztek. akik csak nagy idokozdkben s 
akkor is csak egy-ket evi idotartamra 
jutnak a csapathoz, tudâssal potolhat- 
nâk a hiânvzo sok evi tapasztalatot.

Nos hat Conrad 3—4 evi ezredpa- 
rancsnokoskodâsa utân a fent emlitett 
miiben olyan boles tanâcsokat âd a gya- 
logsâg kikepzesere, zseniâlitâsa meg a 
legaprobb reszletekben is olyan- nyil- 
vâr.valo, hogy nines olyan gyal-o-gsâgi 
ezredes, aki — toltotte bar egesz eletet 
a csapatnal — a gyalogsâgi szakdiolgok- 
ban tobb bolcsesseggel volna megâlidva 
Conrâdnâl.

Ez az Europaszerte tudott zsenialitâs 
az, ami hihetetlen mervii munkabirassal 
es kiristâlyos jeltemmel pâro-sulva az 
egesz monarkiâban legmeltobbâ tette 
Conrâdot a vezerkar fonokenek âllâ- 
sâra.

Az uj âllăs elfoglalâsa utân .termesze
tesen nem volt tobbe alkalma arra, hogy 
a katonai irodalom teren mukodjek. 
Egesz munkâssâgât -tekototte a renigeteg 
teendo es az a kimo-ndhatatlianul sullyos 
felelosseg, ami ezzel a vezeto âllâssal 
egviitt iar. Irodalmi tevlekenysege im-

A hâborunak szelfemi es anyagi >erte- 
lemben valo elokeszitese, a mozgositâs- 
ra vonatkozo bonyolult utasitâsok meg- 
plkotâsa, a hadjâratnak ăltaLănos meg- 
kervezese, a liadseregeknel harcosok- 
pan es hadianyagokbam (loszer, elelme- 
bes, ruhâzat, egeszsegiigyi felszereles 
ktb.) beâllo fogyatekok pâtlâsânak elo- 
beszitese mind-mind egyetlen egy em- 
pernek. a vezerkar fonokenek a 
leiladata. Nem csoda, ha a mos- 
lani komoly napokban nagyon sokak- 
lak tekintete feleje fordul, ha kerdo es 
iirkeszo pillantâsokkal szeretnek kiis- 
lierni a hadvezetoseg e tegfontosabb 
Izemelyiiseget. S a kivâncsisâg vegcelja 
mindig az, vajjon jo kezekben volt es 
lan-e a tent felsorolt nemcsak fon-tos, de 
Hz egesz nemzet eletebe vago feladatok 
■egoldasa.
I Mi katonak oszinte ltlekkel tanuskod- 
■iturik ameliiett, hogy edes magyar ha- 
Rnknak, hadseregiinknek. deli itjusâgâ- 
■ik sorsa a legjobb kezekben van. 
Ba hadvezert tamogathajta a hadisze- 
Bncse, a minisztert naggya teheti a ked- 
ftzo koriilmenyeknek veletlen osszeta- 
■kozâsa, a vezerkar fonoket azonban 
■ak a mindehek felett valo egyeni kivâ- 
■sâg. a tudâsnak es jelfemnek nagysze- 
«ege, a zseniâlis eleslâtâsnak es erely- 
■k szerencses osszedlelkezese teheti 
BltoVâ âllâsâra. 
■Donradban a felsorolt kivâlo tulajdon- 
«oknak mindenike a leheto legmaga- 
■ib mertekben meg van. Zseniâlitâsa 
Bmbeotlo es europaszerte tudott do- 
H. „Zum Studium der Taktik“ cimti 
Bve egyetlen csapâssal mindenkit 
Bggyozdtt arrol, hogy Napoleon es 
Bltke 6ta nem volt hozzâ hasonlo nagy 
Bonai elme. 
^mli'ntha az ujjâbol szopnâ a tudo- 
Bnyt: addig soha nem sejtett nezo- 
Butbol, valbsaggal lebilincselo erdekes- 
^■gel tarigyalja a harcaszat szâraz ta- 
Bt, uj szabalyokat, mondhatnok orok- 
Bervenyes tanteteleket âllit fel, a re- 
Bket pedig o-lyan jâtszii ko'nnyedseggel 
^Ki erthetove, hogy az olvasot valo- 
^Bgal' megdobbent-i az a zseniiâlis egy- 
^ftiiseg, amivel 6 bonyolult dolgokat 
^Bloan megm-agyaraz es a gondiolatok- . mar azokban- a gyonyo-rii emllekiratok- 
^B az a merhetetlen gazdagisâga, a( ban folytatodott, amelyeket felforgato 
^■y minden mondatabol kirajz-ik. j jellegii reformjainak megiindokolâsâra 0 

„Zum Studium der Taktik“ valiosâ- Felsegehez terjesztett fel1 s amely-eknek 
|B tudomanyos forradal'mat kelitett Eu- nemelyikeben e sorok iroja nagyon so- 

■iban. Mindeniutt evekig fo-glallkoztak kat gybnyorkodott.
?;Bival, uj elirheleteit mondhatjuk egesz' Reformjai nem a kiilfoldi hadseregek 

■opa effogadta. A nagyhatalmak gya- tanullmânyozâsâbol, nem kiprobâl't in- 
; Bați szabâlyzatai es a harcteri szol-: tezmenyek es intezkedesek utânzâsâ-

bol fakadtak, hanem egytol egyig onâl- 
16 alkotasok, az 6 zseniâlis talâlekony- 
sâgu agyânak szulemenyei. Reformjai- 
val ugyszdivan kiserletez-ni sem kel-lett, 
mi-ntha a gyakorlati kiprobâlâst is po- 
tclni tudta volna langeszevel.

Legelso sorban termeszetesen az 6 
sziikebb tisztikarat, a vezerkari testii- 
Ietet reformâlta. A vezerkari tisztek Iki- 
kepzeset szol-gâlo, ugynevezett hadi is- 
kolanak idotartama-t az addigi ket evro-l 
hârom ev-re emelte, s a tancelt es tan- 
tervet is megvaltoztatta. Most az addigi 
ket evi tananvagot hârom ev alatt. a ve
zerkari tudomâny es szolgâlat legap- 
robb reszleteibe valo behatolâs melitett 
is. minden kiilbnbsebb megerbltetes nel- 
kiil sajâtithatjâk el az iskola hallgat-oi.

Hogy a vezerkari tisztek kivâlosâgât 
' emelje, leszâllitotta a vezerkar letsz-â- 

mât inert szerinite a monarkia a hadse- 
regebol evenkent legfeljebb 35—40 iga- 
zân kimagaslo tehetsegii s tudâs es 
szorgalom tekinteteben is jovai az âtla- 
gon feliil emelkedo tisztet tehet kivâ- 
lasztani. A vezerkari ttszteknek pedig 
ilyeneknek keli lenniolk.

Szigoru intezkediesekkel biztositotta 
azt, hogy a hosszadal-mas irodai szolgâ
lat el ne puhitsa a vezerkari tiszteket. 

i Naponkenti lovaglâst, a sportok minden 
I âgânak gyakorlâsât, hosszabb (80—100 

kiliometeres) messze I-ovaglasok vegre- 
hajtâsât tette minden vezerkari tisztre 
kotelezove. Igy alkarja a test fiirgeseget, 
hajUekonysagat es a fizikai teljesito ke- 
pesseget megtartani azon celbol, hogy a 
haboru fokozott test! fâradaimai es nelL 
kiildzesei a vezerkari tisztek szelterni 
rugekonysâgât ne befol'yâsoljâk hâtrâ- 
nyosan.

Azutân a csapatkikepzes megreforma- 
lâsâhoz fogott. E celbol mihellyt az 
orosz japan haboru tapasztalatait erve- 
nyes-iteni Iehetett, uj gyalbgsagi -gyakor
lati sz-abâlyzatot dolgozott ki, melynek 
a harcra vonatkozo fejezeteit egesz t-er- 
jedelmiikben maga Conrad irta meg. Az 
6 langeszenek fenyessege arad ki azok- 
nak minden sorâbol. Egesz Europa ât- 
vette ezen bolts eloirâsokat.

A csapatkikepzes tokeletesitese celjâ- 
’ bol' es hogy a magasabb parancsnokok- 
nak a csapat vezetes gyakorlâsâra a 
valosagnak legmegfelelobb alkalmat 
nyujtson: kikiiszobolite az oszi nagygya- 
korlatok elozetes megaltapodas es pa- 
rancsszerinti llejâtszodâsât. Amennyire 
bekeben egyâltalân fehetseges, harc- 
szeriive tette a gyakorllatoikat. A ivtesz- 
premi kirâlygyakorlatok voltak az el- 
sok, melyek Conrad elvei szerint jât- 
szodtak le. Dacâra a gyakorlatok fâ- 
raszto voltânak, a tegutolso kozember is

J
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rendkiviil’i erdekl'odiest tanusitott az ese- 
menyek menete irant es a dollgot olyan 
komolyan vette, hogy peldaul a Sio-Ka- 
pos csatorna egyiik hidorsege a mindeni- 
aron âtjutni akaro el'lenseges lovassâg 
lovait iveresre szurkâlita. Az iliyen, — 
termeszetesen idejekoran besziintetett 
tulkapâsok is jellemzik, hogy a gyakor- 
latok meg a hozzâ nem erto kozembe- 

■rekre is a valosâgot sok tekintetben 
megkbzelito benyomast gyakorolitak. Az 
iden a demokracionalis ovrnl kilkiiiszo- 
bolesevel es a fohadiszâWâsnak a gya- 
korbtok teriileten kivuli eil'helyezesevel 
ujabb reformokat akart eletbe lieptetni.

Hogy a felsorolt s a nyilvânossâg 
eldtt keresztiil vitt reformokon kivii'l, 
hoi mindeniitt ervenyesiilt Conrâd iid- 
iv'os befolyâsa, az nem jutott koztudo- 
mâsra. Mi, akik kbzelebbrol figyelhet- 
tiik meg az 6 miiikodeset. tanuskodhat- 
nank amellett, hogy peldaul milyen sze- 
dito felforgatâst vegzett a hâborus eld- 
keszuletek labirintusaban, s tanuskod- 
hatunk a mell'ett is, hogy minden iigyre 
nezve a tegnagyobb âldâs volt az, ha a 
Conrad figyelme râtereldddtt.

Aki valaha is erintlkezett a vezerkar 
fonokevel, naprol-napra nagyobb elra- 
gadtaiassal orvendett annak, hogy mo- 
narkiânkat ilyen lângesszel âldotta meg 
az Isten.

Most ezekben a komoly orakban, ini- 
kor a magyar anyâk szâzezrei aggod- 
nak szeretteik sorsa miatt, nem ârtott 
tudtâra ad'ni mindeneknek. hogv a ma
gyar hazanak. a magvar ifjaknak. idven- 
do boldogsagunk oszlopaink sorsât is- 
tentol gazdagon megâldott boles kezek 
intezik.

Akik kbzelebbrol ismerjiik vezerka- 
runik fonbkenek kivâlosâgait, a magyar 
haza sorsâert aggodo sziviink osszes 
vâgyakozâsâval kivânjuk, hogy Conrad 
barb a hâboru menetere minei nagyobb 
befolyâst gyakcroljon. Hunt.

ELOF1ZETESI FELHIVAS.
A „Kiiliigy—Hadiigy* heti szemlere, mely 
rdvid fennâllâsa alatt nemcsak az erde- 
kelt korok elismereset nyerte el, hanem 
vâltozatos es friss tartalmâval, megbiz- 
hato ertesiileseivel es izleses kiâllităsâval 
az egesz monarchia sajtdjanak osztatlan 
tetszeset vivta ki: aug. ho 1-vel ui elo- 
fizetest nyitottunk.

A „Kiiliigy — Hadiigy‘‘ heti szemlet: 
piskârkosi Szilâgyi Lajos dr., cs. es kir. 
kamarâs, vezerkarnâl beosztva volt ny. 
szâzados szerkeszti, munkatârsai a legki- 
vâlobb tollu kiiliigyi es hadiigyi szaktekin- 
telyek.

Eldfizetesi âr: negyedevre: 4 korona. 
Mutatvânyszămot keszseggel kiildiink.

A „Kiiliigy — Hadiigy“ kiadohlvatala 
VIII., Nepszinhâz-utca 16.
Telefon: Jozsef 51—15.

H gilăghăboru.
I. fl diplomăciai ESEmEnyeh naploja.
Julius 23.

A monarkia Szerbiâhoz jegyzeket intez; 
a vâlaszra 48 ora idot ad.

Julius 25.
Szerbiâban elrendeltek az âltalânos moz- 

gositâst; Szerbia ki nem elegito vâlaszt ad; 
belgrâdi kovetiink elhagyja a szerb fovârost.

Julius 26.
O Felsege elrendelte a reszbeli mozgosi

tâst. A szerb kirâlyi udvar es a kormâny 
Nisbe koltbzik.

Julius 28.
A monarkia hadat iizent Szerbiânak.
Franciaorszâg biztonsâgi elointezkedese- 

ket tesz.
Oroszorszâgban a kiewi, moskwai, kazâ- 

ni es odessai katonai keriiletekben elrendel
tek a reszbeli mozgositâst.

Julius 29.
Belgiumban hârom tartalek evfolyamot 

behivtak.

Julius 30.
Az Uj szerbiâban mindinkâbb terjedo zava- 

rokrol hirek erkeztek.

Julius 31.
O Felsege elrendelte az âltalânos mozgo

sitâst.
Vilmos csâszâr kiadta a parancsot, hogy 

hâborus veszely fenyeget, az elointezkede- 
sek megteendok; egyben Szentpetervârhoz 
ultimâtumot intezett, 12 ora alatt vâlaszt 
kert; a franciâkhoz is ultimâtumot intezett, 
a vălaszra 18 ora idot adott.

A car elrendelte az egesz orosz hadero 
âltalânos mozgositâsât.

Bulgâria semlegessegi nyilatkozatot tett 
a monarkia es Szerbia kozti hâborurol.

Nemetalfold kirâlynoje elrendelte az âl
talânos mozgositâst.

A svâjci hadsereget hadilâbra âllitottâk.

Augusztus 1.
Vilmos csâszâr elrendelte az osszes ne

met haderok mozgositâsât.
Franciaorszâg delutân 4 ora 30 perckor 

ugyanezt elrendelte.
Finnorszâgra es a finn oblokre kimondtâk 

a hadiâllapot bekoszontet.
Svedorszâg semlegessegi nyilatkozatot 

tett a monarkia es Szerbia kozti hâborura.

Augusztus 2.
A szentpetervâri nemet nagykovet este 7 

ora 30 perckor Szentpetervâron âtnyujtotta 
a nemetek hadiizenetet.

Franciaorszâg es Algir- egesz teriiietere 
a hâboru egesz tartamâra kimondtâk az 
ostromâllapotot.

Augusztus 3.
A nemet birodalom es Franciaorszâg kozt 

beâllt a hadi âllapot.
Nemetorszâg folkerte Belgiumot, hogy 

csapatainak keresztiilvonulâsât engedje meg.
Olaszorszâg semlegessegi nyilatkozatot 

tett, egyben elrendelte a reszbeli mozgosi
tâst.

Svedorszâg szinten.
A torok birodalom teriiietere ostromâlla

potot rendeltek el.
Az Egyesiilt-Âllamok semlegessegi nyilat

kozatot tettek.
A român kormâny a hatâr vedelmere in- 

tezkedeseket tett.

Augusztus 4.
Belgium a nemetek âtvonulâsâra vonat 

kozo kerelmet visszautasitotta, erre a ne 
met kovet Briisszelt elhagyta.

Anglia kerdest intezett Belgium semle 
gessegenek megsertese miatt Nemetorszâg 
hoz.

Anglia este 7 orakor hadat iizent a ne 
met birodalomnak,

A francia kamara Nemetorszâgnak szol 
hadiizenetet egyhangulag elfogadta.

Torokorszâgban elrendeltek a reszbe 
mozgositâst.

Svedorszâgban behivtâk a nepfolkeloke
Svâjc semlegessegi nyilatkozatot tett. D; 

nia szinten.

Augusztus 5.
A monarkia hadat iizent Oroszorszâgna 

Montenegro hadat iizent a monarkiânak.

Augusztus 6.
Szerbia hadat iizent a nemet birodalor

Nemetalfold semlegessegi nyilatkozatB 
tett. Egyptom szinten.

Torokorszâg elrendelte az âltalânos moB 
gositâst. S

Augusztus 7. “
A nemet birodalom ujra iizenetet intezO 

Belgiumhoz, hogy kimelje meg orszâgâtB 
tovâbbi hâborutol.

Dânia semlegessegi nyilatkozatot tett I 
orosz—osztrâk-magyar hâborura.

Szerbia ervenytelennek nyilvânitja a nl 
narkiâval kotott szerzodeseket es megâll 
podâsokat.

Augusztus 8.
Belgiumban kihirdettek az ostromâllal

Portugâlia kijelenti, hogy az angol si 
vetseges târshoz hii marad.

Japân a tâvoli keleten a tengeren Iei 
szodo esemenyektol teszi fiiggove mal 
tartăsât.

Joffre tâbornok a francia hadsereg H 
parancsnoka, kiâltvânyt intezett az H 
szâsziakhoz.

A norveg flotta mozgositâsât elrendell

Augusztus 10.
A montenegroi tengerpart ellen kimcl 

jâk a blokâdot.
A monarkia es Franciaorszâg kozott nB 

szakad a diplomâciai erintkezes.

Augusztus 11. ;;
A megbetegedett Merey romai nag-B 



vetiink helyere bâro Machio Kâroly osztâly- 
fonokot rendelik ki.

Montenegro hadat iizent Nemetorszăg- 
nak.

Augusztus 12.
Nemetorszâg lefoglalta az ellenseges âi- 

lamok koveteleseit.

J Augusztus 13.
Anglia es Francia orszâg hadat iizentek a 

monarkiănak.
Belgium elutasitotta a nemetek augusz- 

tus 7-i iizenetet.
A Kaukâzusban kitort a forradalom.
Az ukrajnai forradalmi part kiâltvănyo- 

kat bocsâjtott ki.

Augusztus 14.
Nemetorszâg a nemzetkozi joggal ellen- j 

kezo hadviselesi mod miatt figyelmezteto 
jegyzeket intezett Franciaorszâghoz es Bel- 
giumhoz.

Ket japân hajohadosztăly utrakelt (i?).
A bolgâr kormâny a hadsereg sziiksegle- 

teire kimondta a kiviteli tilalmat.
A szerb kir. udvar es a kormâny Nisbol 

Skopljeba (Uszkubbe) koltozott.
A gorog minisztertanâcs a mozgositâs 

elokeszitesere intezkedeseket tett.

Augusztus 15.
A nemet nepfolkelest behivtâk.
Bulgâriâban kimondtâk a hadiâllapot be- 

koszontet.
Az angol kormâny 100,000 onkentes to- 

borzăsâra hirdetmenyt tett kozze.
A franciâk Tuniszban, az angolok Egyp- 

tomban elrendeltek az ostromâllapotot.

Augusztus 16.
A krakoi lengylek klubja kiâltvânyt in

tezett az osszes lengyelekhez,

Augusztus 17.
Olaszorszâgban szeptember 30-ig terjedo 

moratoriumot rendeltek el.
Kpzhirre teszik, hogy a dân kormâny a 

Szund-ban, valamint a Nagy- es Kis-Belt- 
ben tengeralatti aknâkat helyezett el.

Augusztus 18.
A porta jegyzeket intezett a hatalmak- 

hoz, .hogy a Dardanellâkon ât torekvo ke- 
reskedelmi hajok a drotnelkiili tâvirokeszii- 
lekeiket leszerelni kotelesek.

A torok kormâny megvâsârolta a nemet 
korinânytol a Goeben păncelos cirkâlot es 
a Breslau cirkâlot.

Augusztus 19.
Kars orosz katonai keriiletben kitort a 

lâzadâs. •
Japân ultimâtumot intezett Nemetorszâg- 

hoz.

Lapunk az âllamvasutak 
palyaudvarain es minden 
nagyobb dohănytozsdeben 
es konyvkereskedesben 
kaphato. — Mutatvăny- 
szâmot kivanatra minden- 
kinek szivesen ktildunk.

2. fl hadiesemenyeh naploja.
Julius 29.

A Drina mellett kisebb harcok voltak.

Julius 30.
A zimonyi hidnâl kisebb tiizharcok vol

tak.
A Szâva melletti Progar kozsegnel egy 

âtkelni akaro szerb bandât hatârcsapataink 
visszavertek. Velke-Gradiste mellett sajât 
tiizersegunk ket felszereles alatt âllo szerb 
gozhajot megsemmisitett.

Augusztus 1.
A nemet—orosz hatâron apro csatâroză- 

sok folytak. A 8. porosz hadtest egyes re- 
szei Luxemburgot megszâllottâk. Az Augs
burg nevii nemet cirkâlo Libau orosz hadi- 
kikotot bombâzta.

osszekottetesbe leptek Orosz-Lengyelor- 
szăg teriileten.

Augusztus 3.
Czenstochau, Kalisz es Bedzin orosz vâ- 

rosokat nemet csapatok szâltâk meg. Me- 
mel nemet vâros helyorsege az orosz hatâr - 
csapatok eloretoreset visszaverte. Nemet 
csapatok megrohantâk Kibartyt. Francia 
csapatok tortek be Elszâszba.

Augusztus 4.
Tiizersegi hare Belgrâdnâl. A vâr es a 

megerositett âllâsok a Dunaparton erosen 
megseriiltek. Nemet hadihajok az algiri ten- 

gerparton Philippeville es Bone megerosi
tett kikotoket megrongâltâk. A torokok a 
Boszporuszt es a Dardanellâkat elzârtâk,

Augusztus 5.
A szerbek a boszniai hatâron Vardiste- 

Rudonâl megkisereltek a betorest.

Augusztus 6.
Olkusz, Woldbrom es Nowe-Brzesko 

orosz vârosok kezeinkbe keriiltek.
Az orosz hatâron Lautenburg es Soldau 

kozt a betoro orosz lovas csapatokat a 
nemetek visszavertek.

A nemetek elfoglaltâk Alexandrowo 
orosz vârost es Briey francia helyseget.

A montenegroiak Trebinje irânyâban 
megkisereltek a betorest.

A nemet es osztrâk-magyar csapatok

Augusztus 7-
Miechov orosz vârost lengyel onkentes 

csapatok szâllottâk meg.
Adamowka mellett csatârozâs folyt; az 

orosz lovassâgot visszaiiztek.
Az Amphion nevii angol cirkalo es a 

Konigin Louise nemet aknaelhelyezo hajok 
a Themse torkolatânâl elsiilyedtek.

Az angol miniszterelnok az alsohâztol
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felhatalmazăst kert, hogy a hadsereg let- 
szâma 500 ezer fovel szaporittassek.

Nemet csapatok reggel 8 orakor Liittich 
vârât bevettek.

BRUXEIUS n.k™.,'.
UJTTiCH

/

Augusztus 12.
Jedrzejow orosz kozseget osztrâk-ma- 

gyar csapatok szâlltâk meg.
Csapataink Sabâcot bevettek.

Augusztus 13.
Csapataink tobb ponton bevonultak Szer- 

biâba es az ottani ellenseges eroket visszb- 
vetettek.

Augusztus 14.
Csapataink a Loznica es Ljesnica kozt 

fekvo magaslatokon megerositett âllâsban 
volt ellenseget megvertek. A szerbek ugy 
itt, mint Sabâcnăl, ellentâmadâsokat intez- 
tek, ezeket azonban csapataink visszavetet- 
tek.

Augusztus 16.
Vilmos csâszâr a harcterre utazott, 

Augusztus 17.
Az orosz hatâr kozeleben levo Stalluponen 

nemet vâros mellett az I. nemet hadtest 
csapatai fenyes gyozelmet arattak.

Augusztus 18.
Zenta nevii kis cirkâlonk eltiint,
Mlava orosz vârost a nemetek megszâl- 

lottâk.
Csapataink Progarnâl âtleptek a Szâvât 

es Obrenovac szerb vârost bevettek.
Boljetinâcz leza vezetese alatt alatt 10 

ezer albân betbrt Szerbiâba (?).
Londonbol Krisztiăniâba az a hir erkezett, 

hogy a nemetek Belgiumban mâr Dinant-ig 
eldnyomultak.

Sir John Jelicoe tengernagy az angol | 
flotta foparancsnokâvâ, Madder tengernagy 
pedig a tengereszeti vezerkar fonokeve ne- • 
veztettek ki.

Az angol kormâny az angol Vickers ceg- 
nel epiilt ket torok dreadnoughtot a sajât 
celjaira lefoglalta.

Augusztus 8.
Radziwilov, Woloczysk es orosz Nowo- 

sielica helysegeket osztrâk-magyar csapatok 
szâlltâk meg.

A nemetek megszâllottâk Aland szigetet.
Zalosce kornyekerol orosz lovas jâroro- 

ket iiztek vissza.
A montenegroiak Teodot bombâztâk.
Az oroszok Hango nevii kikotojiiket 

szetromboltâk.

Augusztus 9.
Egyik cirkâlonk elpusztitotta Antivari 

radioâllomâsât.

Augusztus 10.
Lengyel loveszifjak elfoglaltâk az orosz 

Wk. Ksiaz helyseget.
A San-folyo mellol es Brody kornyeke

rol az orosz lovassâgot visszaiiztek.
Miilhausen nemet vâros mellett a neme

tek a franciâkon fenyes gyozelmet arattak.
Lagarde mellett a 15. francia hadtest egy 

dandâra sulyos vereseget szenvedett.
Albân csapatok gyiilekeztek a szerb ha- 

târnâl.

Wreschm eorq.e.skjs
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Augusztus 11.
Angol hadihajok Nemet Kelet-Afrikâban 

Dar-es-Salam kikbtojet bombâztâk.

A montenegroi csapatok tâmadâsât visz- 
szavetettek.

Marggrabova nemet hatârvârost egy orosz 
kiildnitmeny felgyujtotta, azutan vissza- 
vonult.

Schirmek elszâszi vâros kozeleben egy 
vakmeroen es elovigyâzatlanul elonyomulc 
nemet kiilonitmenyt kudarc ert.

Augusztus 15.
Csapataink a szerbeket Valjevo irânyâ- 

ban iildozik. A varasdi 16. gyalogezred 
szivos vitezseggel harcolt.

Augusztus 19.
A nemet lakossâg Belgiumban Pervez mel

lett, visszavetette az 5. francia lovas hadosz- 
tâlyt.

Bajor es bâdeni csapatok Schlettstadt mel
lett megvertek az 55. francia gyalog dandârt.

Augusztus 20.
A nemetek bevonultak Briisszelbe.
A nemet csapatok Tirlemontnâl gyoztesen 

harcoltak.



Egg nyugalmazott tabomk szdzata 
volt mdehez.

A m. kir. lugosi 8. honved gyalogezred 
egyik napiparancsâban a kdvetkezo lelek- 
emelo s a honvedseg lelkesedesere kivaloan 
jellemzo sorok jelentek meg:

Ezrediink volt kivâlo parancsnoka, Nagy- 
solymosi Koncz Frigyes nyugalmazott al- 
tâbornagy ur Onagymeltosâga akkor, mikor 
mi egy gyiilolt es aljas ellenseg ellen harc- 
ba indulunk, hogy rajtuk — tia kell, eletiink 
es veruuk felâldozâsâval — biineikert meg- 
tcrlâssal el j (ink, reânk gondoit es fenkolt 
lelkuletevel nekiink „Nyolcasoknaka ko- 
vetkezo bucsu udvozletet kuldotte:

„Mint a derek lugosi 8. lionved gyalog- 
ezred egykori parancsnoka szolok Hozzâtok 
kedves bajtârsaim!

Lelkem ohaja volt, az Ezredtol — elso 
kivonulâsa alkalmâval az ellenseg ellen, — 
szemelyesen bucsut venni; Isten segedelmet 
es âldâsât az ezred arcvonala elott kerni!

Sajnos, nem tehettem!
Az ezred emlekezeteben van meg ma is, 

mennyire becsiiltem az ezred minden egyes 
emberet mint lelkes honvedet az egesz ez
red es annak kivâlo szellemet, mennyire 
szerettelek benneteket egyesen es egyiitte- 
sen! Igy most is lelkem legbensobb kivâna- 
tai kisernek benneteket. Midon egy ellen- 
segre rontotok, mely szeretett tronorbko- 
siink . . . es sok mas, sot sajât kirâlyânak 
legyilkolâsa âltal is belyegezve es sujtva 
van Istennek âtkâval, melyet ki nem ke- 
riilhet!

Isten âtkânak vegrehajtâsâra vagytok hi- 
vatva Ti is kedves bajtârsaim es hogy hi- 
vatâsszerii kotelesseget minden egyes hon
ved igaz lelkesedessel teljesitendi az ellen
seg elott, arrol biztosit engem a lugosi 8. 
honved gyalogezred elismert kivâlo szelle- 
me, harckeszsege es harckepessege!

A loveszetbeni magasfoku kikepzettseg- 
tek leend az ellensegnek veszte, magatoknak 
pedig vedo pajzsa, mely fed es biztosit ben- 
neteket s majdan elve juttat vissza a szere
tett csalădi korbe, melybol most egy aljas 
ellenseg konoksâga ragadott benneteket ki! 
Ezert is reâja Isten âtka! Reâtok pedig Is
ten âldâsa, amelyert a tâvolbol esedezem! 
Terjetek mindannyian a hâborubol a diadal 
baberjâval koszoruzva epen es egeszsegesen 
vissza a sziilok, rokonok es szeretett gyer- 
mekek lelkes bromere!

Vitezek es bâtrak lesztek mindannyian, 
azt tudom es igy biztos lesz nektek a harci 
baber koszoruja, a gyozelem dicsosege, a 
Kirâly es Haza hâlâja. Magam pedig ko- 
szonetemnek mâr most azâltal akarok ki- 
fejezest adni, hogy a hâborubol visszatero 
ezred legbătrabb es legvitezebb tisztesei es 
honvedjei szâmâra:

Egy darab 1000 (egyezer) koronâs koro- 
najâradekot teszek le a m. kir. honvedelmi 
miniszter Onagymeltosâga kezehez! Ezen 
ezerkoronâs jutalmat a hâboru utân az ez
red tiszti es legenysegi âllomânyâbol vâ- 
lasztando bizottsâg fogja a legerdemeseb- 
beknek odaitelni es 100, 200, 300 es 400 
koronâs reszekben kifizetni!

Derek honvedeim, lojjetek jol! A kote- 
lessegtudâs es Istenbe vetett bizalom ve- 

zessen benneteket bătrân es lelkesen az el- 
lensegre!

Legyen tietek a gyozelem! Isten veletek!
Wien, 1914. evi augusztus ho 1-en!

Koncz s. k. altâbornagy".
Derek „Nyolcasok"! Midon ezt nektek 

— jelen parancsommal — tudomâstokra ho- 
zom, megkovetelem toletek, hogy a Ki- 
râlyert es Hazâert hadba szoiitott ezredem 
minden egyes tagja jol vesse a szivebe ezen 
tapasztalatokban gazdag, nemes szivii baj- 
târsunk gyonybrii udvozletet.

A nemes celra tett ajândekât pedig hâ- 
lâs szivvel kbszbnjiik!

„Nyolcasok"! mi ma vagy holnap . . . 
a csataterre indulunk! Fogadjâtok meg ta- 
pasztalt volt eloljâronk szavait es erdemel- 
jetek ki nagyszerii ajândekât! Igyekezzetek 
mennel tbbben dicso, bâtor, megfontolt es 
okos magatartâsok âltal az ajândekra erde- 
mesekke vâlni es neveteket a m. kir. hon
vedseg es ezrediink torteneteben arany be- 
tiikkel megorokiteni!

Eljen a kirâly! Eljen a Haza! Hozza meg 
gyozelmiink es a Ti bâtorsâgtok apâitok, 
anyâitok, felesegeitek es gyermekeiteknek a 
beket, a joletet es a boldogsâgot! Hir, di- 
csoseg es baber a ,,Nyolcasok"-nak! Isten 
minket ugy segeljen! Ammen!

Letay Gyula s. k. ezredparancsnok

9 „Feldbinde" es a „Rartusthe" 
eltiltfsa.

A cs. es kir. hadsereg fdoarancsnok- 
sâg 0 Felsegetbl a Kirâlytol nyert leg- 
felsdbb felhatalmazâs alapjan elrendelte, 
hogy a hadrakelt seregnel a hadsereg 
kdrleten beliil a tâbornokok, torzs- es 
fotisztek szolgălati jelveny gyanănt ki- 
zârdlag a borovet viseljek. Ennek foly- 
tân a vezerkari tiszteknel es parancsor- 
tiszteknel a tăbori vâllov, a gyalogsâgi 
tiszteknel a derekdv (szolgalatidv, Feld
binde) a lovassâgnâl es tiizersegnel pe
dig a vâllszijjas tbltenytâska (Kartu- 
sche) viseleset eltiltottâk. Az intezkedes 
nyilvân azon okbol tortent, hogy a tisz- 
tek a legenysegtbl a feltiino sârga szinii 
jelvenyek elhagyâsa folytân meg nehe- 
zebben legyenek megkiilonbdztethetok.

Ez az intezkedes a hadseregkorlet mo- 
gbtti orszăgreszekre azonban nem vo- 
natkozik.

HirdetBSBhEt
a ,,Kulugy-Hadugy“ 
reszere felvesz a 
kiadbhivatal: Nep- 
szinhăz-utca 16. sz.

9 nazarenus hatona.
Vaîiamelyik napilap hozta a liirt, hogy 

egy nazarenus ikatonankat, ki vonako- 
dott fegyvert fogni, agyonlovettek.

Ugy hisszuk, bogy a szigoru iteletet 
mindenki helyesnek talalllla es felesleges 
is bizonyitanunk. hogy; hâboru idejen 
az engedelmesseget megtagado kato- 
nâra kisebb biintetes, mint a halal, ki 
nem szabhato.

Tekintettel azonban arra, hogy a 
sajtcban idonkenl olyan cikkek is nap- 
vilâgot lâttak, melyek rokonszenvet 
igyekeztek kehteni a nazarenusok irant, 
szuksegesnek lâtjuk, bogy; olvasoinkat 
e kerdes felol is helyesen tâjekoztas- 
suk.

Mindenekelott: meg kell allapita- 
nunk, hogy a magyar nazarenusok 
Șzent Mate evangeliomânak XVI. re- 
szet, mely az oldd’klo tegyvereket el- 
tiltja, mesteriesen felremagyarâzzâk. 
Az eredeti, igazi nazarenus vallâs ezt 
nem kovetelte. Henesey Lajos a naza
renus vallâs hitelveii! tartalmazo k!ony- 
veiben a fegyverfogâst nem tiltotta, 
nem kârhoztatta, sot mivel minden ha- 
tosâgot Isterifâl ereddnek tartott, az 
engedelmesseget megkovetelte s a 
fegyverekkel valo gyakorlâs miatt az 
Isten elotti felelosseget azokra hâritoitk 
ta. akik azt elrendeltek. A magyaror- 
szâgi nazarenusok tehât nem a Hen- 
csey-fele eredeti tanokat koveiiik, ha- 
nem utolag vettek fel fogadalmukba a 
iegyver îogâsâtol valo tartozkodâst, 
nyilvân a sajât erdekiikben.

Mâsodszor: az 1868. evi XL. t.-c. 1. 
szakiasza szerint „a vedelmi kotelezett- 
seg âltalânos es minden vedkepes âl- 
lampolgâr âltal szemelyesen teljesiten- 
dd“. Az 1895. evi XLIII, t.-c. 3. szakasza 
szerint pedig: „Vallâsi hite vagy egy- 
hâzi szabâlyai senkit sem menthetnek 
fel torvenyen alapulo bârmely koteles- 
seg iteljiesitesetdr*.

A nazarenus katona tehât dsszeiitko- 
zesbe io a torvenveikikel. vallâssal. em- 
berekkel. fennâlld târsadalmi renddel. 
El’vezi miinldazon ellonvoket. amelvekct 
az âllami elet nyujt, de mikor a hazâert 
verrel kell âldozni, akkor disztingvâl. 
Az egyik tdrvenyt vâllaljai, a mâsikat 
nem. Ez nem tiirheto; ha valahol. ugy 
itt indokclt az elrettento pelda es mi, 
kik a most hadilâbra âllitott seregnek 
mindig dszinte bâmuloi es a hadiigy- 
nek leglelkesebb zâszlovivoi volrnnk, 
csak brommel regisztrâlhatjuk, hogy 
a sok-sok szâzezer kozit nazarenus egy- 
ketto akadt.



Hz ellenstg elott...
Az egesz orszâg fegvverben all. 

Nines csalâd, melynek veret hadba ne 
szolitottak volna. Gondolatban az itt- 
honmaradottak is veliik vannak. Min
den gondolatunk a harctere. a harco- 
soke, kik legszentebb hivatâsukat gya- 
koroljâk. Kiket nagvoknak, hosdknek 
lâtunk es tudunk; olvanoknak, minok- 
nek a katonai szentirâs: — a Szolgâlati 
szabâlyzat 28-42. pontjai — a magyar 
honved katonât leir.iâk. Elvezettel ol- 
va^nk, elvezetesebben. mint akarmit. 
hogy ebben a nagv hatalmas es dicso 
badseregben, melynek haditenveitol 
mindnvâiunk sorsa fiigg. miiv szavak- 
kal tanitottâk a harcos helves magatar- 
tâsâra a katonât:

A legmagasabb kovetelmenyek a honved 
irânyăban hâboruban tâmasztatnak.

Az eskii, melyet a honved kirâlyânak tett 
a haza dicsosege es jolete, valamint sajât 
becsiilete, melyet mindenkor szeplotlenul 
meg kell ovnia, azt parancsoljâk neki, hogy 
kotelessegeinek teljesiteseben sem veszely- 
tol, sem âldozattol vissza ne riadjon es az 
ellenfel lekiizdesere minden testi es szelle- 
mi erejet felhasznâlja.

Valamennyinek osszhangzo, tervszerii 
mukodeseben rejlik az ero; egyenkint, ha
bar felâldozo erofeszitesek donto ered- 
menyt nem biztositanak.

Ezen elv ertelmeben cselekedjek a hon
ved, akâr magasabb aliasban, mint eloljâro 
vezet es vezerel, akâr alârendelt viszony- 
ban, mint egyszerii harcos mukodik is.

Az iitkozetben a honved teljes bizalom- 
mal engedje ât magât eloljâroi vezetesenek 
es azoknak feltetleniil engedelmeskedjek.

Emellett nemcsak az ellenfelt folytonosan 
szemmel kell tartania, hanem eloljăroinak 
vezenyszavaira, jeleire, figyelmezteteseire 
is a legteljesebb figyelmet kell forditania, 
hogy azokat gyorsan, elszântan es minden 
akadâly dacâra is teljesithesse, az ellenseg- 
nek pedig leheto legtobb kart okozhasson.

Kiizdjon, mint vitez harcoshoz illik, fe- 
lelem nelkiil, âlhatatosan, de elhamarkodâs 
nelktil es ne csiiggedjen a legveszedelme- 
sebb helyzetekben sem.

A zâszlok, eloljârok es foljebbvalok ol- 
talma es vedelmezese, vesze'yeztetett baj- 
târsak tâmogatâsa, kiilonosen a legnagyobb 
veszely pillanatâban, oly kotelessegek, me- 
lyeknek elmulasztâsa nemcsak az egyes 
honvednek szegyenere vâlik, hanem az 
egesz csapat johirnevet is kărositja.

Aki vâlsâgos pillanatokban csiiggeteg 
szavakat ejt, aki fegyvert vagy loszert el- 
hâny, az engedelmesseget megtagadj a, ma
gât az iitkozetbol onhatalmulag kivonni 
igyekszik, vagy zsâkmănyol, az, elrettento 
pelda gyanănt a csapat szemelâttâra a csa- 
patparancsnok, illetoleg a kozbelepd elol
jăro âltal szemelyesen, vagy ennek paran- 
csâra haladektalanul felkoncoltatik.

Honvedek, kik a legvegso ellentâllâst 
nelkiil magukat foglyul adjâk, ha okef gya. 
vasâg terheli, a legszigorubban biintettetnek.

Rendetlensegbe jutott, vagy visszavetett 
csapatok a sorakozo jelre leggyorsabban 
akkent tartoznak ismet gyiilekezni, hogy 
ujra harcba vezethetok legyenek.

Ily vâlsâgos pillanatban mutatkozik a de- 
rek, jol fegyelmezett csapataink igazi erteke.

Aki az ellenseg kozeleben îutva szânde- 
kosan a gyiilekezo helyen tul tovasiet, a 
legsulyosabb buntetes alâ esik; es ha az el- 
so hivăsra oda vissza nem ter, a harcvonai 
mogott levo tisztek âltal, vagy ezek paran- 
csâra felkoncolhato.

A gyiilekezo helyen, a parancsnok tavol. 
leteben a jelenlevo legfoljebbvalo vagy 
rangban legidosebb, sziikseg eseten a leg- 
regibb ido ota szolgâlo honved, tartozik ât- 
venni a parancsnoksăgot es azzal egyiitt a 
felelosseget a csapat rendezett gyiilekeze- 
seert es tovâbbi megfelelo alkalmazâsâeri,

Ugyanazon elv ervenyes, ha a gyiilekezo 
helyen kiilonfele csapattestek reszei talâl- 
koznak, vagy szetugrasztottak ismet egye- 
siilnek.

A sebesiiles folytân harckepteleneket ki- 
veve, az iitkozetbol onhatalmulag eltâvoz- 
nia senkinek sem szabad. Konnyen sebesiil-
tek, mihelyt sebeik be vannak kotozve, — 
azok pedig, kik a harcolo ăllomănybol ki- 
vetelesen a sebesiilteknek a kotozo helyre 
valo szâllit|âsăra kirendeltettek, feladatuk 
elvegzese utân azonnal, — helyiikre vissza- 
terni tartoznak.

Szetugrasztottak, a legkozelebbi csapat- 
hoz csatlakozni es ennek parancsnokănăl 
jelentkezni tartoznak.

Az ellensegnek katona-korhâzai es âpol- 
dâi, valamint az ezekhez tartozo egyenek, 
— az utobbiak, amennyiben foglalkozâsu. 
kat teljesitik, —. a genfi egyezmeny es az 
esetenkent kiadando vegrehajto utasitâsok 
ertelmeben serthetleneknek tekintendok; — 
azonban kell, hogy az egyezmenyes jel, t. i. 
fehermezoben vbros kereszt aital (inteze- 
teknel a lobogokon, szemelyeknel a karko- 
ton) folismerhetok legyenek.

Hadifoglyokkal kimeletesen kell bânni, 
mert vedteleneket becsmerelni, vagy eppen 
kifosztani es bântalmazni, becstelen eljâ- 
răs; ellenseges sebesiilteket ugyanazon 
megfelelo âpolâsban kell reszesiteni, mint 
sajât bajtârsainkat.

A hadifogsâgba jutott honved, eskiijere 
emlekezve tartsa meg torhetlen hiiseget 
kirâlya irânt es az ellenseggel semmit se 
kozoljon, ami a sajât seregiink ârtalmăra 
lehetne.

Az alârendelt, hadifogsâgban is tisztelet-
tel, engedelmesseggel es tâmogatâssal tar
tozik a vele egyiitt fogsâgba jutott eloljâroi 
es foljebbvaloi irânt.

Hadifogsâgba jutott tisztek es tisztvise- 
lok kivânatra becsiiletszavukat adhatjâk 
ugyan, hogy szokesi kiserletet nem tesznek, 
de azon kotelezettseget vâllalni, hogy a 
hadj arat alatt az ellenseg ellen tobbe nem 
szolgâlnak, bărmily koriilmenyek kozott 
szigoruan tiltva van.

Elviil szolgâl, hogy mindenki, ki a hadi- 
fogsâgbol visszater, igazolni koteles, hogy 
elfogatâsât neki hibăul felroni nem lehet.

Forma es stilus melltio a szenit kotelies- 
segekhez, mit e komolv. nagv napok- 
ban a haza minden hu fiâtol elvâr es 
kovetel. Rettenthetetlen bâtorsâg az el
lenseg elott, feltetlen engedelmesseg a 
felebbvalok parancsaival szemben, hu
manus gyongedseg a hadifoglyok es 
sebesiiltek szenvedesei irânt.

Ez legven a bibliâja minden magvar 
harcosnak es bizalma, megnvugtato 
vigasza az itthon maradtaknak.

SsSdorszag kSzbeleptsB.
Ferenc Ferdinândot ket hettel a ko- 

nopisti talâlkozo utân oletfe meg a bom- 
bâval es revolverrel dolgozo pânszlâv 
diplomâcia. A sarajevoi merenvlet ota 
Hartwig orosz kovetbol is csendes em
ber lett. pedig 6 tudnâ megmondani a 
legjobban. milven szenves osszefiigges 
volt; a ket esemenv kozott. A mi igazsâ- 
gos szent hâborunk hivatâsa. hogv fel- 
kutassa es megbuntesse a szerb beren- 
cek buitogatoit es megvilagitsa a kultur- 
nepek elott azt a tovissel. rlletve bombâ- 
val ikirakott utat. amelv Konopisttol Sa- 
raievoig vezet.

Akârhogyan tagadia is a hiivatalos 
Oro’szorszâg. bizonvos. hogv a pâriszlâ- 
vok figvelmet nem keriilte el a kono- 
pisti talâlkozo. Az orosz lapok nviltan 
hangoztattak. hogv a hârmasszovetseg- 
bol negvesszovetseg kesziil. a negyedik 
szovetsegCR pedig nem mas, mint az 
orosz âlilam halâlos ellensege, Svedor- 
szâg. Az orosz lapok felsobb helyrol su- 
gait. szenzâcios hirei folbtt napirendre 
terhetnenk; de az orosz sajtotol teljesen 
fuggietlen sved kbzvelemenv teplezetlen 
ordmmel fogadta azt a kosza hirt, melv 
szerint a konopisti tafâlkozon Gusztâv 
sivied kirâlv is megielient. hogv ved- es 
dac-szdvetseget kbssbn Vilmos csâszâr- 
ral.

Ma meg niern tudiuk elddnteni. ini igaz 
ezekbdi a hireszitelesekboL: csakugyan 
ielen volt-e a svedek uralkodoja e fon- 
tos talâlkozdn, vagv csak iires szobe- 
szedrot van szo, melvnek a mi remeny- 
kedo optimizmusunk adott tâpot?

De akâr megtortent ez a nagv talâl- 
kozâs. akâr csak meresz fantâziâiu uj- 
sâigirok agvâban sziilietett meg. az az 
egv bizonvos, hogv a sved nep meg so- 
hasem kivânta ugv az orosz hâborut, 
mint ahogv mahapsâg kivânja.

Ez a hâboru nem teriileti aspirâciok- 
ert. vagv a faii gviildtet iegveben indul- 
na meg: a sivledek oroszgviilolietenek 
megvan a tortenelmi hâttere. A svedlelk- 
re nezve olv kedvezd westfâMai bekeko- 
tes utân az orosz politika kbvetkezete- 
sen a svedek nagvhatalmi âlJâsânak le- 
tdresere iiranvulit. Ezek a torekvesek 
mâsfel evszâzad alatt sikerrel is iârtalk: 
a carizmus minden birtokukbol kiforgat- 
ta a sivedeket. Svedorszâg szerencset- 
lenkezu politikusai sorozatos veresegek 
utân kenvteltenek az 1721-iki nvstadti 
bekeben Livonia. Esztonia es Ingerman- 
landrol Oroszorszâg ia vâra lemondam; 
maid az aboi bekeben (1741.) Finnor- 
szâg nagvobbik felet. 66 ewel kesdbb 
pedig egesz Finnorszagot az oroszok 
kapiâk meg. A ki’s. alig hatmililios sved 
nep azota letett nagvhatalmi torekve- 
seirol. de a nagvkulturâiu finn nep es a 
Finnorszâgban elo negvszazezernyi 
sved elnvomâsa oriâsi szl'âv szomszedia 
irânt bizalmatlansâggal tbltbtte el a nem- 
zetet. Ennek a bizalmatlansâgnak nvilt 
kifejezest adott Sven Hedin, a kivâld 
kutato. aki utazâsai kozben alaposan 
megismerkedett az oroszok „rendcsinâ- 
16“ politikâiâval es kotelessegeinek tar- 
totta, hogv figvelmeziesse nemzetet



Finnorszag eroszaikos oroszositasara es 
az oroszok hatârmemti keszultodesere.

Sven Hedin szozatainak eros vissz- 
hangia tâmadt eeesz Svedorszagiban. Az 
..Aftonbladet'1, a teskivalobb napi'lapok 
egvike felhiivja a ikonnânv figyeliwet az 
oroszok ketszinii barâtsâgâra: a sved 
Darasztok kulddttsege egvenesen a ki- 
râlyhoz fordul hazafias kerelmevel, a 
sved târsadalom pedig nagvszabasu 
gviiitest indiit meg a vedero fejteszte- 
sere.

A sarajevoi merenyfet orszâgszerte 
megbotrânkozâst szult es most mâr 
myilt kiîakadâsok hallatszottak a pan- 
szl'âv polBtika elfen. Az elkeseredest fo- 
kozta a finn tartomianyi kormaWzonak. 
a Svedorszâgban is iol ismert es gviilolt 
Seyn grofnak egvik rendelete, mellvel a 
sikandiinav diakgvul'esrol el'tiltotta a finn 
Idiâksâigot. A sved-orosz elientetek leg- 
itrkâbb a Malmdben rendtezett Balti-ki- 
âllitâson ti'mtek Iki. ahol az orosz helvi- 
segeket tiintetoleg mel'lozte a kozdnseg, 
mig a finnek paviltoniat zsufolâsig meg- 
tdltdttek az erdeklioddk.

A ketsziniu orosz politika az eddlig be- 
Ivâlt șablon szerint bizalminyilatkoza- 
ttokkal es hazne câfofcatâssal akarta a 
[sved nepet tovâbb is amitani. eszkoziil 
Ipedliig nem kisebb embert szemielit ki. 
rnint a — francia kdztarsasagi elbokot. 
Poincaree VaMalta a megbizatas/t. (Meg 
is bukott volna. ha nem vâlfelia.) A bal- 
ifânii felhdk mâir egesz Europat elbori- 
Itottak. die a francia elnok a memetelk he- 
Ivett a svedeket akarta be'kiteni. El- 
Inondta. hogy a cârnak az a leghobb vâ- 
Lva. hogy Sved- es Oroszorszâg kozt a 
l.regi baratsag“ megszilardulion. bizo- 
livitgatta, ho'gv az orosz invaziotdl valo 
lefteges csak ..valiamelvik“ harmasszb- 
I'etsegbeli nagvhatalom tulzo politikâiâ- 
liak eredmenye es kifeiez.te abbel’i re- 
Inenyet. hogy Svedorszag. az eltevedt 
lârâny, mielobb visszater a jo pâsztor 
lOroszorszag) nyâiâba.
I A sived dlipliomatak alighanem meg- 
■losolvogtăk Poincare lelkes frazisait, 
Inert az elnok ur ..az europai fesztiltseg- 
le valo tekintettel“ hamar elhagyta a 
Ived partokat es meg kopenhâgai lâto- 
■atâsât is elhalasztotta. Svedorszag pe- 
■ig. valaszkeoen az orosz kozeliedesre, 
■linden elokesziiletiet megtett, hogy 
Isemlegesseget megovja“. Aki csak va- 
■imelyest jâratos a diplomâcia szotârâ- 
■an. tisztâban lesz azzal, hogv a ,,sem- 
Bgesseg megovasat" maskep ugy 
fcvjak. hogv: ..erdekeink megvedese". 
War pedfig Svedorszagnak nines fonto- 
■abb erdeke ahniâl. hogv a monarkia es 
■lemetorszag melle âlljom es minei elobb 
Beaiviatkozzdk a nemet-orosz haboruba. 
■z a beavatkdzâs. melynek donto fon- 
■>ssagaval mindenki egvetert. keshet 
■ieg egyideig. de aligha marad el. Sved- 
■rszâg magatartasa felol nvugodtak le- 
■etiinlk: a Libau elfen i'ntezett el'so ne- 
■iet âgvuldves szâzszoros visszhanigot 
■eltett a Keleti-tenger tulso partjan.

9 Hulilgy-HadOgy
eddig megjelent szâmait 30 filler postabG- 
lyeg bekiildese elleneben peldanyonkint is 
megkiildi a kiadohivatal. Az egyes szâmok 
akovetkezd erdekes cikkeket tartalmazzak;

1. szăm:
Sohasem erdeklodtek ... — Az abbâziai 

talâlkozo es Magyarorszâg keleti erdekei—. 
Hadiigy es nepszeriiseg. —. Hadseregunk es 
gyakorlatok. — Az eszakamerikai Egyesiilt 
Allamok es Mexiko stb.

2. szăm.
Fehervăry f. — Solferino. — A kiiliigy- 

miniszter beszâmoloja. —. A hadiigyminisz- 
ter expozeja. — A hăboru elokeszitese stb.

3. szăm:
A hărmas-szovetseg katonai erteke. _ Az

idei hadsereg-gyakorlatok. A katonai ker- 
desek torvenyhozâsunkban. —. Gyalogsâgunk 
fegyverzetenek felujităsa. —. Sok szomszed, 
sok baj. —- A vermezo iigye, stb.

4. szăm:
Erdely megerositese. — A kiiliigyminisz- 

ter es a parlamenti ellenorzes. — A monar
kia penziigyi hadkesziiltsege, mozgosităsa 
es hadviselese. — Az âllando hadsereg kora 
ujra visszater. __  A hadiigyminiszter ăt-
irata lapunk szerkesztojehez. — Franciaor- 
szâg a jovo hâborujâban, stb.

5. szăm:
Tobb hatârozottsâgot. •— Haditengeresze- 

tiink fejlesztese. — A franciâk terfoglalăsa 
Marokkoban. —■ Mexiko. _ _ Turaut a Kâr-
pâtokban. —. A katonaiigyi kozigazgatăs 
reformja, stb.

6. szăm.
Diplomâciănk a Balkânon. — Konkoîy- 

hintes. — A tiszthiâny es annak okai. — A 
Voroskereszt Egylet celjai. — A balkâni hâ- 
boru borzalmai, stb.

7. szăm:
A Voroskereszt es a hadero. __ Bosznia-

Hercegovina es a delegaciok. — Kemkedes. 
—. Ausztria-Magyarorszâg îeldarabolăsa, 
stb.

8. szăm:
Delegâcio utân. •— Kezi grânâtok. — Az 

bnkentes betegăpolâs. __ _ Uj ăllâsok betol-
tese a hadbirosâgnăl, stb.

9. szăm:
A Durazzo koriili harcok. —- Tartalekos 

tisztek tenylegesitese. —■ A hărmas-szovetseg 
es a triple entente katonai. —■ A hadiigymi- 
niszter szikratăviro ăllomâsa. — Az irodăk- 
ban alkalmazott tisztek. _  Az uj katonai
biinvâdi perrendtartăsrol, stb.

10. szăm:
Szogyeny-Marich Laszlo grof. — Orosz

orszâg feldarabolâsa. — A honvedek fegy- 
vergyakorlatai. — A hadtest tiszti iskolâk- 
rol. — Nem lesznek tobbe tiszt-pilâtâk, stb.

11. szăm:
Ferencz Ferdinand f. -— Perencz Ferdi

nand mint katona. — A balkâni maffia. —. 
A român—bolgâr Dunahid. — Katonai ta- 
nâcskozâs Becsben, stb.

12. szăm:
Riado. — Frigyes foherceg katonai alkal- 

mazâsa. — A Foldkozi tengeri kerdes. —

A tronorokles rendje. _ . A tronorokos
zâszloja, stb.

13. szăm:
A francia hadsereg belso bajai, — A he- 

gyi tiizerseg uj âgyuja. — Enver basa kiâlt- 
vânya. —. Visszatekintes a concours-okra, 
stb.

14. szăm:
Utott az ora! •—. Jelenetek a sorozobizott- 

sâg elott. —- A hadi kolcsonpenztârak. —. 
Europa a monarkia mellett. _ _ A szerb had
sereg. — Szerb szokevenyek egy magyar 
vârosban, stb.

15. szăm:
Bizonyitekok Szerbia ellen. Ehhez a ko- 

vetkezo mellekletek: Szerb sajtohangok. — 
A „Narodna odbrana" c. kozlonybol. _  A
kragujevâci Silmi DuSan Sokol egyesiilet 
1912. es 1913. evi jelentesebol. — A szerb 
hivatalos lap a Narodna odbrana szolgâla- 
tâban. — Krstanovic Trifko vallomâsa a 
Narodna odbranarol. — Jaglici Jovo es 
tărsai kemkedesi buniigyenek aktâibol. — 
A Narodna odbranarol beerkezett kemje- 
lentesekbol. —. Kivonat Princip Gavrilo es 
tărsai orgyilkossâgi biiniigyenek aktâibol. — 
A szerb sajto a merenyletrol. — A Narodna 
odbrana nisi helyi vălasztmănya a mereny
letrol, stb.

Belgrad. —. Szerbia fegyveres ereje. —
16. szăm:

Szerbia fegyveres ereje. — A szerb hatâr._
Nândorfehervâr multja. — A tronorokos 
katonâinkhoz. — Szerbia foldrajzâbol — A 
felderites a szerb hadseregnel stb.

17. szăm:
Oroszorszâg feldarabolâsa. (A birodalom 

vâzlatâval. — A hadi esemenyek naploja. — 
Magyarok es lengyelek! Irta: Tadeusz Lige- 
ra Stamirovski, a lembergi lengyel-magyar 
klub elnoke. — Az orosz eroditmenyekrol. 
(Văzlattal.) — A kozăkok. — Hăny tolteny 
kell a hăboruban? — Napoleon Oroszor- 
szăgban. (Vâzlatokkal.) stb.

Szertatiii OzBrtk.
G. S., Zalapoloske. Az elolepteteseket 

tartalmazo Rendeleti Kozlony nâlunk is 
csak egy peldânyban van meg, igy ezt saj- 
nălatunkra nem kiildhetjiik el. Tâjekozâsul 
azonban kozoljiik, hogy minden rendfoko- 
zatban az utolso kinevezett tiszt nevet: 
Pântz Ala jos ornagy, Ghyczy Geza szâza- 
dos, Mikes Andor fohadnagy, Csanics Mâ- 
tyâs hadnagy, Meleghy Jozsef zăszlos. _
Az itt megnevezett uraknâl rangban idoseb- 
bek mind eloleptek. — Egyes szemelyefcre 
vonatkozolag keszseggel adunk felvilâgo- 
sităst.

B. M., Budapest, firdekes levelet meg- 
kaptuk es lapunk legkozelebbi szâmâban 
minden valosziniiseggel szoszerint lekozol- 
juk.

A szerkesztesert es kiadăsert
Dr. SZILAGY1 LAJOS FELELOS.

A lapot a „Kiiliigy_ Hadiigy" lapvăllalat
r.-t. adja ki.

Merkantil-nyomda (Havas es Lehner) VIII., 
Nemet-utca 27.



HUNGÂRIA BANK R.-T.
BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-UTCA 18.

Ujlaki-iFogBpek
a legmodernebbek. Katonai 6s polgări hato- 
săgok kozkedvelt ir6g6ptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszăgszerte. Arjegyzek 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60.
U3LÎ1HI-IHOGEPTELEP Budapest
= =— ^ 1897. 6ta az irdgSpszakmăban. =

Igazgatosâg : Grof Sztaray Sandor elndk, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, bard Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pal, grof 
Erdody Sandor, baro Wulf de Fiotow, bard Hatvany 
Karoly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
bard Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grdf Seher-Thoss Bela. Mgyoezeto igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegvezetofc: Horvatovics Ferenc, 
1— Lakatos Oszkar. l i

EGYfeVI OMKEMTESI 
SZOLGĂLAT.

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy. 

Âra i korona 6o filler. 

Kaphato a kiaddhivatalban.

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

Budapest IV.,
Vâci-utca 36. Klotild-palota.

• • Telefonsznm: 916. ••

Poloskairtâst
jdtâllâssal. Padlo beeresz- 
test, ac61forgăcsolâst, festest, 
măzolâst, tapetozâst olcsdn vâllal

Fuchs Budapest, SZDndy-U. 37. 
Telefon 102-36.

Tiszteknek 10 szâzalek engedmeny.

Tennis-rakettEh, sport-eszhozoh, lovaglo- es 
setabotok, tajrek- es borostyan dohanyzo- 
szerek, onboratvalo es hainyiro gcpeh, zsEb- 
hesEk, fssiik es ksfeh nagy valasztekban 

HUBER J.
mueszterqălyos jâtâk-âruhâzăban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Arjegyzek bermentve

Bankcsztaly. Gabonaosztâly. Muszaki osztâly. 
♦♦ Mezogazdasâgi osztăly. Vasuti osztâly. ♦♦

I TELEFON-SZĂM 164-84. J 

IDERH1TS is Tdnsa I 
I I

I KBTOHO EBYEHHUHaHESZITO « 
I ES flNBOL FERFI-SZSBOSflGfl | 
t I
l BUDAPEST IV, Î
$ KECSKEMETI-UTCA 5. £rammmmiuiMMSiMtta 
imnEHosiszowm
ELNYEHESE ES hOSULESl UBYEK
Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy. 

Ara I korona 40 filler. 
Kaphato a kiaddhivatalban.

I
BERETVAs! 
ESSARLOSi 

BUDAPEST IV., I

Văci-utca20 szâm |
v I

Angol es francia «fi divat. | 
Sajât keszitmenyti fehernemti | 

ktilonlegessegek a

fflERHHNTIL NYOMDi
HAVAS ES LEHNER

BU09PEST VIII., NEfflET-UTCa 27. Si
TELEFON-SZÂM: JOZSEF 11-82
♦
* Dusan felszerelt raktar a borot- 

valashoz sziikseges cikkeknek: 
GILETTE onborotvalo keszulekek 
eredeti pengekkel. Mas szerkezetii 
angol es nemet eredetii borotvalo 
keszulekek igen jo minosegben: 
8 — 10 koronaig. Kitiino valodi angol 
es Solingeni borotvakesek es feno 
szijak 5— 8 koronaig. GOLGATE 
es egyeb borotvald-szappanok es 
cremek, ecsetek stb jutanyos arban

Dankovszky Istvan
. Budapest V., J6zsel-t6r 8.
♦

Cimbalom

Szâmos kitiintetds jâ rnunkâârt.

Legujabb szabat 
aczilszerkezettel, 
rdszleire is. Cso 
daeros,tiszta han 
gu GRAMOFOt 
(beszdlogdp) 25 k 
s feljebb. Hozză 
Fedăk Sari, Kirâly 
Rozsa, Berezei, 

Bonai, Caruso-t< 
legszebb Ierneze
2 korona 50 filld

mesteiek hii 
utânzatai.

Fuvolăk, tărogatdk, citerâk, harmoni- 
kăk stb. Hurok. Javităs muterem stb.

Mogyorossy Gyula
kir. szab hangrzergyâr, Budapest, VII., 

Răkdczi-ut 17 — ArjegyzSk ingyen.


