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Szurmay Senilor allamtitkâv.
A vilâgesemenyek forgatagâban, a 

magyar, oszltirak es nemet feigvverek 
sikerei kozott szerenven huzodott meg 
a napilapok hasâb.iain a Legfelsobb el- 
hatârozâs: „Magyar honvedelmi mi- 
niszterem eloteriesztesere Szurmav 
Săndor tenyleges dllomdnvu altdbor- 
nagyot honvedelmi âllamtitkârrâ ki- 
nevezem". Rovid nehânv szo. a szo- 
kâsos isabionos kinevezesi forma: a 
honvedsegre, a hon vedelmere nezve 
azonban, korszakalkotio fontossâgu.

Szurmav Sandor neve, egvenisege, 
mult.ia 6s alkotâsai felmentenek ben- 
niinket attol, hcgv erdemeit. tiineme- 
nyes karrierjet reszletesebben meltas- 
suk.

Ma az egesz nemzet fegvverben all, 
ma a fegvverek beszelnek, azok beszel- 
jenek; annak a hadseregnek es hon- 
vedsegnek fegyverei, melyeknek uiid- 
szervezesenel. fejlesztesenel eppen a 
Szurmav Sdridor szervezo es alkoto 
zsenije volt egyik legertekesebb munka- 
ero. Es ha lelkesedessel es âmulattal 
hajtjuk meg a zâszlot csapataink cso- 
dâlatos fegyvertenyei elott, kiilon el- 
ismeres illeti meg azokat, kik a gvoze- 
lem elofelteteleit megteremtettek, kik 
ezt a hadsereget es honvedseget ily 
hatalmasnak, ily erosnek megszervez- 
tek.

Miota a Legfobb Hadur paran- 
csolo szava egesz fegyveres eronket 
hadba szolitotta. a Szent Gvorgv-teri 
honvedelmi miniszteriumban emberfe- 
letti munka folyik. De a megsokszorozo- 
dott teendoket az abszolut tudâs bizton- 
sâgâval es nvugodtsâgâval s a kozmon- ( 
dâsossâ wait katonai pontossâggal veg-' 
zi a tisztikar. Ebbol a legnagvobb reszt 
a fâradhatatlan energiâiu Szurmav 
Sandor veszi ki. Mint az 1, 2, 4. es 10. 
osztâlyokbol âllo I. iigvcsoport fonoke, 
eppen azon osztâlvok felett all, melye- 
ket a hâboru a legkozelebbrol erintett 
s a melveknel most ejjel-nappal a leglâ- 
zasabb munka folvik.

Âl'lamtitkâri âllâsa szervezeset az 
oriâs munkahalmaz tette sziiksegesse. 
Bâro Hazai miniszter es Karâcsony po- 
litikai âllamtitkâr teendoi annvira meg- 
sokasodtak volt, hogv azokat csak a 
legnagvobb erofeszitessel lâthattâk el. 
Reszben az 6 mentesitesiik. foleg azon
ban a szolgâlati iigvmenet gvorsitâsa 
tette elengedhetetleniil sziiksegesse. 
hogv egv adminisztrativ âllamtitkâri 
alias szerveztessek. Hogv erre eppen 
Szurmav Sândort âllitotta minisztere 
bizalma es a Legfelsobb kiralyi kegy, 
az az esemenvek es erdemek termesze- 
tes folvamata, de egvben bizonyiteka 
annak. milv gondossâggal vâiasztiâk 
meg nâlunk azokat. kik a honvedelem 
nagv es szent iigveit intezik.

A kinevezest a honvedelmi minisz
teriumban, hoi mint fogalmazotiszt, 
osztalvvezeto es csoportfonok Szurmav 
mâr evek hosszu sorân at mukodott, 

a politikai eletben, hoi mint Feier- 
vary hard jobbkeze meg a regebbi ved- 
erovitâkbol igen 161 ismert. — a pol- 
gdri tdrsadalomban. hoi mint nagymu- 

veltsegu, fenkol't! gondolkozasu. szive- 
lyes modoru katona mindenkor koz- 
szeretetnek orvendett: a legnagvobb 
megelegedessel. orommieli fogadtâk! es 
meg vagvunk gyozodve a felol, hogy 
hint az eszaki es deli hadszintereken 
is. nem egv ezrednel hangzott a fel- 
kiâltăs: „U.i alkalmazâsâban, megna- 
gvobbodott hatâskoreben Isten âldâsa 
kiserje Szurmav Sandor mukodeset, 
kirâlyunk es a szent haza javara“.

9 hadmiiveldi hclyzet.
— Strategiai fBjtegetfc. —

Budapest, 1914. aug. 27.
Az egyszerre ket fronton hâborut vi- 

selo Nemetorszag. ha regi hadâszati 
muszoval akarunk elni, a belso vonalon 
mukodik. mig hatalmas ellensegei (egy- 
felol Oroszorszâg. mas felol Belgium, 
Franciaorszâg es Anglia) a kiilso vona
lon operâlnak.

Ez a hadâszati helyzet adia meg azo
kat a vezeto irânvelveket. amelvek«t 
egvfelol az entente hatalmaknak, mâs- 
felbl Nemetorszâgnak hadmuveleteik 
tervenel feltetleniil tekintetbe kellett 
venniok.

Az entente hataimak ereiiiket nem ke- 
pesek egv hadszinteren evvesiteni. mig 
koztiik a hatalmas nemet hadero all. Az 
egyesiiles nagv es meresz gondolata 
csak a nemet haderon at vezietheti oket 
ossze. Tâmadolag kellett tehât fellep- 
niok. hogv az esetleg visszavert es eset
leg visszavonulo nemet seregek felett 
egv utolso Nemetorszâg sziveben le- 
iâtszodd — harcban kezet foghasson a 
nvugatrol iovo francia es a keletrol be- 
tort orosz.

Nem ketelkedtunk soha abban, hogv 
ez a kezfogâs csak meresz fantâzia szii- 
lemenve marad, de leszogeztuk. mert ez 
kelletett. hogv vezesse (es tenvleg ve- 
zette is) a hadmiiiveleteik elo-keszitese- 
nel mindket âllamot.

Nemetorszâg. mebmek a katonai ere
le ugv nvugati. mint keleti ellensegenel 
joival nagvobb. de szâmbelileg a kettot 
egviitt megsem haladja meg. hadmiive- 
leti terveit helvzetenel fogva ugv âll’api-
totta meg. hogv mig az egviket. — a ie- 
len esetben Oroszorszâgot —• feltartoz- 
tatia, ereje legnagvobb reszevel a rna- 
sik ellenseg — Franciaorszâg — ellen 
fordul, hogv ennek legvozese utân telies 
erove! vethesse magât Oroszorszâgra.

Az eddig lezailott esemenvek e 
nagv terveknek folvomânvai. Nemetor
szâgnak. hogv telies ereievel Francia- 
orszâgra vesse magât, feilodesi ter hiâ- 
nyâban sziiksege volt arra. hogv had- 
miiveleteit Belgiumra is kiterjessze.

Az eszaki tengertol Longwv-ig ter- 
iedo hatârteriileten Franciaorszâgot, 
Nemetorszâgtol Belgium vâlasztotta el. 
A belga hadsereg es a belga eroddk vol- 
tak hivatva arra. hogv Franciaorszâgot 
egv eszakkeleti irânvbol iovo nemet tâ- 
madâs ellen fedezzek, s Belgium lehe- 
fett volna az a teriilet. hol viszont az I 
egvesiilt belga s angol expedicios hadak 
megerositve tobb francia hadtesttel fel- 

vonulhattak volna egv Eszak-Nemetor- 
szagba valo betoresre.

Es az offenziva sikere eseten a nagv 
nemet kikdtok hâtâba vezethettek volna 
a szovetseges hadakat s talân szâraz- 
foldrol kenvszeritliettek volna a nemet 
flottât bâzisai (hadikikdtdi) fel'hagvâsâ- 
ra. vagv elvehette volna oket. s igv 
kozvetve vagv az Eszaki-tenger telies 
elhagvâsâra vagv nedig az angol flottâ- 
val valo harcra kenvszeritettek volna 
oket.

Ez az offenziva. melvet csak mint le- 
hetoseget emlitiink. ugv lâtszik tervbe 
se volt, mert hiszen az angok francia es 
belga seregek meg a defenziv feladatra 
sem tudtak egvesul'ni. Luttich. maid Na
mur ugvszolvân magâra hagvatva esik 
el. A belga hadero nagv resze Antwer- 
penbe yisszavonul. onnan sikertelen ki- 
torest probai: az angol hadero Maubeu- 
genel szemved veresevet; Belgium del- 
nvugati reszeben a Maas es a Sambre 
kozott belga. tulnvomolag pedig francia 
seregek futamodnak meg; Belgium leg- 
del ,bb csucsket pedig a wiirttembergi 
herceg serege tisztitotta meg az ellen- 
segtol es valah ol — tal ân epp en az em- 
lekezetes Sedannâl —• âtlepi a Maas 
folyot.

A nemet csapatok a harder ezen 
eszaki reszeben Maubeugetol Montme- 
dy-ig egv 150 km. szeles arcvonalban 
mâr francia teriileten al'lanak. elottuk 
mindenutt visszaverve az ellenseg.

Pâristol a nemet hadsereg elei legvo- 
nalban alig 200 km.-re vanniak. Azon 
esetben. ha a nemetek diadala teljes 
volt, s ha az iildozest azonnal es a leg1- 
nagvobb e.relvlvel felveszik. szamitha- 
tunk arra. bâr az Ardennesek erdos 
hegvvidekei az elonvomulâst lassitani is 
fogiâk. hogv egv heten belul mâr a 
Laon-Reims vonalât erik el, hoi a fran- 
ciâk ket hatalmas tâborvârukra tâmasz- 
kodva uiabb ellentâliâst fognak kifejte- 
ni. Ezen vonalban feltetleniil uiabb nagv 
iitkozetek lesznek. Lehetseges azonban, 
hogv a franciâk mâr egv eldbbfekvo âl- 
lâsban feitenek ki ellentâliâst.

A Verduntol — Belfortig teriedo vo
nalon. ugv lâtszik, hogv a franciâk az o 
hires megerositett elsd vedelmi vona- 
lukig (Verdun. Toul, Epinal. Belfort) 
iettek visszavetve, s most ezt a vona- 
lat, amelvben es amelv mogott nvugod- 
tan rendezkedhetnek hadmiiveleti rovid 
offenziv ldkesekre. hasznaliak fel.

Ezen offenziv ldkemek a nemet ielen- 
tesek szerint eddig mindenutt kudarccal 
vegzodtek. aminek talan epen a nagy 
tâborvârak kozelsegenek morâlis hatâ- 
sa is az oka. A vâr, az eroditmenv. 
meîvben a sereg mâr egvszer vedelmet s 
oltalmat keresett es talalt. csodaiatos 
vonzo hatâssal marad a seregre. Nem 
tud eltâvolodni tole, legalâbb nem mesz" 
szire. s a legcsekelvebb balsiker eseten 
mâr visszater vedo eroddve moge. A 
vâr. amilven megbecsulhetetîen szolgâ- 
latokat tehet a vedelemnek. a tamado 
szellemnek — a tâmadâshoz sziikseges 
kitarto szellemnek — annâl tdbhet ârt. 
Verdun-Belforti vonalon hosszabb ideig 
is folvnak maid meg a harcok. Uiabb es

El lehetiink kesziilve arra. hogv a 



nagvobbszabâsu francia elonvomulâsok 
hire azonban nagvon is valosziniitlen, 
ez a nagv meglepetesek koze tartozna.

Ezalatt a Longwy kornveken gyoztes 
nemet tronorbkds Verdunt eszakrol ki- 
keriilve tovâbb nvomulhat elb es ido- 
vel vagv delnek fordul az else francia 
eroditesi vonal hâtâba. vagv pedig Cha
lons fele — a Laon Rheimsnel vdrhato 
nagv iitkozetben — a francia deli 
szârnvnak letdresere. Vederemo.

, Mindenesetre a nemet tâmadâs feltar- 
toztatta, azutân pedig visszaivetette, 
'vegiil vedelemre kenvszeritette az elso 
napokban tâmadâsra indult francia had- 
seregeket. A Metztol delre vivott, nem- 
kulonben a longwv-i es Maubeuge-i 
harcoknak meg van az eredmenve: 
Franciaorszâg iiedten visszahuzta jobb-
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at. melylvel Berlinben akart kezet fog- 
i Miklos carral.
Az entente hataimak tervenek tehdt 

e a resze, a francia tamado benvomu- 
ts Nemetorszâg szivebe. meghiusult- 
lak tekintheto.
I A măsik oldalon Oroszorszag torek- 
tik nagv erovel Franciaorszaggal Ne- 
letorszdgon at talalkozni. Itt Nemetor- 
rag csak kis eroket alkalmaz. ezek 
fconban elegsegesek arra, hogv az 
rosz elonvomulast feltartbztassdk es 
Bsleltessek mindaddig. mig a belso vo- 
jdon folvo hadmiiivelet mâsodik fazisa, 
■ nemet foerok harca Oroszorszag el- 
■i. bekovetkezhetik.
Ia gumbingen-au^erburgi fenves dia- 
■1. a porosz Visztula megeroditett vo
ila. a pomeraniai tavak es a bâtor ne- 

met sziv. ezeknek ez sikeriilni s fog.
Az orosz hadszinter eszaki es kozep- 

so reszen az orosznk hadmuveletei im- 
mâr meglehetosen âttekinthetok.

Az oroszok Nvugat-Lenwelorszâgot 
a monarkia, Nemetorszâg es a Visztula 
kbzbtt teliesen feladtâk.

Egv lâtszolag igen eros hadseregiik 
azonban Poroszorszâgnak a Visztulâ- 
tol keletre fekvo hosszu. keskenv terii- 
lete ellen intez keletrol es delrol âtka- 
rolo tâmadâst. Valoszinii. hogv itt a ne- 
metek a Visztulâig vissza fognak vonul1- 
ni.

Ismet mas orosz seregreszek a Visz- 
tulânâl âllhatnak. hogv a Nowo-Qior- 
giewsk. Varso es Ivangorod vârak di
tai vedett vonalon. az eszak fele elo- 
nyomulo haderonket fel'tartoztassak.

A francia eroditesi rendszer.

Kbzdp- ds Kelet-Galicia ellen az oro
szok 3 nagv esoportban âllhatnak, egvik 
eszakrol Lublin irânvâbdl nvomult elo 
s a Krasznik-turobini csatâban szenve- 
.dett vereseget. (lâsd vazlatot!) a masik 
csoDort. ugv lâtszik a wolchvniai vâr- 
haromszbgben (Luzk. Dubno es Row- 
no) gviilekezett es Lemberget tiizte ki 
magânak hadmiiveleti celui. Tâ- 
maddsuk azonban Rawa-Ruska. Zol- 
kiew vonalâban szinten haioto- 
.rest szenvedett. Az oridsi. a Visztu- 
latol Rawa-Ruszkan at a Dniesterig hu- 
zodo 400 km.-es vonalon duhonvo hare- 
nak delkeleti szdrnvan meg nines don- 
tes: itt ugv lâtszik az orosz kiewi es 
odessai katonai keriilet hadtestei kuz- 
denek.

A hadszinter legdelkeletibb reszen 

Czernovitzcal szemben az orosz tâma- 
dâsok egvelore nem ismetlbdtek.

Mindenesetre ma a mi szemiink s a 
nemet Visztulât vedo pomeraniaik sze- 
me is bizonvâra delfele tekint. A Lublin 
fele gvdzedelmesen elorehalado osz- 
trâk-magvar hadak elonvomulâsa meg 
fogia âllitani a Berlinbe sovârgo orosz 
hadak utiât is. A kraszniki fenves gvo- 
zelem nemesak a mi hatârainkat vedte 
•meg. folvtatâsâban meg fogia ivedeni 
Nemetorszâg legkeletibb tartomânvait 
is. Megbecsulheetlen a kraszniki diadal 
hadmiiveleti erteke.

Deien a szerbek es montenegroiaknak 
sok a vesztesegiik.

Ugv lâtszik. hogv ott nagvobb es ie- 
lentosebb esemenvek napok ota nem 
tortentek.

A megtizedelt es megfutamitott szerb 
seregek aligha fogiâk magukat ujabb 
veresegnek kitenni. A regi szandsdk es 
es Montenegro teriileten nagvobb erok 
egvseges harcdrdl a terep roppant szag- 
gatottsdga miatt szo sem lehet. csak ap
ro hirek apro sikerekrol erkeznek ezen 
az dtszegdelt terepen csak az apro si- 
kerek osszegezesebol tii'nik maid szem- 
be a vegleges nagv siker.

9 viliglriboru.
I fl diplomiciai ESEmcnyEk itploja.

Julius 23.
A monarkia Szerbiâhoz jegyzeket intez; 

Julius 25.
Szerbiâban elrendeltek az âltalânos moz

gositâst; Szerbia ki nem elegito vâlaszt ad; 
belgrădi kovetiink elhagyja a szerb fovărost. 

Julius 26.
O Felsege elrendelte a reszbeli mozgo- 

sităst. A szerb kirâlyi udvar es a kormăny 
Nisbe koltozik.

Julius 28.
A monarkia hadat uzent Szerbiănak.
Franciaorszâg biztonsâgi elointezkedese- 

ket tesz.
Oroszorszâgban a kiewi, moskwai, kază- 

ni es odessai katonai keriiletekben elrendel
tek a reszbeli mozgositâst.

Julius 31.
0 Felsege elrendelte az âltalânos mozgo-. 

sitâst.
Vilmos csâszâr Szentpetervârhoz ulti- 

mâtumot intezett, 12 ora alatt vâlaszt 
kert; a franciâkhoz is ultimâtumot intezett. 
a vâlaszra 18 ora idot adott.

A câr elrendelte az egesz orosz hadero 
âltalânos mozgositâsât.

Bulgâria semlegessegi nyilatkozatot tett.
Nemetalfold kirălynoje elrendelte az âl

talânos mozgositâst.
A svâjci hadsereget hadilâbra âllitottâk. 

Augusztus 1.
Vilmos csâszâr elrendelte az osszes ne

met baderok mozgositâsât.
Franciaorszâg delutân 4 ora 30 perckor 

ugyanezt elrendelte.
Svedorszâg semlegessegi nyilatkozatot 

tett.
Augusztus 2.

A szentpetervâri nemet nagykovet este 7 
ora 30 perckor Szentpetervâron âtnyujtotta 
a nemetek hadiizenetet.

Franciaorszâg es Algir egesz teruletere 



a hâboru egesz tartamâra kimondtâk az 
ostromâllapotot.

Augusztus 3.
A nemet birodalom es Franciaorszâg kozt 

beâllt a hadi âllapot.
Nemetorszăg folkerte Belgiumot, hogy 

csapatainak keresztiilvonulâsât engedje meg.
Olaszorszâg semlegessegi nyilatkozatot 

tett, egyben elrendelte a reszbeli mozgosi- 
tăst.

Svedorszâg szinten.
A torok birodalom teriiletere ostromâlla

potot rendeltek el.
Az Egyesiilt-Âllamok semlegessegi nyilat- 

kozatot tettek.
A român kormăny 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 szolo 
hadiizenetet egyhangulag elfogadta.

Torokorszâgban elrendeltek a reszbeli 
mozgositâst.

Svedorszâgban behivtâk a nepfdlkeloket.
Svâjc semlegessegi nyilatkozatot tett. Da

nia szinten,
Augusztus 5.

A monarkia hadat iizent Oroszorszâgnak. 
Montenegro hadat iizent a monarkiânak. 

Augusztus 6.
Szerbia hadat iizent a nemet birodalom

nak.
Nemetalfold semlegessegi nyilatkozatot 

tett. Egyptom szinten.
Torokorszâg elrendelte az âltalânos moz

gositâst.
Augusztus 7.

A nemet birodalom ujra iizenetet intezett 
Belgiumhoz hogy kimelje meg orszăgât a 
tovâbbi hâborutol.

Dania semlegessegi nyilatkozatot tett az 
orosz—osztrâk-magyar hâborura.

Szerbia ervenytelennek nyilvănitja a mo- 
narkiâval kotott szerzodeseket es megâlla- 
podâsokat.

Augusztus 8.
Belgiumban kihirdettek az ostromâllapo

tot.
Portugalia kijelenti, hogy az angol szo- 

vetseges târshoz hii marad.
Japan a tâvoli keleten a tengeren lejăt- 

szodo esemenyektol teszi fiiggove maga- 
tartăsât.

Joffre tâbornok a francia hadsereg fo- 
parancsnoka, kiăltvânyt intezett az el- 
szăsziakhoz.

A norveg flotta mozgositâsât elrendeltek. 
Augusztus 10.

A montenegroi tengerpart ellen kimond- 
jâk a blokâdot.

A monarkia es Franciaorszâg kozott meg- 
szakad a diplomăciai erintkezes.

Augusztus 11.
A megbetegedett Merey romai nagyko- 

vetiink helyere bâro Machio Kâroly osztâly- 
fonokot rendelik ki.

Montenegro hadat iizent Nemetorszâg
nak.

Augusztus 12.

Nemetors/âg lefoglalta az ellenseges ăi-' 
lamok koveteleseit.

f Augusztus 13.
Anglia es Franciaorszâg hadat iizentek a I 

monarkiânak.
Belgium elutasitotta a nemetek augusz- 

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

kat bocsâjtott ki.
Ausztriâban es Magyarorszâgban a mo- 

ratoriumot ket honappal meghosszabbitot- 
tâk.

Biaele Leon viceadmirălist olasz tenge- 
reszeti miniszterre neveztek ki,

Augusztus 14.
Nemetorszăg a nemzetkozi joggal ellen- 

kezo hadviselesi mod miatt figyelmezteto 
jegyzeket intezett Franciaorszăghoz es Bel- 
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giumhoz.
Ket japân hajohadosztăly utrakelt (}?),
A bolgâr kormăny a hadsereg sziiksegle- 

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

Skopljeba (Uszkiibbe) koltozott.
A gorog minisztertanâcs a mozgositâs 

elokeszitesere intezkedeseket tett.
Augusztus 15.

A nemet nepfolkelest behivtâk.
Bulgâriâban kimondtâk a hadiâllapot be- 

koszontet.
Az angol kormăny 100,000 onkentes to- 

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

tomban elrendeltek az ostromâllapotot.
Moerke ezredest sved hadiigyminiszterre 

neveztek ki.
Augusztus 16.

A krakoi lengyelek klubja kiăltvânyt in
tezett az osszes lengyelekhez.

Augusztus 17.
Olaszorszâgban szeptember 30-ig terjedo 

moratoriumot rendeltek el.
Kozhirre teszik, hogy a dân kormăny a 

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

Spanyolorszăg kinyilvânitotta semleges- 
seget.

Miklos car Moszkvăba erkezett, 
Augusztus 18.

A porta jegyzeket intezett a hatalmak- 
hoz, hogy a Dardanellăkon ăt torekvo ke- 
reskedelmi hajok a drotnelkiili tavirokeszii- 
lekeiket leszerelni kotelesek.

A torok kormăny megvâsârolta a nemet 
kormânytol a Goeben păncelos cirkălot es 
a Breslau cirkălot.

Augusztus 19.
Kars orosz katonai keriiletben kitort a 

lâzadâs. •
Japan ultimătumot intezett Nemetorszâg- 

hoz.
Augusztus 21.

Londoni nagykovetiink a kovetseg sze- 
melyzetevel es mintegy 250 osztrăk es ma

gyar alattvaloval kiilonvonaton elutazo 
Londonbol es Genuân keresztiil ter haza.

Nemetorszâgban csâszâri rendeletre bl 
hivtâk a nepfdlkeloket, kivetetnek a 2 
even aluli nepfolkelok, akik meg nem kj 
tonakotelesek, tovâbbă a 39 evnel idosell 
nem kikepzettek. ■

A franciâk megsziintettek az eddig hazi 
hadijelentesek kozzetetelet, Az elesettek I 
sebesiiltek listăjât sem hozzâk nyilvâncl 
sâgra. I

Albert monakoi fejedelmet a francii 
elkergettek orszâgâbol. Nem lehet tudl 
hogy mi tortent a fejedelemmel.

Angliâban semlegessegi bizottsag alakl 
elokelo âllâsu ferfiakbol, hogy lehetove I 
gyek mihamarâbb Angliânak a hâboruM 
valo kibontakozâst. -

A hollandiai kormăny ujabb otmilB 
kdvetel a tengeri hadero mozgositâsâraB

A torok kormăny visszautasitotta aztB 
orosz es francia reszrol tortent lepest, h<l 
az orosz hadihajoknak engedjek me® 
Dardanellăkon valo szabad âthajoziâst. E

Augusztus 22.
Hazai honvedelmi miniszter a munH 

pârti klubban kijelentette, hogy SzerO 



ban joi âllunk, eddigi eredmenyeinkkel 
meg lehetiink elegedve.

Az olasz kormânytol uj semlegessegi 
nyilatkozatot vârnak.

Gyorgy angol kiraly beszedet intezett a 
franciâk es belgâk tâmogatâsâra indulo ka- 
tonâihoz.

Miklos orosz nagyherceg, a hadsereg fo- 
parancsnoka, a lengyelekhez csâbito hangu 
proklamâciot intezett.

Augusztus 23.
A belga kirâlyi csalâd Angliâba szânde- 

kozik menekiilni Antverpenbol,
Nemetorszâg nem vâlaszolt Japânnak, el- 

lenben tokioi nagykovetet visszahivta es a 
berlini japan iigyvivonek kiadta utlevelet.

Salandra olasz rhiniszterelndk egy kiil- 
dottsegnek kijelentette, hogy Olaszorszâg 
megmarad a semlegesseg politikâja mellett.

Vilmos nemet csâszâr parancsot adott ki 
s ebben koszonetet mond a nemet vasutak 
tisztviseloinek es munkâsainak a mozgosi- 
tăssal kapcsolatban teljesitett munkâert. 

Augusztus 24.
Anglia es Franciaorszâg otszazmillic 

Irankot adnak Belgiumnak.
Talaat beg es Haalil beg Bukarestbe 6r- 

keztek; Sinajâban Kâroly kiraly fogadta 
oket. A torok kiildottek Szofiâba utaztak.

Czernin bukaresti kovettink Becsbe uia- 
zott s audenciâra jelentkezett O Felsegenel.

Clary grof belgiumi kovettink szemely- 
zetevel elhagyta Briisszelt.

Vilmos csâszâr kbvetet kiildott a român 
kirâlyhoz es Konstantinâpolyba a portâhoz. 

Augusztus 25.
A becsi spanyol nagykovet valoszintinek 

tartja, hogy Pârisban forradalom tort ki,
A becsi nemet nagykovet palotâja elott 

nagy es lelkes ttintetes folyt le. Az erke- 
lyen megjelent a nagykovet es megkoszon- 
te az ovâciot.

Olaszorszâg a japân koveteles miatt 
konnyen abba a helyzetbe johet, hogy ha- 
dat kell iizennie Angliânak,

A pâpa halâla elott kijelentette, hogy 
nem interveniâlhat a hâboru ellen Ferencz 
Jozsefnel, mert az osztrâk-magyar monar- 
kia hâboruja nagyon is igazsâgos.

Salandra miniszterelnok szerint semmi se 
teszi sztiksegesse az olasz kamara egybe- 
hivâsât,

Augusztus 26.
Kirâlyunk tidvozlo ttiviratot kiildott a 

nemet csăszârnak.
Az elfoglalt orosz-lengyel tertileten mâr 

az osztrâk kozigazgatâs mtikddik,
A nemet csâszâr az okkupâlt belga terti- 

letek fokormânyzojâvâ Goltz bard tâbor- 
nagyot nevezte ki.

French tâbornokot nemcsak az angol 
csapatoknak, hanem az eszaki francia csa- 
patoknak is parancsnokâvâ neveztek ki.

Londoni nagykovetiink szemelyzetevel s 
a londoni konzulâtussal megerkezett Becsbe.

Az orosz diplomatâk Konstantinâpoly- 
ban, Bukarestben es Szdfiâban a legsulyo- 
sabban fenyegetik a minisztereket, ha nem 
tanusitanak engedelmesseget. Sztambulov 
sorsât emlegetik.

Francia tillamferfiak mindent elkovetnek, 
hogy Olaszorszâgot semtegessegenek fol- 
adâsăra birjâk.

A nemet birodalomban levo japân biro- 
dalmi javakat lefoglalttik,

A kinai koztârsasâg elnoke kijelentette, 

hogy a jelenlegi hâboruk alatt .Kina sem- 
leges marad.

2. 3 hidi EsemenpEh 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-Orodiste mellett sajât 
ttizersegtink ket felszereles alatt âlid szerb 
gozhajot megsemmisitett.

Augusztus 1.
A nemet—orosz hatâron aprd csatârozâ- 

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

Augusztus 3.
Czenstochau, Kalisz es Bedzin orosz vâ- 

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

Augusztus 4.
Ttizersegi hare Belgrâdnâl. A vâr es a 

megerdsitett âllâsok a Dunaparton erosen 
megsertiltek. Nemeth hadihajok az algiri 
tengerparton Philippeville es Bone megero
sitett kikotoket megrongâltâk. A tordkok 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 
kdzt a betoro orosz lovas csapatokat a 
nemetek visszavertek,

A. nemetek elfoglaltâk Alexandrowo 
orosz vârost es Briey francia helyseget.

A nemet es osztrâk-magyar csapatok 
dsszekottetesbe leptek Orosz-Lengyelor- 
szâg teriileten.

A montenegroiak Trebinje irânyâban 
megkisereltek a betorest.

Augusztus 7.
Miechov orosz vârost lengyel onkentes 

csapatok. szâllottâk meg.

Adamowka mellett csatârozâs folyt; az 
orosz lovassâgot visszatiztek.

Az Amphion nevii angol cirkâlo es a 
Konigin Louise nemet aknaelhelyezo najdk 
a Themse torkolatânâl elsiilyedtek.

Mo.
Trebvnje

A montenegroi hadszintârrol.

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

Nemet csapatok reggel 8 orakor Liittich 
vârât bevettek.

Sir John Jelicoe tengernagy az an:' ’ 
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 kikotojtiket 

szetromboltâk.
Augusztus 9.

Egyik cirkâlonk elpusztitotta Antivari 
radioâllomâsât.



Sabâc kornyeke.

Augusztus 10.
Lengyel ldveszifjak elfoglaltăk az orosz 

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

rol az orosz lovassâgot visszauztek.
Mtilhausen nemet vâros mellett a neme- 

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

dandăra sulyos vereseget szenvedett.
Alban csapatok gyiilekeztek a szerb ha- 

târnâl.
Augusztus 11.

Angol hadihajdk Nemet Kelet-Afrikâban 
Dar-es-Salam kikotdjet bombâztâk.

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 vissza- 
vetettek.

Augusztus 14.
Csapataink a Loznica es Ljesnica kozt 

fekvo magaslatokon megerdsitett âllâsban ] 
volt ellenseget megvertek. A szerbek ugy 
itt, mint Sabâcnâl, ellentâmadăsokat intez- 
tek, ezeket azonban csapataink visszavetet- 
tek.

A montenegroi csapatok tămadăsât visz- 
szavetettek.

Marggrabova nemet hatârvârost egy orosz 
kulbnitmeny felgyujtotta, azutân vissza-, 
vonult.

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

Honvdd lovassâgunk harcânak szintere.

Augusztus 15.
Csapataink a szerbeket Valjevo irânyâ- 

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

Augusztus 16.
Vilmos csâszâr a harcterre utazott. 

Augusztus 17.
Az orosz hatâr kozeleben levo Stallupo- 

nen nemet vâros mellett az I. nemet had
test csapatai fenyes gyozelmet arattak.

Az 5. honved lovas hadosztâly Satanow- 
nâl âttorte az orosz hatârt, Kuzmintol del- 
nyugatra gyalogyâg ellen bravuros tdma- 
dâst intezett.

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

lottâk.
Csapataink Progarnâl âtleptek a Szâvât 

es Obrenovac szerb vârost bevettek.
Londonbdl Krisztiâniâba az a hir 6rke- 

zett, hogy a nemetek Belgiumban mâr 
Dinant-ig eldnyomultak,

Augusztus 19.

A krasniki csata szinhelye.

A nemet lakossâg Belgiumban Pervez mel
lett, visszavetette az 5. francia lovas hadosz- 
tâlyt. ' 1 i i i: ȘȘ

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.

Augusztus 21.
A nemetek a bajor trondrokos vezetese 

alatt Metz es a Vogezek kozott lefolyt csa- 
tâkban visszavertek a franciâkat. Tobb ezer 
foglyot ejtettek, szâmos âgyut vettek eî az 
ellensegtol.

Csapataink az orosz—osztrâk hatâr ko
zeleben fekvo Radzilov kozeleben nagyobb 
ellenseges eroket vertek vissza.

A fiumei tengereszeti hatosâg kozli, hogy 
a sved teriileti vizeken aknâkat helyeztek 
el.

Augusztus 22.
Kommuniket tettek kozze, mely szerint 

sziiksegesse vâlt, hogy nagyobb eroinket az 
eszaki harcteren fejtsiik ki. Szerbia ellen 
vald fellepdsiink ezzel melldkakciovâ vâlt. 
Csapataink megszâllva tartjâk Sabâcot ds 
mâr elfoglalt magaslatokat. A Bosznia fe- 
lol elonyomuld csapataink Valjevd feld iil- 
dozik a szerbeket.

A Visegrâd—Rudd melletti harcokban 

harminc szerb zâszloaljat megvertek csapa
taink s az egesz vonalon visszavetettek az 
ellenseget.

A montenegroiak megint âgyuztâk Catta- 
rot, Csapataink viszOnoztâk az âgyutiizelest 
szep eredmdnnyel. Trebinjeben nyugalom 
van. Katonâink bevonultak a Szandzsâkba 
es megszâlltâk Plevljet, ahol a torok Iakos- 
sâg szeretettel fogadta oket.

Lovassâgunk az eszaki harcteren Toma- 
szov-nâl hărom orosz ezredet kenyszeritett 
eszeveszett menekiilesre. Csapataink Turyn- 
kânâl megsemmisitettek egy lovashadosz- 
tâlyt, egy orosz dandârnak pedig Kamiot- 
ta—Strumilănâl okoztak nagy veszteseget.

Sokal irânyâban elorehaladt orosz had
osztâly osszeiitkozott csapatainkkal, akik 
megvertek oket s egyik dandârăt teljesen 
szetugrasztottâk.

Augusztus 23.
Nemet csapatok Gumbinnen—Angerburg 

vonalon visszavertek az oroszokat, elfogtak



nyolcezer katonăt es nyolc ăgyut. 
Namurt ismet bombâzzăk a nemetek. 
Calaisban es Dunquergneben angol csa- 

patok kotottek ki; Belgiumba vonulnak.
Csapataink a Krasznik-tol delre levo ma- 

gaslatokrol nagyobb orosz erok elocsapa- 
tait vetettek vissza.

Csapataink a Besszarâbiâban gyiilekezeti 
es Bukovinâba betorni kesziilt kb. 20,000 
tonyi orosz haderot Nowosielica-nâl vissza- 
lertek.

Augusztus 24.
I A nemzetek âtleptek a Luneville—Bla- 
Inout—Cirey vonalat. Szamos fogoly es gyo- 
lelmi jelvenyen kiviil a nemet balszărny 150 
Igyut keritett kezre. A nemetek Maubeuge 
lele nyomulnak. Egy angol lovasdandârt 
liegvertek.
I A Liittich melletti fegyvergyârat a neme- 
Ik lefoglaltâk.
I Csapataink Krasniknăl ket orosz had- 
Istet vetettek vissza.
I A szerbeket, akik teriiletiinkre nyomul- 
Rk, megtâmadtuk es Uzice irânyâban visz- 
■avetettiik a hatârra.
I Augusztus 25.
I Jozefow—Krasnik—Turobin vonalâban 4 
■osz hadtest elleneben gyozelmes csatăt 
■vtak csapataink.
■ A namuri erosseg 6t erbdje s a vâros a 
■metek kezebe jutott.
■ A Csiangtauban levo Kaiserin Elisabeth 
■vii hadihajonak paranesnoka azt a tâv- 
Hti parancsot kapta, hogy a hadihajb 
Hiangtauban vegyen reszt a harcokban.
H Augusztus 26.
■Bârczy polgârmester falragaszokon adja 
Hiil, hogy Orosz-Lengyelorszăgban Krasz- 
H mellett hatalmas iitkozetben tobb orosz 
Hltestet megvertek csapataink. Hetven ki- 
Hieter szeles vonalon folyt a hare. Az 
Bszokat minden âllăsukbol kivertek, az 
Hmseg fejveszetten menekiil Lublin fele. A 
■litudositok szerint 4-..5 hadtest vett reszt.
^BQamur osszes erodjei elestek. A neme-
I bevettek Longwyt.

9 keletâzsiai orosz csapatoti 
vasuti szâllitasa.

liota Japan elleniink fordult es ez âl- 
a keletâzsiai orosz hadero felszaba- 
t, kbzelfekvb a gondolat, mi lesz, ha 
orosz hadvezetoseg az Âzsiâban el- 
kezett hadtesteit is Europâba szâllit- 
a: az otosz szâmbeli tulsulynak si- 
Isen ellenâllhat-e majd haderonk. 
leg kellene nyugtatnunk olvasoin- 
I hogy nines mitol tartanunk, de 
Itette mâr ezt a Krasnik melletti hâ- 
Inapos iitkozet hire, amibol minden- 
Ithatja, mi az az orosz ,,szâmbeli tul- 
Iu

indazonâltal kozerdekii egy kis 
nvetes, hogy es mikepen es mennyi 
Klatt juthatnak a sziberiai hadtestek 
uropai hadszinterre.
pre kell bocsâtanunk, hogy amig a 
Banellâk, a Sund. a Kis Belt es Nagy! 

Belt el vannalk zârva, Oroszorszâg csa-| 
patokat tengeren nem szâllithat. Marad 
tehât az egyetien szârazfoldi osszekbt- 
tetes, a keletsziberiai-mandzsuriai vas-
utvonal, mely Orenburg kozeleben 
metszi Europa hatânvonalât es Âzsiâ
ban Omsk. Tomsk. Krasnojarsk. Ir
kutsk, Werchneudinsk, Tschila, Boche- 
du, Charbin-on ât vezet a tâvol keletre.

Ennek a vasutvonalnak teljesitoke- 
pessege nagyon csekely. Hossza az oro- 
szok jelenlegi felvonulâsi korletetol kb. 
8200 km. A vonatok sebessege Schon 
Jbzsef ornagynak a keletâzsiai hadszin- 
terrol irt munkâja szerint legfeljebb 20 
km. orânkent, amibe az âllomâsokon es 
kiterokon valo tartozkodâs mâr be van 
szâmitiva. Eszerint az egesz vonal meg- 
haladâsâra 17 nap sziikseges. (A vasut- 
nak bekes idoben inditott gyorsvonatai 
az utat 14 nap alatt teszik meg.) Mivel 
azonban a kocsiknak szoros kihasznâ- 
lâsa mellett az egyfolytâban valo uta- 
zâs ugy a lovak, mint az emberek harc- 
kepessegenek nagyon art, minden 2. 
legfeljebb 3 utazâsi nap utân egy piheno 
napot kell beiktatni. Igy pedig a szâlli-j 
tâs idotartama 22, iilet'oleg 24 napra, ât- 
lagosan 23 napra teheto.

A szobanforgo vasutvonalon ket âllo- 
mâs kbzott a legnagyobb tâvolsâg 53 
km. Erre, a 20 km-es orânkenti gyorsa- 
sâgot szâmitva, majdnem teljes 3 ora 
ido sziikseges. Vasuti iizletszabâly, 
hogy vonatokat egymâsutân siiriibben 
nem szabad inditani, mint amennyi ido 
kell a ket egymâstol legtâvolabb eso âl- 
lomâs kbzti vonal befutâsâra. Ez itt 3 
ora. Ezen szâmitâs szerint tehât 24 ora 
alatt csak 8 vonat indithato Mandzsu- 
riâbol Europa fele. Mivel azonban a 
vasutrol szolo leirâsok egybehangzo je- 
lentese szerint az alapepitmeny a.tolte- 
sek meretei, a felepitmeny pedig a sin 
vastagsâg tekinteteben igen gyengen 
epiilt, a vonalon csak konnyebb mozdo- 
nyok hasznâlhatok. Ezen konnyebb 
mozdonyok legnagyobb megterhelese a 
vasutrol szolo forrâsok egybehangzo 
megâllapitâsa szerint legfeljebb egy-egy 
60 tengelyes vonat. Nâlunk egy szâz 
tengelves vonatot szâmitunk zâszloal- 
ionkent (iitegenkent vagy lovas szâza- 
donkent). Ezen szâmitâs szerint a ke- 
letsziberiai vasut egy-egv vonatân nem 
feme tobb el. mint egy zâszloalj- 
nak a fele. A hosszu utazâs miatt azon
ban a ferohelyet nem lehet ugy kihasz- 
nâlni, mint nâlunk. Orosz ujsâghirek 
szerint az emberek ezen a vonalon hu- 
szankent lesznek egy-egy kocsiba be- 
vaggonirozva, azon celbol, hogy min- 
denki lefekhessek. Ha az orosz vonatok 

megterheleset ilyen ferohely kihasznâ- 
lâs mellett szâmitiuk, hârom 60 tenge
lyes vonatot kell egy-egy zâszloaljra 
szânni.

Kittinik tehât, hogy az oroszok napon- 
kent csak 3 zâszloaljat indithatnak utba 
Europa fele s hogy a legelso nap elindi- 
tott szâllitmâny 23 nap mulva erkezhe- 
tik meg Europâba. Egy hadtestet 36 
zâszloaljjal, 10 lovas szâzaddal, 42 
iiteggel szâmitva osszesen 88 szâllitâsi 
egyseget kapunk, amelynek elszâllitâ- 
sâra 264 60 temgelyes y'O'nat sziikseges.

Ez a 264 vonat 33 nap alatt indithato 
el es az utolso nap elinditott szâllitmâny 
az 56-ik napon erkezik meg Europâba.

Lâtjuk ebbol, hogy a szâllitâs renge- 
teg sok idobe keriil. Ket honap leforgâsa 
alatt mindossze egy hadtestet kepesek 
az oroszok Âzsiâbol europai hadszin
terre vomni. Mindezt a hadtest vonata 
nelkiil. Ha utobbit is hozzâ vennenk, az 
ujabb 10 napot venne igenybe es 2 ho
nap eltelte utân kezdodhetne meg a mâ- 
sodik hadtest szâilitâsa. Ket honap alatt 
1 hadtestet ... De mit vegziink mi ket 
honap alatt, mikor mâr annyit vegez- 
tiink nâr nap alatt! Hunt.

Messze Kelet-Âzsiâban Nippon csip- 
kes szalagu szigetvilâgâra is '•âfujt a vi- 
lâghâboru eget-foldet râzo vihara. De 
nyomâban nem zeng egy hos es nagy 
nepnek lelkesedese. Ezt a hâborut ra- 
vasz es lelketlen diiplomatâk csinâljâk, 
kifcnek fejebe szâllt Japânnak iment 
megszerzett nagyhatalimi melltosâga es 
azt h'iszik, hogy mâr biimtetleniil tâmad- 
hatjâk hâtulrdl es orvul barâtjukat es 
mesteruket, kinek pedig mindent ko- 
szbnhetnek.

Japânnak modern es vitez haderejet 
nemetek neveltek. Es Nemetorszâg az, 
kinek nagyszerii egyetemein a japan 
nemzet ifjusâga tanulja es magâba sziv- 
Ja az europai kulturât. Japânnak manap- 
șâg meg csak kulturâja es hadserege 
europai; alkotmânya, kbzigazgatâsa, 
târsadalmi tagol'tsâga meg mindig 
âzsiai. Japân meg mindig nem ismeni se 
a poM'tikai, se az egyeni szabadsâgot,, 
Japân szabadsâgiharca meg mindig nem 
iviivatott meg. Es e szornyii Tayfunban, 
melynek elosziete meg Tokio kis teahâ- 
zait îs râzogatja, nem kel fel a ja.'ân 
nep szabadsâga es ki tudja? : az orosz 
kancswka, melyet egyszer mâr e nagy- 
ra hivatott nep kiesavart felelmetes es 
halâlos elfcnsege kezebol, nem suhint-e 
nehâny ev mulva eppen Japânnak fe- 
jere?



Ha nem suhint reâja, azt is elsosorban' nagy globuson ât elore nyujtogiathatjâk 
Nemetorszâgnak ©s a Magyar-Osztrâk a kezeiket es mert alattuk a „barâtsâ- 

gos“ Oroszorszâg belâthatatlan siksâ- 
ga teriil el, meg — kezet is foghatnak a 
tag lelkiismeretllenseg jegyeben. Millie

monarkiânak koszbnheti majd. Ez a vi
lâghâboru, ha celjat a diplomatak elrej- 
tik es tagadjâk is, azert megis az orosz 
deszpotizmus ossszetdresere irânvul. 
Meg kell szabaditani nemesak Europat, 
hanzm Âzsiât is az orosz autokrata te- 
bolytol es attol a szornyii lidieronyomas- 
tol, mely a nepek lelfcen Nagy Peter 
uralma ota iii. Oroszorszâg a pânszlâ- 
vizmus hazâja, de a szlâvsâg meig nem 
tart ott, hogy ujra megvâltsa az embe- 
riseget. A szlaiviizmusnak egyelore sem- 
mit se koszonhet a muvelt emberiseg. 
Nagy Oroszorszâigban manapsag meg a 
deszpotikus cezârsâg iii orgiât; târsa- 
dalmi es politikai vilâga pedig meg nya- 
kig ill a nemzetisegi es vallâsi tiirel- 
mettensegtoi izzo kbzepkorban. Bar ha
talmas pusztasâgait es a jeghideg szi- 
beriaisivatagokat nem kepes kulturabis 
munkâba fogni, megis nagysâgâhoz 
szornyii falânksâg is jarul. Mindeh 
szlâvmak protektora, de csak azert, 
hogy alkalmas pillanatban kenyurâvâ 
vâljon. Oroszorszâgtol semmit se re- 
mel-hetnek a nepek es nemzetek. Orosz
orszâgtol nekik csak rettegni lehet.

E szornyii es rettegett moloch ellen 
eppen Japân volt az, ki elsonek, bâtor 
tiizzel es friss eroivel hatalmas csapâst 
mert. A miivelt nemzetek, egesz Euro
pa szorongo gyotrelfemmel szemlelte a 
Goliiâth-Dâvid harcot. Japan gyozott es 
azota Nippon esodâs orszâga belekap- 
csolodott nemesak a magas politikânak 
szbvevenyes hâlojâba, hanem belefesz- 
kelodott a muvelt kulturnemzetek er- 
zesvilâgâba is.

Azota Japan nem — Azsia tobbe. El- 
vesztette exotikus jelleget, de megta- 
lâlta minden muvelt embernek rokon- 
szemviet. Japan bâtor haditetteivel oda- 
âlit a muvelt nagyhatalmak sorâba es 
egysorban es egyszerre emlitettiik 
Franciaorszâggal es Angliâval.

Fajdalom: ma is egyutt van Francia
orszâggal es Angliâval! Es ez az, amit 
oly nehez becsiiletes szivvel es elmevel 
talalo. szoval jellemezni.

Nemetorszag wolt a tanitomestere es 
megis annak halâlos ellensegei melle 
aril. Oka, joga nines a hâborura, mert 
nincs a vilăgnak az a bolics diplomatâja, 
ki a s a r a j e v 6 i gyilkosok golyojât
ossze tu'dnâ bogozni Kiautsau elha- 
gyâsâval. Es megis. ez a nemet-japân 
hâboru oka es ezert is melto pandantja esosegesen kezdett, azt teljes diadallal 
a nemet-angol hâborunak, melyet a di- j be is fejezi. Orokre leveri az os ellense- 
eso Anglia Belgium semlegessegenek get es Âzsiât is felszabaditja a pânszlâ- 
szent serthetetlensegeert viv. Nem okok vizmus halâlosan bl'elo karjaibol.
ezek, hanem csak eroszakolt iiriigyek.l Ha hozzânk csatlakozik, ugy Japân 
Anglia es Japân vezeto âlilamferfiai a! segitsege oriâsi segiitseg! Lekoti a szi-

es millio emberlelket kiildenek a vâgo- 
hidra csak azert hogy minden emberi 
kulturanak halâlos elienseget, az orosz 
deszpotizmust ezer darabra szet ne tor- 
je Nemet or szâgnak es a monarkiânak 
igazsâgos karja.

Rendben van, de csak a mi resziink- 
rol. Ebben a hâboruban eldol Oroszor
szâg sorsa. De csak az europai Orosz- 
orszâge! Ha a szerencse tovâbb kiseri 
gyozelmi baberral fegyvereinket, ugy 
Varsbban, Szent Petervaron vagy tan 
— Moszkvâban szakitjuk szet Nagy Pe
ter vegrendeletet. Bizânc Aja Szofia 
temploman tan soha tobbe nem ragyog 
majd a szlâvizmus kettoskeresztje, de 
Azsiaban meg mindig az orosz lesz az 
ur! Sziberia hosivatagjai megindulnak 
keletre es delre. Japan viragos sziget- 
vilâgât, Afganisztân es az Indiak tropi- 
kus fbldbvit meg meglepheti es eltemet- 
heti a jeges vilâg lavinâja. Sziberia 
nemesak fdldrajzi teriilet, hanem az em
beri szabadsâgok, kulturâk, erzo szivek 
es lelkek temetoje . . .

Ha ezt a Tayfunt vârja Nippon nepe, ---- ------ - ..., ----------
ugy nem kell s'okâ vârakoznia. Sziberiâ- foldindiulâs kozepette sines miert re
bol eppen csak elmarsolnak a feher car 
hadtestei. De visszajonnek, sot nagyon 
is harnar visszajonnek!

Mi es a nemetek nem viarhatunk ad- 
dig, mig Sziberia jeges vilâga megfa- 
gyaszt benniinket. A beket meg a tel 
elott diklăljuk es addig a jeges vilâg 
hadtestei nem ernek el hozzânk. Visz- 
szamarsolnak. hamarosan oda, honnet 
jbttek es mikor a sziberiai kaszârnyâk- 
ban ujra Alarmot fujnak, a sziberiai Tay- 
fun hideg, fagyos, halâltoszto jeges sze- 
letol osszeborzongnak Nippon gyerme- 
keinek teahâzai es Indiânak pagodâi . . .

A vilâghâboru Tayfunja nemesak em- 
ber-milliok hekatombâit âldozza fel, ha
nem osszetdr gyilkos utjâban gyonyorii 
emberi ilDuziokat is.

A francia gloir megkopott pakfonfe- 
nye melliett semmive oszlott az europai 
miivelt es becsiiletes emberek japân
szimpâtiâja is. Mi tagadâs: erre a szim- 
pâtiâra eddig mi bizton epitettiink es 
szâmitottunk. Mi vârtuk es remeltiik,
hogy Japânt is felrâzza a nepek hâboru- 
jânak hatalmas Tayfunja es amit oly di-

beriai.orosz hadtesteket es Oroszorszâg 
teljes leigâzâsât igen harnar elSkesziti. 
Mig igy, hogy halba tâmadja tanito- 
mesteret, eppen csak eliveszitjiik — ja
pân szimpâtiânkat. Ott meg nem tar- 
tunk, hogy japân hadsereg akâr vizen, 
akâr szârazon eljuthasson europai harc- 
mezokre. Azt megteheti, hogy Nemetor- 
szâg bekes berletet, amely nem is az 
ove, hanem Kinâe, elfoglalja. Kiautsau 
bâr nagyon ‘ termekeny, de alig 130 
negyzetkilometernyi teriilet. Nemetor- 
szâg egyelore csak berii. Ha most Ja
pân- viteziil felmond es kiveri a jambor 
foldberlot, ugy a vilâghâboru lezajlâsa 
utân, nehâny honap mulva megjelenik 
a Kelet-Azsiai vizeken a hatalmas im- 
perator rex hajohada es a kiautsaui es 
laHtsaui dblok kczott kitiizik a nemet 
imperium hodito lobogojât es atto 
kez'dve nines berfizeies, csak — hadi- 
sarc es ezt mâr nem Nemetorszag fogje 
fizetni.

Azt is rebesgetik, hogy az amerika 
Egyesult-Allamok, sot Olaszorszâg i 
feltekeny szemmel nezik Japân fegyivie 
res kesziilddeset. Ha ez igaz, ugy e vi 
lâghâborunak Tayfunja valoban vegig 
seper az egesz muvelt vilâgon. Akik be 
csiiletes kardjukat az igazsâgnak olta 
mâban huztâk ki, azoknak e rettenete 

tegpiok.
Kelet-Âzsia szigetvilâgât a termeszc 

is krâterek torkâra epitette. Mi csak e 
vetettiik a viharmagvakat. Azok fogja 
csak valoban learatni a merhetetla 
szenvedesek sebeit. kik mâr elobb I 
borzadva es rettegve ismertek a Tal 
fun szornyii pusztitâsait. |

Fbldes Artur dr.l 

ELâFIZETESI FELHIVâJ 
A „Kiiliigy—Hadiigy‘‘ lieti szemlere, mJ 
rovid fennâllăsa alatt nemesak az er<9 
kelt kbrok elismereset nyerte el, hanJ 
vâltozatos es friss tartalmâval, megbfl 
bato ertesiileseivel es izleses kiallitâsâ^l 
az egesz monarchia sajtojânak osztatll 
tetszeset vivta ki: aug. ho l-vel ui el 
fizetest nyitottunk.

A „Kiiliigy — Hadiigy‘‘ heti szemll 
piskârkosi Szilâgyi Lajos dr., cs. 6s 11 
kamarâs, vezerkarnâl beosztva volt I 
szâzados szerkeszti, munkatârsai a len 
vâldbb tollu kiiliigyi es hadiigyi szaktell 
telyek. I

Eloiizetesi âr: negyedevre: 4 korol 
Mutatvânyszâmot keszseggel kiildiink.l

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

Uj elbfizetdinknek.
ha legalâbb îelevre elbîizetnek, ingl 
kiildjiik meg a Kiiliigy—Hadiigy eJ 
megjelent osszes szâmait.



TorShorszăg a hai’masszimtseg 
mzllztt.

A historia — ugv lâtszik — ismet 
csatasorba âllitja a veliink annyira 
egyiitterzo torok nemzetet. Hiabavald 
a ketisegbeesett entente minden erolko- 
dese, hogv Româniât, Bulgâriât 6s T6- 
rokorszâgot is elleniink uszitsa: foleg 
az utobbi hatalom rendiiletlen elhatd- 
rozâssal tett meg minden intezkedest 
arra nezve, hogv a harmas-szovetseg 
erdekei melle dllhasson.

Ezzel az egesz kulturvilâg, de foleg 
a magyar es nemet kozvelemenv sze- 
retetteljes erdeklodessel fordul ismet a] 
letiportnak hirdetett Tordkorszag fele, 
hogy va.iion kiheverte-e a balkânhâbo- 
ruk iszonyatos vervesztesegeit ez az 
orszag es melyek azok a csodâs er- 
kolcsi es anvagi erok, melvek aktivi- 
tâsa eseten szâmitâsba johetnek?

Minket termeszetesen elsosorban a 
katonai szempont vezet. Figyelve Td- 
rdkorszâg mai helyzetet, csak a legna- 
gyobb drdmmel regisztiralhatjuk azo- 
kat a szâraz tenyeket, amelyek azt 
bizonyitjak, hogy Tordkorszag ket 
esztendd leforgâsa alatt nemcsak ki- 
gyogyult sebeibol. de onrendelkezesi 
ereje intenzivebb es elhatdrozobb, mint 
amilyen a balkâni hâboruk elo'tit volt.

Akkor ugyanis Toirokorszâg az al- 
kotmanyos berendezkedes elso nehez 
probaeveit elte. Abdul Hamid szultân 
iiarminc eves zsarnoksâgânak nemzet- 
pusztito hatârât 1908 ota nem tudta a 
fejlodes eletelixirjevel ellensulvozni. A 
torok nep konzervativ. irtozott az uji- 
tâsoktol, de a balkânhâboruk gyâszos 
eredmenyei az ui era legdiihosebb el- 
lenfeleit is meggydztek arrol, hogy a 
vegpusztulâstol e zsarnok-rendszer 
megsziintetese mentette meg Torbkor- 
szâgot. Es a bekekbtes utan a torok 
nemzet legjobbjai — eliikon a Berlin- 
ben szerzett katonai erenyekkel ekes- 
kedo Enver basâval — mindent elko- 
vettek Tordkorszag regi dicsosegenek 
megmentese erdekeben.

Szivos es lelkes munkâjok eredme- 
nye mâris meglepo, mert ime nemcsak 
egv hatalmas, harcrakesz tengeri floti- 
ta vonul fel az oroszok fekete-tengeri 
hajoraja ellen, hanem szârazfoldi had- 

. seregok is teljesen reorganizalva, moz- 
gositva varja a megfelelo ntezkedese- 
ket.

♦

Enver pasa es Limann basa teremto 
es vezeto kezei alatt egeszen ujjâ szu- 
letett, szinte felelmetesse nott a torok 
tengieri hadero, rnely all: 1 dread
nought, 5 regebbi pancelos csataha.io,, 
2 pancelos cirkalo, 4 ielzo-hajp, 15 
agyus naszad, 10 torpedo naszad. 8 
rombolo, 7 szâllitdhaio es a nemetektol 
megvâsârolt 2 pancelos cirkalo, ossze- 
sen 54 hajobol.

A hajorajnak az ed'digi diszpoziciok 
szerint Arif beyi lesz a foparancsnoka. 
Ezekbol is lâthato. hogv Tordkorszag 
erejb biztos tudatâban utlasitotta ei 
Oroszorszâg koveteleseit a Dardanel-

lâk megnyitâsâra nezve, 
bizonyosnak lâtszik, hogv a torok ten
geri hadero a gvozelem remenye- 
ben veheti fel a harcot az orosz teneeri 
flottâval szemben.

Hasonlokeppen fellendult a szâraz- 
foldi hadsereg erteke.

Azok, akik szemtanui voltak a mos- 
tani mozgositâsnak, âllitjâk. hogv a 
Liman pasa szemelveben lent mukodo 
nemet katonai szellem es erkolcsok az 
elmult rdvid ido alatt is egeszen ujjd- 
alakitottdk a torok hadsereget, mely- 
nek jelenlegi ereje:

sorkatonasâg 800,000, 
tartalekosok 500,000, 
nepfdlkelok 100,000; osszesen tehâr 

egymillio 400 ezer emberbol dll. Sot 
ez a szâm sziikseg eseteben tovâbbi 
400,000-rel gyarapodhat is.

Ime, igv fest az ottoman csâszârsâg 
hadi ereje. melyet az avatatlanok talan 
rosszul ismertek, de amelv hadero a 
nagv' szultânok idejebol lsmert hatâr- 
talan lelkesedessel vârja a parancsot, 
hogy gyiilolt ellenfeleire lecsaphasson.

Europa majd lâtni fogja. hogv mire 
kepes a modern manlicherekkel, Krupp- 
âgyukkal es repiilogepekkel .felszerelt 
torok hadsereg! De szâmitâsba kell 
meg venni azokat a hivatalosan is meg- 
erositett hireket, amelyek az egyip- 
tiomi forrongâsokrol, az indiai moha- 
medânok elegiedetlensegerol szâmol- 
lak be s amelyek azt bizonvitiâk. hogy 
ebben a vilâghâboruban reszt kovetel 
magânak a 400 millionyi mohamedân- 
sâg is, melyet verig sertett az angol 
kapzsisâg . . . Es csodâlatos! A felhold 
egyiitt fog harcolni a keresztes lobo- 
ffokka.l, egvii'tt az orgvilkosok es az 
âlszenteskeddk ellen!

Noury Eschref.

Egg hazafias român pap buzditb 
bEsztda.

Hogy az orszag român nemzetisegii la- 
kossâga mily lelkesedessel sorakozik zâsz- 
loink ala, annak az elmult napokban szâm- 
talan tanujelet lâttuk. Egyet koziilok ime 
itt kozoliink:

Pirtea Gyorgy mezopeterdi g. keleti lel- 
kesz e ho 17-en azon kerelemmel fordult a 
Berettyoujfaluban âllomâsozo honved ez- 
rediink parancsnokâhoz, hogy O Felsege 
legmagasabb sziiletesnapjân, a szokâsos 
rom. kath. vallâsu tăbori mise utăn, az ez- 
red g. keleti român legenysegenek 6 is 
predikâlni kivân. Az ezredparancsnok kesz- 
seggel tett eleget a kerelemnek es mâsnap, 
augusztus 18-ân az ezred osszes românajku 
legenyseget az isten szabad ege alatt negy- 
șzogbe folâllitvân, hozzâjuk Pirtea Gyorgy 
teljes papi ornâtusban es kezeben a ke- 
reszttel a kovetkezo nemeș hevtol âthatott 
hazafias beszedet intezte:

Szeretett fiaim es hii katonâim!
Felsdbb kirâlvi parancs es a haza 

szent erdeke fegvverbe szolitott benne- 
teket, miert vedielimeznetek kell drâga 

I hazânkat egv orgyilikos es perfid ellen- 
! segtoL El vagytok lâtva mindnyâjan

mert szinte fcelld fegvverekkek de en. mint leliki- 
pâsztorotok udvosnek taMlitam, hogv 
hard fegvvereteikhez egv mâsik. szin- 
ten hatalmas hârci eszkdzt adjak ât nek- 
tek. Ez a fegvver a keresztenyseg le- 
igvozhetetlen fegyiv’ere: a kereszt!

Ma. amikor felseges urunk es kirâ- 
lvunk szuletesnaoiâniak forduloiât iinne- 
peliiik. egv mindennel fontosabb kote- 
lesseg teliesitesere szolătlak fel bennete- 
ket. Emleketekbe idezem ezt az isteni 
parancsolatot: ..Tiszteld apâdat es 
anvâdat. hogv hosszu eletet elhess a fol- 
don !“ Ezt az isteni parancsolatot. sze
retett fiaim, a mai vâlsâgos idoben ugy 
ertelmezzetek. hogv mindenhato Iste- 
niink utân nemzetisegi es felekezeti kii- 
.lombseg nelkul mmdnvâiunknak egy 
igazi es szeretett atvâhk van: a mi drâ
ga es felseges uralkoddnk. I. Ferenc J6- 
zsef. — tegdrâgâbb anyânk pedig sze
retett magvar hazânik. Nagv kotelessez- 
tek teliesitesenek kiiszoben arra kerlek 
hât titeket szivem teljes melvebdl. hogv 
e sjziilokert a legnagvobb hiiseggel es âl- 
dozatkeszseggel vitezen harcoliatoik. az 
eltensegtol soha ne felietek. mert az 6 
fegwereik tiize szemfenvvesztes. mert 
.igazi tiize es ereie csak a mii fegyve- 
reinknek van, mert nem az orgvilkos 
cllenseggel..hanem (veliink van az Isten 
igazsâga!

Menjetek hât harcba a mindenhato 
Isten âlidâsâval. am.it esdve kerek reâ- 
tok. Soha ne hâtrâliiatok. mindig csak 
ellore nyomuljatok oseink hagvomânyos 
vitezsegevel s tiporjâtok le gaz ellense- 
geinket. Kiâltsâtok velem egviitt: EMen 
a mi dicsosegesen uralkodb kiralyunk! 
EMen a mi drâga magyar hazânk! EMen 
a mi hii szdvfâtspgesiink Nemetorszâg! 
Elien vitez hadseregiink es dicso had- 
vezetosegiinlk!

il haboruban adomdayazhatd 
kitllntetESBh.

Fegyveres eronk baberkoszorus ho- 
set, kirâlyunknak leghiibb katonâjât Fe- 
jervâry Geza bard gyalogsâgi tâborno- 
kot az egesz orszâg gyâszâvtal kisertiik 
utolsd utjâra. A solferinoi host, ki a Mă
ria Terezia rendnek uto-lso magyar lo- 
vagja volt, egesz legenda dvezte, azota 
ennek a nagy kitiintetesnek egy ma
gyar tulajdonosa sines, de elt derek tisZ- 
tikarunkban a remeny, hogy majd ha a 
Legfelsobb hadur hivo szava fegyverbe 
szolitja a nemzetet, ismet lesz nem egy, 
de sok oly vitez katonânk, Fejervârynk, 
ki e legfelsobb kitiintetest kierdemli.

Kirâlyi kitiintetes es dicsdseig es egy 
nemzet brdk hâlâja (vâr most a nagyok- 
ra es hdsdkre, kiknek soraiban hissziik 
es remeljiik, hogy a magyar nemzet ha- 
gyomânyos vitezsege folytân a legna- 
gyobb szâmmal magyar tisztek es ma
gyar harcosok lesznek.

*

Hâboru eseten a haretdren kitiint



tiszteknek a Măria Terezia-rend ke- 
resztjeit, a Lipot-rend, a Vaskorona- 
rend es a Katonai erdemkereszl' hadidi- 
SZitmenyes kere/sztjeit adomânyozzâk, 
a legenyseget pedig arany es eziist vi
tezsegi ermekkel diszitik fel.

A Măria Terezia-rendielet Măria Te
rezia kirâiyno alapitotta. Az alapitâs 
napjâul 1757 junius 18-ât, grof Daun Li- 
pot tâbornagy kolini dicso gyozelmenek 
napjât — jelolitek ki. Az I. Ferenc csâ
szâr âltal 1758. december 12-en kibo- 
csâjtott rendi hatârozmânyok es 0 Fel- 
segenek 1878. oktober 21-en es 1895. 
mârcius 8-ân kelt rendeletei a sziikse- 
ges maigyarâzatokkal es kiegeszitesek- 
kel a szolgâlati szabâlyzat fiiggeleke- 
ben foglaltatnak. Ezeknek itt csak kivo- 
natât kozdljiik.

A rendnek a mindenkori uralkodo a 
fonbke es nagymestere. Tekintetnelkiil 
a rangra, a vallâsra es egyeb kbrulme- 
nyekre az osszes tisztek tagjai lehetnek, 
ha erre katonai erdemeket sze- 
reztek. A rendnek annyi nagy ke- 
resztese, parancsnoki keresztese es lo- 
vagja lehet, ahâny tiszt ezekre a kitii'n- 
tetesekre meltonak bizonyult. A rendje- 
let csak olyanok igenyelhetik, akik az 
ellenseg elott oly hosies tettet kovetnek 
el, amit a szorosan vett koteiessegiik 
nem parancsolt, melyet azonban ok ki- 
vato okoissâggal, vitezseggel, dnkent 
hajtottak vegre. Hasonlo igenyt tâ- 
maszthatnak azok a tisztek, akik a had- 
.viseles celjaira âldâsos tanâcsokat ad- 
tak es azok vegrehajtâsât kivâlo vitez
seggel is segitettek elo. Tettet mindenki 
onmaiga tartozik vâzolni, de szemtanuk- 
nak kell azok helyesseget igazolni. Ha 
a rendet olyanok nyerik el, kik eldzoleg 
nemesek nem voltak, a rend adomânyo- 
zâsa folytân eo ipso nemesek lesznek. 
Ha a rendnek valamelyik tagja kiilon 
kerelmezi, ugy bâroi rangra emelik.

Maiga a rendjel, feherre zomâncozott 
arany keresztbol âll. Rajta a rend jel- 
szava: ,,Fortitudini“. A rendjel 
szalagja voros-feher-vdros. A lovagok 
a bal mellen hordjâk, a parancsnoki ke- 
resztesek a nyakon, a nagykeresztesek 
pedig a jobb vâllrdl a bal csipo fele hu- 
zodo 10 cm. szeles szalagon. A nagyke
resztesek a bal mellen csiitlagot is visel- 
nek szalag nelkiil. A rend lovagjai es 
azok dzvegyei evi jârulekot kapnak.

A Mâria Terezia-renden kiivul a csa- 
tateren szerzett erdemekert hadidiszit- 
metiyes Lipot-rendet, Vaskorona-ren- 
det es katonai erdemkeresztet is ado- 
manyoz 0 Felsege a kiraly. Ezekre vo- 
natkozolag 1860. januâr 12-en adtâk ki 
a legfelsobb rendelkezeseket, melyek 
szerint a hadi diszitm6nyes rendjelek- 

nek a celja az, hogy az ellenseg elott 
szerzett erdemek es mâs egyeb katonai 
vagy polgâri erdemek jutalmazâsânâl 
kulonbseget tegyenek es hogy ismetelt 
hostetteknel a mâr egyszer kitiintetett 
egyennek fokozatosan nagyobb es na- 
gyobb rendjelt lehessen adomânyozni. 
Maga a hadidiszitme'ny arany baberko- 
szorubol all, mely a Vaskorona-rendnel 
zoldre zomâncozott, a tobbi rendjelnel 
pedig halvânyzoldre futlatott.

A legenyseg reszere hâboruban vi
tezsegi ermeket adomânyoznak. 
Ezeknek eredete. II Jozsef csâszâr ko- 
râra nyulik vissza, aki 1789 julius 19-en 
egy arany es egy ezust emlekermet ala- 
pitott oly legenysegi âllomânyu egye- 
nek szâmâra, akik az ellenseg elott vi- 
tez es hosies tettukkel tiinnek ki. I. Fe
renc csâszâr az eziist vitezsegi eremnel 
ket osztâlyt letesitett.

Van tehât:
arany vitezsegi erem;
I, oszt. eziist vitezsegi erem;
II. oszt. eziist vitezsegi erem.
A vitezsegi ermek elso oldalân a min

denkori uralkodo mellkepe van. I. Fe
renc Jozsefet ezeken az ermeken tâbor- 
naigyi egyenruhâban âbrâzoljâk. Az 
erem hâtsd oldalân ket baberâg van 
egymâsba fonva, koztuk az irâs „Fiir 
Tapferkeit“, alattuk 6 ezredzâszlb kepe.

Az arany vitezsegi erem es az eziist 
vitezsegi erem elso osztâlânak tu- 
lajdonosai elethossziglan potdijakat el- 
veznek es pedig az arany ermesek 
a rendfokozatukat illeto zsoldot teljes 
dsszegeben az eziist ermesek ugyanezt 
fele osszegben.

Regente ugy volt, hogy egy katona 
csak egy vitezsegi ermet viselhetett es 
ha magasabb osztâlyu kitiintetdst ka- 
pctt a kisebbik osztâlyu ermet vissza 
kellett szolgâltatnia. 0 Felsege 1849. 
junius 5-en kelt legfelsobb elhatârozâ- 
sâval elrendelte, hogy ugyanazon kato
na mindhârom vitezsegi ermet elnyer- 
heti.

Hissziik es remeljiik, hogy ebben a 
nagy es dicso hâboruban a magyar ka- 
tonaknak egesz sorczata szerez felso- 
rolt kitiintetesekre erdemeket.

Mindenkinek ingyen kiildjiik meg

a Kiiliigy—Hadiigy eddig megjelent 

sz^mait, aki f. evi szeptember l-tol leg- 

alâbb egy felevre eldfizet.

Belgium v£gnapjai hilzeledneh.
A meggondolatian belga kirâlv es 

kormânva nem hallgatott a nemet biro- 
dalom kerelmere, nem engedte meg a 
nemet csapatoknak Belgium teriileten 
valo keresztiilvonulăsât. s igv beleke- 
verte onmagât a rettento vilâghâboru- 
ba. melvnek elso âldozata minden valo- 
szinuseg szerint a belga kirâlvsâg lesz.

A hatalmas nagy nemet csâszârra es 
kormânvâra meg rosszakaroi sem fog- 
hatiâk râ. hogv Belgium teriiletere âhi- 
tozott volna. A francia-nemet hatârala- 
kulâs es a francia elointezkedesek kesz- 
tettek dket râ. hogv a hadmiiveleteknek 
egyik irânvât belga teriileten vezessek 
keresztiil. Unniepelvesen kertek ehez 
Belgium hozzâiârulâsat, iinnepelvesen 
garantâltâk Belgiumnak teruleti seb- 
tetlenseget. s a kârpotlâst: es mi- 
kor az elutasito vâlasz megerkezett 
es reâ Liittichet fegyveres erovel 
bevettek. Belgiumhoz uibol iegvzeket 
inteztek. hogv kimelje meg magât az 
orszâg a tovâbbi hâborutol s ne âllion 
utiâba a nemetek hadmiiveleteinek.

A ket kerelem s a ket elutasitâs utân 
a feltartozhatatlaniul eldnvomuld nemet 
hadsereget mi sem tarthatia tobbe visz- 
sza. Liiittich. Namur. Tirllemont. Pervez. 
Briisszeli: a nemet gvozeltnek beszeld 
szinterei.

Albert belga kirâlv Aniversbe mene- 
kiilt, hatalma nem sokâra csak e vâr 
erodeiig teried. Az orszâgnak mâr ne
met kormânvzoia van. A saito mâr ne
metul ir. a gvârak a nemet hadseregnek 
dolgoznak. Egv pâr nap meg. s a belga 

.kirâlvsâg megszunt. Europa terkeperol 
eltiinik. Sziiksegesnek lâtjuk tehât. 
hogv eînmek az eddig virâgzo boldog âl- 
lamnak. rnelv saiât vesztebe rohant, 

•foldraizi adatait oltvasoink emlekezete- 
be feluiitsuk.

Teriilete: 29.452 km2
Lakosainak szâma: (1911) 7,490.411 x) 

— 1910-ben volt 3.680.790 ferfi 3,742.994 
<nd.

1 km2-en el: 254 1. Legsiiriibben lakott 
teriilete Brabant 443 1.. leggverebben 

•Namir. 100 K el km2-kent (1908 szerint).
Legmagasabb csucsa: Baraque Mi

chel az Ardennekben 675 m.
Haidzhato folvoi: Escaut vagv Schel

de es mellek folVoi: a Lvs es Ruppel, 
tovâbbâ a Maas es mellekvize a Sumb
re (valamennvien vâgig).

Âtlagos homerseklete: 9° C. Legme- 
legebb honap: julius (+17—20°), leghi- 
degebb: januâr (—4—2° C).

Âtlagos csapadekmennviseg: 700 mm.
Lakosaink nemzetisege: (1900) belga 

-6.487.487, holland 63.923. francia 56.576. 
nemet 53.758. mâs niemzetisegii 31.804. 
A 2 eves gvermekek nem szâmitâsâval: 
franciâul beszel 2.574.805. fllemnvelven 
beszel 2,822.005, nemetul beszel 28.314 
franciâul es flemiil beszel 801.587. fran- 
eiâul es nemetul beszel 66.447, flemiil es 
nemetiii beszel 7.238. franciâul. ffemiil 
es nemetiii beszel 42.889. e hârom nem- 
zeti nvelv egviken sem beszel 350.263. 
Lakosai foglalkozâsuk szerint: (1900) 
mezogazda 442.902. iparos es bânyâsz 
,1.372.251. kereskedd 385.236.



Termekenv teriilet: 25.033 km2 (85.%). 
Ebbol szantdfdld 17.361 km2 (70%). ret 
es legeio 2.457 km2 (10%), erdo 5.215 
km2 (20%).

Termeketlen teriilet: 4.418 km2 (15%).
Fontosabb novenvi termekei: '") ta- 

karmanvrepa (57). burgonya (30). cu- 
korrepa (16). takarmanyndvenyck (16- 
here. lucerna, szena stb. 20), rozs (6), 
zab (6). buza (4).

Hâzi dilatai: (millio darab) szarvas- 
marha (1.9). sertes (1). 16 (0.4). iuh (0.2), 
kecske (0.2). -— A halaszat 1908-ban 6 
millio frankot idveddmezett.

Banyatermekei: (1910) koszen (2393). 
nversvas (23), cink (2). olom. eziist.

Fobb ioarâgai: textilipar (kb. 170.000 
munkas). ruhăzati inar (140.000 m.). 
femipar (135.000 m.), epitoipar (94.000 
m.). elelmiszeripar (90.000 m.. foleg 114 
cukor- es 125 szeszgvar). faipar (88.000 
m.). boripar (58.000 m.) es iivegipar 
(23.000 m.).

Kereskedelme: (1912). Behozatal:
4.210.297.660 K. Kivitel: 3.591,470.400 K.

Legfcntosabb behozatali cikkei: buza 
333 millio K. buza 119 millio K. vasuti 
kocsik 111.millio K. cink 107 millio K. 
kender 105 millio K.

Legfontosabb kiviteli cikkei: gvaoiu 
333 millio K. buza 119 millio K. kender 
105 millio K.

Legtobbet
738 millio K
602 millio K 
millid K

hoz be: Franc iaorszdgbol 
ertekben. Nemetorszagbol 
ertekben, Angliâbol 436 

ertekben. Eszak-Amerikai 
Egvesiilt-Âllamokbdl 341 millio K er
tekben. Oroszorszăgbdl 318 millio K er
tekben.

Legtobbet visz ki: Nemetorszâgba 
959 millio K ertekben. Franc:aorszagba I 
695 millid K ertekben, Angliâba 498 mil- 
lio K ertekben. Hollandiaba 352 millio K 
ertekben. Eszak-Amerikai Egvesiilt-ÂI- 
lamokba 114 millio K ertekben.

Magyarorszagtdl vesz: 4 millio K er
tekben; ebbol fureszelt fat 1.8 millio K 
ertekben. lmntolt rizst 0.5 millio K er
tekben.

Magyarorszagnak elad: 7 millio K er
tekben; ebbol gyapiut 1.7 millio K er
tekben. gvemantot 1.4 millio K ertek-

Vasutvonalainak hossza: (1911) 4720 
<m.

Tâvirovonalainak hossza: (1911) 7582 
cm.

Tâvbeszelb vonalainak hossza: 1910) 
’42.962 km.

Kereskedelmi haidraia: (1910) 99 goz- 
iaid 188.000 t. es 5 vitorlâshaio 3402 t. 
artaloinmal.

Fontosabb kikotbi: Anvers (25 milllid 
I. tartalommal) Ostende es Bruges.

Penzrendszere: kettos valuta, tenyle- 
fes aranvvaluta. Franciaorszaggal 
remkdzbssegben van. 1 franc = 100 
emtimes. 1 frc. = 0.95 K =0.81 M = 

1.72 skandinây K = 0.48 holland frt. = 
1.37 R. = 0.79 sh.

Suly-, hossz- es teriiletmertek: mint 
alunk. 1 aune=m.

I Urmerteke: mint nalunk. Litrone —- 1. 
larii = hl.
I Koltsegvetese: (1913). Beivtetel:
119,771.916 korona. Kiadas; 717,763.103 

korona. Ebbol oktatasiigyre koltenek 
40,089.856 K-t. a hadseregre koltenek 
77,422.402 K-t.

Nagyobb vârosok: (1910.) Bruxelles*) 
(fdvaros) 177.078 1.. kiilvarosaival 
720.347 1.. Anvers*) kulvarosaivall 
398.255 1.. Liege*) kiilviarosaival 242.357 
1„ Gand*) 210.428 1.

*) Becsles szerint. — Millio q-ben. — 
Miilliio q-ben 1912. — Magyar konzuli
szekhely.

Szertaztoi iizEndch.
B. K. S. T. Egy hii elofizeto.
Nevtelen levelekre nem vâlaszolunk es e 

rovatban csak elofizetoinknek âllunk ren- 
delkezesere.

B. L., Râkoskeresztur. Lapunknâl ez ido 
szerint, sajnălatunkra, nem alkalmazhatjuk.

A szerkesztesert es kiadâsert

Dr. SZ1LAGYI LAJOS FE LELOS.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy“ lapvâllalat

r.-t. adj a ki.

Merkantil-nyomda (Havas es Lehner)

Nemet-uica 27.

Pesti Hozai Elso TakarEkpcnztar-EgyesulEt Budapesten. 
Alapittatott 1840-ben.

Befizetett reszvănytoke: K 200 000.000’—. TartaRkalap: 51.560 252'29.
Kbnyvecskekre ăs folyoszămlăkra elhelyezett betâtek âlladâka 1913. ăvi december 
31-ân: K 412.992 281 61 Fo-galomban levo sajât kibocsâtvănyok: K 393.158.200’—.

A takarekpenztâr 4%-os es 41/2%-os zâlogleveleket, vala- 
mint 4"/o-os es 4V2°/o-os kozsegi kotvenyeket bocsât ki.

Ezen cimletek teljesen adomentesek, minden tekintetben kaucio- 
kepesek es kozsggek, testuletek, alapitvânyok ăs nyiivânos feliigyelet alatt ăllo 
intăzetek pânzeinek elhelyezăsăre, valamint hitbizomănyi letăti pănzek gyumol- 
csozo elhelyezăsăre alkalmasnak nyilvănittattak. Mind a zăloglevelek, mind a 
kozsâgi kotvenyek alkalmasnak nyilvănittattak, tovăbbă katonai hâzassâgi 
ovadekok celjaira s a zăloglevelek ezenfelul ârvapenzek elhelyezâsâre is.

Fogak es fogsorok
aranykoronâk. aranvhidak. teljesen 
szâjpadlăs nelkiil. melveket nem1 Ikell 
es nem lehet a szâjbol kivenni. râgâs- 
r, beszedre azonnal hasznâlhatok. 24 
orân beliil elkesziilnek. Videkiek meg- 
vârhatiâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
lâs. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gydkerhuzâs. fogtomesek (plombâk). 
beteg fogak gvdgvitâsa stb. Tomesek 
aranybdl, platinâbbl, porcellânbol stb.

Barna L fogorvosi es techntkaf rendelo-inte- 
zete Budapest, Erzsebet-korut 54. fsz.

0 napohban megjBlent:
HANTOS ELEMER 

orsz. k6pv.

9 monarchia pBnziigyi harc- 
kBsziiltsBge, mozgositasa bs 

hadvisBlesB
c. munkaja, amelyet a Magyar Tudo- 
manyos Akademia idei nagygyulese 

a Levey dijjal jutalmazott.
A jelenlegi viszonyok kozott alig kep- 
zelheto munka, amely nagyobb erdek- 
lodesre tarthat szamot, mint Hantos 
muve, amely a katonai mozgositas 
es hadviseles osszes gazdasagi es 
penziigyi kisero jelensegeit targyalja 
es kimutatja, hogy a monarchia nem- 
csak katonailag, hanem penziigyileg 
is teljesen felkeszulve nez elebe a 

hâborus bonyodalmaknak.
A konyvet, melybol egy-ket mutat- 
venycikket mar kozoltunk a Magyar 

Tudomanyos Akademia adta ki.
r

♦♦♦♦ Ara 3 korona. ♦♦♦♦



ssl Ujlalii-irogepBli 
a legmodernebbek. Katonai âs polgări hato- 
săgok kozkedvelt irdgdptypusa. Dijmentes 
bemutatâs orszăgszerte. Arjegyzăk 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
UllflHI-lHdBEPTELEP Budapest Sbt. 
=====1897. 6ta az irdgApszakmAban. =====

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

Igazgatosăg : Grof Sztaray Sandor elnok, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, baro Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pal, grof 
Erdody Sandor, baro Wulf de Flotow, bard Hatvany 
Kăroly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekăr lmre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
baro Prdnay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. Hgyoezetd igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegoezetob: Horvatovics Ferenc, 
■ J Lakatos Oszkar. l ■

EGYEVI OHKfeNTESI 
SZOLGĂLftT.

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy. 

Âra I korona 6o filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szăllito

katonai szabo

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

• • Telefon sz.nm: 916. ••

Poloskairtăst
jotâllâssal. Padlo beeresz- 
test, acălforgăcsolăst, festest, 
măzolăst, tapetozâst olcsbn văii al

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

Tiszteknek 10 szăzalek engedmeny.

Telefonszam: Jozsef 36^46.

Szenes Laszlo 
festei, kence, max, fcefe es 
hăxtartăsi ăruk gyări raktâra

Budapest, VIII, kerulet
Jozsef-korot 72. szâm.

Bankosztăly. Gabonaosztăly. Miiszaki osztăly. 
♦♦ Mezogazdasăgi osztăly. Vasuti osztăly. ♦♦

mmmm miuivaiumiu 
J TELEFON-SZAM 164-84. g 
IDEHHITS E5 TâRSP I 
I II HAT0N9 E6YENRUHÎ1KESZIT0 ? 
: ES ANGOL FEHFI-SZAHOStiBA J 
s •l ÎI BUDAPEST IV, J J KECSKEM ETI-UTCA 5. g 
flP0TTflHTflLEKO515ZOLGaLflT 
EEHYEKESE ES N0S0LE5IOBYEK
Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy. 

Ara I korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

I
beretvAsI 
EsSARLOSi 

BUDAPEST IV., I 
Văci-utca 20 szâm |

Angol es francia ori divat. t 
Sajăt keszitmenyti fehernemo S 

ktildnlegessegek |

MEHIfflNTlI NVOMDl
HAVAS ES LEHNER

BUDAPEST VIII., HEMET-UTCA Z7.52
TELEFON-SZAM: JOZSEF 11-83

***< hauEhaz es vendcglo 
naponta delelott, delutăn 6s este 

katonazene
Kitdno etelek es italok. — Polgări 
ârak. — Figyelmes kiszolgălăs. 

| WIRTH ]. «tndsglos.
Cimbalom

Legtijabb szabad. 
ac. Glszerkezeitel, 
rAszi- Ire is. Cso- 
daer6s,tiszta han
gii GRAMOFON 
(beszAlogAp) 25 k. 
s feljebb. HozzA: 
Fedâk Sări, KirAly, 
R6?sa, Berezei, 

Bonoi, Caruso-t61 
legsztbb len ezek 
2 korona 5'» filler.

meste ek hli 
utAnzatai.

Fuvolăk, tărogatdk, citerăk, hai moi i- 
kâk stb. Hurok. Javităs muterem sib.

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

Răkdczi-ut 17. — ÂrjegyzSk ingyen.


