
Ara 30;filler

KULUGY-HADUGY
Budapest, 1914. oktober 27. nuni......unui.... ........... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii SZEMLE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii I. Svfolyam, 44. szâm

A szerkesztâsert felelos: Dr. Simon Elemer orsz. kâpv. o Szerkesztosâg âs kiadohivatal: VIII., N6pszinhâz-u. 16

Elofizetâsi ara: fâl âvre 8 K, egâsz evre 15 K. Egyes szâm 30 fillâr. Megjelenik minden kedden. Telefon: Jozsef 51-15

Hadmuveleti terkep.

ir

a37CT

Sohnl '
'fligbiikkii.-;

Istmul-

idStineju

' ..i-bt-retat
5



9 hadmiiueleti helj/zet.
— Văzlattal. -

(Dr. Sz. L.) Eleitol fogva szent meg- 
gvbzodesiink volt, hogv ez a nagiy ha- 
talmas es dicsd hadsereg, melynek nep- 
szeriisitesere. ismertetesere a ..Kiiliigy- 
Hadiigv" megalakult, meg a szâmbeli- 
leg hâromszor akkora orosz hadsere- 
gen is elbbb-utobb gvozelmet arat. 
Nem kellett sokâig' vârnunk. hogv sza- 
vaink beigazolâst nverienek s az ellen
seg lâtszolagos sikerei kello ertekre sir 
lyed.ienek. Hadvezetbsegtink boles elha- 
târozâsa. melvet szeptember lPen Ra- 
varuska-Grodek vonalâban vivott csa- 
ta utân alkotott. okos. elorelâto es cel- 
tudatos intezkedesnek bizonvult. Esza* 
ki szarnvunkat akkor tulero fenvegette. 
es kozel âlIt a veszelv. hogv a Dankl 
liadsereg s foeronk koze betolulo orosz 
erbk elszakitjâk toliink az olv mereszen 
operâlo Dankl tâbornok csapatait. Indo- 
kolt volt tehât a visszavonulâs egv ked- 
vezbbb terepszakasz fele, hol a terep- 
nvu.itotta 'elonvok a szâmbeli kiilonb- 
seget kiegvenlitik s a harorn heten ke- 
resztiil szakadatlanul harcolo bsztrâk 
es magvar csapatok u.i erot gyuithet- 
nek.

Minden ugv volt, ahogv azt vezeto- 
segiink tervezte. minden ugv lett. ahogv 
Conrad elore lâtta es ugv lesz ezentul 
is, huzod.ion a haboru bârmiby sokâ. az 
a hadsereg fbparancsnoksâg. melvnek 
Conrad a lelke. mindent lat. hall ide- 
.ieben, mindent kelloen ertekel. gvors 
es okos elhatârozâsokat alkot es kivi- 
szi azok.at ugv es akkor. hogv az ellem 
segnek feleszmelnie es ellenintezkede- 
seket tennie ide.ie alig marad. Szeptem^ 
her 3-ân iiritettiik ki Lemberget. szep- 
tember 8-tol 11-ig vivtunk Ravaruska- 
Grodek vonalâban veres csatât, azutân 
— visszavonultunk. vissza egeszen a 
Ch'vrow. Przemvsl. Losnica. Jaroslau. 
Sieni-awa. Leza.isk vârosok mellett 
folvdogâlb San moge. anelkiil. hogv az 
ellenseg terviink kivitelet megakadâ- 
lyozni megkiserelte volna.

Nem tudiuk pontosan. hoi kapott u.i 
erdre miikddo hadseregiink. mert had- 
vezetosegiink nem lăt.ia meg elerkezett- 
nek az idot, hogv reszletesen publikâl- 
ia azt.

De egvszer csak âmulva lattuk. hogv 
megfordul a kocka. G Felsege legrna- 
gasabb nevenapian âltalânos tarnado 
eldnvomulas mindenfelbl es azota fel- 
tartozhatatlan a magvar es osztrâk 
csapatok elorenvomulasa es annâl 
gvorsabb az orosz erbknek hazâiuk 
liatâra fele valo tombriilese.

Hadmiiveleteink ezen idoszakaban 

domborodik ki igazân Przemvsl fontos- 
saga es bizonvul be az az elismeresre 
melto hadvezeri elorelâtâs, mely Prze- 

. mvsl megerositeseben a monarkia ve- 
delmenek eletsziiksegletet lâtta. A 
Przemvsl vârâba belekbltott milliok 
most hoztâk meg gvumblcsbzb kama- 
taikat. Modern vâreroditeszetiink kifo- 
gâstalan volta, a vârât megszâllo ma
gvar csapatok nagv harci erteke. az 
orosz koriilkarolâs dacâra. a rendkiviil 
viteziil, makacs elkeseredettseggel har- 
,colb oroszok tâmadâsainak ellenere si- 
kert aratott. A koriilzârolt Przemvsl 
felszabadult. fel ugvanakkor. mikor a 
tâvol nvugaton harcolo dicso szovetse- 
gesiink bevette a bevehetetlennek mon
dott Antwerpent,

Burgneustetteni Kusmanek Hermann 
altăbornagy neve megvan brbkitve a 
monarkia hadseregenek torteneteben.

A megszâllo sereg kivâlo ertekenek 
biztos ismerete es a saiât hadvezeri ke- 
pessegben valo bntudatos bizalom jel- 
lemzik azon szavakat. melivekkel a vâr 
âtadâsât kero orosz felszolito-levelre 
Kusmanek Hermann vâlaszolt: „Herr 
Kommandant! Ich finde es unter mei- 
ner Wiirde. auf Ihr schimpfliches An- 
sinnen eine meritorische Antwort zu er- 
teilen. Der Kommandant der Besatzung 
Przemvsl“. Ezt vâlaszolta Przemvsl pa- 
ranesnoka az oktober 2-ân hadikovet 
gvanânt hozzâ kiildbtt Wandau orosz 
alezredes utiân.

E hatârozott. erelves visszautasito 
vâlaszra indult meg az orosz vehemens 
tâmadâsok ozone, melv oktober 2-âtol 
telies tiz napon ât minden emberi kep- 
zeletet meghaladb elkeseredessel folyt. 
Oktober 2-âtol 7-eig megszâllo csapa- 
taink ismetelten kitbrtek a vârbol. igen 
sok foglvot eitettek. mig az orosz tâ
madâsok az erbdmiivek pusztito tiizei- 
tol kivetel nelkiil mind osszeomlottak. 

-oktober 8'ân e.iszaka erte el az orosz 
erblkodes tetopomiât. a hiâbavalo ki- 
serletek sora a legtobb âldozatât. A 
vâr delkeleti arevonalâra oktober 9-en 
vegrehajtott roham is sikertelen rna- 
radt. utâna megkezdbdbtt a tâmado 
csapatok egves reszeinel a fokozatos 
visszavonulâs.

A Przemvsl vârât kbriilzârolo vonal 
eloszor a nvugati reszen tbrott szet. 
ugv hogv oktober 9-en mâr lovassâgunk 
bemehetett a vârba. Ezalatt az Orosz- 
Lengvelorszâgban es Nvugat-Galiciâ- 
ban mindinkâbb tert nvero hadmiivele- 
teink az ellenseget arra kenvszeritet- 
tek. hogv Przemvsl ostromât egves se- 
regreszeknek nvugat fele valo kitolâ- 
sâval fedezze. Igv .iutott ot’hat orosz

gvaloghadosztâlv Lancut kbzelebe. hon- 
nan azonban visszaveretett a San-folyo 
fele. Es igv .iutott egv kozâk hadosz- 
tâlv es egv gvalogdandâr Dvnow kor- 
nvekere. honnan rovidesen vissza kenv- 

. szeriilt. A Lancut melletti vereseg esza- 
kon es a Dvnow melletti kudarc delen. 
felszabaditottâk Przemvsl vârât az el- 
lenseges koriilzârolâs aloi s mind tobb 
es tbbb csapatunk nyomulhatott a vâr 
kornvekere. ugv hogv hatalmas erovel 
tâmadhattunk a vârât keleti arevonalân 
meg erosen ostromlo orosz erbk fele. 
Oktober 12-en Przemvsl tenvleg fel
szabadult. A Lezaisk es Sieniawa fele 
visszavonulo orosz csaoatokbol sokan 
foglvul estek es Jaroslau e napon uira 
birtokunkba keriilt.

A Przemvsltol delre eso teriileten is 
mindinkâbb tert nvert tâmadâsunk. ugv 
hogv az ellenseg hova-tovâbb csak a 
vâr keleti front.iâval szemben tarthatta 
magât — egvebkent a feltartozhatatla- 
nul elorenvomulo csapataink elol min- 
deniitt visszavonult. Ennel a visszavo- 
nulâsnâl. Losnica kozeleben. az oro- 
szeknak tbbb hadihidia leszakadt. viz- 
be zuhant s a harcosok egesz tbmege 
fult a. San-folvonak. a hosszas esoze- 
sektbl megâradt medrebe. Âltalâban a 
Przemvsltol eszakra âllo orosz erbk a 
San moge, a keletre s delre levo erbk 
pedig Medvka—Starv-Sambor meg- 
erbsitett vonalâba vonultak vissza es 
azota e kornveken uira veres liarcok 
folvnak. veres âldozatok minden talp- 
alatnvi terert. elkeriillietetlen âldozatok 
a biztos kilâtâsban levo telies es tbke- 
letes sikerert. Megfordult a kocka . . . 
meg nemesak eszakon. de delen. a ven- 
degszereplesre magvar teriiletre betort 
orosz erbk is visszamvomva. mâr a 
•messze tâvolba. sot az Uzsoki — Verec- 
kei—Wyszkowi hâgok vedelmere kiil- 
dbtt osztrâk s magvar erbk ismet tâ
mado elonvomulâsban. eleikkel Uroz- 
Strv.i vonalâban. elbre a Dnveszter fele.

Vettiik a kbvetkezb levelet:
„Tekintetes Szerkesztoseg! A budapestl 

honved keritilet vezerkari fonokeve tortent 
kineveztetesem alkahnabol a Kiiliigy— 
Hadiigy t. olvasokbzonsegenek soraibbl 
oly sok iidvozletet kaptam, hogy azokra 
kiildn-kiilon vâlaszolnom ez idoszerint telJ 
jesen lehetetlen. Tisztelettel kerem tehătJ 
hogy hâlâs kbszbnetemet a lap hasabjain 
tolmâcsolni, egyben megemliteni meltoz- 
tassek, hogy a haboru befejeztevel a Kiil-| 
iigy—Hadiigy elere ujra visszaterek, iro-l 

, dahni inunkâssagoniat pedig addig is csaN 
e lap hasabjainak szentelem.

Kivâlo tisztelettel
Budapest, 1914. oktober ho 24-en.

Dr. Szilâgyi Lajos
cs. es kir. kamarâs, szazados.“



A magyar tărsadalom es a hăboru.

i «1
Auguszta

fenseges asszonv a magvar tărsadalom 
hâborus idtekon'VSâgânak szimboluma, 
vednoke es orangvala . . .

Az Auguszta-vasuviiru szimbolumii- 
ban nevenek fenseges varâzsa az ace- 
I os vasat meg az aranvnâl is nemesebb 
femme kovâcsolta. Manapsâg gvonged 
noi u.i.iak meg a hitvestârsi hiiseg aranv 
karikâiăt is felcserelik a honleânvi hii- 
seg szent ereklyeievel. Az Auguszta- 
vasgviirii nemes ielszava: aranyat vas- 
ert! eltemette a regi hivsâgos es feny- 
iizo erkdlcsoket. Az aranvnak csak 
annvi erteke van. amennvi erteket vâ- 
sârolhatnak raita a szukdlkodoknek. a 
hadbavonult szâzezrek itthon maradt 
szeretteinek. Amig ferfi szivek acelpân- 
celja es Manlicherek vasa all ellent 
minden poklok kapuiânak. addig csak 
a vas lehet ekszere a magivar nonek. 
Auguszta dfensege nemes alakia ezt az 
elvet cnzetlenseggel es fâradhatatlan 
onfelâl'dczâssal peldâzza. Legfobb ved- 
noke minden jotekonvsâgi akcionak. de 
nem a reprezentâlâs miiveszeteben. ha- 
nem a valosâgos jotekonvsâgi munkâ- 
ban oltalmazoja. szoszoloja es segitoje 
a naw magvar tărsadalom mai leg- 
szebb es legszentebb polgâri kotelesseg 
teliesitesenek.

Auguszta fenseges asszonv mâr a be- 
ke eveiben kesziilt nagv es szent liiva- 
tâsâra. Măr akkor ielen volt a kor- es 
operâcios termekben. de nem azert, 
hogiv bokolo bokokat hallion. hanem

mint egvszerii. de szent hivatâsâtol 
megihletett âpolo segitsen a szerencset- 
len szenvedokon.

Auguszta fenseges asszonv orangvala 
■a hâboruban megsebesiilt katonâknak. 
Se eiiele. se nappala. Azota liogv fen
seges ferie a harcmezon kiizd liosi bâ- 
torsâggal es avermekei csalâdi birtoku- 
kon ncgtonzdtt kdrhâzban âpoliâk a fo- 
hercegi udvar vendeg betegeit. azota a 
fenseges asszonv csalâdia a beteg ka- 
tonâk târsa'dalma. De kozdtttik se rep- 
rezentâl es nem akar meg itt sem jelen 
volt lenni. mert 6 mindig es mindenutt 
ielen van. hol az Irgalom. a G'vogvulâs 
es az Apolâs honol. Magas majeszteti- 
kus alakjat nem fedi a fensegek bibora. 
Nines is egveb ekessege dltozetenek, 
mint az Irgalomnak voids keresztie.

Ennek a keresztnek iegveben es al- 
dâsâban âpolia es gvogyitia fenseges 
hitvesenek megsebesiilt bajtârsait. Be- 
tegen. fâradtan es szânalmasan kapja 
dket onnan es egeszsegesen. eros es bâ- 
tor szivvel kiildi vissza az — Auguszta 
katonâkat.

Kepiink a fenseges asszonvt megse- 
besiilt hosdk koreben mutatia. A bete- 
gek maholnap uira — hosok lesznek, 
hogy helyukben ui hosdk âldhassâk a 
fenseges asszonv szamaritanus id szi- 
venek kifogvhatatlan iosâgât es kegyes- 
seget.

HlilfOld.
Kiiliigyi problemâk es a vilăghâboru.

„Ezt a hâborut a diplomâcia kohojâban 
foztek“: igy kesereg egy nagy nyugat- 
europai orgânum es azt hiszi, hogy e ra- 
gyogoan feniyes es „eredeti1* igazsâggal 
nemesak fejen lălăita a szeget, hamem meg 
is miuitatta minden bajnak ârkânumât: „ezt 
a hâ'borut csak a diplomâcia lelkiisntere- 

. tes, szinte em'berfeletti munkâja fogja be- 
fejezni."

Ugy van! E vilâghâboru nyomân ujra 
szonyegre keriil az âltalânos memzetkozi 
politiikânak minden elrejtett, eltitkolt es 
megis mâr igen gyakran feltart sebe. De 

, nem azert. mert a becsiiletes fegyverek 
hatamdgott az alattomos celokat megva- 
lositani vâgyo diplomâcia settenkedik, h'a- 
nem igemis azert, hogy e szdrniyii kata- 
klr.mâban vegre-valahâra eiegjen minden 
nemtelen salak es ârto szenvedely, mely 
mâr evszâzadok ota fenyegeti Europat a 
mindenit felgyujto vilâghâboru veszedel- 
mevel.

Ott kezdoddtt a sarajevoi hegyek ko- 
zdtt, hoi eppen most teregetik Europa sze- 
me el>e a mâr felig halott Szerbia s&eny- 
nyeset. Alias, memitelen es orgyilkos esz- 
kozdkkel akartak a nagy szerballam bol- 
csojet megasni, hogy aztân az âsott ve- 
rembe rnaguk essenek bele nemesak âl- 
nfeikkal, hanem m-agaval a fiigget'ten es 
szaibad szerb âllammal, melțyiniek sirjât ep
pen most âssâk vitele katonâink a Drina 
menten.

Ezuttal az ordkke ego balkantiizfeszek 
felgyujtotta Europât es ha Anglia nem1 kal- 
mâr erdekektol vezereltetne polîtikâjât, 
ugy e tiiznek liângjâblan vegre osszecsat- 
tanhatna a germânsâg es a szlâvsâg orok 
nagy ellentsete. De mert Anglia is a ger
man fajnak exponense: &l a vilâghâboru 
irr'eg nem az a nagy hăboru, mit mâr evti- 
zedek ota' josolnak az allambdl'csek. Anglia 
onzese es tehetefl'ensege meg nem engedi 
meg, hogy a german nemet ebben a villag- 
hâboruban a kultura fâklyâjiâit jo nehany 
evszâzadra kiragadja a szlâvsâg karmai- 
bol. A germânsâg vilâguralmât eppen An- 
gllii'a akadâlyoaza meg avval, hogy a ro
mân kultura felig mâr tetszhatott lârvâjâ- 
ba uj energiâkat ojt ugyanakkor, mikor a 
jovo remet, Anglia legterimJeszetesebb es 
eppen ezert l’egkegyetlenebb elllensegct, az 
eszaki szlâvsâgot is tâmogatja a testver 
nemet nemzet ell'en. Ha a rettenietes tuli- 
erovel szemben az europai kozephatalmak 
ved- es daeszovetsege csak felgyozelmet 
arathatna, ugy a germânsâg vilâguralmă- 
nak problemâja se lesz iteljesen elddntve. A 
beke csak eppen fiegyversziinet lesz. Ideig 
orâig tartă, mely utân kovetkezik a vegle- 
ges es kegyetlen leszâmolâs. Ma vagy 
holnap, de vegre valahâra ei kell diolnie 
az idegizgato nagy probl'emânak: a hal- 
dteklo francia vilâgkultura uralmât ki ve- 
gye at? A german miiveltseg vagy a szlâlv 
barbariizmus? Ha a mostani vilâghâboru e 
kerdes kinzo elet nemhogy lietorne, hanem 
inkâbb meg jobban kielesitene, ugy egy 
meg szdrnyebb vilâghâborimak veszes 
magvai vetddnek el a verâztatta talajba. 
Hia aztân a vegleges, nagy leszâmolâs ide-



jen a kifâradt Nemetorszâg csak fel ero- 
vel vedielmezhetne a german hegemoniat, 
ugy az emberi kuliturâniak halâlos dofeset 
az angol perfid politika adta, mely nem 
nemzeti, — hanem csupâni onzo kfalmâr 
erdekbol elârulta a germânsâgnak — es a 
ml evvel egy: az europai kulturanak iigyet.

Mi azit ohajtanoik, ha a szlâv-germân 
problema mâr most megolld'odnek, amint- 
hogy igen sokat remeliink e vilâghâboru- 
tol. Azt akarnok, hogy a diplomatâk kesz 
feleleteket kapnânak a veres haromiezokrol 
jninden olyan proWemara, melyeknek 
megoWâsâban evtizedek otla fott a feje 
minden nemzet dipllomâciâjânak. A kard, 
a szurony, a push a mely sebet uthet, de 
mindig — egyeneset. A csiirest-csavarâst 
a fegyverek tusakodâsa mem ismeri es so- 
ha se lehet ab'ban ketseg a vegeredmeny 
betakaritâsânâl: ki a gyoztes es ki a le- 
gyozdtt? Aki gyoztes, az diktat; akii le- 
gyozott, az kapitullal. A gordiusi csomot is 
kard olldotta meg es nines az a bonyolo- 
dott diplottmâciai csomo, melynek titkos 
rejtekere râ ne vilâgitana az âgyuk tiize. 
Ha mâr vilâghâboru: tenger verfolyamâ- 
val es az emberi fâjdalmak oceânjâvlal 
mossa tisztâra es egyenesre ne csak a 
diplomatâk evtfced'es akniamunkâjât, ha
nem e hâboruban gyoztes nemzeteknek 
rninden vâgyăt es aspirâciojât. A gyoztes 
diktâljjon, ,a legyozott engedelmeskediek. 
Es aztân: keruljon sorra a tobbi nagy es 
izgato problema. Ezeket ugy oldja meg a 
gyoztes fel, hogy e megoldâsbol iir.ln.den- 

» kilre âldâs fakadjon, a-beke âldâsa, de nem 
a harcos bekeje, hanem a munkâs bekeje, 
ki felszânitja a harcmezoket es beveiti a 
pol'gâri szorgalom âlldâsos magvaival.

r Ha ez a vilâghâboru nemesak Belgiumot 
es Szerbiât torit le a terkeprol, haniem veg- 
legesen megoldja a germân-szlâv proble- 
mât, kilhuzza a keleti kerd'esnek meregfo- 
gât, ledonti az angol vilaguralom monopo- 

,'liumât, felszabaditja Lengyelbrszâgot es 
Finnorszâgot; ugy nem hiâba ontott ten
ger vert s konyet. Ha ez meglesz, ugy e vi
lâghâboru gyozteseit felszabadtiott nepek 
hâlîaimâjia rajongja kbriil es akkor minderb- 
ki megerzi es. âtertî, hogy e szornyii vi
lâghâboru gyozteseit felszabaditott nepek 
hanem a tbrtenelem iitelkezo es szâmon- 
kelro szeke zuditotta a fejunkre azert, 
hogy a mi kuzdelimiiinkkel es gyozelmiink- 
kel vâltsuk meg jovendo generâcidk eletet 
es zavartfalan bekejet.

Fbldes Artur dr.

ELOFIZETOINK

kivânsâgâra a hadbavonult hozzâtartozok 
hogylete irânt az illeto ezredekhez kerde- 
seket inteziink, katonaiigyekben tanâcso- 
kat adunk.

Aki <4—5 elofizetot 
gyiijt,

tiszteletpeldânyt kap es a Kiiliigy—Had- 
iigy elofizetdit megilleto dsszes kedvez- 
inenyekben reszesiil.

Nemet ojarmatoh.
L Kiaucsou.

Mag a hâboru elott a .iapânokat szi- 
vesen neveztek a Csen'des Ocean an- 
goliainak. Es csak most lât.iuk, 
hogv mennvire talâlo ez a liasonlat. 
Az a nemzet, kihez egesz Euro
pa rokonerzese fordult, mikor az oro- 
szckkal felvettd es vegigkiizdotte azt 
a hâbcrut, melv neki kaput nvitott az 
âzsiai kontinensbe, most âlnok modon 
legnavvobb ellensegevel szovetkezve, 
ellene fordult ama nemeș hatalomnak, 
melv rninden liâtso gondolatot felrete- 
ve. târt karokkal fogadta a tanulni vâ- 
gvokat es kioktatta dket a hadi meșter- 
segbe'n, melyet ezek most ellene hasz- 
nâlnak ki. A perfid âzsiai Albion; csak- 
hcav 500 km2-t rabolhasson. a legru- 
tabb hâlâtlansâgot koveti el.

Kina sokâig âllott ellen a nvugati 
kultura ostromânak. Csak midon az 
1895-i japân-kinai hâboru bebizonyn 
totta, hogv csak ugv tud.ia ibnâllosâgât 
megtartani. ha a vvozo Japan peldăiât 
koveti, teljetsen megnyitotta kapuit. 
Ekkor rninden nagv âllam arra toreke- 
dett. hogv magânak valami kis teriiletet 
szerezzen. ahol erdekeit megvedhesse 
es kulturâiânak termenveit ter.iessze.

Mert a feilodo Kina az europai es 
amerikai ipari termekek szâmâra nagy 
es hâlâs piac lett. Az orszâg belse.ie 
tomentelen termeszeti kincset igert, az 
orszâg fejlodese pedig a sziikseges 
kozmunkâk folvtân az europai penz 
szâmâra kedvezo befektetesi alkalma- 
kat. Nemetorszâg hatalmasan feilodo 
iparâVal es nagv tokeievel .ielentos 
reszt kert mindebbol. Azert, hogv poli" 
tikai es gazdasâgi befolvâsât biztositsa, 
sziiksege volt birtokteriiletre. A feilodo 
kereskedelem egv vedo hadiflotta je- 

lenletet megkivânta. ezek szâmâra is 
menhelyet kellett szerezni, aihol sziik- 
seg eseten kiiavit.iâk. szennel es elelenr 
mel ellât.iâk es esetleg megvedik. De ezt 
a flottabâzist meg ugy kellett vâlasz- 
tani. hogv egvszersmind kapu legven. a 
mely mogott gazdag hâtvidek ăll mgers 
termenveivel es ipari sziiksegleteiveL

A vâlasztâs Kiaucsoura esett, melyet 
1897 november 4-en. miutân a kinaiak 
Șantung tartomânyban ket nemeter 
megoltek, Nemetorszâg egysze’riien 
okkupâlt. 1898-ban jbtt letre a szerzo- 
des. melv a nemeteknek 99 evre a 
Kiaucsou-oblot a benne es elotte levo 
4 szigettel. osszesen 1112 km2-nvi te- 
riiletet berbe adta. tovâbbâ vasutepitesi 
es bânvâszati koncessziokat biztositoti 
Șantung provincia teriileten, melynek 
gazdag szenbânvâi vannak. Mivel az 
1112 km2-nyi teriiletbol 560 km2 az 
obol vizteriiletere esik. az egesz szâ- 

razfbldi teriilet tulajdonkep csak 552 
km2-nyi. Az egeszet 50 km. szelessegii 
neutrâlis sâv vâlaszt.ia el a kinai terii- 
lettol. A teriileten vagv 170.000 kinai 
es kb. 4000 europai lakik.

Hogv azonban. az egyensulv ismer 
helvre âllion. Oroszorszâg megkapta a 
Liau-tung flszigetet Port-Arthurral, 
Anglia Vei-hai-vei-t es Franciaorszâg 
Hainan szigetet Kvangcsu-val szem- 
ben.

Kiaucsou oble Eszak'Kina legjobb 
oblenek mondhato. Csak az ujabb kor- 
ban homokosodott el. ugv. hogv a leg- 
tobb helven csak 5 meter melv. Mivel 
pedig maga Kiaucsou vârosa nem fek- 
szik kozvetleniil az obol mellett. hanem 
a semleges zonâban. a sokkgl kbdve- 
zobb Csingtauban kikotovârost epitet- 
tek a nemetek, ahol a kormânvzo sze- 
kel. 1910-ben e vârosban 1400 nemet, 
32.000 kinai es 200 .iapân lakot. A kul
tura munkâia oriâsi volt. Ott. ahol meg 



ket evtized elott csak nehânv rongvos 
kinai halâszkunvho âllt. ott most ko- 
molok es azon tul liatalmas raktârak 
es elevâtorok âllnak.

A kis hadikikotdben pâncelos haiokat, 
na"v dockot es arzenalt lâtunk. ahol 
kb. ezer rnunkas dolgozik. A viskok 
helyien modern palotâkat talâlunk. tele
font es csatornâzâst. tcvâbbâ egesz se- 
reg jotekonysa^i intezmenvt. Kornye- 
kenek baia es szepsege fiirdohelvlve 
predesztinâlia.

Maiga Kiaucsou vârosa kb. 40.000 la- 
kosaval is kedvezoen âtalakult. Bar 
a vâros mâr a neutrâlis zonâban 
fekszik. a nemetek csak mâsodsor- 
ban reszesitettek jotetemenyeikben. 
Nemetorszâg evente 7^2 millio mârkâ- 
val segitette a koloniât.

De bârmennvire fe.ilodeskepes es 
igv a nemet kereskedelem es ipar sza- 
mâra haszncs Șantung tartomânva. 
foerteke megis termeszeti kincseiben 
reilik. Bo es io minosegii koszen es 
vastelepei vannak, ami tekintve a ke
letâzsiai p.artvidek koszenben valo nagv 
szegenvseget. igen nagv fontossâgu. 
Mihelvt Kinâban az europai hataimak 
tert nvertek. elso dolguk volt, hogv 
minden koszen-telepet a legmagasabb 
ăron is megvettek. A koszen ara en- 
nelfogva'olv magas lett. bogy Nemei- 
orszâg.nak az anvaorszâgbol kellett it- 
teni szensztiksegletet fedezni. Ez mu
tația leg.iobban azt. bogy Kiaucsou 
mennvire fontos helv. mert csakis 
a szentelep birtoka biztositia a ne
met flotta akciokepesseget. ami nel- 
kiil kereskedelmi erdekeit megve’deni 
nem tudnâ. A szen pedig olv nagv 
mennyisegben van ielen. hogv meg a 
kereskedelemnek is jut. A santung-szen 
fekete, zsiros. keves fiisttel. szep lâng- 
gal ego. Sokkal iobb ai iapan-szennel es 
sokkal olcsobb az angol es ausztrâîiai 
szennel. melvet Keletâzsia vizein szinte 
kizârclag hasznaltak. Nines tovâbbâ 
sem Del- sem Keletâzsiâban egyetlen- 
egy hasonlo minosegii szentelep sem. 
mely olv kdzel fekiidne a beraikodo 
helyhez, A leghatalmasabb anthracit- 
bânyâk Vei-hszien mellett. a Kiau- 
csou-obdltol vagv 100 km.-re nyu^atra 
vannak, a ‘'nemet Santung-Vasuttârsa- 
sâg birtokâban. Fontosak meg a Po- 
san-i szentelepek. Mindaket heliven a 
bânvâszat europai modon folvik es vagv 
90 europai es 6600 kinai rnunkas dolgo
zik itt. Emellett meg igen ertekes mag- 
netit-vaserc telepek is vannak itt. me- 
Ivek mâr regen viragzo vaskisipart 
eredmenveztek.

Kiaucsou azonban nem lett volna a 
keletâzsiai szen fokiviteli helve, ha egv- 
szersmind a kozlekedesi utakat meg 
nem iavitottâk volna. Kina erne re- 
szen a termeszetes kozlekedo utak 
rosszak. a folvok haiozhatatlanok. a 
mesterse'res utak pedig a leheto leg- 
fosszabbak. 1899-ben 54 millio mârka 
alaptokevel megalakult a Șantung Vas- 
uttârsasâg. Az engedelvezett vasut- 
vonal 395 km. hosszu volt. Csingtau— 
Kiaucsou — Veihszien — Csucun—Csi-

nanfu fovonallal es a 39 km.-es elâga- 
zâssal Posan fele. Dacâra a boxerlâza- 
dâs okozta rombclâsoknak. 1902-ben 
mâr beerkezett az elso szenszâllito vo- 
nat Csingtauba. Ez a vasut Șantung 
tartomânv legnevezetesebb selyem- es 
ipargccpont.iait koti ossze Csingtauval.

Mâr 1904—5-ben 280.000 tonna 
ârut es 70.000 szemelyt szâilitott a vas
ut, mig 1908-ban 487.000 tcnna ârut es 
829.000 szemelyt es igv tovâbb mind 
tobbet. A vasut kbrnveken virâgzo 
foldmuveles es ipar keletkezett. ugy, 
hogv Șantung tartomânva Csinanfu 
fovâorsâval rendkiviil gvors feilodesnek 
indult. A Kiaucsou-oblion ât 1909-ben a 
bevitel 65.464.000 mârka. a kivitel pe
dig 54,732.000 mârka ertekii volt. 
A kivitel târgvai foleg szalma. foldidio, 
olai es selvem. a bevitele pedig gyapot- 
âruk, femâruk, cukor, gvufa. petro
leum, festekek es papiros volt. A bevi
tel 4/5-e a vasut reven a belfoldbe keriil 
kiosztâsra. ahol a vasut a foldmivelest 
es ipart es ennek folvtân az igenveket 
es joletet emelte.

Csingtau elott rendesen ket pâncelos 
cirkâlo âllctt, helvorsege pedig 4000 
ember volt.

Ha mâr most elobbiekben lâttuk 
Kiaucsou fontossâgât. megerthetjuk, 
hogv Japan miert iizent Nemetorszâg- 
nak hâborut.

Japân minden tekintetben hasonlit 
Angliâhcz. Szigetorszâg Seven es he- 
lyenkent tulnepesedve elsosorban ipa- 
rânak es haiozâsânak fe.ilesztesere van 
sziiksege. Csakhogv ehhez else 
szen kell. Az pedig itt nem âll olv bo- 
segben es olv 16 minoseghe^'rendelke- 
zesre. mint Angliâban. Japânnak tehâ: 
sziiksege van Csingtaura es a nemetek 
bânya- es vasutvâllalatâra. Sziiksege 
van azert is. mert kozvetlen kozeleben 
fekszik es Șantung tartomânvât. melv 
kdzels“"enel fcgva râ nezve igen kivâ- 
natos volna. a nemet kereskedelemnek 
szolgâltat.ia ki. Utobbival pedig a iapă.- 
versenvezni nem tud, mâr ama nagy 
ellenszenvnel fogva sem. mellvel a ki- 
naiiak irântuk viseltetnek. Japilnt pedig 
az Amerikâban u.iabban letre.iovo tor- 
venyek. melvek bevândorlâsukat meg- 
szoritiâk. visszaszoritiâk a keletâzsiai 
partok fele. Mivel az itten szereplo euro- 
.pai hatalmak koziil 3 Nemetorszâg el- 
len kiizd. o is beâllt az ellensegek so* 
râba. csakhogv ezt a gazdasâgi kin- 
csesbânvât. melvet a nemetek annvi 
szorgalommal es âldozattal feltârtak, 
magânak olcson megkaparintsa es eset- 
leg meg az Ausztrâl-Âzsiai szigetterr 
gerben a reg ohaitott flottabâzist ma
gânak megszerezze.

Csakhogv itt Amerika orkodik.
A harcterrol jdvo hirek gvakran 

Kiaucsou bombâzâsârol szolnak. Ez 
helvtelen. Kiaucsau vârosât a iapânok 
nem ostromol.iâk. mivel nem nemet 
birtok. Csak az oblot blokiroztâk es 
Csingtaut. a nemet teriilet fovârosât 
ostromol.iâk.

> Milleker Rezsd dr.

9 lengjelBli nemzeti hadserege.
Dr. Nyâry Albert bâro.

Ha elobb nem is, a mostani orosz in- 
vâzio alkalmâval minden ujsâgolvaso 
magyar megismerkedett a lengyel lovesz- 
ifjak hosi seregevel. Mâramarosban ok 
voltak halâltmegveto târsaink a betoro 
oroszi elleni harcainkban s nekik koszon- 
hetjiik elsosorban az elkâprâztatoan gyors 
sikert. Sajâtsâgos veletlene a sorsnak, 
hogy 1849-ben szinten lengyel onkenyte- 
sefc fogtâk fel a hatârainkon âttort musz- 
kâlk efeo rohamait, tâbornokuk vezeriete 
alatt.

Nem lesz erdektelen kozelebbrol meg- 
ismerkedniink a lengyelek nemzeti had- 
seregevel.

1908-ban az elso balkâni krizis alkal- 
mâval nehâny Galiciâbam elo orosz-len- 
gyel emigransnak eszebe jutott, hogy jo 
volna lengyelekbol minden eshetosegre 
egy olyan sereget szervezni, amely egy 
orosz elleni hâboruban- mint azonnal mii- 
kodesbe lepo felkelo-sereg hadba vonul- 
hasson. Az eszme jo volt, de nehezen volt 
kiviheto. A sereget csak Qaliciâban lehe- 
tett toborozni, mert sem Nemetorszâg, 
sem Oroszorszâg reszerol nem lehetett 
arra gondolni, hogy a ver'buvâlâsra enge- 
d’elyt adjon. Qaliciâban pedig a katonâ- 
nak vaîo lengyel elem amugy is a kozos- 
hadseregben szolgâlt. Nem volt hât mâs 
megoldâs, mint az, hogy a sereg magvât 
azokbol a lengyel katonaszokevenyekbol 
ak'kitsâ'k meg, akik Oroszorszâgbol deser- 
tâltak a sorozâsok allkalmâval. Igy ala- 
kult meg a „Polnisches Freischiitz Korps“. 
A kezdet nehezsegei utân gyors leptek- 
kel hal’adt elore az intezmeny. A hatosâ- 
gok legalâbb is joindulatu hallgatâssal 
neztek a hazafiak agitâcioit, mert az volt 
az elterjedt velemeny, hogy az eszme kii- 
londsen fcedves Ferenc Ferdinândnak. Le- 
het, hogy a boldogult tronbrokos csak- 
ugyan joindulattal viselkedett a lengyel 
szabadloveszek irânt, de kozelebbi ossze- 
kottetes kozte es a hazafias lengyel moz- 
galom kbzott tulajdonkeppen sohasem 
volt. Termeszetes azonban, hogy a sza
badloveszek nem igyekeztek ezt a legen- 
dât szetfoszlatni, amely kiilonos vedelmet 
es nimbuszt kdlcsonzbtt nekik.

Rovidesen a kedvezo koriilimenyek ko- 
zott annyira megerosbdbtt az intezmeny, 
hogy miikddesi teret Orosz-Lengyelor- 
szâg teriiletere is megkiserelhette âttenni, 
termeszetesen csak titokban, mert hisz 
szabad'sâgâval es eletevel jâtszott minden 
lengyel Oroszorszâgban, akit ilyen kon- 
spirâcion rajtakaptak volna. Az, agitâlâs 
szepen folyt a Kongressusi Lengyelor- 
szâgban s bizni lehetett benne, hogy egy 
orosz hâboru egy szervezett forradalmi 
lengyel sereget fog talâlni mindjârt az el
so nap, ami strategiailâg rendkiviili fon
tos lehet.

Ekkorra mâr a „Freischiitz Korps“ se- 
rege egeszen âtalakult. Azoknak az iilak- 
nak tartozâsâra fektette a fosiulyt, akik 
katonakotelezettsegiik elott âllanak s a 
lengyel ifjusâg olyan lelkesedessel âllott 
a zâszlbk alâ, hogy a Jungschutzok ezre- 
dei bârmely pereben keszek voltak a had-
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ba vonulâsi a. Pilsudski Jozsef volt a fo-J rangban szolgal a legiokban. 
komandănsuk es szervezojilk s az 6 er-! Egy-egy legio 16,000 emberbol alakult 
deme, hogy a polgâri intezmeny kesdbb s most mâr a harmadik es negyedik fel- 
a hadvezetoseg reszerol is feltetlen elis-j 
meresben reszesiilt. Kozadakozasbol gyiikj 
penzen ellâttâk magukat lassankent min- 
dennel, ami egy harcba kesziilo seregnek 
sziikseges. Szereztek lovakat a jârorok re- 
szere, bicikliket a hirszolgâlatra, sot ne-, 
hâny automobilt is. Fegyvere k azonba 
sajnos, csak a kimustrâlt Werndlekbol ke- 
rii'.it ki.

A lovesz szervezettel egyidoben Qali- 
ciaban mâs katonailag alakitott ifjusâgi in- 
tezmenyek is voltak, ezek kozott mint ai 
legfontosabb a' „Sokol“ nevii tornaegye-l. 
siilet. Mikor a tronorokds tragediâja utân 
a krizis kitoroben volt, a lengyel hazafiaki 
sok tanâcskozâs utân a pârtok kozott le
vo ellenteteket eloszlatvân, \<imondottâk 
azt is, hogy a vâlsâgos idore valo tekin-j 
tettel most minden ifjusâgi egyesuletnek' 
tomorulni es kozos vezetes alâ kerulni 
kell. A , Sokol" alapon letrejott csapatokat 
most mâr csak bur-kalapjuk kulonbbzte- 
tik meg a legioban.

Bar a hâboru gyors kitorese megakasz- 
totta a -szervezes munkâjât, nehâny het 
alatt milliokat adtak ossze a lengyelek, 
hogy a lengyel nemzeti hadsereg elso ez- 
redei megalakulhassalnak.

A lengyel lovesz-ifjak elso hiret akkor 
kapta szârnyra a hir, amikor Mieshow 
meliett az ej leple alatt megtâmadtak ez,- 
ren egy kozâk regimente! s azt nagy- 
reszben megsemmisitettek. Aztân 
misem tortent volna, mentek 
Jedrzejow alâ s egy uj dicsoseg 
kiielcei csatâba. Ki tudja, hol all 
derek ezer fiu, ha ekkorra teljesen 
fogy az osszeș hadi keszletiik.

Fortes fortuna adjuvat, s a legfelsobb gyel fiuk hdsies es katonâs segitsegenek 
Hadurnak parancsa paratian kedves mo- koszonhetjuk, akik magânak Durski gene- 
don nyilvânult meg a lengyell ifjak sere- râlisnak vezetese alatt harcoltak. Most 
gevel szemben. Tanusitott vitezsegiik ju- feladatukat elvegezve, megint kivezenyel- 
talmâul bevettek a hadsereg kotelekebe,' tek oket Magyarorszâgbo 1!, magokkal vi- 
meghagyva szâmukra a lengyel vezeny- 
leti nyelvet. Egyebekben pedlig a hadsereg 
teljes jogu coimibattans reszenek tekinten- 
dok a __ . __  _________

fis ennek nyomân felâllitottâk a L, 
Ersten Polnischen Legion-t, mint a 
gătit Krako szekhellyel, Bazinszki 
leges âllomânyu tâbornok vezetese 
s megkezdtek r 
szervezeset, a keletiet, amelynek ___
berg lett volna a szekhelye. Pietraszkie- lekben csak lâzado alattvalokat lâtnak s 
wicz. tâbornok volt parancsnokul kijelol- £1'ig hiheto, |hogy 'âllâspontjukon vâltoz- 
ve, de Lembergnek ideigtenes megszâllâ- tasson a mi hadvezetosegiink parancsa, 
sa rniatt kenytelen volt a Legfelsobb Len- amely tiltakozlik a lengyel katonâkkal 
gyel Nemzeti Tanâcs, almielynek Leo vJ,szemben valo eflbânăs ellem kijelentven, 
b. tan. az elnoke a tervezett szervezetet hogy azok combattans elemei a hadsereg- 
mâs alapra fektetni. Most a megfevo es 
az alakitando osszes legioknak a neve: 
K. n. k. Polnischen Legionen. Ezzel egy- 
idejiileg szemelyi vâltozâs is tortent a 
vezetesben s a legiok legfobb parancsno- 
kia lovag Trzaska-Durski Kâroly altâbor- 
nagy lett, akit erre a felelossegteljes a)l- 
lâsra az uralkodd kegye pozsonyi nyu- 
galmâbol hivott vissza. Vezerkari fonok- 
kent Zagorszki mukodik mellette, akinek 
helyettese bâro Battaglia Roger, az is- 
mert lengyel kepviselo es a galiciai gyâr- 
szdvetkezetek vezetdje, aki kapitânyi

.tehetnek rola, hogy idâig regi rendszerii 
fegyverekkel voltak kenytelenek a csatâ- 

Jkat âMlani. A Werndl lovedekek azonban, 
ha nem az ace! toltesek altal okozta se- 
besedest ejrtik is, rosszakarat nek® meg 
sem teveszthetok ossze a muvelt nyugot 
alltal eldszeretettel hasznâft golyokkal.

A legiok fotiszrtjei, tisztjei es legenyse- 
ge iigyvedek, muveszek, tisztvisel’ok, fo- 
iskofoi hallgatok, iparosok es gazdâkbol 
keriilt ossze. Legnagyobbreszt tehât ege- 
szen intelligens elemekbdl. Csak igy le- 
heit megmagyarâzni, hogy az ezredek egy- 
mâs utân valo felâlUâsuk utân csaknem 
mindjârt a harcmezdre mehettek — gyoz- 
ni. A lengyeiek nemzeti hadserege egyre 
novekszik a jelentkezokkel s magâbdl 
Becsbdl 700 legionânius erkezett az ott elo 

' lengyelek fegyverfoghatoibol, akik a fo- 
' vâros lengyeljei a sajât koltsegukon sze- 

reltek fel teljesen. Budapestrol a napok- 
ban indul utnak a mâsodiik 
legiohoz csatlakozoknak s 
Liittichbol is nâgyszâmmal 
lentkezdk. Az Amerikâban 

j negymillio lengyel szinten
mâr s el is ertek az europai 
elso csapatok, de a katonâknak jelentke- 
zok uitaizasa ma riaigyon bizonytalan a ten- 
geren s inkâb'b nagyobb penzdsszegekkel 
tudnak a itengerentuli testverek egyelore 
szolgâlni a hazâjuknâk.

Orosz-Lengyelorszâg l'akossâga epedve 
vârja a nemetek es a mii Hadaink elonyo- 
mulâsât, amely a nagyszâmu orosz. kato-

âllitâsa van folyamatban. A legioban meg- 
felelo arânyban minden fegyvernem kep-

■ viselve van s a tiizerseg kozlegenyei is 
.mernokok, teknikai foiskoldsokbol âll leg
nagyobbreszt. A tiszte'k a hâboruban 

,,azok az egyebkent nem hivatâsos kato- 
nak, akik a beke id'ejen a szervezest es 
a begyiakorilâst vegeztek. Maga Pilsudski 
Jozsef, a Jungschtitz intezmeny fokezde- 
menyezbje es apostola, ezredesi rangban 

i szolgâl s 6 volt a vezetoje a miechowi 
' gyozelemnek is. Miota a legiok egyen- 
rangban vanna'k a kozos hadsereggel, az- 

! ota a tisztjeik is rangban es zsoldban 
I egyenranguak >a hivatâsos tisztekkel. A 
: szâzadossâgig a! kinevezes joga a vezeny-’ 
' 16 tâbornokot illleti, azonfelul a felterjesz-- 
tes joga az ove. A legiok felszerellese csakl 
a puskâk tekinteteben nem kifogâstalan. 
Otfele fegyvert hasznâlnak. Az elso ket 
legio Martlichereket kapott mâr s az 6 re
gi Werndl es Kropiatschek puskâikat az 
orosz-lengyelorzsâgiak kapjâk. A neme-' 
tek nagyszâmu Mausert is adtak mâr ât 
a legioknak, akik felhasznâljâk a Krasz- 
nik, Typowce es Ortelsburgnâl zsâkmâ- 
nyolt orosz municiot is.

Szeptember vegen a lengyel legio egy 
resze, hârora batailloni (3000 ember), a 
megfelielo trainnal azt a parancsot kapta, 
hogy Krako'bdt Magyarorszâgba siessen. 
Alighogy a vasutrdl leszâllottak, mâr 
Mâramarosba betdrt orosz Ikatonasâggal nasâgot nemileg kiszoritja a lengyel' teru- 
âllottak szemben, mintegy 80 km. hosszu 
fronton. A lengyel ifjak râvetettek magu- 
kat a gyiilolt ellensegre s hogy olyan 
gyorsan elhatârozâ gydzelmeket arattunk 
az oroszok folott, azt nagyreszben a len-

csoportja a 
Svâjcbol es 
erkeztek je- 
ello mintegy 
megmozdult 
partokat az

ve annak a Truppen Commando magaszr 
talo napiparancsait, amelyhez a mârama- 
rosi harcok alatt be voltak osztva.

A lengyei legiok az osztrâk-magyar 
hadsereg reszet kepezik ma, bar az orosz 
fohadvezetoseg kdjelentette, hogy nem is- 
meri el oket had'i jog alatt âllo ellenfel- 

> abttl nek s csak mint franc-tireurebket tekiinti. -- - • '- — •'vv'w aiirii
mindjârt a mâsodik legio .Ertheto ez a kegyetlen es embertelen el- 

hatârozâsa a muszkâknak, akik a lengye-

kegyelrr.es parancs megjelenese ota. 
a k. u. k. 

nyu-' 
■teny-'

Lem-

nek s nem fog hasznâlmi maguknak a len- 
gyelekniek a tiltakozasa sem, ameliyet a 
semleges nemzetek ele terjesztettek. Le- 
nyegeben ez ugy sem sokat vâltoztat a 
dolgon. A lengyel legionâriusok ugy sem 
esnek fogsâgba, mert inkâbb a halâllt vâ- 
lasztjâk, mint a megadâst. Oroszorszâg 
emberteten eilihatârozâsât azzal mentegeti, 
hogy a lengyel legiok dumcdum lovegek- 
ket 'llomek s azert nem tekinthetok kato- 
nai ellienfeleknek. Ezt a vâdat csak a 
rosszaikarajt vagy a tudatllansâg zudithat- 
Ja a lengyel harcosokra, akik igazân mem

letrol, hogy ennek nyomân az âltalânos 
felkeles kitorhessen. Legalâ'bb 200,000 har- 
cos fog Warcba âllhatni, akik mâr nagy- 
reszben mint ifjak is nemiileg szervezve 
voltak s aztân nagyreszt kiszolgâlt orosz 
hadseregbeli katonak ezek, akik most nem 
engedelmeskedtek a behivasokna'k. A Sie- 
niawa melletti csatâban mâr egy kisebb 
onkemtes csapat, a Kongresszusi Lengyel- 
orszdgban llevo Tomaszow Ikornyekerdl, 
resztvett, amelynek sikerult âttornie ma- 
gât a kozâk elldorsokon, Ok hoztâk a hirt, 
hogy fârsaik nagy tdmegekben vârjâk a 
harcok idejet s a lublini kormânyzbsâg- 
ban mâr ossze is gyul/tefk a lengyel fel- 
kelok.

A nemet hadsereg fokozatos elonyomu- 
îâsa egyre niagyobb teriiletet tisztitja meg 
Lengyelorszâgnak az orosz katonâktol s 
a lengyel felkeles ennek as arânyâban 
terjedhet. Mâr egyszer meg is kiserlettek 
nagyjâban ugyanezen rieszek a felkelest, 
de alkkor nem jutottak fegyverhez s a hadi 
tervet vâltoztato orosz hadsereg ujra visz- 
szaterve ezekre a teruletekre, kegyetlenu! 
torolta mg a mozgalmat. A mostani visz- 
szavonulâsa mâr vegleges lesz az orosz 
hadseregnek. S a lengyel nemzet nem hiâ- 
ba ajamlja fel most ifjusâga virâgât es leg- 
jobb eroit, jovenddjerol hatâroizitak mâr. 
A nemet hadi parancsokat, a jovoit jelol- 
ve irjâk mâr igy alâ: kelt a lengyel ki- 
râlysâgblan . . .

Lapunk egyes peldânyai a m 
kir. allamvasutak palya> 
udvarain is kaphatok.

kegyelrr.es


3 pErzsa-orosz giszâty.
4 konstantinâpolvi sa.ito kozvetitese- 

vel folvton olv harcokrol kapunk hirt, 
melvek kurdok es oroszok kozt Per
zsiâban folvnak. Mindamellett hivatalo- 
san nines hadiâllapot Perzsiâban es a 
ket âllam meg mindig keres alapot a 
megegvezesre.

A perzsa hadsereg tipikusan keleti. 
Rendetleniil. csak sziikseg eseten soroz- 
zak. Kiilonbozo allamok tisztei tobbszor 
megprobalkoztak avval. hogv europai 
mintâra kikepezzek. de nagvobb ered- 
menvt nem tudtak elerni.

Minden keriilet vagv minden torzs 
egv szâzadot âllit. melvet sa.iât fonbkiik 
vezet. A keresztenvek es zsidok bizo- 
nvos hadmentessegi di.i.ial megvâlt.jâk a 
katonai szolgâlatot. A nizam. vaigvis 
rendes katonasâg hivatalosan 79 batta
lion givalogsâgbol es 23 tâbori iitegbol 
all. Szo van meg egv hidâsz es ârkâsz 
ezredroi is. Csakhogv a valosâgban melv 
csapatok leteznek ezekbol. azt nem tudni. 
Egv battalion 6—800 emberbdl all. egv 
iitegnek pedig 4—8 âgvuia van. A ni
zam givalogsâg letszama kb. 60.000 em
ber. Ezeken kiviil vannak meg a tiirzsek 
reszerol kiallitott irregularis csapatok. 
melvek osszesen vagv 50.000 emberre 
rughatnak.

Ezenkiviil van meg egv ..kozâk had- 
test“. melvet orosz tisztek szerveztek 
es melv 8 svadronbol. egv kis giyalogos 
battalionbol es egv — 6 Krupp âgvubo! 
allo — lovâs tiizersegbol all. A hadtest 
letszama osszesen vagv 2000 ember.

1905-ben a nizam-ot 12 diviziora osz- 
tottâk. melveket ,.szirdar“-ok (taborno- 
kok) vezetnek. Egv 'divizio 5—10.000 
emberbol all.

1908—9-ben a Creusot-miivek 32 7.5 
kaliberu tâbori es 16 liegvi âgvut szâl- 
litottak. Epp i"-r 10.000 Lebel ismetlo 
fegvvert vittek be.

Dacâra azonban. hogv a fegvverbe- 
vitel minden evben eleg nagy volt, a 
csapatok felfegyverkezese megis toke- 
letlen. Ha most orosz es ..perzsa“ har
cokrol szolanak. ezek nem egvebek. 
mind egves kurd tdrzsek lâzadâsai. me- 
lveknek vegeelia rendesen a rablâs. 
liven fosztogato bandâk mindig vannak 
Perzsiâban. Igen sokszor a kormânv el- 
len, mikor az nem is kiild ki rendes ka- 
tonasâgot. hanem egyszeriien a szom- 
szed torzsnek szabad rablâst igerve. 
adia a lâzadâs leveresere szolo naran- 
esot.

A mostani harcok az Urzina-koruli 
kurdok lâzadâsâbol keletkeznek es

mindeddig kizârolag perzsa teruleten 
folvtak.

Perzsia fontossăga kizărdlag geogra
ficii helyzeteben reilik. Osszekotb kapocs 
India es a Kaukâzus meg Kisdzsia kozt. 
Amellett ielentos termeszeti kincsekkel 
bir. Oroszorszâg es Anglia — kiknek 
b^râtsâga a legtermeszetellenesebb. — 
egviitt igvekeztek megszerezni Per- 
zsiât. A sokszor igen sulvos helvze- 
teket eredmenivezett harcok vegre 
1907-ben ideiglenes belejezest nvertek 
es 1911-ben megerositettek. A ket âl
lam Perzsiât hârom reszre osztotta es 
egv reszt orosz hatâr mellett orosz er 
dekteriiletnek. az angol hatâr mellett 
levo reszt pedig angol erdekteriiletnek 
nvilvanitott. A ket hatalom nevleg elis- 
merte Perzsia fiiggetlenseget. de sziik- 
segesnek tartotta. hogv a penziigveket 
es a kozrendet ..ellenorzes“ alâ vegve. 
E celbol mindket âllam eleg tekintelves 
szâmu katonasagot tart a maga erdek- 
teriileten.

Nem csoda. hogv most torok befo- 
lvâsnak engedve. a perzsa kormânv ko- 
veteli Oroszorszâgtol csapatai vissza- 
vonâsât es meg akaria sziintetni a penz- 
iigvi es gazdasâgi gvâmolitâst. Ezeket 
a kivânalmakat azonban Oroszorszâg, 
mindaddig. mig Anglia megmarad jo- 
gaiban. tel.iesiteni nem fog.ia. Perzsia 
pedig csak Tdrokorszâgtol tâmogatva 
tud.ia a harcot felvenni. dnmaga gven- 
ge. A kerdes tehât csakis Torokorszâg 
hadiizenetevel vâlik aktuâlissâ. Az 
egves kurd csapatok felkelese pedig 
nem bir lenveges befolvâssal a politikai 
âllapotokra.

HBrdBZDskbdBSBk.
Elofizetoink kivânsâgâi'a a hadbavo- 

multakrol szivesen kerdezoskodiink 6s 
osszekotteteseinknâl fogva a legrovidebb 

, ido alatt vâlaszt adunk.

Sz. J.-ne Budapest. Kedves ferjenek 
nines semmi baia es ma is szâzadpa- 
ranesnok a 6. honved gvalogezredben.

B. T. Budapest. A kerdezett egven io 
egeszsegben van es Mitrovicân teliesit 

I orszolgâlatot.
T. J. Budapest. K. tiizer alezredes fe- 

161 meg nem erkezett vâlasz.
Cs. D. Zsdka. Cs. M. honved szâza- 

>dos az eszaki hadszinteren hosiesen 
.harcol; 6 is Przemysl vâdocsapataihoz 
tartozott es az 6 levelei valosziniileg a 
vâr koriilzâroltatâsa miatt kesnek.

K. A.-ne. V. J.-ne, N. K.-ne urasszo- 
nyok es Dr. M. L. Kiilon levelben vâ- 
laszoltunk.

Elesett hiisoh.
(A 27—32. szâmu jegyzekek alapjan.) 

Bukowski Frigyes zls 87gye 7szd 
Deutsch Jozsef hpd 77gye 9szd Olmiitz 1884 
marienbergi nemes echoi Eccher Henrik

om 35Lgye
Engel Gusztâv hdgy 87gye 5szd 
Erben Jozsef hdgy 38Lstgye 4szd 
Fiala Emanuel hdgy 77gye 3szd Gross.

Meseritsch 1890
Fried David hdgy 51gye 
Hibler Ede szds 87gye 9szd 
Kessler Miksa szds 87gye llszd 
Komărek Ferenc hdgy 38Lstgye lOszd 
Kregar Jozsef szds 87gye 8szd 
Kurner Rudolf hdgy 87gye 8szd
Langer Robert katonai elelmezesi jârulnok 

kat elelm rakt Bees
Lenecek Jaroslav orn 87gye 
Marcian Erno hdgy 76gye 15szd 
Melms Kâroly hpd 87gye 7szd 
Novotny Alajos foh lOhte liit
Ogorelec Alajos szds 87gye 5szd 
Pavlicek Robert foh 35Lgye 
Perco Viktor foh 87gye 6szd 
Petr Vencel hdgy 87gye 6szd 
Popper Tibolt hdgy 38Lstgye gpog 
Reimer Vilmos szds 43hgye hadosztâly 
Rudmann Milan foh 55gye 
Rydl Vilmos hdgy 38gye llszd
Smolak Vladimir hdgy 77gye llszd Bees 

1884
hohnai Statkiewicz Kelemen foh 35Lgye 
Stemberger Hermann foh 87gye 5szd 
Stempl Ferenc hdgy 38Lstgye 12szd 
Stohr Janos hdgy 76gye 15szd
Toplak Ferenc foh 87gye 3szd Pettau 1888 
Wachtel Vencel hdgy 38Lstgye 9szd 
Wawra Henrik hpd 87gye 5szd
Zaiser Erno hdgy 35Lgye 
Zilz Lothar hdgy 87gye 8szd
Base Jaroszlăv hdgy 4bhgye 
Basăr Kâroly llLstgye 4szd Jicin 1880 
barothi Bede Zoltân szds 34gye llszd 
Bencze Rezso hdgy 5hgye llszd 
Braun Odon hdgy 5hgye 9szd 
Buchner Erno hdgy 22tae 3iit
Flesiariu Miklos hdgy 83gye 7szd Prâzs- 

mâr 1894
Fon Jozsef hpd 4bhgye 
Grellmann Erno zls 19gye 9szd 
Hlinka Antal zls 102gye 4szd 
Hodosi Geza zls 5hgye llszd
Kriesche Jozsef hdgy llLstgye 4szd Leipa

1876
Lânyi Akos hdgy 34gye 
Lindner Robert zls 34gye 12szd 
Nemenz Gusztâv szds 4bhgye 
Nemeth Sandor zls 34gye 14szd 
Novak Alajos hdgy 83gye 16szd 
Nuleci Kâroly szds 4bhgye 
Pichler Kurt zls 39tăe pot âiit 
Plavsic Dusan zls 4bhgye
Steiner Vilmos hdgy llLstgye 2szd Cineves 

1880
Toth Lâszlo dr hdgy 5hgye 6szd 
Bohm Erno hdgy 14gye 5szd 
ehrwalli Burlo Antal lovag szds 1 tiroli 

csâsz vade lOszd
Cadill Ferenc hdgy 35Lstgye 16szd 
Dollinger Jeno dr hdgy 19hgye
Fischer Rudolf szds 14gye 4szd Maffersdorf

1877



Grum Henrik szds 14gye 1/14 gpog Arnold- 
stein 1875

Haritz Ferenc dr zls 1 tiroli csâsz vade 
llszd

Hausenbias Kâroly hdgy 14gye lszd Modlan 
1883

Janout Lipot hpd 14gye 5szd
Kleszko Otto alezr 19hgye
Kratochvil Vladimir szds 2bhgye
Lechner Rudolf hpd 1 tiroli csâsz vade 

llszd
Maturi Guido hpd 1 tiroli csâsz vade lszd
Mihâlffy Jeno szds 19hgye
Patsch Miksa hdgy 1 tiroli csâsz vade 8szd
Pollak Ferenc hdgy 6Lstgye llszd
Pribis Istvan fob 7hgye 3szd
Pollâk Ferenc hdgy 6Lstgye llszd
Pribis Istvan foil 3szd
Reichart Ferenc hpd 1 tiroli csâsz vade

1 lszd
Schaufler Albert szd 2bhgye
Schmidt Vaier foh 19hgye
Schreyer Ede foh 14gye 2szd Bees 1882
Subak Kâroly hdgy 35Lstgye 15szd
Swoboda Adolf orn 35Lstgye 5szd 
weiibergi Weilenbeck Kâroly lovag 14gye 

lszd Rovigno 1872
Zeuker Ferenc hdgy 6Lstgye llszd

Borsi. Ferenc hpd 83gye Komârom 1891
Bukowsky Erno hpd 49gye 3szd
Erdossi Dâniel szds 5gye 9szd Djakova 

1880
Foldenyi Mihâly szds 5gye 2szd Arad 1880
Frankl Lajos dr hdgy 5gye 16szd Mâte- 

szalka 1887
Garay Lâszlo foh 5gye 13szd Budapest 

1890
Hazay Erno foh lLstgye 6szd
Hofer Kăroly hdgy 3Lgye lOszd
Holz Ferenc hdgy 3Lstgye 12szd
Homer Lâszlo hdgy 5gye llszd Miskolc 

1883 J
Hoyer Jozsef szds 8gye 7szd
Hreblay Kâlmân hdgy 5gye 15szd Temesvâr 

1882
Laadt Ferenc hdgy 49gye 4szd
Lazaroiu Jânos foh 5gye etorzs Szâsz- 

vâros 1885
Lemerz Adolf szds 8gye 15szd
Lengyel Kamillo hpd 85gye
Militzer Sândor hdgy 5gye 4szd Czeke 1886
Nittner Ferdinând szds lOgye
Prochâzka Rudolf zls lOgye
Sauer Rihârd dr hdgy lOgye 7szd
Schmeigl Szaniszlo hdgy
Teltschik Rihârd orn lOgye
Ursace Gâbor hdgy 5gye lszd Oroszborgo 

1889
Volgyessi (Weisz) Zsigmond hdgy 5gye 

15szd Leszete 1885
Wagner Adolf hdgy lOgye
Zehak Adolf szds lOgye

rechtenbergi Ambros Janusz zis 31tâe liit
Czegka Sândor hdgy 12Lstgye 12szd
Ermich Uâroly foh 16Lstgye
Gerlich Janos hdgy 40gye lszd Frankstadt 

1881
Griinberger Erno hdgy 38gye Trebitsch 

1886
Gyarmaty Istvân zls 2hhe
Halâsz Miklos szds 3hhe
Hampl Kâroly zls 40gye 15szd Dobric 1884
Stahlbergi Holl Albert hpd 28tvad zlj

Hoschek Ferenc hdgy 16Lstgye Brunn 1870 
Kiss Pâl hdgy 38gye Miskolcz 1894 
Kulifay Andor foh 3hhe
Langfelder Artur dr torzsorvos 34 gyhad- 

osztâly parancsnoksâg
Laufer Ede hdgy 38gye Budapest 1884 
Leist Andrâs szds 28tvad zlj
Mokry Jeno szds 3hhe 
Rossmanith Ferdinând orn 86gye torzsosz's 
Sebok Gyuia foh 2hhe
Sukenik Alb'n hdgy 16Lstgye Katharein 

1882
Scharf Bertold szds 19hgye 2szd 
Szmik Zoltân hdgy 7hte Kemenczepatak 
Torok Jânos hdgy 28tvad zlj
Tuskăn Engelbert foh 95gye 9szd 
Tutta Otto hdgy 2bhgye 13szd 
Winternitz Robert hdgy 12Lstgye 12szd

Bâlint Floriân szds 6hgye 12szd 
Benda Jozsef hdgy 19Lstgye 5szd 
Danzinger Kâroly alezr 6hgye 3szlpar 
Dimitrievics Milan foh 6hgye lszd 
Hackl Ferdinand hdgy 28Lstgye 5szd Klos

terneuburg 1878
Jelinek Sândor hdgy 19Lstgye 8szd 
Kalabb Viktor szds 52gye 5szd 
Kamaryt Ferenc dr hpd 23gye 13szd

Lischau 1887
Kragura Kâroly hdgy 19Lstgye 15szd 
Lilleg Erv’n hdgy 27gye 8szd 
Lopatyusky Leon zls 19Lstgye 7szd 
Marvânek Ferenc hdgy 28Lstgye 7szd

Kanic 1880
Pohl Oszkâr hdgy 28Lstgye 4szd Smic.how 

1879
Reimar Jozsef foh 28Lstgye 6szd Leit- 

meritz 1865
Strache Adolf foh 27gye 5szd 
Scheible Otto szds 76gye torzs 
Schmidt Kâroly hpd 14tâe 
Szekely Jeno zls 6hgye 12szd 
Tisch Vilmos szds 27gye 8szd 
Unterstab Ferenc hpd 27gye 6szd 
Water Rudolf hdgy 28Lstgye 6szd Bilin 

1876
Writzl Antal szds 27gye 3szd 
Zeller Jânos hdgy 27gye 8szd

n Hiiliigy-HatKigy a seMItehneli
Air,iota a vilâghâboru megin lult, joggal 
tn I ha szâmot âlta!ânns kozerdeklodesre I 
lapunk minden egyes cikke. De tân a hâ- ■ 
boru koriil felvetett problemâknak leghâ- 
lâsabb olvasoi megis csak azok, kik 
konnyebb-sulyosabb sebesiilessel egy idore 
visszaerkeztek a harcterrol. Akik a gran- 
diozus szinjâteknak csak statisztăi vol- 
tak, izgatott vârakozâssal es moho tu- 
dâsvâggyal akarjâk megismerni a nagysze^ 
rii tragediânak hatalmas rohamât es vegte- 
leniil erdekfeszito reszleteit. Hogy kato- 
nâink a Kiiliigy—Hadiigy hasâbjairol is- 
merjek meg hostetteiknek belekapcsolâsât a 
vilâgtortenelembe, lapunk kiadohivatala ed- 
dig 10,000 lappeldânyt bocsâjtott a sebesuL i 
tek rendelkezesere.

Soros taszt diszjelveny.
0 cs. es kir. apostoli Felsege augusz- 

tus ho 17-en kelt legmagasabb elhatâ- 
fozâsâval a Voros Kereszt koriil szer- 
zett erdemek elismereseiil legkegyel- 
mesebben disz.ielvenvt alapitott.

A disz.ielvenvnek hârom fokozata 
van:

1. A Voros Kereszt ePdenvcsillaga.
2. A Vidros Kereszt I. osztalvu disz- 

.ielvenve.
3. A Voros Kereszt II. osztalvu disz' 

ielvenve.
E disz.ielvenvhez meg diszerem is 

csatlakozik. amelvnek 2 fokozata van:
1. A Voros Kereszt eziist diszerme.
2. A Voros Kereszt bronz diszerme.
A disz.ielvenv adomanvozhato mind- 

azoknak. kik Magvarorszâgban es 
Ausztriâban miikddd Voros Kereszt ko- 
riil bekeben ivagv hâboruban erdeme- 
ket szereztek. Hâboruban szerzett er
demek elismereseiil a diszielvenv hadi- 
ekitmennyel is adomanvozhato.

A disz.ielvenv 1. es 2. fokozatât 0 
.csâszâri es apostoli kirâlvi Felsege a 
*V. K. vednokhelvettesenek eloteriesz- 
tesere adomanvozza: mig a 3. fok- 
nak. valamint a diszerem ket fokoza" 
tânak adomânvozâsâra 0 csăszâri es 
apostoli kirâlvi Felsege neveben a V. 
K. vedndkhelvettese van felhatalmazva.

Az erdemcsillag zomâncozott eziist- 
kereszt. melvnek szârai kozt. a talâl- 
kozâs alkotta negy sarokbol sugârzo 
eziist kevek tornek elo. A kereszten. 
melvnek kiilso szârszelei kifele haila- 
nak. feher alapon hasonlo alaku kisebb 
vorbs kereszt lâthato. A kereszt feher 
es kerek kdzeppa.izsâban a genfi ke
reszt mintâiâra zomâncos vbrbs kereszt 
ekeskedik. A kozeppajzs also szelen 
..Patriae ac Humanitati“ felirâs olvas- 
hato. A kereszt szârai hâtul olvanok. 
mint elol: a hâtlap kdzeppaizsân feher 
alapon az ..1864—1914“ evszâmok van- 
nak. Az erdemcsillag 69 mm. magas, 
56 cm. szeles s ugvancsak 56 mm. a 
kevek âtmeroje. Az erdemcsillag a .iobb 
mellre tiizve viselendo.

Az I. es II. oszt. disz.ielvenv a sugâr- 
kevev ugy alakhan mint kivitel-
ben teliesen olvan. mint az erdemcsil
lag.

Az I. osztâlvu diszielvenv 56 mm. 
magas es 46. mm. szeles. A II. oszt. 
diszielvenv 45 mm. magas es 37 mm. 
szeles.

Az I. osztâlvu diszielvenv 50 mm. 
szleles. kettos keskenv sotetvoros vo- 
.nallal szelezett feher szalavon nvakban 
viselendo: a mâso'dosztâlvu diszielvenv 
ugvanilven. de csak 37 mm. szeles sza- 
lagon a bal mellre tiizendo.

A diszermek toiâsdad alakuak. 44 
mm. maga^ak es 36 mm. szelesek. Az 
eloreszen ket stilizâlt angval feher zo- 
mânc-pa.izsot tart. benne a genfi vdros 
kereszttel; aiul az erem szelenek men- 
ten a ..Patriae ac Humanitati" felirâs 
olvashato. Az crem hâtlaoiân csupân az 
.,1864—1914“ evszâm lâthato.

A diszermek a II. osztâlvu disziel
venv szalaviân bal mellen viselendbk.



Nok u£v az I. es II. oszt. diszjel- 
venvt, mint a 'diszermet az eloirâs sze- 
rint csokorba kotott szalavon viselik.

A hadi ekitmenv: zold zomancos 
tolgvlevelkoszoru.

A diszielvenv es diszerem kicsinvr 
tett alakban is viselheto: a diszerem 
szalagia azonban kiildn fel nem tiizheto.

Az erdemcsillag. valamint az I. oszt. 
diszielvenv tula.idonosai 0 csâszâri es 
apostoli kirâlvi Felsese altal alâirt, a 
II. oszt. diszielvenv s a diszermek tu
la.idonosai pedig- a vednbkhelvettes al
tal alairt oklevelet kapnak.

A diszielvenvek es diszermek ado- 
mânvozâsakor a kovetkezo diiak fize- 
tendok a Voros Kereszt iavâra:

az erdemcsillaeert 1500 korona.
az I. oszt. disz.ielvenvert 500 korona, 
a II. oszt. disz.ielvenvert 100 korona. 
az eziist diszerem utân 20 korona. 
a bronz diszerem utân 10 korona.
A 'diszielvenvek a tula.idonos elhalâ- 

lozâsa utân visszaszolgâltatandok: a 
diszermek az orokosok birtokâban ma- 
radnak.

A biinteto torvenvnek az erdemren- 
dek es diszielvenvek elveszteset illeto 
intezkedesei a Voros Kereszt-disz.iel- 
venv es erem tulaidonosaira is hatâlv- 
lval birnak.

A disz.ielvenvre es diszeremre vonat- 
kezo osszes iiweket kiildn e celra al- 
kalmazott kozegei âltal a vednokhelvet- 
tes intezi.

A monarkia teriileten miikodd bâr- 
melv Voros Kereszt ewesiilet olvan tâ- 
mogatoja. ki a V. K. celiaira evente 50 
koronât. vagv ewszerre 1000 koronât 
fizet. folvamodhatik a II. osztalvu disz- 
ielvenv adomânvozâsa irânt. azok, akik 
a.kar egv osszevben. akar harorn ewen- 
16 reszletben 300 koronât fizetnek. a 
Voros Kereszt eziist diszermeert, vegiil 
azok. akik evente 5 koronât vagv eev- 
szerre 100 koronât fizetnek. a bronz 
diszeremert folvamodhatnak.

A diszermek a'domânvozâsakor be- 
folvo osszevek annâl a Voros Kereszt 
Evvesiiletnel maradnak. amelvnek cel
iaira befizettettek. Minden esveb osz- 
szeg. valamint az adomânvozâsi diiak 
a vednok'helvettes rendelkezesere âlla- 
nak. ki ebbol az osszegbol kiildn alanot 
wii.it a Voros Keresztnek bâborus ido- 
ben valo miikodese iavâra.

A II. oszt. diszielvenv. valamint a 
'diszermek adomânvozâsa irând folva- 
modvânvok a Voros Kereszt Egvesiile- 
teknel kiilon e celra kanhato nvomtat- 
vânvokon a vednokhelvetteshez inte- 
zendok. *

0 Felsege a Voros Kereszt diszjel- 
venvt a genfi konvencio letreiottenek 
otvenedik evforduloia naniân alapitotta 
Csodâs veletlen. hogv ez âldâsos intez- 
menvnek felszâzad'os jubileuma epnen 
o^szeesik a Voros Kereszt naw proba- 
tetelevel. A hâborunak borzalma me? 
sohase diibonVdtt annvira. mint eonen 
most. A Vopos Kereszt, hogv a tobb 
ezer kilometeres csatatereken min'deniitt 
szent ielvenvet kituzhesse es sebesiilt 
hoseinknek gondos âpolâst es biztos

gvogvulâst nvuithasson: râ van utalva 
az adakozo io szivek onkentes adâiâra. 
A magvar târsadalom eddig is teliesi- 
tette kdtelesseget. de a vilâghâboru meg 
ennel is tobbet kdvetel. Aki a Voros Ke
resztnek nemes intencioit nagvobb osz- 
szeggel honorâl.ia, annak erdemet a ki
râlvi kegv kitiintetd sugara is meghâ- 
lâl.ia,

Hissziik es remeljiik. hogv nemsokâ- 
ra az emberszeretet glorifikacioia: a 
Voros Kereszt diszielvenve sok ma- 
gvarnak me1'" fogia disziteni.

Vilâghâboru.
(Az elozmenyeket tartalmazo augusztus 
30., szeptember 24., 28., oktober 8., 12. es 
20-iki szâmokat peldânyonkent 20 filler 
postakoltseg elleneben megkiildi a kiado. 

hivatal.)

A diplomâciai esemenyek 
naploja.

Oktober 14.
Az amerikai Voroskereszt segelyexpedi- 

cioja Becsbe erkezik.
Delafrikâban folkeles tămad, mely a ne- 

metekkel rokonszenvez. Maritz bur ezredes 
csapataival az angol zsoldosok ellen indui. 
A kormâny egesz Delafrikâra kiterjeszti a 
hadijogot.

Oktober 15.
Horvâtorszâgban bef itjâk a cyril irâs tani- 

tâsăt; Szerem-, Lika-Krbava-, Modrus.Fiu- 
me-, Belovâr.Koros-, Verocze- es Pozsega- 
megyek lelkeszei az anyakdnyv vezetestoi 
eltiltatnak,

Buxton fiverek, ruszofil agitâtorokaî 
Bukarestben sulyosan megsebesiti egy ifju- 
torok merenylo.

Portugal Kongoban a hadijog lep eletbe. 
Kina es Japan kozott igen feszult a di

plomâciai viszony.

Oktober 16.
A monarkiâban kihirdetik az 1878—1890. 

evfolyambeli, I. korosztâlyu nepfolkelok 
pot-bemutato szemlejet.

Az olasz admiralitâs, tekintettel az akna. 
veszelyre, besziinteti a hajokozlekedest az 
Adria dsszes keleti kikotoi fele, kiveve 
Veneciât es Triesztet.

San Giuliano mârki, olasz kuliigyminisz- 
ter meghal.

Angliâban 160.000 belga menekiilt es 
2500 sebesiilt belga katona tartozkodik.

A Nemetalfoldre menekiilt belgâk szâmât 
osszesen 600.000 foben âllapitjâk meg.

Anglia hadihajokat ker Portugâliâtol; a 
Portugal parlamentet osszehivjâk, hogy ta- 
nâcskozzek e kivânsâg felett.

Limpus angol tengernagy, a torok flotia 
elobbi parancsnoka, az orosz Fekete-ten- 
geri flotta szolgâlatâba âllott. Az angolok- 
nak elârulta a Dardanellâkban levo aknâk 
helyet, ami azok helyenek megvâltoztatâsât 
tette szuksegesse.

Tobb indiai vârosban angolellenes mozga- 
lom tor ki.

Arâbiâban angolellenes ropiratok jelen- 
nek meg.

A Panama-csatornăn egy Culebiânâi ke- 
letkezett foldcsuszamlâs megaka^zlja a kdz. 
lekedest.

Oktober 17.
Londonban es mâs angol vârosban sulyos 

serelmek erik az ott megtelepedett magya- 
rokat, osztrâkokat es nemeteket.

Az angol admiralitâs 1000 fontot iger 
minden olyan ertesitesert, amely lehetove 
teszi az ellenseges hajok elfogăsât vagy el- 
puszt'tâsăt es 200-at olyan ertesitesekert, a 
melyek nyomân e hajokat iildozobe lehet 
venni.

A Saloniki—Uskiib vonatosszekottetest 
| megsziintettek, a Gewgheli melletti Vardâr- 
hidat es a Wodona melletti hidat ăllitolag 
felrobbantottăk es igy Szerb'ânak nines 
tobbe osszekottetese az Egei tengerrel.

Az angolok 120 egyptomi hivatalnokot el- 
mozditottak, 200 egyiptomi tisztet a hadse- 
regbol eltâvolitottak es âll toiag az egyip
tomi hadsereg egy reszet, kb. 15,000 embert 
Franciaorszâgba szândekoznak kiildeni.

A Somâlifold muzulmânjai follăzadtak az 
angol uralom ellen es Berbera (a gyai- 
mat fovârosa) osszes angol tisztjeit foglyul 
ejteit°k.

Indiâban is fellâzadtak egyes muzulmân 
torzsek, kik ellen Anglia soresapatokat kiii- 
dott.

Oktober 18.
Salandra olasz miniszterelnok, ki egyut- 

tal a kiiliigyek vezetoje is, kijelenti, hogy 
Olaszorszâg fdirânyelvei vâltozatlanok.

A român koronatanâcs Ferdinând kirâly 
elnoklese alatt kijelenti, hogy az eddigi 
semleges politikâhoz tovâbb is ragaszkod- 
nak.

Oktober 19.
Kina protestâlâsăra kijelenti Anglia, hogy 

nines modjâban szovetsegeset, Japânt befo- 
lyâsolni a nemet Șantung vonat megszâl- 
lâsâban.

Oktober 20.
Bulgâria vegyes-bizottsâg kikiildeteset 

ajănlotta Szerbiânak a Strumicza keriiîet- 
ben (Macedonia) elofordult kegyetlenkedâ- 
sek megvizsgâlâsâra. De Szerbia elutasito 
vâlaszt ad.

A hadi esemenyek naploja.
Oktober 14.

Csapataink a Kârpâtok videken, Wysz- 
kow es Skole alatt âllnak.

Starasol megerositett magaslatait meg- 
szâlljâk csapataink, valamint a Straviaztol 
eszakra eso magaslatot. Stary Sambor elle- 
ni tâmadâsunk tert nyer es az iitkozetek el- 
nyulnak. a San torkolatâig.

Briigget nemetek szâlljâk meg.
Francia tâmadâsok a nemet jobbszârny 

ellen (Albertnel) kudarcot vallanak.
Svâjci jelentes szerint a nemet nehez tti- 

zerseg megkezdte a Belfort elotti erodok 
bombâzâsât.



Sundgauban (Baseltol nyugatra) all a 
hare,

Antwerpenben gazdag zsâkmânyt arat- 
nak a nemetek.

A belga hadsereg maradvănyât Ostende- 
bol Angliăba viszik.

London remeg a ZeppelinsktoL Bankok 
es âruhăzak b'ztositâsokat kotnek elleniik.

A japânok megszâlijâk Csimaufut, a 
Șantung vonat (Nemet-Kiaucsou) vegâllo- 
mâsât.

A kinai csapatok visszahuzodnak.

Oktober 15.
Mâramarosban visszaloglaljuk Rahot, a 

Fekete.Beszterce volgyeben Rafailovât.
A Rahonăl elsâncolva volt oroszok Bi- 

linbe vonulnak vissza.
Az elen, Stary-Sambortol a San-torkola 

t’g tovâbb all a hare.
Francia tămadăsok Reimstol eszaknyu- 

gatra visszaveretnek.
Nemetek megszâlijâk Ostendet.
Egy nemet torpedo elsiilyeszti az Eszaki 

tengerben „Hawke" angol vedett cirkaloi.
Delafrikâban a nemetekkel rokonszenvezo 

Maritz ezredes bur csapatai bsszeiitkoznek 
a kormanyhii csapatokkal, Miert is a rhodesi 
kontingens, mely mâr Anglia fele utrake- 
szen âllt, visszatartatik.

Oktober 16.
Csapataink elfoglaljâk a Strary Sambor- 

tol delkeletre es Podbuztol eszakra fekvd 
magaslatokat, elnyerik a Synowuckotoi 
eszakra eso magaslatot es Wyszkownâi 
megverik az ellenseget.

Az Ivangorod-Kosienicebol eredo tâma- 
dăsokat visszaverik a nemetek.

Nemet repiilo bombat vet a francia fohadL 
szâllăsra, mely Poincare elnok es Joffre ge
neralissimus kozeleben hull a foldre.

Briiggeben es Ostendeben gazdag zsăk- 
mănyt aratnak a nemetek.

„Oszkâr II,” (4.650 t) sved hajo aknâba 
iitkozik.

Oktober 17.
Strwiaz-folyb mindket partjân kbzeijut 

tâmadâsunk az ellenseghez.
Orosz tâmadăsi kiserletek veresen vissza

veretnek.
A Wiszkovtol eszakra megvert ellenseg 

tildozese tovâbb tart. Csapataink Lubien. 
ceig, az Orowtol eszakra fekvo magasia- 
tokig es Urozig elore hatolnak.

Przemyslnel kb. 40,000 embert vesztettek 
az oroszok.

A nemet csapatok Lyckig elonyomulnak. 
Varsonâl es tole delre tovâbb tart a hare. 
Capo d'Ostro kozeleben csetepâte fejlo- 

dik ,,Waldeck-Rousseau” (14,000 t.) francia 
cirkâlo es flottânk nehăny kîs egysege kb- 
zott. Ahogy tengeralatti naszâdjaink meg- 
jelennek, a tengeren feltiint francia zom 
visszahuzodik.

A franica kormâny elrendeli a francia re- 
piilogepek visszatereset Pârisba, hogy meg- 
kiizdjenek a sok bombaveto nemet repiilo- 
geppel.

Az orosz kormâny a nemet tengeralatt- 
jâroktol valo felelmeben elzârja -keleti-ten- 

geri partvideket az 58. fok 50. p. eszaki 
szelessegtol eszakra es a 21. fok keleti 
hosszusâgtol (Greenwich) keletre, valam'nt 
a Rigai tengerobol es az Aland-szigetek be- 
jăratât.

„S 115”, „S 117”, „S 118" es „S 119” ne- 
met torpedonaszâdok , miutân „Undauted’ 
angol cirkâloval es negy torpedorombolo- 
val dicsosegesen megkiizdbttek, a holland 
part kozeleben elsiilyednek.

Nemet cirkâlo tonkreteszi a Csibuti-Ad- 
dis Abeda vasutvonalat es a francia Somali
fold telepitvenyeit.

Oktober 18.
Kozep-Galiciâban elfoglaljâk csapata'nk 

Magiera magaslatot es Myzn'ecnel roham- 
tăvolsâgig, Przemysltol keletre pedig Me- 
dyka magassâgâig viszik elore tâmadâsu- 
kat. A Stary Sambortol delre fekvo magas- 
latok ellen intezett orosz tămadăsok vere
sen visszaveretnek.

A Stryj- es Swica-volgyekben gyozelme- 
sen haladunk elore. Jaroslawnâl âtlepik 
csapataink a Sant es visszaverik az orosz 
eloretoreseket.

Egyesiilt osztrăk-magyar es nemet csa
patok egy nagyobb orosz lovastestet Socha- 
czevnel visszavetnek (Varsotol nyugatra).

Nehăny portyâzo osztrăk-magyar torpe
do jârm-u eredmenyesen bombâzza Anti- 
vărit.

Lille mellett eros veszteseggel veretnek 
vissza a franciâk tâmadâsai.

,,E. 3“ (790 t.) angol tengeralattjârot az 
Eszaki-tengerben elpusztitjâk a nemetek.

Oktober 19.
Stryj, Korbsmezb es Szereth birtokunk- 

ban.
Kozep-Galiciâban elfoglaljâk csapataink 

a Tyszkowicetol eszakkeletre fekvo magas
latot, a Magieratol delre tbbb helyen visz- 
szaverik az ellent es sok foglyot ejtenek.

Targhevar kozeleben (eszaknyugati Per- 
siâban) lâzado kurdok megverik az oro- 
szokat.

Del-Arâbiâban eros csapatokat vonnak 
ossze a torbkok es Aden angol âllomâst fe- 
nyegetik.

Oktober 20.
Kozep-Galiciâban erod-harc jellege van 

a hâborunak.
Mizyniectol eszakra rohammal veszik be 

csapataink a Kâpolna-magaslatot.
Orosz ellentâmadâsok visszaveretnek. A 

deli szârnyon a tiizerseg vezeti a hârcot.
Csapataink elfoglaljâk Jablonica-szorosi, 

egy mâsik oszlop eler a Nagy-Serethig 
Bukovinâban.

Az Yser-csatornâert folytatott harcokba 
(Eny. Belgium) kis angol hadihajok is bele- 
szolnak.

Egy torpedonaszâdjuk harckeptelenne te- 
tetik.

Lillenel hâtrâl az ellen, 2000 angol fog- 
lyul esik.

Oktober 21.
A norveg parton egy angol gozost egy 

nemet tengeralattjâro naszâd fenekbe fur.

Katonai igazsăgszolgaltatâs.
A hadsereg jogrendjenek es fegyelmenek 

fentartâsât celozza a katonai birâskodăs, a 
mely most lepett eletbe. Ezentul a katonai 
perrendtartâst is a kozvetlenseg, szobeliseg 
es a bizonyitekok szabad merlegelese jel- 
lemzik, a nyilvânossâg ervenyesiilesevel.

A m. kir. budapesti honvedhadosztăly- 
birosâg, mint hadtorvenyszek is nemregi- 
ben tartotta az uj biinvădi perrendtartâs 
alapjân az elsb fotârgyalâst.

A târgyalâson Rudloff Odon ornagy had- 
biro, a m. kir. budapesti honved hadosz- 
tâlybirosâg vezetoje elnbkolt. P. I. tiizer 
felesege ellen elkbvetett gyilkossâgi kisei- 
lettel volt vâdolva. A fotărgyalâs nyilvânos 
volt. A hallgatosâg koreben elokelo kbzon- 
seg vett reszt. Jelen volt a m. kir. legfelsobb 
honvedtorvenyszek tbbb tagja. Ott volt Ge
ro Gyula, tâbornok hadbiro, a m. kir. leg- 
felsobb honvedtorvenyszek vezeto tanâcs- 
elnoke. Macher Gyula, tâbornok hadbiro es 
a honvedelmi miniszterium hadbiroi t'sztika- 
ra, koztiik dr. Szep Sandor alezredes had- 
biro, a honv. miniszterium XV. A) osztâ 
lyănak vezetoje. A vădat dr. Telb:sz Imre 
ornagyhadbiro kepviselte. A vedelmet dr, 
Szilâgyi Arthur Kâroly udvari tanâcsos, 6r- 
nagyhadbirb lâtta el. Peldaszeru, higgadt, 
elokelo vezetes jellemezte a târgyalâs folya- 
mât. — Dr. Szilâgyi Arthur Kâroly magas 
szinvonalu bevezetesben iidvozolte az uj ka
tonai perrendtartâs eletbelepeset. A vâdlott 
megkiserlett gyilkossâg biintette miatt hâ- 
rom evi bortonre iteltetett.

Azota tbbb biinper keriilt fotărgyalâs 
ală. Ezeket is Rudloff Odon ornagyhadbiro 
vezette.

K. I. meneskatona lopâs biintette miatt 
negy havi bortonre,

V. K. nepfolkelo orszolgâlati kotelesseg- 
sertes biintette miatt hârom havi bortonre 
iteltetett.

Melegen iidvbzoljuk az uj katonai pat - 
rendtartâs eletbelepeset. Ez a reform is hoz- 
zâjârul ahhoz, hogy vitez hadseregiink, 
melynek kereteben ma bent van az egesz 
nemzet, egy test-egy lelekke egyesii’jon a 
polgârsâggal. Modernseg es humanizmus 
nem ellensege ma mâr a katonai rendnek 
es fegyelemnek.

ELOFIZETESI FELH1VÂS.
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai heti- 
lap, mint ilyen a magyar sajtdban egyet- 
len. Osszefoglalja a het folyaman tortent 
hadiesemenyeket, azokat vâzlatokkal il- 
lusztrâlva, szakszeriien magyarâzza, ha- 
mis hireket câîol. anelkiil, hogy az igazsâ- 
got leplezne, tâjekoztat es felvilâgosit; 
reszletesen foglalkozik a hâborut kiserb 
minden jelenseggel, a kiiifold hangulată- 
val, a târsadalom munkâjâval; elofizetoi- 
nek katonai tanâcsokat ad, hadbavonult 
hozzâtartozoirol hireket szerez es ad.

Elbfizetesi ara: felevre 8 korona 
egesz evre 15 korona.

Mutatvânyszâmot szivesen kiild a ki- 
adohîyatal.



Szerhesztoi zs kindoliiuatali (IzenztEk
F. E. Kiskunfelegyhdza. Dr. G. L. Trieszt. 

Sz. J. Temesvăr. Dr. Cs. L. Nemetujvăr. 
R. A. L. Budapest. Dr. K. I. Felsoor. 
W. L. Komarom. Szives kerdezoskodeseikre 
tersztike miatt csak lapunk legkozelebbi 
szămăban vâlaszolhatunk.

Felelds szerkesztd:
Dr. SIMON ELEMeR orszăggy. kepviselo.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy” lapvâllalat 
r-t. adj a ki.

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

9 napokban megielont:
HANTOS ELEMER 

orsz. k6pv.

9 monarchia penziigyi harc- 
keszultsEga, mozgositâsa es 

hadviselese
c. munkaja, amelyet a Magyar Tudo- 
mânyos Akademia idei nagygyiilese 

a Levay 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 penzugyileg 
is teljesen felkesziilve nez elebe a 

haborus bonyodalmaknak.
A konyvet, melybol egy-ket mutat- 
venycikket mar kozoltiink a Magyar 

Tudomanyos Akademia adta ki.

♦♦♦♦ Ara 3 korona. ♦♦♦♦

hâvehâz es vendEglo 

naponta delelott, delutăn 6s este 

kotonazene
Kitano etelek es italok. — Polgări 
ârak. — Figyelmes kiszolgălăs. 

WIRTH J. PEndeglos.
EGYEVI ONKENTESI 

SZOLGÂLAT,
rta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy

Ara i korona 6o filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

A Kulîîgy-Hadugy 
eddig megjelent negyvenhârom szămât

4 korona
elozetes bekiildese elleneben her— 
mentve kîîldi meg

a kiadohivatal.

aPâTTflRTflLEHOSISZDLGflLilT 
ELNYEHE8E E8 lidSOLESI UGYEH
Irta Dr. Sajgâ Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.
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Fogak es fogsorok
aranvkoronak. aranvhidak. teljesen 
szâjpadlâs nelkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szâibol kivenni. râgâs- 
r. beszedre azonnal hasznâlhatok. 24 
orân beliil elkesziilnek. Videkiek meg- 
vârhatiâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
lâs. Igen nrersekelt ârak. Foghuzâs. 
gyokerhuzâs. fogtoniesek (plombâk). 
beteg fogak gvogvitâsa stb. Tomesek 
aranybol, platinâbol. porcellânbol stb.

Barna I. fogorvosi es techntkai rendelo-inte- 
zete Budapest, Erzsebet-korot 54. fsz.



HERMES
MAGYAR ALTALANOS VALTO- 
UZLET RESZVENY-1 ARSASAG

BUDAPEST IV.
Koronaherceg-u. 5 (Hermes-udvar).

Fiokpenztărak : V., Nâdor-u. 5. (Tozsde- 
palota); Vil., Răkoczi-ut 20.; VII., Baross- 
t6r 16. szăm. — Wien-i fiok: I. Steck 
im Eisenplatz 3. (vorm. Felix Epstein).

M A RTON ALAJOS
CS. fiS KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA 12.Foglalkozik katonai hăzassăgi ovadâkok be- 
szerz6s6vel es az e c61ra sziiks6ges ok- 
mânyok megszerkeszt6s6t 6s benyujtâsât 
dijmentesen v6gzi el.

ssx Ujlaki-irogepeli 
a legmodernebbek. Katonai 6s polgări hato- 
sâgok kozkedvelt irog6ptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszăgszerte. Arjegyzek 
ingyen Reszletfizetesre is. Tel. 122-60 
UJLflHI-lKOGEPTELEP Budapest
=■==!.. = 1897. 6ta az irdgSpszakmăban. ==============

Bdrdisțmtiârok es mtiipari cikkek taktăra.

Nagy vâlasztek kiilonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglâsok- es dijloveszetekre 
—»m aikalmas tiszteletdijakban. mi.. ...

Elsorendti utibdrondok,ber endezett s tires utităskăk.

Toilette-necessairefc.

Cimbalom
Legujabb szabad. 
aczilszerkezettel, 
răszletre is. Cso- 
daefOSjtiszta han- 
gu gramofon 
(besz616ggp) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ: 
Fedăk Sări, Kirâly, 
R6zsa, Berezei, 

Bonoi, Caruso-t61 
legszebb lemezek 
2 korona 50 fiilor. 

Hegeduh S’ 
meste:ek hii 

utănzatai.
Fuvolăk, tărogatdk, citerăk, harmoni- 
kâk stb. Hurok. Javităs muterem stb.

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

Răkdczi-ut 17. — Ârjegyz6k ingyen.

Szămos kitiintet^s jd munkăărt.

Poloskairtâst
jdtâllâssal. Radio beeesz- 
test, ac61forgăcsolâst, fest6st, 
măzolâst, tapetozăst olcsân vâllal

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

Tiszteknek 10 szâzalek engedmeny.

Telefonszăm: Jozsef 36-46.

Szenes Lăszlo 
festek, kence, măz, kefe es 
hăztartăsi ăruk gyâri raktăra

Budapest, VIII, kerulet
Jdzsef-korot 72. szăm.

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

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

• • Telefonszâm: 916. ••

Igazgatosâg : 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, bard Wulf de Flotow, bard Hatvany 
Kăroly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
bard Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grdf Seher-Thoss Bela. TJgyoezeio igazgatofc: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegvezetoli; Horvatovics Ferenc, 
1------u Lakatos Oszkar. c=

Bankosztâly. Gabonaosztăly. Miiszaki osztaly. 
♦♦ Mezogazdasâgi osztaly. Vasuti osztaly. ♦♦


