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Oktober 29-en delelott egy hârom kemenyes torok cirkâlo âgyuzta Feodoszia vârosât es 
a vasutăllomăst, megrongâlta a szekesegyhăzat, a gorog templomot, a kikotoi raktâra- 
kat es a molot. A Hamidie torok cirkăîo Movorossăjszk elott horgonyt vetett, a vă- 
rost megadâsra es az âllami vagyon kiadâsâra szolitotta fel, azzal fenyegetozven,
hogy ellenkezo esetben a vârost bombâzni fogja. — Ezzel a torok—orosz ellensegeske- 

des megindult s a vilâghăborunak uj kors akâba leptiink.
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IW-YpPES-IiillE.

A belga es angol csapatok âltal ve- 
dett Antwerpen eleste utân. a nemetek 
delnvugati irânvban Gent vârosân ke- 
resztiil iildoztek a visszavonulo ellense- 
get. amely reszben a tengerpart fele, 
reszben a francia hatâr fele huzodott 
vissza.

Oktober 10-en esik el Antwerpen es 
okit. 15-en mâr Ostenide is nemet kezek- 
ben van. Igy kijutott a nemet az Eszaki 
tenger partiâra. s ennek hadmuveleti 
szempontbol megmerhetetlen nagv je- 
lentdsege van. A tengerpart uralma im- 
mâr kizâria a nemet jobbszârny âtkaro- 
lâsânak vagy megkeriilesenek lehetose- 
giet.

lev iut nagvielentosegre Belgium 
nyugati resze. Most ez a fohadszinter, 
ideirânvul a kbzerdeklodes. melv az el- 
mult het napiaiban a Franciaorszâg te- 
; iileten szembenâlld millios hadseregek- 
kel nem is foglalkozott. Elhatârozo je- 
ientoseguek a harcok, melyek most Bel
gium teriileten folynak.

Az Ostende-bol a tengerparton visz- 
szafele huzodio angol. belga es francia 
csapatok az Yser folvo vonalât es en- 
neb csatornâit elbnyiikre hasznâltâk fel 
ugy. hogy most egy 70 km. szeles fron
ton, melynek iobpszârnya a tengerpar
ton Nieirport-nâl. balszarnva pedig Lille 
vârpsâniâl (francia teriileten) van. a 
gvoztesen elonyomulo nemet oszlopofc a 
legmakacsabb ellenallasra talaltak. A 
csata meg folvik. .Kimenetele ele joslâ-1 
sokkal șe bocsâjtkozhatunk. Ellense-J

geink szâmâra kedivezo a terep, az Yser 
folvo a vidâ'ken levo ârkok. csatornâk 
es toltesekkel. melyek kivaloan elosegi- 
tik a vedekezest a vehemens erdvel tâ- 
mado nemetek ellen. Emellett az angol 
haiok osszhangban a szarazfoldi csapa- 
tokkal âllandoan bombâzzak a nemet 
iobbszârnv sorait. 1 lhadihaiobol all az 
az angol flottila. mely a tenger felol eld- 
nvosen mtikodik az ellenseg iavâra. 
kdztiik hărom olvan haio. melyek ere- 
detileg Braziiiânak epiiltek: Mersey, 
Humber es Severn. Pusztito tiizele- 
siiket a nemetek kitiind nehez tiizersege 

wiszonozza. Eloszor egy angol torpedo 
naszâd esett âldozatul. maid az egesz 
.haioosztalv visszavonulâsra kenvsze- 
-riilt. mert harorn egysege sulyos lovest 
kapott az oldalân. Igy folvik az elet- 
halâl hare a tengerparton a legnagvobb 
elszântsăggal. A nemet okvetleniil tert 
akar nyerni Dunkerque fele, mert ott a 
Calais csatorna fele kozeledik es igv a 
francia balszârnvnak hâta mbge keriil. 
Viszont az ellenseg is minden erejet 
megfesziti hogy az Yser folvon tul a 
nemet csapatokat elonyomulni ne en- 

.gedje, sot a mogottiik esd orszâgreszben 
is nvugtalansagot keltsen. Ez okbol 
bombâzzâk oktober 23-ân a gybnyorii 
fiirdlbhelvet Ostendet es pusztitottâk el 
a belga es francia tokesek tulaidonât 
kepezd varosreszeket, mindazt azert, 
hogy az Yser folvoig elonvomult nemet 
.harcvonalak mogott nvugtalansagot' 
keltsenek.

Hivatalos jelentesek szerint a Szâvăn es Dr inân mâr regebben âtkelt csapataink 
a fekete vonalakkal jelzett teriiletig vonultak gyozelmesen elore az utolso napokban

Hasonld szivossâggal folvik a hare 
Ypres kornyeken es meg makacsabbul 
Lille-tol nyugatra. Az itt elert siker is 
■befolvâssal lehet az eszaki resz harcai- 
ra. Minden egves leoes Lilletdl nvugat- 
ra uiabb kdzeledes Dunkerque fele es 
kozvetve a francia balszârnv moge. Vi
szont ha sikeriilne Lille mellett a neme 
harevonai âttorese, kette szakadna az it 
harcold nemet hadsereg. ezt keresztiil- 
.vinni, ez most a francia vezerkar vâ- 
gya-alma.

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

hivatal.)

A diplomăciai esemenyek 
naploja.

Oktober 20.
A japăn tengereszeti miniszterdum kije 

lenti, hogy a nemet Marsal-, Marianna- ei 
Karolina-szigetek (Csendes-Oceân) meg 
szâllâsănak tisztân katonai oka volt.

Az angolok pâr orara elzârjâk a Szuez 
csatornân a kozlekedest.

A Panama-csatorna a Culebrânăl tortfin 
foldcsuszamlâs helyrehozâsa utân ismet sza 
bad.

Az angolok kerdesere, hogy mit ke 
resnek nemet tengereszkatonâk torok hadi 
hajokon, azt feleli a porta,hogy ez Torok 
orszâg magâniigye.



Oktober 21.
Szerbia uj sorozâst tervez Uj Szerbiâban. 

Az elegedetlenseg emiatt nottdn-nd, ugy- 
szinten az uj-szerbiai onkenykedesek miatt 
is. Egy bolgăr-torok banda Kopruluben 
szerb sorkatonasâggal dsszeiitkdziik.

A nemet hadikolcson befizetesei megha- 
ladjăk a hărom milliârdot.

A bolgăr sajto egyre hatârozottabban for- 
dul Oroszorszâg ellen.

Gorogorszăgban no az izgalom a Torok. 
orszagbdl kiuldozott hellenek sorsa miatt. 

Oktober 22.
harcterrol sebesiilten visszatert oro- 
szâma ijesztoen no. Minden văros 5s 
a hatârtol Moskvăig valosaggal kor- 
Az egeszsegiigyi intezkedesek rosszak 

A 
îzok 
alu 
îâz.
is elegtelenek. A szdkevenyek szâma nap- 
ol-napra szaporodik. A hadi potado behaj- 
âsa nagy nehezseggel jâr, ez is bizonyitja 
iz âltalănos szegenyseget.

Bulgâria aknâkkal biztositja partvideket. 
Egyîiptombol visszatert svăjci alattvalok 

nondjâk, hogy ugy ott, mint Indiâban, ag- 
asztoan no az elegedetlenseg. Egyiptom 
s India elszakadăsa megerett. Elegseges 
gy nagyobb zokkenes es e ket tartomâny 
egleg levâllik Nagy-Brittânia testerol.
Egyiptombol nagy angol es kanadai csa- 

iattestek erkeztek: Ezekbol 14 ezer ember 
Szuez-csatorna ket partjăn, otezer 

Uexandriănâl koncentrăltatott. Tovâbbi 50 
zer erkezeset Kanadâbol es Ausztrâliâbdl 
ărjăk. Indiâbol az osszes nem megbiznatd 
zredeket visszahivtâk. Kdzben szămos de- 
ertâlâs tortent.
A francia hadseregben kuzdo olasz gari- 

aldistak panaszkodnak, hogy ott meltatla- 
iuI bănnak veliik es ovjăk honfitârsalikat 
leldajuk kdvetesetol.

Portugăliăban nyugtalansâg tor ki. A la- 
:ossag nagyresze tiltakozik az eilen, hogy 
knglia segitsegere csapatokat kiildjenek.

Londonban no a Zeppelinektol valo fele- 
em. Az utcăkat sdtetseg boritja. A văros 
tozbiztonsâga emiatt szenved. A vetsegek 
•gyre szaporodnak. Magyar es osztrâk 
ilattvaldk letartdztatâsât folytatjâk. 

Oktober 23.
A szarajevol felsegărulâsi per vegtargya- 

ăsa igazolja, hogy az osszeeskiives 
;zâlai szerb miniszterek kezeben futottak 
issze es hogy maga a szerb tronorokos is 
obbizben szemelyesen tărgyalt Ferenc Fer- 
linand ofensege es neje gyilkosa'ival.

A francia kormâny elhatârozza a magyar, 
isztrăk es i 
rancia foldon

Az amerikai 
iz ellen, hogy 
ikai) egy brit

Portugăliăban tobb helyen ujabb monar- 
dsztikus zavargâs tor ki.

Portugalia kormănya tiszteket kiild Ang- 
iăba, hogy a hadisegitseg modozatait ott 
tegbeszeljek.

Gorogorszăg magatartâsa az albăn Epi- 
uszban rossz vert szul Tdrdkorszăgban. 
ipiruszban szaporodik a hellen es a moha. 
riedan es a hellen bandăk dsszeiitkozese.

Oktober 24.
Angol kdzles szerint az ottani fogolytâ- 

>orokban 110,000 a magyarok, osztrâkok es 
lemetek. szâma.

Az angol-indiai sajto megallapitja azt a 

nemet cegek feloszlatâsât es 
levo vagyonuk lefoglalăsât. 
sajto egyhanguan tiltakozik 
a „Brindilla" gozost (ame- 
cirkălo feltartoztatta.

nagy kârt, mellyel a kis „Emden" cirkâid 
India kozgazdasâgăt sujtotta. A ki- es be- 
vitel csokkenese a fobb cikkeknel 48—72 
millio.

Az orosz car felajânlja Olaszorszâgnak, 
hogy az osszes monarkiabeli olasz szărma- 
zăsu had foglyokat szabadon bocsătja, ha 
Italia felelosseget vâllal, hogy azok nem 
fognak tdbbe Oroszorszâg ellen kiizdeni. 
Olaszorszăg visszautasitja ezt az ajanlaiot, 
melynek elfogadâsa semlegessege megser- 
teset jelentene.

Anglia erosen verbuvăl. Az eredmeny 
azonban igen gyonge es igy 6 koronardl 15 
koronâra emeli a napi zsoldot. IrorszagboI 
rohamos kivândorlâs râ a felelet. Egy ir ve- 
zerferfiu kijelenti hogy az ireknek semm; 
okuk, hogy Anglia erdekeben fegyvert fog. 
janak.

Az angol kormâny megtiltj a, hogy a? 
Amerikabdl semleges hajokon visszatdro 
magyar, osztrâk es angol tartalekosokat to- 
vâbb is letartdztassăk; bizonyăra azert, hogy 
az Egyesult.Âllamok lâthatoan eros erze- 
kenyseget ne sertse tobbe.

J

A Siidslavische Korrespondenz utjân, a napokban jutottak nyilvănossăgra, az elmult 
hoban vegrehajtott, de csufos kudarccal vegzodott szerb betoresek reszletei.

A szerbek hărom oszlopban nyomultak be Bosznia teriiletere, kozepen a foero, Bo- 
zandvic Milos tăbornok parancsnoksâga alatt; delen ket montenegroi dandăr, Vukotic 
es Rajevic vezerlete alatt. Mindhărom oszlop, a betores utăn nehăny nappal, egesz a 

Drina vonalâig visszaveretett.

A Spezziâbol Ajaccioba orosz koltsegre 
epitett tengeralattjărd naszăd visszatert 
Spezzîăba.

Oktober 25.
O Fglsege a magyar es az osztrâk minisz- 

terelnokhoz keziratot intez, melyben iei- 
hivja oket, hogy intezkedjenek az orosz be- 
tores Altai Magyarorszăgon, Galiciăban es 
Bukovinâban okozott kârok enyhitesere.

Az angolok a nepjogok ellenere feltar- 
tdztatnak egy nemet kdrhăzhajdt,

Az Egyesiilt-Âllamok tiltakoznak a 
„Platuria" gozds lefoglalăsa ellen es sza- 
badonbocsătăsăt kovetelik.

Tdrdkorszăg kioltja.az Anatol-KavaT-i. 
vdăgitotorony fenyet a Boszporus bejâra- 
tânăl.

Az angolok cirkaldkkal figyeltetik a Vo- 
rostenger partjait.

Az oroszok visszavonjăk csapataikat az 
Urmiato menten fekvd (Perzsia) vărosok- 
bdl Oroszorszâgba.

Egyiptomban az angolok egy kesziilo, 
nagy osszeeskiives nyomâra jonnek.



A torok sajto hevesen tâmadja Angliât 
egyiiptomi onkenyeskedesei miatt.

Olaszorszâg Valonâban gyogy- es segely- 
âllomâst rendez be. Skutariban es Durazzo- 
ban mâr hasonlo intezeteket âllitott Iei. E 
ceira a „Dandolo", „Climene", „Agortîat" 
es „Dardo” hadihajokat Valonâba kiildi. A 
„Calabria" es az „Etna" Kozep-AIbânia 
partvideken cirkâlnak, hogy a fegyver- gs 
munlicio-csempeszest megakadâlyozzâk.

Oktober 27.
\ m markia kikiildottj e Belgiumba megy, 

hogy ott Nemetorszâggal egyetertoen az 
âllampolgârok erdekeit megvedje.

Egyfelol Torokorszăg, mâsfelol Anglia es 
Oroszorszâg kozott nagy a fesziiltseg.

Torokorszăg, Perzsia es Afganisztân ko
zott egyesseg letesiil Oroszorszâg ellen. To- 
rok oktato-tisztek Perzsiâba mentek.

Egyiptomban no az angolellenes mozga- 
lom. 20,000 fonyi angol csapat Egyiptomba 
indul-.

Gorogorszâg kijelenti, hogy Argyrokast- 
rot es Premetit (Epirus) csak ideiglenesen 
szăllta meg.

A hadi esemenyek naploja.
Oktober 20.

„Harmaden" tenger felett jâro naszâd el
len idegen tenger alatt jâro naszâd torpe- 
dotâmadâst intez. Miutân a tâmado nem 
nemet nâszâd volt, csak angol lehetett.

Oktober 21.
Csapataink bevonulnak Csernovicba.
Kozep-Galiciâban tobb vedoâllâst elfog- 

lalnak csapataink a Stary Sambortol del- 
keletre fekvo 668-as hâromszogelesi ma- 
gaslaton; e helytol eszaknyugatra Starasol 
fele vezeto mtiuthoz kozelebb jon arcvona- 
lunk.

A nemetek Ossoviec irânyâba kovetik az 
oroszokat, tobb szâz foglyot ejtenek es sok 
gepfegyvert zsâkmânyolnak.

Kelet-Poroszorszâgbân — kiveve a Kum- 
binnen kornyeki kozsegeket — mindeniitt 
helyreâllott a postaforgalom.

A nemetek Ypres irânyâban diadalmasan 
nyomulnak elore. Lillenel az ellenseg las- 
san visszavonul.

A franciâknak Thiancourt magaslatai ef- 
len Toulbol intezett rohamait a nemetek 
visszaverik. A frânciăk vesztesegei igen je- 
lentekenyek.

Oktober 22.
A Mokro-Rogatica orszâgut ket oldalân 

eros szerb-montenegroi csapatok vereseget 
szenvednek.

„Temes" monitorunk a Szâvâban aknâba 
iitkozve elsiilyed.

A San also folyâsânâl heves csata kez- 
dodik. Zarzecenel 1000-nel tobb foglyot ef- 
tiink.

Ivangorodnâl ket ellenseges hadosztâlyt 
vernek meg csapataink, 3600 oroszt foglyul 
ejtenek, egy zăszlot es 15 gepfegyvert zsâk
mânyolnak.

Augusztovtol delre visszaverik az orosz 
tâmadâsokat a nemetek es tobb gepfegyvert 
zsâkmânyolnak.

„Emden" nemet kis cirkâlo (3650 t„ 25 
tengeri mertfold) elsiilyeszt az India! 
Oceânban hat ertekes rakomânnyal terhelt 
angol gozost es elfog egy szenszâllito hajot. 

Eljârâsa, m'int az angol lapok irjâk, meg- 
benitja Kalkutta kereskedelmet. Legutobb is 
âllitolag 24 millio korona kârt okozott Ang- 
liânak.

Az Yser-csatornân a nemetek eredme- 
nyeket ernek el, Dixmuidentol delre elore- 
tornek, Lilletol nyugatra s'kerrel tâmad- 

nak, tobb kozseget elfoglalnak.
A belga parti harcokban reszt vesznek a 

Brazilia reszere kesziilt „Severn”, Hum
ber" es „Mersey" monitorok, melyeket 
Anglia meg a hâboru kitorese elott vett 
meg.

Nieuportnâl gyorstiizelo âgyukat tesznek 
partra.

„Cormoran" angol gozds aknân siilyed el.
Az angol kozeptengeri flotta a Dardanel- 

lâk elott mandvriroz.
Az oroszok tâmadâsât Augusztovtol <IeI- 

re visszaverik a nemetek es tobb gepfegy
vert zsâkmânyolnak.

Az Argonne-erdokben elore haladnak a 
nemetek, sok gepfegyvert zsâkmânyolnak, 
foglyokat ejtenek. Ket francia repiilot Ie- 
lonek.

Mint olasz lapok kozlik, az uj angol csa
patok felâllitâsa nagy akadâllyal jâr, mert 
nines oktato szemelyzetiik, sem tâbori 16- 
vegiik.

A „Takashio" japân cirkâlot, melyrol azt 
hittek elobb, hogy aknân siilyedt el, mini 
kideriilt, az ,,S 90“ nemet torpedo naszâd 
siilyesztette el. Utobbi, hogy ellenseg ke- 
zebe ne keriiljon, parthoz futott, hol sajât 
legenysege ropitette levegobe.

A Csingtau koriili harcokrol jelentik, 
hogy az erodmuveket eddig eredmenytele- 
niil bombâztâk az angol es japân hadiha- 
jok. A „Triumph" angol pâncelos hajo fe- 
delzetet egy nemet taracklovedek ez alka- 
lommal keresztiillotte.

Oktober 24.
Az eszakkeleti harcteren csaknem meg- 

szakittatlan vonalon folyik a hare az oro
szok foereje ellen: â kelefi Kârpâtok eszaki 
lejtojetol egesz Plockig.

Przemysltol delre, a San also folyâsânâl, 
tobb eredmenyt ernek el csapataink.

Csapataink vâllvetve harcolnak a neme- 
tekkel a Varso—Ivangorod kozti Visztula 
vonaltol delnyugatra.

Ivangorodnâl 1800 foglyot ejtettek a ne
metek.

Kelet-Poroszorszăgban offenzivâba lep- 
nek a nemetek Augosztov ellen.

Nieuport es Dixmuden kozt az Yser— 
Ypres-csatornân ujabb eros csapatokkâl vo- 
nulnak ât a nemetek.

Bar nagy ellenseges ero âll veliink szem- 
ben, az Yprestol keletre es eszakkeletre is 
elorehaladnak, 500 angolt foglyul ejtenek, 
koztiik egy ezredest es 28 tisztet.

A francia eroditesi munkâlatok kettozdtt 
erdvel folynak tovâbb. A korhâzakban fek
vo sebesiilteket delre viszik .

Oktober 25.
Ivangorodnâl szerencsevel harcolunk, Ed

dig 8000 oroszt ejtettiink foglyul es 19 gep
fegyvert zsâkmânyoltunk.

Jaroslau kozeleben egy orosz ezredes es 
200 ember megadta magât.

Zaluczenâl (Sniatnytol delnyugatra) 6s 
Pazieczninâl (Nadvorrâtol delnyugatra) 
visszavetjiik az oroszokat.

A nemetek Augusztov elleni tâmadâs 
elorehalad.

Liebert nemet tâbornokot Lodz (Orosz- 
Lengyelorszâg) kormânyzojâvâ kinevezik.

A nemetek megtâmadjâk Nieuportot es 
Dixmu dent az Yser-csatornâtol nyugatra. 
Az angol hajorajt eros tiizersegi tâmadâs 
visszaiizi. Hărom angol hajot telibe talai- 
nak.

Ypresnel âll a hare. Tole delnyugatra, 
valamint Lilletol nyugatra es delnyugatra 
elorehaladnak a nemetek; 500 angolt foglyul 
ejtenek. Arrastol eszakra eros francia tâ
madâs dsszeroppan. Vesztesegei sulyosak.

A burok felkelese az angol uralom ellen 
nagy merveket olt.

Oktober 26.
A Romanjaplaninân megvert szerb erok 

a Drinân ât visszavonulnak Kelet-Boszniât 
megtisztitottuk az ellensegtdl. Csapataink 
gazdag zsâkmânyt arattak.

Ivangorodtol delnyugatra eros ellenseg 
ellen kiizdiink. Egyik hadtestiink 10,000 
oroszt foglyul ejt.

Ivangorodtol eszakra uj orosz hadtestek 
keltek ât a Visztulân.

Varsotol delnyugatra az osszes orosz 
tâmadâsokat visszaverik a nemetek.

Nemet legi jâromuvek elpusztitjâk Varso 
fopâlyaudvarât; het ember meghal, 11 su- 
lyosan megsebesiil.

Eszaknyugati Belgiumban sikerrel halad
nak elore a nemetek.

Egy angol torpedorombolo megjeleni'k 
Dedeagacs elott.

Oktober 27.
A Szâva partjân elfoglaljâk csapataink 

Ravnfe kozseget es a Crnabarâtol (Macs- 
va) eszakra fekvo hadâllâst, negy loveget, 
nyolc gepfegyvert es sok hadiszert zsâk
mânyolnak, ot tisztet es 500 embert fog
lyul ejtenek.

Lengyelorszâgban uj hadâllâsba vonulnak 
az osztrâk-magyar es nemet hadseregek, 
miutân tobbnapos iitkozetben az oroszok 
osszes tâmadâsait visszavertek. Uj eros 
orosz seregek nyomultak elo Ivangorod, 
Varso es Novo Georgievszk tâjekârol.

A Nieuport-Dixmuden melletti harcok 
meg tartanak. A belgâk nagy megerositese- 
ket kaptak. A legutobbi iitkozetekben tiz- 
ezer halottat es sebesiiltet vesztettek.

Tizenhat angol hajo minden eredmeny 
nelkiil vet reszt ez iitkozetben.

Lillenel a nemetek tâmadâsa elorehalad.
Az Argonne-okban tobb vedelmi âllâst 

elfoglaltak a nemetek.

ELOFIZETOINK
kivânsâgăra a hadbavonult hozzâtartozok 
hogylete irânt az illeto ezredekhez kârde- 
seket inteziink, katonaiigyekben tanăcso- 
kat adunk.

Aki 4—5 elofizetot 
gyîijt,

tiszteletpeldânyt kap es a Kiiliigy—Had- 
iigy elfjfizetdit megilletd osszes kedvez- 
menyekben reszesiil.



■ ■ — | 
ejszakâ.iân az iinnepi vacsora_toz. A 
gviijtes nem ,,neki“ szol. hanem min
den harcos veriinknek. Ezek pedig 
minden io magyar ember sziveben 
most benne vannak. Csak azzal vessen 
mindenki szarnot. hogv az 6 vere csak 
akkor kap.ia meg az Auguszta karacso- 
nyi csomagot. ha a magyar târsadalom 
annvi 3 koronât gvii.it ossze. ahânv 
katonâ.ia van a magyar nemzetnek.

Sziilok. hitvesek, gvermekek. a ka- 
: to.nâk karâcsonvi a.iândekâra 3 koronât 
ad.iatok, de gyorsan. mert a temerdek 
karâcsonvi dcboznak a harcterre szâl- 
litâsa sok idot vesz igenvbe.

A csomagokat osszegviiiti

Meg messze van

KULFOLD.

az 
Ăuguszta Gvorssegelv-alap es ei.iuttat- 
ia a Hadsegelvzo hivatalba. arnely 
gcndoskcdik arrol, hogv karâcsonv 
szent ejszakâiânak deriis. boldog orb-, 
mei az Auguszta-kardesonvi csomag- 
ban eliussanak mindazokhoz. kikre a 
beke iinnepe a hâborti mezejen borul.

lirtzosliodcsek a hadbavonultakrtil.

karâcs'bnv a naptâr lapjain, dg azok is 
messze vannak. kik sziveink kozepe- 
ben lakoznak. Akik az eszaki Grânikdn 
es a- deli Sz.âvân tul harcolnak. azok 
nem terhetnek vissza karâcsonv szent 
e.iszakâ.iâra meleg, puha otthonukba. 
Minden feher, iinnepi asztalnâl egy-ket 
helv iiresen marad. Tâvol van a ferj. 
az apa, a fiu.

Hitvesek. sziilok es svermekek gon- 
dol.iatok âzok karâcsonvâra. kik eddig 
toprengo es otletes gonddal a ti karâ- 
csonvtok boldog oromet kieszeltek. A 
feher ejszakâban. sâncok mogott. a 
melyre âsott ârkokban fekszenek ok, 
de grânâteso es shrapnell-zâpor ver- 
vdrds rot fenyen is atragyog hozzajuk 
a bethlehemesek es hâromkirâlyok sze- 
lid csillaga. Reatok gondolnak. karâ
csonv szelid brbmeire yâgvnak. soba- 
jokka! melengetik fagvos tag.iaikat ds 
bar konnvezve. de megis edes fâ.ida- 
lommal erzik mai'd a hii sziveknek fe- 
leiuk dobogâsât. ha ide.iekorân ott lesz 
nâluk a magyar târsadalom karâcsonyl 
aiândeka.

Meghatott szivvel ad.iuk tudtâra min- 
deneknek, '■— mi, a katonâk lapia. • 
bogy a nagyszivu magyar târsadalom. 
melv. mâr eddig is ereien feliil âl'doz a 
hâboru nyomorânak es fâidalmânak 
envhitesen, mâris meginditotta gran- 
diozus akcioiât a katonâk karâcsonvâ
ra. Mâr azt is tudia a magyar târsada
lom, hogy mit ajândekoz a hos kato- 
nâknak. Minden katonânak ugvanazt. 
hogy szent karâcsonv esteien ggvem- 
ldseg es testveri szeretet fiizze egv ta- Roxer^Egon zăszlos 10. tâb. âgyus ezred. 
borba a tâborban iinneploket.

Az Auguszta-kardcsonyi csomagnati 
tartalma: csokolâde. szivar. cigaretta, 
teakocka, ketszersiilt. teasiitemenv . . . 
Mind olyan. mire ehezik minden egesz- 
seges gvomru ferfi es e mellett nem 
haszontalan lim-lom vagv romlandd 
âru. A CSOmagnak kiilsejen izleses ki- Esatăr Mătyâs Gyorgy 20. honv. gyal. i 
vitelben ott lesz nemzetiszin es fenvo- ■ 5. szăzad.
galyitk muveszi kereteben 0 Felsege- Fekete Sandor 30. nepf. gy. ezr. 9. szd. 
nek. I. Ferenc Jozsefnek es dicso szd-, 
vetseges barâtjânak. II. Vilmosnak arc-' 
kepe. E sok szep es io âra pedig csak Kerekgyărto Andras szakaszvezeto 39. 
3 korona. ezr. 10. szăzad.

Mindenkinek van hozzâtartozOia Disela Simion zâszl6s 43- gyalogezred. 
fegvver alatt es ezert mindenki 3 ko-- Mihelyt tudakozodăsamkra vălaszt 
ronâiăt keri erre a celra a Gyors se- ,P.unk/ v^gy lapu.nk. ha!âbiain, vagy

, . | Lon level ben azonnal kozolni iogjuk eraek_
gely Allguszta ulUD. Es akinek sok ez t Igjg olvasoinkkal. Addig is kerjiik i. t. 
a 3 korona: gviijțse ossze csalâdia es olvasoinkat, ha kdziiiuk valaki fentfelsorol- 
rokonai koreben. Annvi 3 koronât. aha- tâk egyikerol biztos Srtesitest tud adni, azt 
nvan nem iilhetnek le karâcsonv szent^ szerkesztoseggel kozolni sz veskedjek.

mint 
nem-

■ ■
Az elmult napokban hozzănk beerkezett 

kerdezoskodesek alapjăn a kovetkezo had- 
bavonultak sorsa felol tudakozodtunk ille- 
tekes helyeken:
Ferenczi Kdroly honved 7. honved menet- ; 

r ezred.
Turi Janos orvezeto 30. honv. gyal. ezred.
Vass Istvan hadnagy 24. honv, gyal. ezred,

2. zăszloalj.
Andrenyi Armand 44. gyal. ezred 16. szd. 
Klein Sandor orvezeto 1. honv, gyal. ezr.

3. szăzad.
Weisz Arnold honved 1. honv. gyal. ezred

6. szăzad.
Kammer Mano szakaszvezeto 13. honv. gye,. 
Havas Gyula e. e, 6. c. tiz 51. gyal. ezred.

Toth Erno e. e. 6. alvadasz 23. Feldjăger- 
batalion.

Somogyi Imre szakaszvezeto 4. honv. gyai. 
ezred 3. szăzad.

Benko Jozsef fegyvermester 2. gyalogezred. 
Nemeth Kâroly t. 6. orvezeto 

j gyalogezred.
Kaufer Lipot honved 31. honv.

J Izso Vendel honved 20. honv.

31. honved

gyal. ezr. 
gyal. ezr.

. ezr.

\ Vadkerf Janos gyalogos 39. gy. ezr. 3. szd. 
- \ Boer Zoltăn zăszlos 61. gyal. ezr. 12. szd.

Dr. Cseh Bela t. hadnagy 68. gy. ezr. 3. szd. 
“■ gy-

ka- 
kii-

A „nagylelRQ" Oroszorszag.
Amilyep merhetetlen nagysâgu terben a 

szent Oroszorszâg, majdnem akkora — 
isten ments: item, az etvâgya, csak eppen 
a nagylelkiisege. Az orosz diplomâcia 
irajânem olyan mozgekony, mint a gurulo 
rubel es ’tobbnyire mindaketten pârosă- 
val hatolnak be a legtitkosabb vâgyako- 
zâsGk rejtekhelyeibe es a hlvatalos Orosz
orszâg, mintha az âtkozott nihilista kon- 
spiracioktol tanulta volna, a kulfoMon 
loldalatti rejtekutakon keresi a vakondo- 
kox talalAahelyet, hogy mindeniitt,

i a-nemzetisegek, nepek es elnyomott 
zetek igaiz barâtja — jot tehessen.

Oh mert Oroszorszâg pâratlanui 
lel'kii. Csak a napokban is a mi semleges 
szbvetsegestârsunikat: Olaszorszâgot is 
megkornyekezte es felajânlotta becses 
protektoratusâiba az olasz hazafiakat, azo- 
kat, kik tiszta olaszok es megis orosz ha- 
difoglyok, mert veletleniil az osztrâk es 
a magyar hadseregben harcoltak. Ertik 
kereun: olaszok, de azert megis az a fatâ- 
lis bajuk, hogy osztrâkok. Megesett eppen 

. ezert a szive rajtuk. Az oroszok szive az 
olaszok keserven. Es mert olaszok, hat 
odaadja dkiet orommel es nagytelkuen 
Olaszorszâgnak. Hiszen az ove. Vigyâz- 
zon is raja, nem mint a szemefenyere, 
hanem mintha hadifoglya lenne a? olasz 
az olasznak. Becsiiletszavât vegye Olasz- 
orsziăg ez olaszoknzk, hogy az osatrak- 
magyar hadseregben soha tobbe nem har- 
coln-ak Oroszorszâg ellen. Erre kdnnyii es 
kellemes megeskiidni. Hiszen OJaszorszag 
semleges, meg pedig joakaratuan sem
leges az entente hatalmakkal szemben is 
es igy az olasz bâtran es jârmboran meg- 
eskiidhet a fesziiletre, hogy nem bântja aa 
olasz

Es 
olasz 
goly 
nemzetisegii videkeirol sorozitâk es bâtran 

, harcolt „egyesii'lt erovel“ az osztrâk 
nemzetisegek toretlen es egyseges fal- 
lanxâ'ban. Talân a beke idejen az isztriat 
Karsztok es a tiroli z,old hegyek toveben 
âbrândos utopiâkat melengetett a sziveben 
es az irredentizmus harci eneke az o aja- 
kârol is visszhangra zengette a magas 'ho- 
fedte berceket. Akkor talân a csondes 
beke idejen,, rnikor m<eg Auszitria vonaglott 
a. nemzetisegi ellentetek fcszito erejetoi 

, de most, mikor az âgyuk bdmbdlnek es a 
puskak ropognak, minden egyeb csondes 
odaât es csak a hazâert es veliink egyiitt a 
monarkiâert meg a Habsburg dinasztiâert 
harcol a nemet, a szlâv, az olasz . . .

Osztrâk hadifoglyok tehât e jâmbor 
, oliaszok, kifcnek veszendo siorsan Oroszor- 
,szâg nagylelkiisegi rohama krokodil kony- 
nyeket ont es nemhiâba fel Roma egye- 
nes utoda az alnok keleti gorog korcs- 
sziilottol. „Timeo Danaos et dona teren- 
tes“: ezt sohajtotta valaha Aeneas, pedig 
6 csak az akkori gbrdgdikkel szemben visei- 
tetett iliyen felo respektussal. A mai Olasz- 
orszâg miniszterelnoke fele nem trojai fa-

nagy-

az oroszt . . .
nem is bântanâ, ha tortenetesen — 
volna, de az orosz olasz — hadifo- 
veletleniil — .osztrâk. Ausztria olasz
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lovon iigget az olomllâbu eszaki kolosszus, 
hanem csakugy egyszeriien, de annâl ra- 
vaszabbul a nagylelkiiseg sokszinu pa^st- 
jâban es az eziist tâlcân felaianlott olasz' 
toglyokon ikiviil ott van meg jo keleti szio- 
kasfcemt a so es kenyer is. A sot măramaro- 
si hegyekboli asta, a kenyeret pedig az 
olasz âlmok sohajtâsaibol dagasztotta.

— Amiota Olaszorszâg âz olaSzoke — 
ezt susogja a nagylelkii Oroszorszâg — 
azota minden olasz hazafi ălma: „mlndien 
olaszok egyesitese a savoyai hâz uralma 
alatt“. Nesztek tehât az a sok olasz, ki az 
osztrâk jârombol az orosz kanesuka alâ 
jutott, adjatok nekik szabadsagot, meg 
minden jot, mit csak Italia sotetkek ege 
as a llombardiai paradicsom termel es nt' 
kerjetek toliik cserebe egyebet, minthogy 
ne h .ircoljanalk az orosz nagylelkiiseg el- 
ilen es ha mâr mindenâron vitezkedni 
akarnak, hât ott van — Triest es az olasz 
irredentizmus egyeb szines delibâbja . . .

Es a mâramarosi sohegyekbe se hiâba 
torott bele az oroszsâg foga. Mert ha neki 
nem is fâj mâi errefelle a foga; fâj es sajog 
azert mâsnak. Van meg egy nemzet, 
melynek joakaratu semlegessege valosâ- 
gos kinszenvedes a jâmbor es istenfelb 
szent Oroszorszâg nagylelkiisegenek. Ro
mânia korrekt teiilpolitikâjât a pânszllâv 
diplomâcia veszedelmes es inikorrekt si- 
nekre akarja terelni. Most, mikor olyan 
hatalmas lânggal eg Europa tiizhelye, j(5 
.fantâziâval es meg jobb szaglâsi szervvel 
megâldott diplomatâk mâr erzik elore a 
pecsenyeszagot. Szo sines rola: România i 
is enni akar es tan mert e vervesztes nel-1 
kiilii eS talân eppen ezert nagyon is egesz- 
seges etvâgytol van oka Oroszorszâgnak 
tartania, nagylelkiien es onzetleniil a mâ- 
raimarosi sohegyektol 
dotyt akarja odadobni 
Besszarâbiât tovâbbra

De azert ■— mint e 
adăkozo jdtekonysâga

csalâdfentartdi kedvezmenyemet es ez ok-
I

szolgâlok. Kerdesem 
hogy az, hogy az ezen regebbi negy es fel honapf

manadnia, hogy evszâzadok hosszu oltoin' _ _ ■
at ne gondolhasson ,,nagylelkusegi“ roha- pon't a. bek.). 
mokra, pânszlâv gravitâciokra, szabad ne- 
pek leigâzâsâra . . .

Foldes Artur dr.

KATONAJ TANACSADOf

delre elteriilo Er- 
Româniânak. mig 
is dnmagânak adj a. 
peldâk mutatjâk — 
oriâsi a nagylelkil 

Oroszorszâgnaik. Mindent, ami a mase, 
onzetleniil odaad azoknak, kiktol valamit 
vâr. Magânak nem vâr egyebet, csak ep- 
pen Bukovinât es GaKciât, Cserniovitcot 
es Lemberget, meg râadâsul — Przemyslt. 
Sot: az orosz diplomâcia nem is olyan 
tehetetlen: ha megajândekozhatja Olaszor- 
szâgot es Româniât, aztân meg a lembergl 
kormânyzo meg a csernovitci maharadzsa 
az emberi kor legvegsb hatârâig bekeseg- 
ben elieltiegelhet es ha Budapestet, Becset 
es Berlint kisse meg lehet meg râadâsul 
kiancsukâzinii s oro'kre a berlint kormânyzo- 
sâgta belehetne kebeleizni az osszes neme- 
teket, hât akkor az orosz atyuska meg 
— bekere is hajlando lenne, mert Orosz- 
orszâg nagylelkii es megbocsâjt mind- 
azoknak, kik neki behbdolnak.

Aim ez a „magyillel(ku.șpg“ eppen csak 
annyi elofeltetelt kovetel, hogy Nemetor- 
szâg, Ausztrja es Magyarorszâg mint sza- 
bad es fiiggetten âUarpok pusztuljanak el 
Europa tej-keperdl. Ennek a nagylelkiise- 
gi rohammak azonban utjăt âllja a mi vi- 
tez hadseregiink rohama.

Amit az orosz diplomâcia kotyvaszto 
konyhâjâban foznek, annak csak a vignet- 
tâja nagylelkiiseg, maga az ital edes me-' 
reg, melytol mindannyhinknak — 
Olaszorszâg es România se kivetel.

felhorpenti — imeg kell haini. Igy âll te- a mozgosităskor is mint pottartalekos vo- 
hât a SulyoS, de egyszerii es vilâgOS prob- nultam be, kevessel ră azonban elvesztettem 
lema: Gyozni vagy meghalni! csalâdfentartoi kedvezmenyemet es ez ok-

Oroszorszâg nem tagadj a, sot câri ukâz- bol ervenyesiteni kivăntam egyeves onken- 
ban, hadparancsban es a hazug entente fesi jogaimat. Ez sikeriilt is. Most egyeves 
sajto'ban is hirdeti: Magyarorszâgot es onkentes gyogyszeresz vagyok es a komâ- 
Ausztriât fel akarja darabolni. ■ romi vârkorhăzban

Ezt akarja, de mi tesziink arra, 
hiâba akarja. Nem hagyjuk magunkait. AkI pottartalekos! szolgâlatomat beszâmitjăk-e 
benniinket el altar veszejteni. az a mi ki- az onkentesi egy evembe es ha igen, elo- 
huzott kardunk âltal vesz el. Oroszorszâg- leptethet-e eloljâro parancsnoksăgom c. ti- 
nlak e ha'boruban el kell vereznie, fel kell zedesse?
daraboltatnia, vagy pedig es ez a legjobb Felelet: Negy es fel honapi szolgâlatăt 
eset: ki kell merulnie borzalmas vervesz- betudjăk az onkentesi evbe es szolgâlatî 
tesege.voen es rettenetes gazdasâgi vâl- (jjejet ugy szâmitjâk, mintha eleitol fogva 
sâgclkba 1. Tetszhalottkent kell a porondon egyeves onkentes left volna. (Lăsd Vedtor- 
manadnia, hogy evszâzadok hosszu oltoin Veny utasitâs 1. Resz 6. țț. 4. pont es 6. 

r:' Tizedesse elolepteteșenek 
, semmi elvi akadălya nines.

Kerdes: Mi celja a foiskolai onkentesek 
altisztkepzo iskolăjănak, hiszen, aki egy
eves onketes, az nemesak altiszt, de tariâ- 
lekos tiszti eloleptetesre is igenyt tarthat?

Felelet: Tartalekos tiszt csak az lehet, 
aki măr az onkentes ujonckikepzese alatt 
ănnyira kitiint, hogy osszegyenisege îolytân 
remenyt nyujt arra, hogy belole valamikor 
hasznălhato tartalekos tiszt lesz es akit koz- 
vetlen eloljardi az ujonckikepzes beiejezte- 
vel felăllitando tartalekos tiszti iskolăba 
beosztanak, itt tenyleg megfelel es annak 
befejeztevel sikeres tiszti vizsgât tesz. Mind- 
ebbol kovetkezik, hogy nem minden egy
eves onkentes tarthat igenyt es tâplâihat re
menyt arra, hogy tartalekos tiszt tesz. Sok- 
kal tobben vannak olyanok, kik aitiszti elo- 
leptetesnel egyebet nem remelhetoek.

Măsreszt: a mukodo hadseregben az el- 
esett. megbetegedett altisztek helyere pot- 
lâsul mindig uj es uj altiszteket kell kiil- 
deni. Sok olyan egyeves onkentes van, âki 
tartalekos tisztiil nem alkalmas, az altisz- 
tekben beâllott fogyatekok potlâsâra azon
ban kitiinoen alkalmazhato volna. Az ily 
altisztek kikepzesere alakitjăk a foiskolai 
onkentesek altisztkepzo iskolâjăt, meîy de
cember ho 1-en kezdodik s melynek hall- 
gatoit azonnal a harcterre viszik, mihelyt 
az aitiszti kotelmeket ismerik.

Kerdes: Egy jârâsbirot felvennenek-e 
most a hadbiroi pălyâra es mik a felvetei 
feltetelei'?

Felelet: Hivatâsszerii igazsagiigyi tisz- 
tekke leendo kikepzes celjâbol honvedsegi 
joggyakorlatra csak tenyleges tisztek es 
tisztjeloltek, valamint tartalekos hadapro- 
dok bocsăjthatok, kiknek ezt kepzettsegii- 
ket igazolo kervenyben a honvedelmi mi- 
nisztertol kell kerniok. Az engedely meg- 
adăsa eseten 18 havi honvedsegi joggyakor- 
iat eltoltese utân hadbiroi vizsga letetele 
kivantatik meg, A kinevezes joga 0 Felse- 
get illeti meg. Tartalekos igazsagiigyi tisz- 
tekke leendo kikepzes celjâbol egy fegyver 
(szolgălati) gyakorlat teljesitese utân nem 
tenyleges katonai egyenek is hârom havi 
honvedsegi joggyakorlatra es hadbiroi vizs- 
gâra bocsăjthatok, ha a honvedelmi minisz
ter erre engedelyt ad. Mindket esetben a 
jogi tanulmânyok elvegzese es vagy a jog- 
tudomânyi âllamvizsga, vagy a jogtudomâ- 
nyi osszes szigorlatok leteteleriek igazolâ- 
sa is sztikseges.

Kerdes: 1895. evben sziilettem, tehât
1916-ban lennek âlliiăskoteles. Negy gymna- 
siumot, ket felsobb kereskedelmi osztăîyt 
vegeztem, a harmadik osztâlyban elbuktam. 
Azonban most szeretnek belepni a hacîse- 
regbe es katonatiszti pâlyân ăllandoan m«- 
radni. Kerdesem az, hogy a kiegeszito vizs- 
ga letetele nelkul elnyerhetem-e az egyevi 
onkentesi kedvezmenyt?

Felelet: A kiegeszito vizsga letetele nel- 
kiil nem nyerheti el az onkentesi kedvez
menyt. Folyamodjon kozvetleniil a honve- 
delmi miniszterhez, kerjen a k:egeszitd 
vizsgâra engedelyt es a miniszter meg fogja 
hatârozni, hogy melyik katonai nevelo-in. 
tezetben es mikor koteles azt letenni. Ha 
ez sikeriil, egyeves onkentes es idovel tar
talekos tiszt lehet, egyebkent nem.

Kerdes: A hadiigyi kormâny nemregiben 
az 1878—1890. evekben sziiletett es kato- 
nailag meg ki nem kepzett nepfolkelok dsz- 
szeirâsăt, bemutatâsăt es esetleges behivă- 
sât rendelte el. Egyik meg regibb rende’et- 
ben pedig az 1892—1894. evekben sziiletett 
nepfolkelok, illetve ujoncok bemutatâsăt ăs 
behivâsăt rendeltek el. Kerdesem az, Fogy 
az 1891. evben sziiletett nepfolkelokre a 
fenti kormânyrendelet mert nem terjed ki, 
mert mentesitettek ezeket az ujabban elren- 
delt nepfolkelo bemutatâs alol, mikor a 
nâlunknăl egy evvel fiatalabb es egy evvel 
idosebb nepfelkelok mind bemutatâs (ujbo't 
sorozăs) ală keriilnek?

Felelet: Az 1891. evben sziilettek azert 
nem keriilnek nepfelkelo bemutato szemle- 
re, mert ezek a folyo evben voltak harmad- 
szori sorozâson eș nem valoszinii, bogy păr 
honap elott meg fennăllott torodottsegiik 
mostanâig elmulott volna.

Kerdes: Eloszor, mint csaladfentarte, 
meg pottartalekos voltam es mint ilyen negy es 

h'a fel honapot tenylegesen szolgăltam. Most



Hz uj panizlăm mozgalom.
Amikor 1907-ben a londoni Foreign 

Officeban orok iddkre elhelveztek a 
diplomâciai okmârivok arcnivumâban 
ama szerzodbsnek egyik peldânvât. me- 
lyet Angjia kotctt Oroszorszâggal Per- 
zsia felosztâsâra vonatkozoan s amely 
nagvon is precizen meglmzta a ket Ha- 
talom erdekșzferâiât Ispahan. Jesd. 
Bendez-Abbas. Kerman vonalak men- 
ten. sem Oroszorszâg. sem Anglia nem 
seitette. hogv ez a ..felosztâs*1 megin- 
gâsa lehet âzsiai politika.iuk eddigi fun- 
damentumânak. Nem seitette a mindig 
nâgvon elorelâto angol diplomâcia. 
hogy het ev mulva egy vilâghâboru ke- 
reten beliil fog.ia magât megboszulni 
Nemetorszâgnak a tâvol keleten vald 
ez ..efintezeseT Nem seitette. hogy Ne
metorszâg es vele egviitt a monarkia 
Tbrokorszâgban fog.ia het ev mulva a 
„vegleges elintezest“ olv modon visz- 
szacsinâlni. hogy az angol-orosz eszbe- 
kapâs mâr nagvon is keso lesz!

A tbrtenelemnek most folvo legvere- 
sebb s legnagvob esemenvei kozdtt 
kezd impozansan kibontakozni az a ha- 
talmas vilâgalakulat. ainelv az europai 
harcmezok esemenyeivel parallel indui 
egy olvan befeiezes ele. melv Nemet
orszâgnak s. a monarkiânak iovobeh 
biztossâgâra. bekes feilodesere csaknem 
olvan fontos. mint aminok az europai 
ui konstellâciok lesznek.

❖

Oroszorszâg csufos kudarca a ,1a- 
pân-hâboruban ui irânvt adott hirtelen 
Anglia politikâ.iânak. Anglia egy ideig 
kârdrvendve nezte az orosz kolosszus 
folbukâsât. de ugvanakkor idegesen 
kezdte fievelni a nemet gazdasâgi po- 
litikânak nagyszerii expanzioiât. Gyor- 
san hozzâlâtott ui programmjânak 
megvalositâsâhoz. Az eddigi ellenseg- 
bol egyszerre barâttâ vait Oroszor
szâggal szemben s Nemetorszâg irânti 
gviilolete is mindinkâbb novekedett.

Amikor 1907-ben felosztjâk Perzsiât 
s az orosz-angol erdekszferât kiieldlik 
maguk kozott. Anglia ezzel az elhatâ- 
rozâssal Nemetorszâg ellen is demon
strai.

A keletâzsiai teriiletekrol kiszoritott 
Oroszorszâg azonban olv mohoan ve- 
tette râ magât Perzsiâra. hogv Anglia 
meglepetve veszi eszre. mint tor Orosz
orszâg a rânezve mindent ielentb Per- 
zsa obol fele. Meg annak a gondolatâ 
is idegesse tette Angliât. hogv a Perzsa 
bbo'lig esetleg eliuthato Oroszorszâg in
net âttekintgessen - Indiâba. Az orosz 
expanzionak gyorsan mas irânvu leve- 
zetest kellett keresni! Anglia most 
megint a multban keresett analogiât: 
odadobta Oroszorszâgnak ismet a Oar- 
danellâk megkivânâsânak delibâb.iât. 
Igv okoskodott a perfid Albion: ha 
Oroszorszâg elbbb-utobb feliei megv a 
Dârdanellâk kemenv problemâ.iânak, 
vagv u.ibol elgvongiil (ami csak hasz- 
nâra lesz Angliânak). de Tbrokorszâgot 
is meggvongiti. vagv pedig gvoztesen 
keriil ki belole S akkor a tdnok biroda- 
lom felosztâsânâl o is kikeri alaposan a 

reszet (az Indiât es Egviptomot ossze- 
koto Arâbiât elsosorban) Franciaor- 
szâggal mâr elintezte a• dolgât Marok- 
koban s legfel.iebb Svriâbol juttatnak 
maid neki.

Ha ezek a tervezgetesek megvalosul- 
nak. utiât âllhatia Nemetorszâg kelet- 
fele terieszkedo - egesz gazdasâg-poli- 
tikâîânak.

Anglia azonban megfeledkezett ar- 
rdl. hogv Nemetorszâg ovatos es okos 
diplomâciâia âtlât az angoi tervezgete- 
sen.

Ettdl az idbtol kezdve a nemet politi- 
ka egv mâr regebben keresztulvitt gon- 
dolattal szaturalizâlodik: a Tdrokor- 
szâggal valo barâtsâg minden vonatko- 
zâsban! Elosegiteni Tbrbkorszâg gva- 
rapodâsât es reorganizâlodâsât. Torok- 
orszâg. amelv tel.iesen megbizott a ne
met politika korrekt oszintesâgebem pâ- 
ratlan rokonerzessel fogadta Nemetor
szâg barați erzelmeinek minden meg- 
nvilatkozâsât. Megertette. hogv a fen- 
maradâsât kockâztato veszedelemtol 
egyediil Nemetorszâg es a monarkia 
ovhatiâk meg. Es itt kapcsolodik tulaj- 
donkeppen a monarkia igazi szerepe. 
ebbe a mai helvzetet is megerteto kon- 
cepcioba.

Oroszorszâg kezdte erezni. hogv az 
ut a Dardanellâkhoz — Becsen ât vezet. 
Hogv ezt az utat — keriilo uton bâr — 
konnvebben elerhetdve tegve. a nagv 
pânszlâv eszmenek hihetetlenul szdve- 
venyes utvesztdien igvekezett oda iut- 
ni. Kettos cellal tâmasztotta uibol fel az 
os es tradicionâlis propagandât: 1. az 
erzelmi politikân ât szorosabban ma- 
gâhoz csatolni a delszlâv orszâgokat: 
2. mint belso bomlaszto eszkozt kihasz- 
nâlni a monarkia teriiletein. Hogv e ket- 
tos cellal mennvire kudarcot vallott. 
Szerbia kivetelevel (amelvhez valo vî- 
szonva egeszen mâs szempontokbol is 
itelendo meg) mâr a vilâghâboru kito- 
rese eldbntbtte.

•
Az Izvolskvek politikâ.iât vakon ko- 

veto Franciaorszâgot kiviil hagvta e 
tevekenvsegeben az angol-orosz szâ- 
mitgatâs. mert attol is kellett tartaniok, 
hogv7 Franciaorszâgot nem vihetik be
le tel.iesen a Tbrdkorszâg elleni cam 
pagneba.

Hogv ebben Anglia es Oroszorszâg 
az eszkbzok es modok hânvfele. titkos 
es nvilt variâcioiât hasznâltâk fol az 
utolso âvekben. kiilon lapra tartozik 
s reszben osmeretesek. Miutân Iâttâk, 

' hogv Nemetorszâg es a monarkia mâr 
nem csupân mint Tbrdkorszâg ortâlloi 
hâritottak el minden meglepetest Td- 
rokorszâg felol. hanem bizonvos kozds 
erdekszferiâba is olvadtak. szeparâlnl 
igvekeztek Tbrokorszâgot. Az igeretek 

; es pressziok labirintusâba akartâk be- 
lekenvszeriteni. hogv konnvebben celt 
erienek.

Most, hogv a vilâghâboru porere vet- 
koztette az angol-orosz szândekot Tft- 
rokorszâggal szemben. Tbrdkorszâg is 
egeszen tisztân lâtta Anglia âlnok in- 
tencioit.

A kalifatussâgban bsszekapcsolodâ 

izlâm vilâg szetbontâsâval akarta Ang
lia elbszbr Stambult erzekenven sul
tani. maid a szultân egviptomi szuvere- 
nitâsânak megalâzâsâval s iogainak 
eroszakos megsemmisitesevel probâlta 
Tbrokorszâgot Nemetorszâgtol es a 
monarkiâtol elteriteni.

Az elsovel elerte azt. hogv a paniz- 
lain erzes es ontudat so ha annyira egy- 
segesse nem kovăcsolodott. mint eppen 
most, hogy a brit India. Perzsia. Afga- 
nisztăn. Egyiptom s a ..francia-Afrika'" 
mohamedâniai ma-holnap megkezdik a 
les.zdmoldst az angol uralommal. râadâ- 
suj meg Oroszorszâgnak is megszerezte 
azt a kellemes meglepetest Anglia, hogv 
a Kaukâzus es a Volga-menten elo nagv 
tomegii mohamedânsâg Oroszorszâg
nak mâris sulvos gondokat es ba.iokat 
okoz.

Es ma. amikor Anglia elvakult diih- 
vel igyekezik Nemetorszâg ellen a fel 
vilâgot felvonultatni. nines messze az 
az ido. amikor Calaistol brit India leg- 
keletibb reszeig. fel fog csapni az angol 
imperializmust elsoprd szâmum. amely- 
ben a nemet eș osztrâk-magvar fegv- 
verekkel egviitt a hâromszâz millionyi 
mohamedânsâg erkolcsi es fegvveres 
ere.ie fogia Anglia evszâzados perfidiâ- 
iât megsemmisiteni . . . Ivdn Ede.

HM gjarmatok.
II. l ogo.

A dicsb angol hadsereg talan iegfe- 
nyesebb haditette eddlig logo elfogla- 
fâsa. .

Togot 1.884-ben szereztek meg a ne- 
metek. Mâr ioval elbbb nagv kerhskedd 
cegek elenlk erintkezesben âllottak a 
Rabszolgapartvidek (Togo) es a Guincai 
obol menti nvugatafrikai tbrzsekkel. 
ugy, hogy ott kereskedelmi âllomâso— 
kat is letesdtettek. Midbn a nemet biro- 
datom bellâtta a koloniâlis terjeszkedes 
sziiksegesseget. a kormânv fblszolitotta 
a legimkâbb erdekelt Hansavârosokat. 
hogv nviliatkozzanak rabszolgaoarti ke- 
reskedelmtikrol es ama inteZked'esekrol. 
melyeket a kereskedelem biztositâsâra 
sziiksegesnek tartanak. Egvszersmind 
kineveztek Nachtigal Gusztâv hires af- 
rikakutatbt birodalmi biztosnak es sze- 
teskbrii megbizâsokkal ellâtva lekuldtek 
Nvugatafrikâba.

, Legeloszor a Togoparton kellett in- 
.tezkedni. A brernai kereskedbk. hogv 
az angol aranvoartvideki kolonia vâm- 
zaklatâsaitdl szabadulianak. a meg fiig- 
getlen Togo orszâgba tettek ât keres- 
kedelmi âllomâsaikat. Az angotak vâm- 
teriiletuk elkeriilese miatt persze jelen- 
tekenven megkârosodtak 6s felibujtat- 
tâk a togovideki fonb'kbket. hogv a ne- 
metektdl nagv ajândiekaddt szedijenek. 
Vegre pedig a bensziilbtteket. midbn a 
tronutodlliâs kerdese miatt angol es ne
met pârtra szakadtak. annvira a neme- 
tek ellen felbujtottâk. hogv7 azok vâlsâ- 
gos helyzetbe keriiltek. Eletiiket es va- 
gyonukat csak a77 utolso pereben meg- 
erkezett nemet hadihaib megjellenese 
tudtâ megmenteni.



I

heiyt igen szepnek mondhato. A belsOjaz. hogy Togo osszesJegyveres ereie 
egvreszet a Togohegvseg foglalia el,1 500 bensziilott rendorbol es vagy 30 ne- 
melven buia tronusi oserdok vannak- met alttisztbol es tisztbol dllott. Ezek 
Ettol eszakra az afri'kai steppe-iellegze- az orszâg egves helvein szetszorva tel- 
tes keoevel talâlkozurtk.

A termenyek koziil a bensziilottek 
șaiăt celiaikra kukoricât. tapiokât es ba- 
nânt termesztenek fokep. A kereskede- 
lem szâmâra pedig olajat. azonkiviil 
kaakot. kâvet es kolât. 1909. evben 
pedig 510.742 kg. gvapotot ter- 
meltek. Az allattenyesztes is jelente- 
kenv. Az âsvânvkincsek szegenvesek 
es csak egv kis vasbânvât miivelnek a 
bensziilottek. fegvereik eloâllitâsâra. A 
kivitel (1910.) 7.222.123 mârka ertekii 
volt. A bevitel — melvnek fdtârgvai a esemenye: 
gyapotaruk. szesz. femâruk. dohâny, Drinân. Ket bâtor tisztiink „pillanatfelvete- 
gyarmatâruk stb. ugvanakkor 11 millioi 
466.121 mârka ertekii volt. Gazdasâgi- 
lag Togo Nemetorszâg egyetlen gyar- 
mata. melyet nem reszesit penzbeli tâ- 
mogatâsban.

A kulturmunka. melvet itt vegeztek 
igen ielentekenv. 2 âllami es 308 misszio 
iskolâban 11.000 gyermek nver okta- 
tâst. A vasut. melv az orszâg belsejebe 
visz Lomebol 183 km. hosszu; azonki- 
viil 13 posta es tâviroâllomâst âlbtottak 
fel.

A gyarmat igen s.zepen fejlodne, csak 
egv nagv hâtrânva: az europaiakra el- 
viselhetetlen klimâia. Eurcpai ott hos-z- 
szabb ideig megelni nem tud.

A tel. azaz az esos idoszak. mârcius- 
tol novemberig tart. Azontul kovetkezik

jesitettek szolgâlatot 6s nem voltak 
osz.zpontosithatok.

lme egv level az angol szârazfoldi 
hadsereg hostetteibol.

Milleker Rezso dr. 
egyetemi tânăr.

Hartteri pillanaffMeleli.
Âtkeles a Drinân.

deli harcter egyik legkimagaslobb 
hos hadseregiinknek âtkelese a

A

let" egymâ’s melle âllitjuk, hogy annâl in- 
kâbb megrogzodjek olvasoink lelkeben e 
paratian vitezsegii es idegizgalmakkal teii- 
tett haditenynek dicsosege.

I
Ejjel 11 orakor, âgyudorges es puskaro- 

pogâs kfizepette visszaerkezett a kikiilonit- 
ve volt szâzad a tâborhelyre. Ott a zâszio- 
alj tobbi legenysege, a virraszto tâ'bororseg 
oltalma alatt, măr a nap fâradalmait pihente 
es mely lelekzetuk, horkolâsuk igazolta, 
hogy meg a csupasz, kemely talajon is edes 
az âlmuk.

Az âgyuk 
sokszorosan 
zenekent hat 
re. Mint 
a legbensobb 
zodnak kisebb-nagyobb csoportokban 
mâshoz es kezben tartott fegyverrel, Isteu 
szabad ege alatt hajtjâk ălomra fejiiket.
— Nehăny pillanat mulva mâr mely, iidito

tâvoli bombolese, a puskăk 
visszhangzo ropogâsa âltatâ 

a most ideerkezett honvedek- 
egy nagy csalâd tagjai, 

testven szeretettel hu- 
egy-

szegenvseg'et eredmenvez. A viz draga 
kereskedelmi cikk. Pedig a piszkos es ; 
rossz szagu ciszternakbol nyert viz te-' 
mentelen bacillust es az emberi testben' âlom erositi a fâradt embereket. 
elbskodo guinea

, tenyeszt.
Csak uiabban

furâssal egves

vagy medinagilisztât

itt legveszedelmesebb alakjâban a feke- ‘ szaka ellen azok testi melege vedett. 
te lâzban lep f el. A rossz viz d:sszente-! 
riat okoz. A bensziilottek kozt pedig a1 
lepra.es a himlo epidemikus. AzonkiviiL 
2—3000 âldozatot kbvetelnek evente al 
beriberi, nvakszirtmerevedes es a sâr- 
galâz.

A nemetek minden oldalon vedooltâ-1 
sok es betegâllomâsok felâllitâsâval 
igyekszene'k erne szomoru viszonyokon 
enyhiteni.

A vpwzett kulturmunka oriâsi es most 
gvors leptekkel halad. mert a legna- 
gyObb nehezseg a kezdet, a lakossâg bi- 

' zalmânak megszerzese mar megtortent.
Es most hoditotta meg Anglia. Hogy 
miert. azt mâr a kolonia letrejottevel 
kapcsolatos esemenyekbol kitalalhatiuk. 
Az angol kereskedelem a gyarmat let- 
.reibttevel erzekenyen megkârosult. Ott 
pedig. ahol a nemet âru egvszer utat 
szerzett maganak. az angol tobbe nem 
ervenyeșiilhet. mert drâgâbb es — rosz- 
szabb.

Hogv pedig miert epen Togo az elso 
gvarmat, melv az angol fegyverek di- 
csoseget lâthatta. annak magyarazata

De alig tâvozott ez. midlon a zavargâ- 
sok uira megkezdodtek. Szerencsere a 
hadihaibt sikeriilt visszahivni es ennek 
legenysege most mâr a fovezereket el- 
fogta es tuszul Nemetorszâgba szallitot- 
ta. De ez sem hasznâlt sokat. 
Penz es fenyegetes dolgozott angol 
reszrol szakadatlanul Ugv. hogv az el- 
lensegeskedesek napirendeh voltak.

Ekkor ielent meg 1884. iulius havâban 
Nachtigal a Rabszolgaparton es Togo 
fonokeivel veidszerzbdlest kbtott. A 
szOmszedos angol es francia gyarma- 
tok hatârairol dliolomâciai uton hamaro- 
san megegveztek. Csakhogv ez az el- 
hatârolâs nem volt val'ami szerencses. 
Az 52 km. hosszu partvidfekfiek alig 
volt hasznâlhato kikotoje, a ket keleti 
es nyugati hatârfolyb. a Volta es a 
Mons, idegen tertileten bmlbtt a tenger- 
be. Egvik expediclo a mâsikat kovette 
most a belfold kikutatâsa es az eszaki 
hatârok megâllapitâsa vegett. Misaho- 
he-t. Bismarckburg-ot es Kete-Kracsit 
alapitottâk ekkor. hogv az angoltqk âl- 
tal nagvban iizott csempeszkereskede- 
lem ellen tâmpontot nyerjenek, 1904- 
ben sikieriilt csak a vâmhatârt teljesen 
fellallitani es biztositani. ami persze az 
az angol kereskedelmet nagvon megka- 
rositotta. mert most mâr a bensziilottek 
Lome-on keresztiil jutottak nemet âru- 
hoz..

Kbzben azortban meg meg kellett 
eszaki hatârokat âllapitani es ez nem> 
merit kiizdlelem nelkiil. A franciâk a. 
szomszedos Dahomey-t hoditottâk megi a nvâr. melv nagv szârazsâgot es viz- 
es a nemet hatâr menten torekedtek 
eszaknak. Ekkor ismet expediciot kiild- 
tek ki. amely eroltetett menetekben, 
nagv aldozatok ârân megelozte a fran- 
ciâkat es Sansane-Kangu uralkodoja- 
val szerzodlest kotott.

A Niger-ig azortban mâr nem tudtak 
felhatolni. Mivel a bensziilott fonokbk 
sOkszor mind a ket âllamnak hodoltakj ivcvizet nyerni. 
meg 6s a torzsalkodâsok mindig vesze- T ‘.'1 ' 1__________ _____
lyesebbek lettek, vegre 1897-ben letre- moszkitok âltal terjesztett malaria, mely zem kdzdtt nyugovora tertem; a huvos ej- 
iott a Togo-egyezmenv. melv az eszaki 
hatârokat vegleg megâllapitotta. A Ni
ger a franciâke lett. l ie ez csak reszben 
okozott csalatkozâst. A nemetek gaz- 
dasâgi erdekei elsosorban a tengerpart 
melleken voltak. ahol az olaipâlmâk teg- 
nagvobb tdmegben fordulnak elo. Az or
szâg belseje fele ritkulnak. A teriilet ko- 
zepen foleg kaucsuk es gyapot terem. AI 
tâvolabhi hătvidek mâr csak a benszii- 
Ibttek sziiksegletenek fedezesere eleg- 
seges anvagot termi. Azota a ne
met tdrekves kizârolag a belfold paci- 
fikâlâsâra szoritkozott. Lassan, lassart. 
sokszor elkeseredett kiizdelmek ârân si- 
keriilt vegre az egesz teriileten a ren- 
det heivreâllitani es a kereskedelem za- 
vartalansâgât biztositani. Togo most 
mâr Nemetorszâg legbekesebb koloniâi- 
hoz tartozott.

Az egesz teriilet 87.200 km2 nagysâ- 
gu. Akkora tehât. mint Baiororszag es 
Elszasz-Lotharingia egviittveve. Szines 
lakosainak szâma kb. 1 millio. 1910-ben 
370 feher lakosa volt. A gvarmat ărâny- 
lag siiriin lakott es iomodu. A partvidek 
îaoos. surii pâlmaerddktol 1 szegett es sok

Amikor a jelenlegi legfeltettebb kincsii- 
ket — a puskâjukat — oly boldogan ole- 

sikeriilt nehânv melv- ' lik magukhoz, âlmukban az edes otthon je- 
helveken hasznâlhato lenhetett meg elottiik es a szereto hitvest, 

apro gyermekeiket velik dedelgetni.
A feherek legnagvobb ellenseae a Mâr ejfel is elmult, midon ket kozvite-

Alig aludtam el, midon valaki megerinti 
vâllamat es riyomban utâna halkan jelentiJ 
„Riado csendben".

Meg ket pere sem mult el, a szâzad mărJ 
is menetkeszen vârja a tovăbbi parancsotl 
Az ora ejfel utân 2 orât mutat. I

Noha sokat nem aludtunk, de azert meg] 
is m.ndenki eberen nez feladata ele. —I 
Nagyon megszoktuk mi mâr az ejszakd 
riadokat. Mâr majdnem hârom het ota ,,forl 
ditott vilâg‘‘-ban eltiink: — Ejjel ,,ria 
tunk“; nappal pedig, ha sok ido nem 
de valami meg az alvâsra is csak jutott.

Az ejjeli homâlyban gyonyorkddve neî 
a szâzad, hogy mikeppen robbannak shraj 
nelljeink az ellenseges âllâsok fojotl. Eg 
nagyszabâsu tiizijâtekhoz lehetne hasonl 
tani azt, midon tiizersegunk lijvedekei 
levegoben robbanva, tiizgolyokent muta 
koznak, melybol szerte-szejjel csapodm 
az âttiizesedett acelszilânkok es acelforg 
csok.

De „elvezziik" mi meg ezt a tiizijâtek 
majd kozelebbrol is, midon az ellenseg 
âgyutiiz teljes kozepeben lesziink! 
' Zâszloalj- es ezredparancsnokomtol nye

i:

lepra.es


tâjekoztatâs utân viszem a hirt szâzadom- 
nak, hogy az ej leple alatt vert hadihidon 
âtkelunk a Drinăn. ,

A legenyseg lelkesedese minden kepze- 
letet felulmul! Ime, elerkezett vegre az a 
vârva-vârt nap, midon sajât orszâgunk fold- 
jetol elbucsuzva, ellenseges teruletre lephe- 
tiink. Mindenki eg a hârci vâgytol, hogy 
galăd ellensegunkkel szembekerulve, azt 
leverhessiik es megsemmisithessuk.

Reggel 4 ora koriil 700 lepesre vagyunk 
a folyotol. Mâr pitymallik. Lâtjuk, hogy az 
ej sotetje utăn mikeppen bontakoznak ki 
a szerb hegyek korvonalai. Szinte eg tal- 
punk alatt a fold, mikor nem haladhatunk 
oly gyorsan elore, amint a hârci vagy heve 
sarkal benniinket. A csapat ele egy kis er- 
dei retre kanyarodik. Az ellenseg elol el- 
rejtve megâllunk.

Miert nem megyunk tovâbb? — hallat- 
szik lepten.nyomon a kerdes. — Hamarosan 
megtudjuk.

Eros duborges vonja magâra figyelmun- 
ket. Olyan a hang, mintha tobb szăz oriasi 
iires hordot guritanânak valami gidres-god- 
ros uton.

Most erkeztek ide utăszaink a hadihid- 
keszlettel. A kocsikra rakott hatalmas pon- 
tonok (vas-csonak) szâllitâsa okozta azt 
a mindinkabb fokozodo duborgest.

Derek utâszainknak kemeny munkâja 
volt az ejszaka. Ott, ahol a hadihidat ere- 
detileg verni akartâk, az ellenseges tuzerseg 
eros tiize minden kiserletuket meghiusitot- 
ta. Mâs helyet kellett vălasztaniok az ât- 
kelesre. Kozelebb jottek hozzânk, hogy itt 
kisereljek meg a hidverest.

Midon a hidveres biztositâsâhoz szukse- 
ges eroket a tulso partra măr âthajoztâk, 
teljesen kivilâgosodott.

Âtkelesi szândekunkrol az ellenseg îs- 
met tudomăst szerzett es heves tuzersegi 
tuz ala vette a hidveresre szânt helyet.

Jelentest tesznek, hogy a hidverest nagy 
anyagi veszteseg nelkul nenj kockâztathat- 
jăk meg. Minthogy azonban az eroknek 
megis, mielobb szerb foldon kell lenni, eT- 
rendelik, hogy csapatunkat a pontonokban 
hajozzâk ât.

Az oriâsi kiterjedesu kukoricafold leple 
alatt, szâzadom immăr 15—20 lepesre jutott 
elore a folyoparthoz. A szerbek egyre por»- 
tosabban adjăk le loveseiket. Agyulovede- 
keik măr a „szuk villâ“-nâl is sziikebb te- 
riileten robbannak elottunk.

A szăzad mikenti âthajozâsa miatt az 
.îtăsztisztnel kell erdeklodnom. Eloreme- 
lyek. Mâr alig 5—6 lepesre vagyok az 
îgyik pontontol, midon kozvetlen mellet- 
tem egy „doglott" shrapnell — igy neveztiik 
izokat, melyek nem robbantak fel — cs&. 
oodik a homokos partba. A nâgy utestol es 
.egnyomâstol felcsapodo homok, mint știrii 
râporeso hullik râm. Ekkor egy utâsz ki- 
ilt felem, hogy menjek az âltaluk keszitett 
odozekbe. Alig erkezem oda, măris sivitd- 
pugâssal hallok fejem felett egy grânâtot eî- 
lepiilni; mely păr pillanat mulva rettento 
Isattanăssal es dorrenessel egy hatalmas 
kizfât szakit forgăcsokkâ.

A loznicai erodok egyikebol bămulatos 
lontossâggal lovik ezt a helyet. Mihelyt 
Igy ember a pontonoknâl mutatkozik, mar
fa halljuk, hogy mikeppen szeli a kilott 16- 
ledek a levegot, hogy folyton fokozodo si- 

vitâssal mikeppen kozeledik az felenk, mig 
vegre megis celt tevesztve elnemul.

Egyik loves a mâsikat eri. Majdnem sza- 
kadatlanul tiizersegi tiizben vagyunk. Nagy 
csattanăssal csapodik nehâny grânât a fo- 
lyobă; mâsok ismet a vizmentes kavicsoa 
Drina-mederre hullanak, — messze elhajii- 
va a szetzuzott kavicstormeleket.

Elottiink, mellettunk, mogottunk mint su
rii villâmcsapâs hull a grănăt, de honved- 
jeink megis mozdulatlanul âlljâk helyuket; 
pedig meg csak fedezekiik sines, csupân a 
magas kukorica leplezi oket. Azt sajnâljâk 
csupân, hogy nekiink itt nines alkalmas îegy- 
veriink, hogy a tiizet viszonozhatnânk.

Amikor a fekvo szăzad eletol a vegeig, 
majd ismet eloremegyek, hallom, hogy a 
kozelunkben csapodo lbvedekeket ezzel a 
magyaros udvozlessel fogadjâk: „hogy a îe- 
ne“ . ' . '

Egy kis tiizsziinetet tart most az ellenseg. 
Mâr-mâr azt gondoljuk, hogy ldszerhiâny 
âllott be nâla.-

Az utâszok eloresietnek a hâromtagu 
pontonokhoz, kozelebb hozzâk azokat a 
parthoz. Elhangzik a parancs a beszâllâsra; 
de mielott a parancs vegrehajthato lett vol- 
na, nagy robbănâssal iiti ât egy grânât 
ponton kozepso reszet, melyet az utâszok a 
part menten elvontatnak es hamarosan ki- 
cserelnek.

Ezt a lovest a lovesek egesz sorozata ko- 
veti; valosâgos grânâteso huli alâî

Es az âthajozâsnak megis meg kell tor- 
tennie!

Majdnem a folyopartig vezettem mâr elo
re szâzadomat. Beosztatom 30—30 ember- 
bol âllo csoportokba. Az elso csoporttal a 
folyoval pârhuzamos fodozekbe huzodom, 
melybdl adott jelemre az utâszok âltal ke- 
szentartott pontonhoz futunk. Nehâny mâ- 
sodperc mulva mâr a pontonok feneken Gi
ve helyezkedunk el.

Utăszaink eltaszitjâk a parttol pontonun- 
kat. Alig tesznek egy-ket evezocsapâst, mi
don egy grânât kozvetlen elottunk vâgodik 
a vizbe. Nehâny pillanat mulva fejunk felett 
sivitva-bug el egy mâsodik lovedek, mely 
vagy 40 lepesre mogottunk eri ă vizet.

A folyo kozepen tartunk, midon a hay- 
madik, kivăloan celzott loves alig egy m-re 
csapodik a vizbe, pontonunk kozepe elott; 
pedig nem kevesebb, mint 400 m. tâvolsâg- 
ra van az ellenseges uteg tolunk!

A grânât utese felkorbăcsolja a vizet, a 
nagy hullâmoktol jobbra-balra himbâlodzik 
a ponton; de minden baj nelkul hajozunk 
tovâbb.

Kozeledunk a szerb parthoz, melytol vagy 
husz lepesre megszunik az evezes, nehogy 
a sekely vizben kavicszâtonyra jussunk. 
Vas-csonakunk nyugodtan âll, midon meg- 
kapjuk a jelet a kiszâllâsra.

Terdunkon folul er a viz es futva igye- 
kezunk a kavicszătonyon ât elorejutni, hogy 
mielobb az ellenseges tuz korleten kivuî 
legyunk. Meg becsapodik kozelunkben ne
hâny grânât; de a szerb part fuzesenek lep
le alatt megkonnyebbulten lelegzunk fel, 
hogy sertetlen âllapotban lâthatjuk egy- 
mâst.

A szâzadnak ezen eloszor âthajozott 
reszletehez hasonloăn, csudâval hatâros 
modon, sertetlenul jutott keresztul ezen a 
a poklon a szăzad tobbi resze is.

Midon szâzadomat sorakoztatva a telfes 
letszâmrol meggyozddtem, az isteni Gond- 
viseleshez fordult tekintetem, hogy ezen 
a borzalmas uton minden baj nelkul enge- 
dett âtjutni bennunket.

A legnagyobb elismerest es dicseretet Sr- 
demlik utăszaink is, akik kitarto hosiesseg- 
gel oly gyakran eveztek ât egyik partrol a 
măsikra; mitsem torodve a grânâtok tome- 
ges hullâsâval.

Lendvay Kăroly fohadnagy.

II.
Ha fsten segitsegevel keresztul harcoiom 

magam ezen a rettenetes hadjâraton, oreg 
koromra is mindig arra a derengo hajnalra 
fogok visszagondolni, mikor ătkeltunk a 
Drinăn. Ha unokâim arra fognak kerni, hogy 
mesei jek valamit a hâborubol, biztosan a 
Drinăn vâlo âtkelesunket fogom elmondani. 
Elenken visszaemlekezem a legkisebb resz- 
letre is. Pedig maga az aktus csak pâr per- 
cig tart, de mily izgalmakon megy keresz
tul a harcos az utolso evezocsapăsig, mig a 
ponton a tulso kaviesmederre fut!

Megprobâlom leirni ezt az utolso napun- 
kat!

Foorson volt a szâzadom. Hajnali ot orâ- 
tol delig a legrettenetesebb tuzersegi tuzet 
âllottuk k'. Mâr delelott kilenc orakor mind- 
ket szâzad-dobom rongyokban hevert, îiat 
szakaszvedrem szettepve, fozoedenyeim, 
csajkăim kilukasztva, âtlott bakancstalpafc 
a hâtiborondokben, — szoval a shrapneilek 
kitunoen mukodtek. Valosâggal esoda, hogy 
a teljesen komplett szâzadombol csak tî- 
zenegy konnyu sebesultem volt. Orultek is a 
fiuk kituno fedezekeinknek, pedig ejjel job- 
ban esett volna nekik az alvâs es ugyancsa»; 
nogatni kellett oket a munkânâl. Korom. 
sotet az ejszaka. „Dolgozni fiuk, âsni mind- 
jârt h'ajnal lesz!" — igy jârtam vegig sză- 
zadomat. A Drina partjăn elhelyezett tâbo- 
ri orseim, valosâgos kis vârakat epitettek 
maguknak — bâr a boszniai partra âtszokott 
komităcsik folyton megzavartâk munkâju- 
kat. Hiâba minden, itt mindenkit a letfen- 
tartâs osztokel a legserenyebb munkâra.

A szerb tâbori orsok puskalovesei tettek 
a szâzadot figyelmesse, hogy măr Iâtnak 
minket dolgozni. Bebujtunk a fedezekeink- 
be. —

Alig virradt, felvonult eppen foorsom 
mogott a hadosztâly egesz tuzersege. Egy 
rettenetes tuzersegi harc indult meg. A kăt 
kuzdo fel kozott ott fekudtunk mi. A ko~ 
zeii elhagyatott falvakbol a Drinâhoz itatni 
levăndorolt tehenek, lovak vadul szâguldot- 
tak ossze-vissza a pokoli zajban. Egy ott 
szakadt szet darabokra, husz lepesre eîot- 
tunk — grânât talălta.

Delelott 11 ora 10 perckor kaptam kez- 
hez ezredparancsnokom irott paranesăt, 
hogy szăzadommal von jam ki magam a tu
zersegi tuzkorletbol. A kiszokest tervsze- 
ruen hajtottuk vegre. Sipjelemre a mâr <Ju- 
ledezo fedezekekbol egyszerre ugrott fel a 
szăzad es teljes futâsban eloszor 200 Iepest 
jobbrâ oldalt, onnan pedig fedve hâtra hu- 
zodtunk az erdobe.

Parancs jott. Tâbori orsoket azonnal be- 
vonrii, gyulekezes Milakov han-val — ott 
etkezâs. Meg aznap 15 kilometert meneteT- 
tunk, mâr regen leszâllt a nap, mire a meg- 
hatârozott hegy tetejere felertunk.



— Koppenyt fell Fekiidj.
Itt tudtuk meg, hogy holnap hajnali Iiă- 

rom‘ orakor kieroszakoljuk a Drinăn valo 
âtkelest. Most mâr kinek volt kedve aiud- 
ni, tudva azt, hogy milyen feladat vâr rea 
holnap: âtkelni a Drinăn ellenseges tiizben. 
Mindenki onkenteleniil a folyo tulso menten 
kiugro erdos magas hegyek ormait vizsgâî- 
gatta es forro pillantâsokat vetett a hegy 
lăbânăl elhuzodo rohano fenyes săvra — az 
esozesektol megăradt Drinâra. A borzalmas 
tiizersegi hare bombdlese riasztotta az ej- 
szakăt. Lent puskâval feleselgettek a szem- 
ben allo figyelo orsok.

Megrieztem az orâmat: pont ejfel! Ebben 
a pillanatban megkezdte munkâjât a tiinte- 
tesre kikiildott zâszloalj. Pompâsan csinâl- 
tâk a dolgukat. Olyan lârmât csaptak, olyan 
pokoli tiizelest, mintha bizony tenyieg ott 
akarna âtkelni az egesz hadsereg. Meg a 
tiizersegiink is felvonult 6s ugyancsak adtâk 
a komoly harcot.

Elerkezett az orânk! Lassan, hangtalanm 
lelegzetet visszafojtva megindult az oszlop. 
Fedve a hegyek mogott arra a pontra, ahol 
tenyieg ât akartunk kelni a folyon. Mâr uf- 
kozben boldogan mutogatott mindenki a 
tulso partra. A szerbek tenyieg elhittek a 
tiintetoknek, hogy ott kesziil az âtkeles. Vad 
tiiz alâ vettek oket, habosra vertek a Dri- 
nât az ellenseges lovedekek.

Elertiik a partmenten elhuzodo kukorl- 
castz Dehogy szolt volna egy szot is valaki. 
Ugyszolvân felelmetes egy pâr ezer embert 
lătni — es nem hallani meg a lelegzetiiket 
se. A pontonos kocsik igen nehezen halad. 
tak az iszapos, felâzott talajon, — de neki- 
rugaszkodott a kerekkiilloknek egy pâr 
acelizmu magyar kar — es mentek. Egymâs 
utân erkeztek a vas-csonakok. A percek 
pedig ropultek, veszedelmesen kozeledett a 
vilâgossâg. Csak nehâny pere keses es elo
re nem lâthato akadâlyok tornyosultak eli- 
benk. A felâzott mely talaj, a bokâig ero 
săi1 okozta, hogy tenyieg reânk vilâgosodott.

Az elso evezocsapâs! Tisztăn lehetett hal
lani a ponton vezetojenek figyelmeztetojet: 
einz . . . einz . . . einz . . . es utâna ahogy 
az evezok belecsapodtak a rohano Drinâba. 
Az 61so szâllitmânyt csakhamar kovette a 
tobbi.’ Aggodva vărtuk, hogy az ellenseg tiiz 
alâ vesz-e minket. Egyszerre — talân a 
mâsodik szâzadon lehetett a sor — becsa- 
podott az elso shrapnell. Megcsiptek min
ket! Egy pâr pere alatt valosâgos shrapnelî- 
esot zuditottak reânk. A szâzadom vârva a 
besZâllâsra a parancsot, a kukoricâsban fe_ 
kiidt; Arânylag keves shrapnell csapddott 
le melletttink, mert inkâbb az âtkelesben 
levo pbntonokra vadâsztak.

Eldre mentem tâjekozodni. Hirteien szâz 
lepesre tolem egy hatalmas tompa robba- 
nâs. Mintha ezer kalapâccsal egyszerre vev- 
tek vblna egy nagy iistre. Onkenteleniil has- 
ra vâgodtam. Ketsegtelen, hogy pontonba 
csapodott be egy shrapnell! Lelegzetemel 
visszafojtva vârtam, milyen hangokat fogok 
hallani. Egy altiszt futott el mellettem, to- 
le tudtam meg, hogy a ponton szerencsSre 
tires volt. Egy pillanattal elobb ugortak ki 
az evezos pionierok.

Eppen a szâzadomra keriilt a sor. Sipol- 
tam!'' Egy jel es leguggolva a kukoricâs fe- 
dezete alatt kozeledtek. Amint siivitett egy 
kozeledo shrapnell, hasra vâgodtunk. Hâla

a panamâzo francia loszergyâraknak: âtîag 
minden harmadik szerb shrapnell robban. A 
tobbi ugy ficânkol a foldon, mint a tengeri 
delphin. Ugrâl, bug, porog, mig vegre el- 
erotlenedve ott fekszik mozdulatlanul.

Infanterie vorwărts! Elore tehât! Ott âl- 
lok az elen. Beosztom szâzadomat negyve- 
nesevel. Ot tiszt, egy ormester, minden pon. 
tonra jut egy. Nem hallom a sajât nangomat 
a pokoli tiizlârmâban. A mâsodikba utoiso- 
nak beugrom. Mig elerem a pontont, hasig 
vizben gâzolok. Mindenki a ponton feneken [ 
til, csak az evezo pionierok, veres verejte- 
ket izzadva, hajtjâk a Drinâba becsapodo 
shrapnellek tiizeben a lapâtokat.

Ahogy bugâsât hallottuk egy kozeledo > 
shrapnellnek, mindenki behuzta a fejet, a 
ponton szelen iilok, majd belebujtak a vas- 
bordâkba. „Csak most segitsen meg a jo Is- 
ten!" mondottam az dreg csatâroknak s lât- 
tam, amint a cigâny dobosom osszekulcsolt 
kezekkel imâdkozott. Meg nagyobb erkolcsi 
hatâssal voltak a vizbe csapodd doglott 
shrapnellek, mint a fejiink felett robbano 
lovedekek. A puskâzo komitâcsikat pedig 
elhallgattattâk az elottfink szerb partot ert 
bajtârsaink.

Einz . . . einz . . . es kâromkodik a sza- 
kaszvezeto, mert eliigyetlenkedte az egyik. 
Pedig most minden pillanat nagyon draga. 
Mindenki ideges, az evezes ossze-vissza 
kezd menni, elvesztik minduntalan az 
osszhangot. Az âr pedig sodor minket. Ma- 
gam is orditva szâmolni kezdek — Iehet, 
hogy ez hatott, egyszerre egy dunai regatta 
nyolcasăn kepzeltem magamat.

Kikotottiink! Ez azt jelenti, hogy a pon
ton tizenot lepesre a parttol kavics-mederre 
futott. Egymâsutân ugrâltunk kifele, persze 
megint derekig vizben gâzolva — szerb fold- 

1 re leptiink!
A kozeli ftizesben fedve gytilekezett a 

[ szâzad. Tudtam, hol gyiilekezik a zâszloal- 
junk, oda meneteltiink.

Milyen nagyot neztiink, mikor a ket ott- 
levo szâzad kozdtt mâr vagy husz fogolyt 
pillantottunk meg. No de elore — be Szer- 
bia belsejebe. A jâroreink messze kint jâr- 
tak mâr — utânuk.

Mire esteledni kezdett, a leghevesebb tit- 
kozetben voltunk. Gyozttink es bentmarad- 
inE / ’ll J*

Ma is Szerbiâban vagyunk!
D. S. C.

ELOFIZETES1 FELH1VÂS.
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai hetl- 
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet- 
len. Osszefoglalja a het folyamân tortent 

I hadiesemenyeket, azokat vdzlatokkal il- 
lusztrălva, szakszeriien magyardzza, ha- 
mis hireket câiol, anelkiil, hogy az igazsd- 
got leplezne, tâjekoztat es felvilâgosit; 
reszletesen foglalkozik a hdborut kiserd 
minden jelenseggel, a kiilfold hangulatâ- 

I val, a târsadalom munkâjâval; eldfizetoi- 
nek katonai tanâcsokat ad, hadbavonuli 
hozzdtartozoirol hireket szerez es ad.
Eldfizetesi dra: felevre ... 8 korona

I Egesz evre . . . . . . .15 korona.
Mutatvânyszâmot szivesen kiild.a kiadd. 

hivatal.

Elesett IrâsOk.
Adler Kâroly hdgy 22tvadzlj 
Bâlint Floris szds 6hgye 
Baly Lâszlo hdgy 68gye 
Benda Jânos hpd 4gye 
Benda Jozsef hdgy 19Lstgye 
Beneder Jozsef hdgy 86gye 
Bon Adolf hpd 25tvadzlj 
Bosz Ferenc szds 26gye 
Bradâc Ferenc hdgy 23Lgye 
Brinsek Bogumil hdgy 22gye 
Brunner Erno zls 25tvadzlj 
Bukovsky Peter szds 29hgye 
Bukowsky Janos szds 21gye 
Butula Antal szds 90gye 
Cermâk Jozsef fhd 24gye 
Cermâk Lajos hdgy 21gye 
Cerwenka Rezso fhd 9gye 
Eseh Albert dr. hdgy 68gye 
Danko Miksa szds 8gye 
Danzinger Kâroly alezr 6hgye 
Deutsch hdgy 30Lstgye 
Dimitrievics Milenko fhd 6hgye 
Dusek hdgy 30Lstgye 
Ecker Erich zls 17tvadzlj 
Eckhart Gy orgy alezr 13Lstgye 
Borostyânkovi Egan Albert hdgy 
Ehrlich Alfred fhd lule

1 ltvadzlj

Eiche Henrik fhd 88gye
Endrei Gyula hdgy 52gye
Ettl Pal zls 37Lstgye
Feuer Jozsef szds 19Lgye
Fiala Kâroly szds 4bhgye
Flassig Jozsef fhd leghajo oszt 4. vtze 
Foldes Emil hpd 29hgye
Fiinkh Otto szds 50gye
Gaius Artur hdgy 90gye
Gefing Alfonz fhd 37Lgye
Georgievic Manfred fhd legh oszt 28tvadzlj 
Ghelleri Miksa szds 76gye
Goldstein Kâroly dr. hdgy 13tvadzlj 
Grauer Lajos hpd lOlgye
Grosch'l hdgy 15tâe
Grygar Jozsef hdgy 17Lgye
Gubatta Rezso hdgy lltte
Gussich Leo szds 22tvadzlj

i Habtmann Jozsef szds 3gye 
Hackl Nândor hdgy 28Lgye 
Hallama Egon zls 13ule

i Heissiger Emil fhd 20gye 
Hoffmann Albert hdgy 8gye 

i Hofmann Othmar szds 63gye
Hollos (Hefimovics) Aron zls lOlgye 

| Horacek Kâroly hpd lOOgye 
j Horvâth Andor zls 68gye 
| Hiibner Ede hdgy lOLstgye 
i Hurych Kâroly szds 24gye
Incze Zoltăn szds 26gye
Jannusch Otto hdgy 30Lstgye 
Jelinek Sândor hdgy 19Lstgye 
Jelocnik Frigyes szds lbhgye 
Juhâsz Szilârd szds 29hgye
Kaden Robert szds 15tâe
Kaiser Alfred fhd 31gye
Kallab Otto alezr 50gye
Kallab Viktor szds 52gye 
Kamaryt Ferenc dr. hpd 23gye 
Karsay Alexius hdgy 29gye 
Kasik Innozenz hpd 16tvadzlj 
Kaspâr Ferenc hdgy 30Lstgye 
Kemeny Miksa zls 68gye 
Kern Antal hdgy lOLstgye 
Kerschbaum Antal fhd lOLstgye



Kiss Albert hdgy 29gye 
Kleiner Henrik hdgy 30Lstgye 
Klement Alfons szds 58gye 
Kohorn Erno hdgy 86gye 
Kollner Rihărd zls 8gye 
Konyovics Zsarko hdgy 5hgye 
Kortsăk Vilmos orn tăvb ezr 
Kovăcs Jeno dr hdgy 5gye 
Kover Albert hpd 25gye 
Kragura Kăroly hdgy 19Lstgye 
Krainz Ede szds 84gye 
Kralicek Ferenc hdgy 84gye 
Krampota Ferenc hdgy 72gye 
Kraus Hugo hdgy 30Lstgye 
Krăutner Albert orn 65gye 
Krizs Jaroslaus hdgy 86gye 
Lamm Hugo szds 86gye 
Larchec Gusztâv szds 86gye 
Lengauer Gottfried hdgy 2Lstgye 
Lengsfeld Kăroly dr. hdgy 13Lstgye 
Lepsa Ferenc hdgy 30Lstgye 
Leuprecht Emanuel orn ltiroli vade 
bernstettf Liel Ferenc szds 90gye 
Lihotzky Alfred hdgy 90gye 
Lilleg Ervin hdgy 27gye 
Lindner Gusztâv fhd 80gye 
Lopatynski Leon zls 19Lstgye 
Luka Oszkăr fhd 62gye 
Maczâk Gyorgy hpd lOlgye 
Marvânek Ferenc hdgy 28Lstgye 
Matavovsky Gabor hdgy 26gye 
Maurer Janos zls 50gye 
Mayer Antal zls 72gye 
Meszâros Jozsef alezr 51gye 
Miklos Jozsef alăllatorvos 3htae 
Misar Kăroly hdgy 6gye •
Moller Nândor hpd lOLstgye 
Molnar Mihâly hpd 52gye 
Morbitzer Rezso zls 8gye 
Morocz Kăroly hdgy 52gye 
Moutschka Jozsef hpd 22gye 
Miihlbacher Albert hpd 18tvadzij 
Muller Gusztâv hdgy lOLstgye 
Nader Hugo hdgy 13Lstgye 
Nagy Sandor dr. hdgy lltvadzlj 
Nagy Zsigmond hdgy 25gye 
Natyesta Kăroly orn 4gye 
Nenicka Jânos hdgy 9gye 
Novak Pal hdgy 4bhgye 
Odry Janos hdgy 52gye 
Ort Vencel alezr 22tvadzlj 
Ottenschlăger Janos hdgy 88gye 
Otto Viktor hdgy 30Lstgye # 
Panhans Endre hdgy 30Lstgye 
Paul Ferenc hdgy 30Lstgye 
Perko Jozsef alezr 31gye 
Perl Emil szds 23Lgye
Pfarr hdgy 30Lstgye . \
Philippi Gyula hdgy 25tvadzlj 
Picek Ferenc hdgy 58gye 
lovag Piskorowicz-Litynski Longinius fhd 

90gye
Pohl Oszkăr hdgy 28Lstgye 
Poppe Alfred hpd 57gye 
Potâny Gyula fhd 52gye (Podâny hdgy*; 
Prilisauer Miksa hpd 25gye
Rakovsky Kâlmân hdgy 25gye 
Reimer Jozsef fhd 28Lstgye s 
Rippl Dezso hdgy 76gye 
Rokyta Adolf hdgy 24gye 
Rosandic Milan hpd 70gye 
Rudz'nski Stanislaus szds 9gye 
Săcha Ferenc zls 21gye 
Sardelic Jeno fhd 23Lgye
Scheible Otto szds 76gye r ___ ■

Schimmerling Miksa hdgy T3Lstgye (vaio- 
sziniileg halott)

Schlesinger Hugo hdgy 16tvadzlj 
Schmidl Alfred fhd 21gye 
Schmidt Kăroly hpd 14tae 
Schmidt Vslmos szds 63gye 
Schwarzer Adolf hdgy 30Lstgye 
Seiwerth Kăroly hdgy 50gye 
Simml Jânos hdgy 4bhgye 
Smejbidi Antal szds 74gye 
Spenner (?) zls 84gye 
Sramek Antal fhd 25tvadzlj 
Steiner Miksa hdgy 30Lstgye 
Stepănek Kăroly zls 88gye 
Stern Lâzăr dr. ezr orv 19Lgye 
Strache Adolf fhd 27gye 
Straner Gyula hdgy 26gye 
Stumpf Miksa hdgy 90gye 
Sturm Gusztâv orn 35gye 
Siiss Sandor orn 19Lgye 
Szekely Jeno zls 6hgye 
Szekelyhidy Lajos zls 50gye 
Szemere Bertalan hdgy 25gye 
Takâts Gyula hdgy 72gye 
Tamaschekefalvi Antal fhd 31hgye 
lovag Th elen Frigyes szds 15tae 
Tisch Vilmos szds 27gye 
Tobek Jaroslav hpd 21gye 
Tongel Rezso hdgy 30Lstgye 
(Jitz Antal hdgy lOlgye 
Unterstab Ferenc hpd 27gye 
Vânya Odon szds 29hgye 
Vetro Jozsef zls 68gye 
Villânyi Ambrus hdgy 25gye 

j Wagner Felix alezr 27tâe 
j Weichselberger Kăroly fhd 25tvadzlj
Wenzlik Ferenc 9gye
Wertheim Jozsef orn 52gye 
Winkelmayer Ferenc (Winkelmayr Rezso?] 

hpd 27gye
Winter Rezso hdgy 28Lstgye 
Winterhalder Hermann lovag orn 3utăsz ezr 
Winternitz Frigyes dr. lOLstgye 
Wodicka Jozsef zls 84gye
Wolf Engelbert fhd 92gye (leghajos oszt.) 
Worell Ferenc dr. hdgy 32Lstgye 
Worell Kăroly szds 8gye 
Writzl Antal szds 27gye 
Zaufall Henrik zls 90gye 
Zeller Jânos hdgy 27gye 
Zerbs Jânos zls 45gye

SzeFkesztSi is kiadihivatali Ilzanetak.
Kirner Jozsef, Losonc. Levelben vâlaszol- 

tunk. — W. L., Komârom, Dr. K. 1. szolga- 
biro, Felsoor, Dr. J. Cs., Nemetujvâr, S. P., 
Budapest, R. P. joghallgato, Szentlelek. 1 
Katonai tanăcsado rovatunkban vâlaszo- | 
lunk. L. K. fohadnagy, Csepreg. Ertekes ta- 
pasztalatairol tovăbbi dolgozatokat keriink. 
— P. R„ Balassagyarmat. Boroevics Szve- j 
tozâr kassai hadtestparancsnok gyalogsâgi 
tâbornokkâ 1913 mâjus 1-evel lett kine- 
vezve. — Sz. I. fohadnagy, Temesvăr. Az 
itteni foposta igazgatosâgtol nyert ertesi- 
tesiink szerint az eljârâs teljesen szabâly- 
talan volt, mert a visszakiildes okât a tă- 
bori postahivataloknak fel kell tiintetni.

Lapunk egyes peldânyai a m. 
kir. âllamvasutak palya- 
udvarain is kaphatok.

Felelos szerkesztd:
Dr. SIMON ELEMeR orszâggy. kepviselo.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvăllalat 
r-t. adjajn.

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

Tennis-rahEttEk, sport-eszkbziih, lovaglo- bs 
sstabotok, tajteb bs borostyan dohanyzfi- 
szBFBb, onborotvalo bs hajnyiro gBpek, zsBb- 
kESEk, fssuk bs hefBh nagy valasztEkban 

HUBER J.
mtiesztergâlyos jâtek-âruhâzăban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Ârjegyzek birmentve.

Poloskairtâst
jătâllâssal. Padlo beeesz- 
tdst, acălforgăcsolâst, festâst, 
măzolâst, tapătozăst olcsdn văii al

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

Tiszteknek 10 szâzal£k engedmeny.

Telefonszâm; Jdzsef 36-46.

Szenes Lăszlo
festăk, kence, miz, kefe 6s 
hăztartâsi ârufc gyâri raktâra

Budapest, VIIL kerulet
Jozsef-korot 72. szâm.

flPDTTflRTflLEHOSISZOLBflLflT 
ELNYERESE ES MOSOLESl OBYEK
Irta Or. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 40 filler.
Kaphatd a kiadohivatalban.

♦
* Dusan felszerelt raktar a borot- 

v a I a s h o z sziikseges cikkeknek: 
GILETTE onborotvalo kesziilekek 
eredeti pengekkel. Mas szerkezetii 
angol es nemet eredetii borotvâlo 
kesziilekek igen jo minosegben: 
8—10 koronaig. Kitiino valodi angol 
es Solingeni borotvakesek es feno 
szijak 3—8 koronaig. GOLGATE 
es egyeb borotvalo-szappanok es 
cremek, ecsetekstb. jutanyos arban

♦
♦

Danhovszky Istvan
. Budapest V., J6zsef-ter 8.
•_______________ _____

♦
♦



Cimbalom

Szâmos kitiintetis j6 munkâSrt.

Legujabb szabad. 
aczilszerkezettel,, 
răszletre is. Cso- 
daerbs, tiszta han- 
gu gramofon 
(besz6iag4p) 25 k. 
s feljebb. Hozză: 
Fedăk Sâri, Kirâly, 
R6z»a, Berezei, 

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

mesterek hti 
utânzatai.

Fuvolâk, tărogatdk, citerâk, harmoni- 
kâk stb. Hurok. Javităs muterem slb.

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

Răkdczi-ut 17. — Arjegyzâk ingyen.

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâliito 

katonai szabo

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

• • Telefonszâm: 9IG. ••

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

Igazgatosâg : Grof Sztăray 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, bâro Hatvany 
Kăroly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
bâro Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. Vgyoezeto igazgatoH: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegoezetob: Horvatovics Ferenc, 

L- u Lakatos Oszkâr. u —1

Bankosztâly. Gabonaosztăly. Miiszaki osztaly. 
♦♦ Mezogazdasagi osztaly. Vasuti osztaly. ♦♦

“ „ Ujlahi-irogepek 
a legmodernebbek. Katonai 6s polgări hatd- 
sâgok kozkedvelt irdgdptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszâgszerte. Arjegyzdk 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
UJLilHI-IHOGEPTELEP Budapest Kbe2‘8:
- — ■ —1897. 6ta az irâgSpszakmăban. =

Fogak es fogsorok 
aranykoronâk. 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- 
las. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gvokerhuzâs. fogtbmesek (olombâk). 
beteg fogak gvogvitâsa stb. Tomesek 
aranybol. platinâbol, porcellanbol stb.

HERMES
MAGYAR ALTALANOS VALTO- 
UZLET RESZVENY-TARSASĂG

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

Fidkpenztârak : V., Nădor-u. 5. (Tozsde- 
palota); VIL, Râk6czi-ut 20.; VII., Baross- 
țdr 16. szâm. — Wien-i fiok: 1. Steck 
im Eisenplatz 3. (vorm. Felix Epstein).

Foglalkozik katonai hăzassăgi dvadăkok be- 
szerz6s6vel ds az e cdlra sziiksdges ok- 
mănyok megszerkesztdsdt ds benyujtăsăt 
dijmentesen vdgzi el.

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

A Kiiliigy-Hadiigy
eddig megjelent negyvenhărom szămât

4 korona
elozetes bekiildese elleneben ber- 
mentve kuldi meg

a kiadohivatal.


