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Ă cs. es kir. hadugyministeriumbol erkezett 
fenykep. Az angol dum-dum lovoszer.

A Mons melletti csatateren szeptember 5-en ilyen angol lovoszert talăltak. A lovedeknek ket resze van: egy hengeralaku hosz- 
szukâs mag olombol es egy rovid kup aluminiumbol. Mikor a lovedek becsapodik valahovâ, a kup levălik az olommagrol es igy 
sulyos sebesuleseket okoz. Fogsâgba keriilt angol tisztek âllitjâk, hogy ilyen lovoszert hasznăltak Delafrikăban, onnan ered a tol- 

teny-dobozokon levo S. A. Ball, felirăs, mely „Delafrika ldvedek”-et jelent
Biblioteca Centrală

Ren-onală



A magyar katonai irotlalomnak mely 
gyâsza van. Egjyik leghivatottabb kepvi- 
seloje az eszaki harcteren hosi halalt 
halt. Sâroi Szabio Lajos honved al- 
ezredes a magyar katonai irok szellemi 
vezere, meltoan egesz ellete munkâssă- 
gâhoz, a harcmezon halt meg a magyar 
hazaert.

Minden tollvonâsa, egesz munkâssâ- 
ga a magyar honvedelem iigyet szol- 
ga'lta. Idealja volt egy tlokeletes szerve- 
zett testuletet alakitani, meljynek egye- 
diili munkakdre Lett volna a honvede
lem alapjât: az ifjusagnak katonâs 
nevelieset vezetni, irânyitani.

Nem ismert fâradsâgot. ha az ifjusâg 
katonâs nevelesenek iigyet kellett szol- 
gâlnia. Irasban es tettekben. szavaiinak 
minden ekesszolâsâval hirdette minds- 
niitt iigyenek igazsâgât es hogy a kato
nâs neveles ma hazânkban ily magas 
token âll, az kizarolag az o lankadatlan 
iigybuzgalmânak koszonlieto.

Kivâlo szervezo tehetseget alkalma 
volt akkor ervenyesitenie, midon a hon- 
vedelmi miniszteriumban dnâllo hatâs- 
kdrrel âllt ez iigy ell&re. Onnan vezette 
boles rendeleteivel az egesz orszâg ifju- 
sâgânlak katonai kikepzeset.

A „honvedo polgarok" cimii egyfel- 
vonâsos Urânia darabjât ugyszolvân 
minden falusi cellovo tanfolyamban fel- 
clvastâk. Agitationâlis munka volt az, 
mely kitiino eredmennyel szolgâlta a 
honvedelem iigyet.

A Szabad Egyetem katedrairol sikeres 
eloadâsok sorozatâban tette nepszeruve 
a hadero intezmenyet. Kesobb konyv- 
alakban is megjelentek eloa'dâsai ..A 
honvedelem" cimen. Az Urânia szinhâz. 
ban oriâsi sikere volt ,,A hadsereg" ci- 
mii diairabjânak. Ez volt az elso katonai 
Urânia darab.

A polgârsâg es a hadsereg kozotti 
jo viszony âpolâsâra minden alkalmat 
megragadott. Ezt a celt volt hivatva 
szolgâlni, az 6 âltala alapitott „A Had
sereg" cimii kepes katonai folyoirat is. 
Ennek a lapnak sorsât mindig a sziven 
hordiotta. O volt az elteto lelke; irt, be- 
szelt, agitâlt mellette. Bâr neve soha- 
sem szerepelt rajta, mindenki tu'dta, 
hogy „A Hadsereg" aiz 6 lapja volt.

Sok kisebb munkâja (A vords kereszt 
ismertetese; a haditerkepeink stb.) mind 
azt a celt szolgâltâk: nepszeruve, is- 
mertte tenni a haderot Magyarorszag 
polgârsâga elott.

A fiatal kezdd katonai irok tole kap- 
tak buzditâst. 0 mindenkinek segitett. 
mindenkit jo tanâcsofckal lâtott el, tâ- 
mogatta minden ifju elso szârnyprobâl- 
gatâsât, buzditotta bajtârsait, hogy a 
kard mellett gyakoroljak a tollforga- 
tâst is.

Mennyi szep idea, mennyi remeny 
szâllott vele sirba. A magyar hadi mu- 
zeum, a magyar katonai irok kore, az 
ifjusâg katonai kikepzesenek orszâgos 
szervezete es meg sok mâs terve — 
mind elvesztettek vasakaratu megte- 
remtdjiiket. Ki fogja az elejtett zâszlpt 
felvenni?!

Ezt a kimagasloan nagytehetsegii, lel- 
kes magyar katonai irot alig potolhatja 
majd valaki. A magyar katonai iroda- 
lom tdrtenete arany betiikkel fogja meg- 
crokiteni emleket, legerosebb oszlopât 
vesztven el o benne.

Uilăflhăboru.
(Az elozmeriyeket tartalmazd augusztus 30., 
szeptember 24., 28., oktober 8.. 12., 20., 27. 
es november 4-iki szămokat peldânyonkeni 
20 filler postakoltseg elleneben megkiildi a 

kiadohivatal.)

A hadi esemenyek naploja.
Oktober 27.

Emden cirkâlo elsiilyesztette a ,,Komasa- 
ta Buru‘‘ ertekes rakomânnyal leit japan 
hajot. A megfelemlitett japăn hajostărsasâ- 
gok erre besziintettek Singapore fele a ha- 
jozast.

A torok mozgositâs befejezodott; szak- 
emberek szerint kitiinoen s’kerfilt es a had
sereg kivâlo.

Oktober 28.
Turka koriil az oroszokat visszaverjiik.
A nemetek Kelet-Poroszorszâgban foly- 

ton elorenyomulnak. Az utolso hârom heten 
13,500 foglyot ejtettek, 30 âgyut es 39 gep- 
fegyvert zsăkmănyoltak.

Eszak-nyugat Belgiumban Nieuporttol dei- 
re, a nemet tâmadâs elorehalad.

Lille-tol delre tobb megerositett h ’lyet 
bevettek, az ellentâmadâst visszavertek, mi- 
kozben 16 angol tiszt es 300 angol kato 
foglyul esett.

Verdun-tol delkeletre a beves francia tâ- 
madăst visszaverve, a nemetek ellentâma- 
dăsba mentek at es ezzel sulyos vesztese- 
geket okoztak a franciâknak.

„Manchester” nevii 5363 tonnăs angol ha- 
jo Irorszâg eszaki partjain aknâba titkozik 
es elsiilyed. London meg van remtilve, meri 
ebbol az lâtszik, hogy sikeriilt a nemetek- 
nek az egesz szigetorszăgot kbrulaknazni. -

Portugalia behivja a tengereszet osszes 
tartalekosait.

Oktober 29.
Kozep-Galiciâban, Niskotol delre, az oro~ 

szok sulyos veszteseget szenvednek.
Stary-Sambortol nyugatra visszaverjiik az 

ellenseget es tiizelesiinkkel municios raktă- 
rât felrobbantjuk.

Turkâtol eszakkeletre fontos magaslato- 
kat foglalunk el.

Nieuport es Ypres koriil a nemet tăma- 
dâsok s'-kerrel folytatodnak, nyolc gepfegy 
vert zsâkmânyoinak es 200 angol foglyui 
esik.

Az Argonne-okban tobb megerositett el- 
lenseges ăllâst a nemetek elfoglalnak.

Verduntol eszakkeletre a francia tămadă- 
sokat visszaverik.

Egy Zeppelin ujra megjelenik Paris felett 
es nyolc bombat dob le, melyek nagy kart 
okoznak.

Az angol tengereszet elso admiralisa, 
Battenberg Lajos herceg, a sajto tămadăsal 
folytân melyek nemet szârmazâsa mjiatt er- 
tek, lemond.

A nemet tengeralattjăroktol valo felelem 
m'att a Themse torkolatăt Anglia aknâk- 
kal elzărja.

A kis Emden — mely egy negyedik al- 
kemeny felszere’iesevel felismerhetetlenne 
tette magât — elsiilyeszti Pulo Pinang revben 
(Hâtso India) a „Zemzug” orosz cirkâlot es 
a „Musquet” francia torpedozuzot.

Az orosz flotta megtamadja a Fekete-ten- 
geren a torbkot. Ezzel az orosz—torok hâ- 
boru tenyiegesen megkezdodik,

A torok flotta elsiilyeszti a Prut nevii ak- 
nalerako hajot, meiynek az lett volna a fel- 
adata, hogy a Bosporust aknâkkal zârja el.

Tovăbbâ elsiilyeszti az orosz ,,Kubanez‘“ 
nevii âgyunaszâdot es egy torpedorombolot. 
Egy orosz szenszâllito hajot, 13 tiszttel es 87 
fonyi legenyseggel elfog es egy partvedo 
orosz hajot sulyosan megrongâl.

Sebastopol kikotojet egy torok hajoraj, 
Kovoroszijsik vârosăt a „Hamidie” cirkâ
lo, egy mâsik cirkâlo pedig Thedosia vâros 
kikotojet ugyanekkor sikerrel bombâzza.

A torok flotta mind e harcokbol sertet- 
leniil ter vissza.

A gbrbg-bolgâr hatâron aprobb csetepa- 
tek folynak.

Eszakepirusba gorog csapatok vonultak 
be.

Oktober 30.
Kozep-Galiciâban seregeink visszaverik 

Kisko, Stary-Sambor, Turka es Skole-nel az 
orosz tâmadâsokat, sok foglyot ejtenek.

A Galicia—Bukovina-i hatâron Kuty-t6i 
eszakra egy minden fegyvernembeli hadse- 
regbol bsszeâlliltott orosz hadoszlopot meg- 
veriink.

Lengyelorszăgban az oroszok kovetik a 
Varsotol nyugatra uj hadâllâsban felâllitott 

I szovetseges hadsereget.
A nemet offenziva Eszaknyugat-Belgium- 

ban elorehalad.
Aisne mellett erosen elsâncolt francia 

hadâllâsokat vesznek be a nemetek.
A franciâk osszes tâmadâsai ugy Ver- 

duntol nyugatra, mint Toultol eszakra es az 
Argonne-i erdoben megh.’usuinak.

Olaszorszâg megszâllja Sasseno szige- 
tet a korfui csatorna eszaki kijârojânâl,

Oktober 31.
Stary-Sambor es Turka kozott ket orosz 

gyaloghadosztâlyt es egy lbvesz dandârt âl- 
lâsaikbol kivertiink.

Csernovicot az orosz tâmadâs ellen fo- 
lennyel Aedelmezziik. Orosz-Lengyelor- 



szâgban szinten meghiusulnak az orosz tă- 
madâsok.

Suwalki tartomânyban folyo csatâk meg 
nem fejezodtek be.

A szerbiai Macvâban meghoditottuk 
Cruabara, Banavopolj, Radenkovic, Geusci 
es Tabanovic kozsegeket.

A nemetek Ypernnel ismet elonyomultak. 
Vaillynâl elfogott franciâk szâma 1500 fo.

Az angol 5000 tonnâs Hermes cirkâlot a 
csatornăban Dover elott egy nemet tenger* 
alatt jâro elsulyeszfji.

Az angol lapok szomoruan kenytelenek 
konstatâlni ebbol a nemet tengereszet fo- 
lenyet es az angol flotta tâmado akciâjăt 
siirgetik.

Battenberg herceg utodjâul Lord Fischer 
neveztetik ki elso admirâlisul.

Perzsiăban szămos orosz orhelyet a per- 
zsâk megtâmadnak.

November 1.
Orosz-Lengyelorszăgban a hare meg egy- 

re âll.
Rozwadownâl az oroszok sulyos verese- 

get szenvednek.
Suwalki tartomânyban Szittkehmen mel- 

lett egy orosz betores hajotorest szenved.
Macva teruleten diadalmasan megytink 

elore.
Sabăcot rohammal bevessziik, a Stepano- 

vie tâbornok vezenylete alatt ăllo 4—5 had- 
osztâlynyi szerb sereg megverten deltele 
hâtrâl.

Argonne-i erdokben a franciâk sulyos 
veszteseget szenvednek.

Nyugat-Belgiumban mâr indiai seregek âll- 
nak a nemetekkel szemben.

Armeniâban az orosz-torok hatăron az 
ellensegeskedesek megkezdodtek.

Egy angol-francia hajoraj Kisâzsia part* 
videken Csesme elotti obolbe hatol.

Az ott levo kis torok naszâd paranesno- 
ka a hajojât felrobbantja, nehogy az ellen- 
seg kezebe keruljon.

Az Aegei tengeren a szovetseges flotta te- 
kedesbol elsiilyeszt egy gorog cirkâlot.

Syriăban nagy sereg beduin tart Egyp* 
ttom hatâra fele.
I A Suez csatorna melletti Akabât egy an- 
eol hajoraj bombâzza.
I Csingtm ostr< ma szârazon es vizen egy* 
krânt hevesen folyik.
I Az ostromlo seregben itt is reszt vesz° 
hek ind,:ai csapatok.

I November 2.
I Stary-Sambor es Turka kozott 2500 orosz 
bsik fogsâgunkba — Rybniknel egy tiizer- 
pszlop egesz municiojât elfogjuk.
I Orosz-Lengyelorszâgban Lysagorânâl se* 
legeink megszakitjâk az erintkezest az el- 
lenseggel, hogy a nemet hadsereggel egyiit- 
lesen uj hadâllâst vegyenek fel.
I Nieuporttol delre a hadmiiveleteket be 
lellett sziintetni, mert a belgâk viz alâ bo- 
[itottâk a teriiletet.
I Ypernnel 2500 — tobbnyire angol — ka* 
Iona jut nemet hadifogsâgba.
I Soissonstol keletre az Aisne mellett a ne
metek sikerrel tâmadjâk a franciâkat es 
Izâmos megerositett helyet vesznek be.
I Verdun es Toul kozott visszaverik a fran* 
liâk tâmadâsait es a Vogezekben ellentâma- 
■âsba mennek ât.

November 3.
A câr a hadszinterre utazott.
A kis nemet „Karlsruhe" cirkâlo a Csen- 

des Oceânon ket angol es egy belga gozost 
elsiilyeszt.

Oroszorszâg Armen’a hatărân eroditme- 
nyeket emel.

Szâmottevo torok csapatok vonulnak 
Egyptom fele.

Anglia csapatait az egyptomi hatârtoî 
visszavonja a Suezi csatorna fele.

Egy angol-francia hajoraj 18 kilometer 
tâvolsâgbol bombâzza a Dardanellâk bejâ- 
ratât.

Egy torok torpedohajo egy angol pânce- 
lost sulyosan megrongâl.

A torok hadvezetoseg elzârja Smyrna ki* 
koto jet.

A kozeptengeri torok kikotok vilâgito- 
tornyainak fenyet kioltjâk.

November 4.
Anglia aknâkkal elzârja az Eszaki ten* 

gert Island es Irorszâg kozott. A semleges 
âllamok ez ellen tiltakoznak.

Japân âllitolag 300 âgyut kiildott Orosz* 
orszâgnak.

Csingtau ostroma sziinet nelkiil foly, a 
vedocsapat hosiesen es sok sikerrel kiizd.

3000 beduin tâmadolag âtkelt a suezi est* 
tornân.

,,Minerva" nevii angol gozos bombâzza 
Akaba vârosât a sinai felszigeten.

Angol hajohad âllitolag bombâzta Jaffâl.
A torokok visszavertek az Erzerum fele 

vezeto uton a hatărt âtlepo orosz haderot.
Perzsiăban ismet veres osszeiitkozese'K 

voltak perzsa es orosz katonâk kozt. Utoo- 
biak sulyos vesztesegeket szenvedtek.

A diplomâciai es a hăboruval 
dsszefuggd esemenyek naploja.

Oktober 27.
Az olasz hajozâsi târsasâgok az Adrian 

ujra felveszik a rendes hajojâratokat, mt- 
utân az ellenseges aknâkat eltâvolitottâk.

Japâni lapok jelentesebol kivehetoleg 
Anglia Japânt Csingtau ostromăra egy na- 
gyobb kolcson adăsâval egyszeriien felbe- 
relte.

Portugâliâban kirâlypârti forrongâsok 
vannak. A beliigyminiszter es hadiigyminisz - 
ter felajânlottâk lemondâsukat, ha a kor- 
mâny engedne az angol befolyâsnak s hâbc- 
rura hatâroznâ el magât.

Spanyolorszâg nem szereli le a katonasâg 
utolso korosztâlyât, melyet most kellett voî- 
na szabadsăgolni.

Oktober 28.
Petervărott es Moszkvâban a diâksâg 

lâzong tervbevett katonai behivâsa ellen.
A delafrikai kormânyzo hivatalosan beje- 

lenti a delafrikai' hadseregben felfedezeti 
osszeeskiivest.

Dewett tâbornok — az angolok reme meg 
a bur hăborubol — a felkelokhoz csatlakozik.

Anglia eltiltja Egyptom mohamedânjait a 
Korân âltal eloirt evi zarândokutaktol, ami 
meg jobban megerositi a fennâllo angol- 
gyiiloletet.

Egyptomban az ottlako magyar-osztrâk es 
nemet katonakoteles koruakat internâljâk.

A bolgăr tronbeszed hangsuiyozza, hogy 
az orszăg eddigi semlegesseget a jdvoben is 
szigoruan meg fogja ovni.

Anglia az Egyesiilt-Âllamok erelyes tilta- 
kozâsâra elâll attol, hogy gyapotot hadi- 
dugârunak nyilvânitson, ami nagy vereseget 
jelenti erdekeink ellen inditott gazdasâgi 
harcânak.

Oktober 29.
A monarchiăba internâlt hadifoglyok szâ

ma — az utonlevok nelkiil — 649 tiszt, 
73,179 legenyseg.

Egy francia egy angol lapban keserii 
szemrehânyâst tesz az angoloknak, hogy 
m ndossze csak 200 ezer embert kiildtek a 
szârazfdldre, holott a franciâk 2.6 millio 
embert âllitottak fegyverbe.

A franciâk elfogjâk a Kozep-tengeren az 
olasz ,,Enrico Millo" kereskedelmi gozost, 
de az olasz sajto felzudulăsânak hatăsa 
alatt szabadon bocsâjtjâk. A monarchia es 
Nemetorszâg behozatala ellen irânyult ezen 
tâmadâs is kudarcot vallott.

Az angol kozvelemenyt az afrllkai felke- 
les, melyhez sok magasrangu tiszt is csatla- 
kozott, egyre jobban nyugtalanitja.

Az afrikai csapatok egy reszet Europâ- 
ba szâllitottâk, mâsik resze a nemet gyar- 
matok ellen operâl.

Kanadâban, minden magyart, osztrâkot es 
nemetet fogolytâborba internâlnak.

Oktober 30.
Nz orosz veszteseg-lajstrom — mely csak 

tiszteket sorol fel — ijesztoen szaporodik. 
Oktober 17-tol 20-ig hărom nap alatt 80u 
nevet kdzol, koztiik 320 torzstisztet.

Franciaorszâgba menekiilt belgâk szâmât 
400 ezerre becsiilik.

Anglia attol tart, hogy az Egyesiilt-Âlla* 
mokban lako magyarok, osztrâkok es neme
tek egyesiilten betornek Kanadâba.

Az angol kormâny 24 millio uj hadikol- 
esont akar felvenni.

A konstantf'nâpolyi orosz kovet kikeri ut- 
levelet. Azt hiszik, hogy az angol s francia 
kovet nemsokâra koveti.

Budapesten, Becsben es Berlinben Ielkes" 
tiintetesek vannak a torokok mellett.

Hivatalos bolgăr helyrol Macedoniâban 
elkovetett ujabb szerb kegyetlensegeket je- 
lentenek.

Oktober 31.
A hosies kiizdelme utân elmeriilt Zentâ- 

nak megmentett legenysege Danilogard-ban 
(Montenegro! van hadifogsâgban.

Bukovinâban az oroszok nagy kegyetlen
segeket kovettek el a românokkal szemben.

Az Egyesiilt-Âllamokban elo magyarok 
100 ezer koronât adomânyoznak az elesett 
katonâk ozvegyeî! s ârvâi reszere.

A francia es angol nagykovet îs elhagyța 
Konstantinâpolyt.

A torok kormâny Smyrna vedelmere ke- 
sziil. ")

Oroszorszâg egyetlen meg el nem zări 
kikotoje Archangelsk a Feher tengeren, 
befagyott.

Az angol sajto egy resze az Egyesiilt-Âl- 
lamokkal valo dsszetiizestol fel, mert a2 
utobbi nem turi meg a monarchiăba es Ne- 
metorszâgba irănyulo kereskedelmenek meg- 
akadâlyozâsăt.

Az olasz kormâny lemond, mert a penz- 
iigyminiszter lehetetlennek tartj a a fegyvei- 
kezesre kert osszeg eloteremteset,

A bolgăr kormâny kijelenti’, hogy Torok* 
orszâg belepese a vilâghâboruba meg nem 
ok arra, hogy semlegesseget feladja.



November 1.
Oroszorszâg 500 millio rubel nemzeti ha- 

dikolcsont vesz fel.
Szerbiâban nagy az orvoshiâny, a jârvâ- 

nyok nagyban terjednek.
Francia lapok a sebesiilt katonăk ăpolâ» 

sânak nagy hiânyai mfatt panaszkodnak.
Torokorszâg intezkedett, hogy a panizlam 

mozgalom Lybiâra ne terjedjen ki, nehogy 
Olaszorszâg nyugtalanittassek.

Bulgâriâban elegtetellel lâtjăk a torok— 
orosz hâboru kitoreset.

A bolgăr hadsereg ket legidosebb evjâra- 
tăt elbocsâjtjâk es helyette ket ifjabb kor- 
osztâlyt hjivnak be fegyvergyakorlatra.

November 2.
A torok nagykovetek Londont, Petervârt 

es Nist elhagyjâk.
A szerb kovetet visszahivjâk Konstant}- 

nâpolybol es ezzel a szerb—torok szakitâs 
is beăll.

Az Aranyszarv-ban horgonyzo francia s 
angol hajokat a torok kormâny lefoglalja.

Szofiâban nagy tiintetesek vannak a szer- 
bek macedoniai kegyetiensegei ml’att. Feî- 
szolitjâk a kormânyt, hogy haladektalanui 

'lepjen kozbe az Uj-Szerbiaban elo elnyo- 
mott bolgârok felszabaditâsa erdekeben.

November 3.
Szerbia teriiletatengedest kinâl Bulgârlă- 

nak, ha az orosz segito-csapatok âtvonulâ- 
săt megengedik. Bulgaria az ajânlatot visz- 
szautasitja.

Nisbe egy japan voros kereszt misszio Sr- 
kezett.

A torok flotta ăltal az orosz fekete-ten- 
geri kikotokben okozott kart 90 millio ko- 
ronâra becsiilik.

Perzsia az orosz csapatoknak kivonulâsât 
koveteli.

A felkelo burok szâmâ 10,000.
November 4.

Az angol lapok szerint az angolok eddigi 
vesztesege 180,000 fobol allo haderejiikbol 
60,00 ember,

A bur felkeles mindnagyobb arânyokat 
olt.

Olasz forrâsbol jott ertesites szerint Ro
mânia ismetelten kijelentette Petervârott, 
hogy semleges marad.

ELOFIZETESI FELH1VÂS
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai hetl- 
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet- 
len. Osszefoglalja a het folyamăn tortenl 
hadiesemenyekef, azokat vâzlatokkal il- 
lusztrâlva, szakszeriien magyarăzza, ha- 
mis hireket câfol, anelkiil, hogy az igazsâ- 
got leplezne, tâjekoztat es felvilâgosii; 
reszletesen foglalkozik a hâborut kisero 
minden jelenseggel, a kiilfbld hangulatâ- 
val, a târsadalom munkâjăval; elofizetot- 
nek katonai tanâcsokat ad, hadbavonult 
hozzdtartozdirol hireket szerez es ad.

Elofizetesi âra: felevre ... 8 korona
Egesz evre...............................15 korona.

Mutatvânyszâmot szivesen kiild a kiado- 
hivatal.

9 magyar târsadalom ds a hâboru.
♦

Tomcriitelen vagyonrt halmozott ossze 
Budapest utcâin az dreg Kaszelik. Or- 
mctlan, nehez testii, sziirkes vakolatu 
hâzai ott terpeszkedinek a szelies pesti 
boufewardo-kon es megszâmlâihatatl'an 
beepitetlen telkei sck helyiitt meg most 
is ektefenkednek a csipkes homlokzatu, 
cifra tornyu palotâk kozt. Az dreg kii- 
lbncrbl azt beszelte a fâma, hogy nem 
szerette se Budapestet, sem a magya- 
rokat. Bântani s bosszantani akart, s ez- 
ert nem epitette be tellkeit. Măr arrol 
sugdostak, hogy a vâros ereiyesebb esz- 
kdzdkhdz nyul es ki fogja sajâtitani a 
tulnepes Budapest javeira az iires Ka- 
szelik-telkelket. De ekkor meghalt az 
dreg Kaszeik es a ki kiildnc volt egesz 
eleteben, kiilonc maradit haliâilâban is. 
Tomerdek vagyonât jdtekony celra 
hagyta, de ugy, hogy eddig a nagysze- 
rii alapitvâny furcsa feltietetei tdbb bo- 
szusâgot es gondot okoztak a vegren- 
delet vegrehajtoinak, mint a mennyi 
hasznot hajtottak a tarsadalominak.

El keltett a hăborunak kbvetkeznie, 
ennek a nagy eget-foldet razo foldrsn- 
gesnek, hogy osszetdrje, halomra ddnt- 
se egy kiildnc habottnak kiilonc vegaka- 
ratât.

A mult ihieten uininepelyesen felavat- 
tăik a Kaszellik sebesiilt szâMitd vonatot 
a kel'eti palyaudvaron. Csernoch her- 
cegprimas ekes beszediben adta at az 
irgalbm vonatânak kuilCsiât Auguszta 
fdhercegndnek. A fenseges asszonjy 
megszemlelite a modern Ikenyelemmel 
es a sebeszet legtdkeletesebb eszkozei- 
vcl gazdagon felszerelt vonatot es a 
Voros Keresztnek neveben megkdszdn- 
te a Kaszelik alapiitvâny kezeldinek ne
meș, hum 'nus es faradhatatlan munkâ- 
jât, melynek segelyevel sikeiriilt az ala- 
pitvany kamatait az emberszeretet 
szolgâlatăiba âllitani.

Megind’ult mâr orszâgszerte kato- 
nâink karâcsonyâra a hatalmas elokie- 
sziilet. Az Auguszta Qyorssegely alap 
kerelmenek visszhangja tarnadt es a 3 
koronâk mindtenfeldl seregestiil erkez- 
nek. Valami van azonban, ami kdnnyen 
megakaszthatja a gydniydrii akcidnak 
telijes sikeret.

A Hadsegelyzd Hivatal is egyenesen 
a magyar târsadalom joszivusegehez 
fordult es minden kozetebbi megjeldles 
melkiiiil penzt gyiijt a katonâk karâcso- 
nyăjra. Attdl tartunk, hojgy ket, egymas- 
tol teljescn fiiggetlen akcidrdl van tehât 
szd, mely a magyar târsadalom ketsze- 

res karâcsonyi megaddztatâsât jelenti. 
De meg nagyoblb baj, hogy az iliyen egy- 
mastdl fiiggetlen ket gyiijtes igen kdny- 
nyen azt eredmenyezheti, hogy vitez 
katonâink egyik resze ketszeres karâ
csonyi ajânddkban reszesiil, miig a mâ- 
silk resze semmit se kap.

A mi dhajunk oda -irânyul, hogy az 
Auguszta karâcsonyi csomag minden 
katonânknak jusson, egyeniliden es egy- 
formân. Vezer, tâbornok. fotiszt es koz- 
legeny valamennyi mind szivunknek 
draga es kedves. A magyar târsadalom 
testveri szivvel es egyforma forro sze- 
retettel kiildje mindenkinek ugyanazt a 
praktikus es megis szepseges karâcso
nyi ajândekot.

♦

A magyar târsadalom diadallmas nap- 
jai immâron elkovetkeztek; mert hinni 
akarjuk, hogy a nagy nemzeti kdlcson 
jegyzesenek napjai haihatatlan diicso- 
seggel vonulhak be Magyarorszâjg tdr- 
tenelmebe. Hogy vitez magyar honive- 
deink harcolni tudnak es ha kell: hdsie- 
sen meghaillnak a hazaert, abban soha 
nem ketelkedtiink. De most meg a hosi 
halâlnâi is nagyobb â'ldozatot keli hoz- 
nia a magyar nemzet târsadalmânak.

Ha nem is igaz, de megis jellemzoen 
magyar adtoma jâr mâr evszâzadok dta 
szâjrul-szâjra: A hires es nevezetes po- 
zsonyi orszâggyiillesen tdrtent, mikor 
az ifju es szep nagy kitâlynd, Maria Te
rezia kbnnyes orcaval kerte a magyar 
rend’eket, hogy vedelmezzek meg trdn- 
jât megannyi ellensege ellen, a magyar 
rendek lelkesedye kiâltottâk:

— Viitam et sanguinem . . . sed ave- 
nam non . . .

Az „eletunket es veriinket“: igazsâg, 
valdsâgos tortenetem. A „zabot nem“: 
koltdtt persziflâzs, de jellemzoen gunyos 
onszatira, mivel az adomacsinalld ma
gyar tablabiro onmagât csufolta. A ma
gyar nemes mindenlkoron kesz v<olt ve- 
ret es eletet kirâliyâert es hiazâjâert fel- 
âldozni, de hazafisâgâval osszefert az 
— add niem fizetes.

Am az idok megvattoztak es manap- 
sâg minden polgâr meg Montecuccoli- 
nâl is jobban tudja, hogy a haborulhoz 
penz, penz, penz es ujra penz kell.

A magyar âllam, mely niegy hosszu 
deccenniiumon at a bekenek âldâsâval 
vedte es gyarapitotta polgârainak va
gyonât, most ezt a vagyont kdl/csdnkeri 
a hazânak vedeimere. Nem addhan veti 
ki, nem kenyszerit senkit altiozatra, 
csak ker, de ezeirt minidenkitdl keiri. Es 
nem gyiijt konydradomaniyokat, hanem 
becsuletes nyiltsâggal kbfcsdn keri min-



denkinek folosleges garasat a rossz., zi- 
vataros, hâborus idokre es becsiiletet, 
hrtet es egesz vagyonât lekoti a kol- 
csonnek teljes es dus kamatu visszafi- 
zetesere.

Aiki megnyrtja e kolcsbn elott ersze- 
nyet, az bar hazafias cselekedetet mii- 
vel, azert megsem hoz âldozatot, mert 
ezt az elso es tisztân magyar hadi kbl- 
csdnt, tervezoi zseniailis finârtcpolitikâ- 
vial ugy olklottak meg, hogy bar az al- 
lamkasszăba bevândbrol az egesz nem- 
zet penzfeleslege, az egyes ember nem 
hoz onzetlen âldozatot, sot in'kabb hasz- 
nothajto, mert jol es biztosan jbvedel- 
mezo iizletet kot. Csakis ilyen zseniâlis 
triikkel lehet egyâltalâiban megkiizdeni 
a hagyomanyos magyar nemfizetesi 
szenvedelylyel.

Az elso magyar hadi kolcsbnt teljesen 
es osztatlanul a magyar târsadalom ad
ia bssze es ebben van e nem tisztân 
penziigyi miiveletnek — nemzetkozi je- 
lentosege. A fuggetien, szabadl, eros es 
hatalmas Magyarorszâg most vizsgâzifc 
le Europa elbtt. Csak az az allam fiig- 
getlen, szabad, eros es hatalmas, mely- 
nek nemcsak bâtor hosei vannak, ha- 
nem aikinek erszenye is tele van a haza 
vedelmere , . .

KULFOLD.

„Szcnt" hâboru.
Eletemben egyszer es akkor is csak kdt 

napig voltam Brusszelben. Es mâr ezert 
se ismerhetem kdzelebbirdl a belga nemzet 
lelkivilâgât, kdzjogi torekveseit, politikai 
Câljait. Ami feluletes utazâsombâl emlek- 
kent megmaradt, nem egyeb. minthogy 
Kdln vârosâban orvendtem milyen ha- 
mar leszek Briisszellbein es aztân a belga 
hatâron halalra bosszankodtam ama bu- 
ta anomâliân. hogy az orâimat vissza kell 
igazitanom es a csunya es elhanyagolt bel
ga vasuti âllomâsok vegneflikuli sorân meg 
jo ideig kell atrobognom, mert amenmyi 
idot az draigazitâssal kitbroltem az eletem- 
bol, ugyanannyit ujra vegig kellett szen- 
vednem a szuk es piszkos belga vasuti ko- 
csiban.

Regen elfeledtem en mâr ezeket az apro 
eis jelentektelennek lâtszo epizddo'kat. Es 
csak most, a nemet hatalmas hoditâs idiejen 
eszmeltem arra, hogy amit en feluletes 
szemleletnek tartottam, nem egyeb, mint a 
belga kulturânak lenyegbe vâgo fogya- 
tekossaga.

Belgium ha meg harcol is, de azert ma 
mâr egeszen a tdrteneleme. E vilâghâbo- 
runak eredmenyeit lezârd bekeaktât, ami- 
kor a diplomatâk lopecsetelik, egyszer- 
srnirid orokre lepecsetelk Belgium sirjât. 
Nemetorszâg kdzigazgatâsa, a nieimet szeî- 
tem, rendszeretet es fegyelem mâris be- 
iktatta a nemet tartomânyok sorâba es 

ma mâr, hogy eltdroltek meg a terkepe- 
kjen is a nemet-belga hatărt. nem kell mâr 
— visszaigazitani a zsebdrât a regi 
hatârâllomâson. A nemet rendszeretet nem 
tiiri az ilyen ostoba rendetlenseget. Fegy- 
verei nyomân diadalmasan bevonult a bel
ga kozcletbe a kozepeuropai zona iddrend- 
szer es akinel oly nagy a pontossâg, tiszta- 
sâg es fegyelem szeretete, ott igen hamar 
sziemet szurt a belga vasutnak elhanya- 
goltsâga is. Es a nemet hoditâsnak mâso- 
dik kiilso jele: a belga vasutaknak megre- 
formâlâsa. Belgium nemet kdzigazgatâsa 
mâr nem fogja tobbe az idegeneket dra- 
visszatol'âssal es piszkos vasuti âl’lomâsok- 
ikall boszantani.

Igy fest, mas ezer egyeb apro niianszok- 
kal egyetemben, a diadalmas germân ho- 
ditâs nyomaban jâro nemet nemzeti ere- 
nyeknek elterjedese.

Es ewel szemben mino az orosz hddi- 
tâs kiilso megnyilatkozâsa?

Nem beszelek arrol, hogy az orosz had- 
seregnek vannak speciâlis gyujtd bombâi, 
amelyek nem avval1 a cella! hagyjâk ei az 
âgyu csdVet, hogy oljenek, hlanem azert, 
hogy — gyujtsanak. Ezert eg le szelso Ke- 
let-Poroszorszâg, fel Galicia es egesz Len- 
gyelorszâg majdnem minden vârosa es 
falva. De hât semmifele nemzetkozi kon- 
vencio nem tilitja el a gyujtogatâst es igy 
az eszaki harcter remes kivilâgitâsa a meg- 
engedett strategia! eszkozdkhdz tartozik. 
Rablâs, fosztogatâs, ndbecstellenites a hâ- 
boru borzalmainak lapjain szinte mâr sab- 
lonos patronok. Ezekkel sem festjuk meg 
az ideigllenes orosz hoditâs remnapjainak 
tortenetet. Mi itt is a nemet hoditâs ârnye- 
kâban mindenutt lâthato kulturâlis celok 
pfcndantjât keressiik es mert keressiik: 
meg is talâljuk. Az orosz megszâlllâs a vak 
llâst tolja eloterbe es a meghoditott terii- 
letek lakossâgât az egyediii udvdzito go- 
rdg-keleti egyhâzba tereli. Nem vasuta’kat 
epit es nem ad nagyobb rendet, fegyelmet 
es polgâri jdletet; hanem a mi a legfonto- 
safbb es leglenyegesebb: lelekmentesre, 
szent hitteritesre vâllalkozik.

A gorog-keleti vallâs, bâr ât van itatva 
orosz motivumokkal, nâlunk is elismert 
felekezet. Mâr ezert se nyulunk hozzâ, de 
azt megis szeretnok, ha e vilâghâborunak 
atmoszferâja is teljesen mentes lenne min- 
denfele vallâsi motivumtol. Bârmennyire 
onos, sot aljas erdekek is mozgatjâk egyes 
nemzetek hoditâsi aspirâcidit, egyediii az 
orosz az, mely a vallâsi fanatizmus tisztât- 
lan eszkozeivel îs dolgozik. Oroszorszâg a 
maga gigâszi meretii tehetetlensegebeni 
meg teljesen a kozepkor barbâr evszâza- 
dainak idejet eli. Nem a câr uralkodik, ha
nem a pdpâk hadseriege ,s a szent Orosz- 
orszlâg ezert akarja fel Europât meghodi- 
tani, hogy a szlâv terror az orosz hitnek 
vesszejevel kiirtson minden nepszabadsâ- 
got es magasabb es emberibb kulturât.

Nemetorszâg meg kuburâliamban is ke- 
pes kulturfegyverrel hoditani; evvel szem
ben Oroszorszâg epen csak azert kapasz- 
kodik az emberi haladâs szekerenek kerek- 
ktiii'lldibe. hogy visszaterelje a vallâsi fana
tizmus kdziepkorâba, hol al meghoditott 
rabszolga nemcsâk urat, hanem istent îs 
cserelt.

A „saent hâboru1' hirdletese tehât a leg- 

jobb sorozâsi eszkoz nagy Oroszorszâg- 
ban. Mikor a csodatevo szent kepek a 
szeraetes kotostorok homâlyâbol kivonul- 
nak a csatamezore, a fanatizâlt orosz pa- 
rasztsâg kesz eletet es veret ontani az 
orosa âllam es az orosz egyhâz egy sze- 
melyben megtestesiilo felkentjeert. Hiszen 
az egyediii iidvdzitd egyhâz a pogânyok 
ellen harcol es az istentelen Csernovicot, 
Lemberget, Krakot meg Boroszlât azert 
kell meghoditani, hogy ott is felepulhessen 
aa orthodox egyhâz aranyos fenyii bazili- 
kâja es Konstantinâpoly is csakis azert 
lesz eldbb-utobb Oroszorszâg zsâkmânya 
— legalâbb is igy âlmodta minden oroszok 
cârjainak legnagyobb ose: Peter câr — 
hogy az Aja Sofia templomân a ledontdtt 
fâlhold helyett felragyogjon aa orthodox 
kettos kereszt.

„Szent hâboru1 azert kell az orosz desz- 
potiznmsnak, mert meg aa o abszolut o»- 
kenye se tudnâ megmozgatni a merhetet- 
len orosz tdmegeket. Az orosz nemzetnek 
legnagyobb ellensege a cârizmus, amely 
csak kacerkodik az alkotmânyossâg mo
dern formâival. Nem a diurna es nem aa 
orosz nep akarta ezt a hâborut, hanem 
egyediii csak a hâborus pârt es a gyenge, 
tehetetlen câr csakis azert egyezett bele, 
mert rettegett a kitorni kesziilo pa- 
lotaforradailomtol. Az orosz nepet nem 
nemzeti aspirâciok hevitik. Politikai âbrân- 
dok nem viszik ot Europa csataterere. Le- 
igâzott orosz testverek csak — Oroszor- 
szâgban vannak es az oroszt, ha kancsu- 
ka, beklyd es Sziberia nem ijesztene, ugy 
egyenesen a brutâlis dnkeny megtestesi- 
tbje: a cârizmus ellen indulna. De a Ro- 
manovok ismerik mâr nepiiket. A szelid es 
jâmbor oros® parasztra az alkohol poklâ- 
val es a hit malasztjâval hatnak. Elbszdr 
pâliinkâval leitatjâk es aztân misemondo 
kegyszerekkel „szent hâborura1' izgatjâk a 
nemet, osztrâk, magyar ellen.

A vilâgtbrtenelemnek „vallâsi hâboru’1 
recipeje mâr reg elkopott. Miivellt, maga
sabb kulturâju nemzieteket a hit fanatizmu- 
sâval mâr nem lehet hâborura lelkesiteni. 
Nemzeti erzes, faji ontudat, hazaszeretet 
meg mindig lelkesedesre keszt, dte ennek 
forrâsâba merget onteni nincsen joga sen- 
kinek. A kozepeuropai szpvetseget e& a 
tiszta forrâs heviti. A lelkesedlesnek tiize 
dnmagâbdl meriți a hosies bâtorsâgnak 
mâmorât es a biztos diadal Iboldogitâ erze- 
set semmifele alkohol nem fiiti. Az orosiz 
„szent hâboru1’ a szesznek kekes szinii 
lângjânâl melegszik es az orosa fanatizmus 
butitdan brutâlis rohamât dicsoseggel tart- 
ja fenn a nemzeti lelkesedesnek tiszta on- 
tudata.

A „szent hâboru’1 templomi zâszlokat lo- 
bogtat, de pokoli celokat sizollgâl. A pokol 
pedig sotet, csak eppen a mi âgyuink ka- 
ndca vilâgit râ. Ennek fenyenel lâtjuk a 
cari dnkeny billincseit, melyet râ akar rak- 
ni Eurdpa meg szabad nepeire. A pokoli 
tervnek egyeb inventâriuma: az alkohol 
uralom, a kancsuka es Sziberia. Mindez 
csak a gyomrât egeti. a hâtât verdesi es 
a lâbât beklydzza a szegeny orosznak, de 
ittas fenyben pisîogo szeme csak a szent 
templomi zâszlot es a csodatevo kepet 
lâtja, melyet nagysziakâllu pdpâk meg a lo- 
veszârkokhoz kdzel is lobogtatnak feldi».



KErdEzoshoiiESEk a hadbavonultahrâl.
Elofizetoink kivânsâgâra hadbavonult csa- 

lâdtagjaikrol szivesen kerdezoskodiink es 
osszekotteteseinknel fogva a legrovidebb ido 
alatt vălaszolunk:

Az elmult heten illetekes helyrol a kdvet- 
kezo felvilâgositâsokat kaptuk:

*
Kaempf Mano cs. es kir. tiizer alezredes, 

aki bekeben a katonai lovaglo es hajto ta- 
nârkepzo intezet vezetesevel volt megbizva, 
mozgositâskor pedig a cs. es kir. 17. tâbori 
âgyus ezred parancsnoka letț, szeptember 
5-en mint beteg Schlosshof-ba szăllittatott. 
Jelenleg feliilvizsgâlati eljârăs (Superar- 
bitrierung) elott âll.

*
Toth Erno egyevi onkentes alvadâszrol 

reszvettel vettiik a hivatalos felvilâgosităst, 
hogy szeptember 19-en a cs. es kir. 2/9 moz- 
go tartalek korhâzban Ruma kozsegben 
meghalt es szeptember 20-ân ugyanott elte- 
mettetett. Toth onkentes az I. oszâlyu eziist 
vitezsegi ermet kapta, amellyel azonban ele- 
mâr kikezbesitheeto, amellyel azonban ele- 
teben mâr feldiszitheto nem volt.

Bojek Zoltân tart. zâszlosrol bizonyosat 
nem tudnak. Minden valosziniiseg szerint 
Rohatyn-nâl hosi halâlt halt, de ’ egyes em- 
berek azt âllitjâk, hogy megsebesiilten hadi- 
fogsâgba keriilt. A legvalosziniibb, hogy 
augusztus 30-ân Rohatyn-nâl elesett, a 42. 
szâmu Veszteseglajstromban is igy szerepel. 
Tovâbb kutatunk utâna.

*
Kerekgyârto Andrâs cs. es kir. 39. gya- 

logezred 10. szâzadbeli szakaszvezetorol âz 
ezred potzâszloaljânak kezelo-bizottsâga 
azt a vâlaszt adta, hogy augusztus 30-ân 
Rohatyn mellett megsebesiilt. Hogy melyik 
korhâzban tartozkodik ezidoszerint, nem 
tudjâk.

*
Dr. Cseh Bela cs. es kir. 68. gyalogezred- 

beli tart. hadnagynak az elesterol hivatalo- 
san semmit se tudnak, hivatalos ertesites ro
la nem jott, de a hadszinterrol visszatert 
sok sebesiilt âllitja es igazolja, hogy hosi 
halâlt. halt. Tovâbb kerdezoskodiink.

*
Tobbi kerdezoskodeseinkre meg vâlaszt 

nem kaptunk.
E heten a kovetkezok utân kerdezosko- 

diink:
Szmolenszky Jânos 4. Tiroler Kaiser Jâg.

Reg. 
Prikidânovits Jozsef 16. gyal. ezr. 
Musto Ferenc 16. nepf. gy. ezr. 
Harsânyi Andrâs 3. honv. gy. ezr. 
Dr. Bertalan Zoltân kadett 19. Feldjăger-

batalion
Dr. Szekely Sândor foorvos 85. gyal. ezr, 
Imre Jânos pottart. 83. gyal. ezr.
Farkas Gyula fohadn 8. honv. husz. ezr. 
Rockenstein Jozse eeo. tiz. 6. gyal, ezr. 
Herovics Jozsef kozhonved 31. honv. gyezr, 
Pillich Andrâs hadaprod 29. gyal. ezr.
Dr. Somossy Jozsef zâszlos 32. honv, gyezr. 
Simon Gyula kâplâr 35. Inf. Verpflegs Kol.

A nagy kerdes azonban meg az 6 verbe- 
borul.t tekintete elott is- ott lebeg a csata- 
ter-ek’kbdds pârâzatâban. Ennetk kerdo, tii- 
retaietleniil izgato elet a popâk fanatikus 
lâzitâsa se tudja kiolni a szivebol. A kerdes 
feladâsâban egy sziv — egy lelek barât es 
ellenseg. Ez a kerdes mindșn szivfcbl han- 
gosan vagy- hangtalanul, iniâban vagy kâ- 
romkodâsban kitor es vâlaszt kdvetel.

A kerdes: miert harcolunk?
A vâlasz nâlunk: a hazâert, a szabad- 

sag-ert, hitvesemert, a gyermekemert, 
anyâmcrt . . .

■ A vâla-SE; nâhik: sehol sincsen. A vallâsi
• fanatizmiis csak izgatni tud, de megnyug- 
tatni 6s ki’bekiteni nem. Isten orszâgâert 
csak imâdkozni le'het, se harcolni, se- meg- i 
haini er(e nem. A tiszta lelkesed’essel a za- 
varos fanatizmiis birolkra kelhet es ideig- 
orâig a fanatizmiis tdrneg sulya megabit- 
hatja a nagy ideâlokert harcolok hadât, de 
a gydzetem vegeredmenyben csak a tiszta | 
fejiieke lehet-. Ha pedig a fanatizmus olyan ‘ 
merhetetlen tomegeket mozgatna, hogy 
annak a jozan esz es a modern hadtudo- 
many gâtat vetnie nem lenne kepes. ugy 
*a „szent hâboru*’ felszabaditja aa ellenkezo' 
poius vallâsi turelmetlenseget is.

Europa kultur nemzeteinek mâr nem kell 
felnibk a kdzepkori baglyok huhogâsâtol.: 
A ■Zeppel'inek es 42-os mozsarak' korâban 
ikeptelenseg vallâshâboruk kisertetjârâsa. 
De az orosz „szent hâfcioru'1 peldâjân mâr j 
a seikli uliszlam is meghirdette a 
felfiold „szent hâborujât‘‘. Mohamed hivei-1 
nek fanatizmusa pedig van olyan rajongo, 
olyan fekezhetetlen, olyan szent es — ke- 
gyetlen, mint az orosz popâk orjongese . . .

Mlg â . hâboru tart, addig — mindenki 
gyoz. A hoditâs isteni oromet ideig-orâig 
meg â — szerbek is clveztek. Mig az orosz 
bâditâs ,a lâmborsâg es vallâsossâg orve 
lalatt rombol, gyujtogat es gyilkol; addig a 
nemet hoditâs,. a vernek es vasnaik ârnye- 
kâban. az egyseges idoszâimitâs zsarnok- 
sâgât es a megrongâlt es elhanyagolt vas- 
utvonalaknak hatalmi onkennyel elrendelt 
kijavitâsât nyujtja legujabb alattvaloinak. 
Boldog Galicia, szegeny Belgium!

Fdldes Artur dr.

fll-halâlliirEk.
A kovețkezo sorokat kaptuk:
,,E h6 23-ăn noveremhez, egy a cimemre 

szeptember 19-en a harcterre elkiildott tâ- 
bori levelezo-lap visszaerkezett, melyre 
tintaironnal irtâk râ: , Vissza! Meghalt". — 
E halălhirt egyik ezrednek, a levelezo-iap- 
ra iitott hivatalos belyegzojevel meg mint- 
egy hitelesen îs bizonyitottâk.

A sors azonban ugy akarta, hogy haîâî- 
hirem erkezesekor, mint iidiilo beteg, mâr 
â sztiloi otthonban lehettem es a csalăd- 
tagok szerencsesen elkeriiltek azt a nagy 
lelki megrâzkodtatâst, amit e hir tâvolle- 
tem eseten okozott volna.

E rovid ertesitesemmel talăn sikeriil tobb 
sziiloben, csalâdtagban remenyt ebreszte- 
nem, hogy nem mindenki 
ziil, kiknek tevedesek 
koltik“.

hal meg azok ko- 
folytân halâlhiret

T i ; ' ■ ■ ■ i rit: - yuT

îl Bafldfld-vasut
•. ■ -i. .tihi u.

. Mindenki tudja. hogy a most tombolo 
vilâghâboru Ienveseben nem egveb, 

’ mint a nemet ipar es kereskedelem 
harca az angolok ellen. Az angdl meg- 

. szokta volt, hogy a vilâgon elso fceres- 
kedelmi es ipari âllamkent szerepeljen 
es megis lassan be kellett iâtnia, hogy a 
nemet szorgalom eredmenyezte olpso 
es. jo âruk fokozatosan kiszoritiâk es 
veszedelemmel fenyegetik iparăt ’ es 
kereskedelmet. mely ereienek forrâsa. 
A ket hatalmas’ âllam kozt mâr regota 
folyik a hare, mely a vegen mâr oly 
âllapotokat teremtett. melvek mâr cșak 
fegyyerrel oldhatok meg.

Leghevesebben folvt a gazdasâgi 
hare Mezopotamia teriileteert. melyet a 
nemetek a Bagdad-vasut segitsegevei 
akartak megszerezni.

Es semmi sem jellemzi jobban az an- 
-golok munkâjât. mint a ..The Graphic” 
1913 mâjus 31. szâmâban olvashato 

Jdezet. melv. midon az angoloknak si- 
keriilt a Bagdad-vasut vegpontjait egy 
ideig a torokd'ktol megszereznibk. 
mondia: „a Bagdad-vasnttal felmeriilt 
veszelyek megsziintek es nem kell tob~ 
be felniink a nemetek invăzidiătdl In- 
didba eme ut feldr.

Va.i.ion miert is igyekszik Nemetor- 
szâg ezen a teriileten tert hoditani?

Nemetorszâg nagvipara szâmâra fo- 
leg tengerentuli tertiletekroî es tengeri 
utakon szerzi be a sziikseges nyers 
anyagot es ebben rejlik az- az indito ok. 
amelv a nemet toket arra kesztette, 
ho>gy tel.ies erovel tâmogassa az anaito- 
liai vasutak kiepiteset. Egv hosszu ideig 
tarto hâboru igen kdnnven Nemetor
szâg tel.ies tengeri korulzârolâsâval 
iârhatna. Mâr pedig. ha Nemetorszâg 
tengeri ut.iaitol megfosztatnek. elso- 
sorban szovoipara erezne meg ezt leg- 
inkâbb. Nemetorszâg rovid iddn belii! 
folemesztene a birtokâban levo nvers- 
anvagot. a nagv gvârak anvag nelkiil, 
a munkâsok munka nelkiil maradnânak 
s ez olvan nvomâst gvakorolna a ne
met âllamokra. hogy kenytelenek vol- 
nânak râ.iuk nezve rendkiviil kedvezot- 
len bekefolteteleket elfogadni. Mert Ne- 
metorszâgban a szovtr es ruhaipar 
egvediil kb. 5 millio embert foglalkoztat.

Eletsziikseglet volt tehât arrol gon- 
doskodni, hogy az amerikai. indiai es 
egviptomi gvapiu-piacok helyett mâst 
talâljanak. azaz a nemet nemzetgaz- 
dasâg kieheztetesenek olvkeppen valo 
meggâtlâsât. hogy nemet tokevel te- 
remtenek maguknak olyan gyapotter- 
melo videket. amelyen keresztiil az ut a 
szârazfolddn âllando szovetseggel biz- 
tositott âllamokon âtvezet. Ha ez ideje- 
korân letre iott volna. akkor uiabb be- 
kebiztositekot szerzett volna magânak 
Nemetorszâg. Egvideig a nemet gyar 
matokra gon'doltak. ezek azonban nem 
vâltak be. ugv. hogy belâttâk annak a 
sziiksegesseget, hogy a nemet toket 
ezen celbol mâs teriileteken is kell 
hasznositamiok es ilven teruletkent mu- 
tatkozott Mezopotâmia. Igaz. hogy ezt 
Anglia. Nemetorszâg ipari rivâlisa



azonnal szinten belâtta es addig. mig 
Nemetorszâg eletbevâgb erdekbol arra 
tbrekedett. hogv magânak a Mezdpo- 
t^tnjaba vezetb iitat biztositsa; Anglia, 
amel v nek erre nem volt sziiksege. mivel 
jengeri kereskedelmi utjait Nemetor- 
pzâg reszerol igen keves veszelv fenve- 
getie. minden ere.ievel ravetette magât 
a ;rnezopotainiai: ontozesekre, mialtal 
Nemetorszaggal szemben igen nehezen ’ 
orvosolhato elbnvbkre tett szert.

Ebbol eredt a Bagdad-vasut vegporn 
iânak politikai fontossăga. A vilâgke-j 
reskedekmnek es vilâgforgalomnak ev- 
tizcdek ota, legfontcsabb kerdese az. 
vaiion Kis-Azsiân keresztiil szabad-e 
az ut, vagv how ott valamelv nagyobb 
hatalom szâmâra kozlekedesi monopo- 
lium alakul-e ki. Ugv Nemetorszâg 
print Anglia az ©zen videkeken elnye- 
rendo , kozlekedesi monopoliumot elet- 
feladatânak ismerte fol. mert nem egye^ 
dîil a gazdasâgi rivajitas az. melv 
Angliât e tekintetbpn igen nagv teve- 
kenysegre osztokelte. nemcsak az elobb 
einlitett szbvoipari kerdes, hanem ai:- 
nak a teriiletnek geografiai fekvese is, 
amelvben Nemetorszâg ezen veszelvex 
ellen oltahnat keres. uiabb veszelvt ie- 
lent Angliâra. Ha t. i. a Bagdad-vasut 
kiepiil es az vegâllomăsaival egyiitt

nemet yagy nemettel szoyetseges ke- 
zekben van. akkor Angliânak legfeltet- 
tebb orszâga, legnagvobb kincse, India 
forog veszelvben. Annak idejen elegen- 
do volt a Suezi’csatorna folott valo ura 
lom, hoigy magânak Indiâti biztositsa, 
most azonban a kdzeli Kelet rendkiviil 
gvors fejlodese kovetkezteben a Suezl- 
csatorna birâsa erre a celra nem ele- 
gendo. mert a Kaukâzus es Nilus ko- 
zbtt szâmos ut keletkezhetik. melvek a
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Suezi-csatornat sziikseg eseten fblbs- 
legesse teszik.

Mâr az Uwnda-vasut epitese alkal- 
mâval vilâgossâ vâltak ezek az erde- 
kek. Azok a rendkiviili diplomaciai £££- 
feszitesek es koltsegek, melyekbe 
Angliânak az Ugarida-vasut letesitese 
keriilt, nem magyarâzhatok meg kelet- 
afrikai gyarmatainak erdekeibol. ha
nem elsosorban abbol, hogv a Nilus- 
videk kereskedelmi es kozlekedesi tc 
riilete es az Indiai-oceân kbzbtt szâ- 
razfoldi uton is meg egiv mâsik lit Is 
van a Kaukâzus es Nilus teriilete kozott 
es az Mezopotâmiân vezet keresztiil a 
Perzsa-bbolig s ez a Bagdad-vasut. A 
szbvetseges Ausztria-Mawarorszâg s 
a barați viszonvban levb Tbrbkorszag 
segitsegevel Nemetorszâg ravetette ma
gât erre az utra s igv tâmadt Nemetor
szâg aspirâcioja a kis-âzsiai es mezo- 
potâmiai kozlekedesi monopoiiumra is. 
S ez az. amit Anglia minden erejevel 
meg akar gâtolni. Nemetorszagnak 
ugyanis. ha ez az ut nemet es nem an- 
gol kezekbe keriil. mint a tobbi. nyilt 
ki.iarata van Del- es Kelet-Azsia,, to- 
vâbbâ az Indiai- es Csendes-oceân szi- 
getvilâga fele. Hogv mennyire magaeva 
tette Nemetorszâg ezt a feladațot. azt 
mutat.ia egyreszt a nemet tokenek a 

l Bagdad-vasutnâl valo nagv reszvetele, 
j mâsreszt Angliânak ezen idb dta mind- 
inkâbb eszreveheto ellenszenve. Ne- 
metorszâg a Bagdad-vasut kiepitescnek 

j tervevel egyetemben arra tbrekedett, 
hogy mâr elore is biztositson magânak 
a Hamburg-Amerika Linievel a Perzsa- 
obclben is nemet hajbkbzlekedest. 
Anglia mâr a terv kidolgozâsa elott 
tudomâst szerzett errol s minden ereje- 
vel azon volt, hogv ne csak meggâtol.ia. 
hanem egyszersmind magânak biztosit
sa a hegemoniât. Ezert a Bagdad-vo- 
nallal szemben neki lâtott az Eufrâtesz- 
Tigris ha.iozhatovâ tetelehez. hogy ez- 
âltal biztositson magânak uralkodo be- 
folvâst.

Angolorszâgnak fontos erdeke. hogv 
Elo-India es Afrika kozt, kiilonosen a 
Perzsa-bbblben idegen hatalom sem ke
reskedelmi sem katonai flottabâzist ne 
nverien. Minden ere.ievel arra torekszik. 
hogv a Perzsa-bbblben korlâtlan ur ma- 
radj on.

Nemetorszâg viszont azt hangoztatta.



hogv a Bagdad-vasut ertekebol iigen so- 
kat veszit, ha nem jut a tengerig es 
minden erejet arra osszpontositotta, 
hogjv az epitesi engedelvt Kuveitig meg' 
kap.ia.

Anglia azonban a tartomânyt el- 
ârasztotta iigvnokeivel es ott nagv. sok 
tekintetben ertektelen teriileteket vâsâ' 
roltatott meg alattvaloival. Âskâlodâ- 
sainak vege az lett. hogv 1901. augusz- 
tusaban megtortent a „kuveiti incidiens". 

■ a seik fellâzadt a torok fennhatosâg el' 
len es angol tengeresz katonâk segitse- 
gevel. kik az angol alattvalok teriiletei- 
nek vedelme cime alatt szâlltak sikra, 
onmagât fiiggetlennek deklarâlta. de 
tenvleg angol fonhatosâg alâ âllt.

A nemet ter.ieszkedes ellensulyozâsâ- 
ra azonban nemcsak ezt tettek az an* 
golok. A baszrai es bagdadi vila.ietek- 
ben nagv mennvisegii fdldet vâsârol- 
tak. foleg a vasut menten. Az dtven ev 
elott alakult Euphrates and Tigris 
Stream Navigation Co. monopolizâlia a 
ket folvon a gozha.iozâst. 1910-ben ezt 
a monopoliumot 65 evre meghosszabbi- 
tottâk. de nevleg a târsasâg tordk lett 6s 
nvolc kdziil negv igazgatosâgi tag ma- 
radt csak angol. Ennek dacâra befolvâ- 
suk itt biztos.

A hajozâsi vonalak fe.ilesztesevel 
igyekezett a Bagdad-vasutat annvira 
leiaratni es ertekteleniteni. hogv az le' 
telet csak nagv kiizdesek ârân fogja 
biztosithatni. Itt ugvanazt a iâtekot lat- 
liuk, amelyet Anglia annakidejen a Suezi- 
csatorna kiepitesekor iizott. t. i. azt, 
hogv a vonalat es kiilonosen annak ki' 
epiteset minden âron meg akarta gâtol- 
ni es ertekesiteset lerontani. hogv az- 
utân sajât kezebe terelje.

Nemetorszâg es Anglia hâboruia te- 
hat mâr reg folvik. Most vegre fegyr 
verhez kellett nvulni. Es most mutatko- 
zott csak a nemet gazdasâgi elet ke- 
meny megalapozottsâga, melv a belso 
megelhetest biztositia es a gazdasâgi ki 
eheztetesnek lehetoseget igen messze 

.iddre kitolia. Ezert szeretne Anglia a 
hosszu ideig tarto hâborut.

I
|

tatonai tantadd.
Kerdes: 1892. evben besoroztak katonâ- 

nak, tanulmânyaim folytathatâsa vegett 
szabadsâgoltak; az âltalânos mozgosităskor 
behivtak, de mert beteg voltam, korhâzba 
keriiltem. Feliilvizsgâlo-bizottsâg ele âllî- 
tottak, hazakiildtek s a katonakonyvembe 
a kovetkezoket irtâk be: „Superarbitriert, 
derzeit untaugich, biirgerlich erwerbsfăNg,
bis Fruhjahr zu beurlauben”. Kerdesem az, I 
vajjon nepfelkelo vagy szabadsâgolt kato- 
na vagyok-e. Ha nepfelkelo, reszt kell ven- j 
nem a november 16-an kezdodo bemutato 
szemlen, ha pedig nem vagyok nepfolkelo, j 
resztvehetek-e a polgârsâg egyeb hâborus ' 
akciojaiban, peldâul a polgârorsegbenf?

Felelet: Ketsegtelen, hogy on szabadsâ- 
golt katona. Mivel azonban szabadsâga ta- 
vaszig tart, az onkentes orsereg szolgâla- 
tâban es egyeb hasonlo akcioban mincKen 
akadâly nelkiil reszt vehet.

*

Kerdes: 26 eves gyogyszertârtulajdonos 
vagyok, Nagyfoku terdsurlodâs miatt mind- 
hârom sorozâs alkalmâval alkalmatlannak 
talaltak. A most elrendelt nepfelkelo be
mutato szemlehez keriilok. Ha esetleg be- 
vesznek, gyogyszertâram vezeto nelkiil ma- 
rad, ami engemet anyagilag tonkretesz » 
mivel a megyeben kolerajârvâny van, az en 
bevonulâsom kozegeszsegiigyi erdekeket is 
serf. Mit tegyek?

Felelet: A bemutato szemle elott felmen- 
tese erdekeben semmit se tegyen. Ha a be
mutato szemlen alkalmasnak talâljâk es be- 
sorozzâk, akkor a varmegyei tiszti ioorvos 
hivatalbol kerelmezze a felmenteset a hon- 
vedelmi minisztertol. Ezzel pârhuzamban 
On is adj on be egy egesz rovid kervenyt, 
melyben az indokokat felsorolva adja eld 
ugyanezt a kerest s csatolja hiteles rnaso- 
latban a varmegyei tiszti foorvosnak mâs 
uton eloterjesztett kerelmet is.

Kerdes: 32 eves iigyved vagyok, katona 
nem voltam, tehât B) osztâlyu nepfolkelok- 
hoz tartozom. Fel vagyok veve a katonai <5s 
honvedsegi vedok lajtromăba es tagja 6s 
szavazobirăja vagyok a vărosunkban sze»- 
vezett rogtonitelo birosâgnak. Honved v6- 
doi tisztem es rogtonitelo birosâgi tagsâ- 
gom mentesit-e engem a november 16-an 
kezdodo nepfelkelo bemutato szemle alol. 
Kerhetem-e vagy kerjem-e e cimen a fel- 
mentesemef?
Felelet: A bemutato szemlet be kell vâr- 

nia es csak ha alkalmasnak talâltâk es be
soroztak, akkor kerelmezze a rogtonitelo 
birosâg elnoke az On felmenteset. Legcel- 
szeriibb, ha ezt tâviratilag teszi, a tâviratot 
a honvedelmi miniszterhez intezze.

HemzethOzi hadifogolj-tgjozmtny.
A hadviseles egyseges ăs egydntetii 

szabâlyozâsâra irânyulo kiserletek mâr 
regebben megindultak az egyes allamok 
kozott. Az erre vonatkozolag folyajmatba 
tett târgyaiâsoknâl azon elv jutott elisme- 
resre, hogy a hâboru nem a jogtalansâg- 
nak, a jogszabâlyt nem ismero onkeny es 
eroszaknak bekovetkeztet, hanem csak a 
■beke jogâllapotânak elitâvolodâsât es a be- 
ke szabâliyainak mâs jogszabâlyokkal 
valo helyettesiteset jeîenti. A hâboru 
egyik — ketsegteleniil a legnyomosabb — 
eszkoze a nemzetkozi viszâlyok elinteze- 
senek; az eroszak alkalmazâsât tehât a hâ
boru celja kell hogy kbrlâtozza. A jog 
uiralma a harcolo felekre is kiterjed es 
ezert tartottâk az âlilamok szuksegesnek 
a hadviseles szabâlyait lehetoleg egyez- 
menyileg kodifikâlni es ami ezzel egyen- 
loen fontos, e szabâlyokat egyben huiman'i- 
zâlni. Az erre vonatkozolag megtartott 
târgyalâsok legfontossabbika az 1907. ju- 
nius ho 15-etol oktober ho 18-âig Hâgâ- 
ban megtartott u. n. mâsodîk bâkeertekez- 
îet, imil'eyen a monarkiân kiviil 43 âllam 
meghatalmalzottja vett reszt.

Az itt letrejott egyezmenyek koziil ti- 
zenkettdt majdnem valamennyi hatal’om 
elfogadott, sajât torvenyei koze becikke' 
lyezett eș a most folly o veres leszâmolâs- 

ban ezeknek iidvds hatâsa ketsegjtetenal 
ârezheto.

Igaz ugyan, hogy a szovetseges teatal- 
mak vegso tehetetlensegiikben diicso fegy- 
vereink âltal okozott sulyos helyzeteikbâ» 
nemelykor az egyezmenyek âthâgâsa âl
tal tudjâk csak magukat kirântani, de ez 
nem vâltoztat azon ai tenyen, hogy ily 
megsertesei a hâboru jogânak csak kive- 
tefesen es akkor is legtobbnyire kenyszer- 
helyzetben tortennek csak meg.

Az ezen egyezmenyeknek egyik teg- 
tdbbszor hajiigoztatott es elbfordldd resze 
•az, amely a hadifoglyokrdl s azokkal vale 
bânâsrol szoi. Szâmtatan — egesz hadse-r 
reget kitevo —• azon katonâk szâma, ki- 
keit ru el'lenseges orszâgok hadseregeifodl 
ugy mi, mint szovetsegesiink, foglyul ej- 
tett es elkeriilhetetlen volt âz is, hogy 
konnyebben es sulyosabban megserult hog 
katonâink ellenseges fogsâgba ne essenek. 
Kdzelrdl erdekel tehât azon nemzetkozi 
szabâlyok âltalânos isrrerete, amelyek a 
hadifoglyokra vonatkozolag az osszes had- 
viseld feleket egyarânt kotelezik.

A vonatkozo szabâlyzat mindenekeldtt 
kimondja, hogy nemcsak a hadsereg es a 
nephiad (militia) tagjai, hanem az ellenseg 
kozeledtevel fegyvert ragado lakossâg es 
ezenfeliil a hadsereget kisero, bar kozvet- 
leniil nem ahhoz tartozo egyeneknek 
(mint sajtdtuddsitok, szâllitdk, markotâ- 
nyosok stb-nek) joguk van arra, hogy 
elfogatâsuk eseteben az ellenseg ugy bân- 
jek veliik, mint hadifoglyokkal. Mâr ezen 
intezkedesbol is nyilvânvald, hogy a ,,ha- 
difogol'y'1 âllapot semmikep se jeleniheti 
azt, hogy az illeto elfogott tiszt vagy ka
tonai az ellenseg onkeny eroszaki uralma 
alâ keriil. Ezt elkeriilendo, vildgosan intez- 
kedik a szabâlyzat es elrendeli, hogy a 
hadifoglyokkal emberiesen kell bânni es 
azok nem a foglyul ejto egyenek vagy csa- 
pattestek, hanem az ellenseges kormiâny 
hatalma alâ kerulnek. Az emberies bănâs- 
mdd gyakorlati keresztiilvitelere szâmos 
szabâly van felâllitva, melyek mindegyike 
minimum, vagyis csak a foglyokkal valo 
bânâsmod legalsd hatârât szabja meg — 
nem zârvân el a foglyul tarto âllamokat 
bnlerdekiikkiel osszefero egyeb, meg eny- 
hebb rendszabâlyok esetleges alkalmazâ- 
sâtol.

A hadifogliyok rendfokozat tekinteteben 
csak annyiban kuldnboztetnek meg, hogy 
a tisztek munkâra nem foghatdk es fize- 
test es pedig oly ftzetest kapnak, mint a 
melyet az oket foglyul tarto âllam fizet 
hasonrangbeli sajât tisztjenek. A legeny- 
segi âllomânyba tartozdk, mint munkâsok 
alkalmazhatok, de csak kepessegiikhez 
merten, nem tulsâgos es a hadmiiveletek- 
kel nem dsszefiiggd munkâlatokra.

Ezert termeszetesen d'ijazâs jâr a fog-| 
lyoknak, mely nem lehet kisebb annâl a 
diijazâsnâl, mint amely hasonmunikâra 
a belfdldi hadsereg katonai tagjai 
alltai teljesitett monkâert jâr. A 'ki-l 
erdemelt munkadij azonban nem a fog-I 
lyoke, hanem az helyzetiik javitâsâra kell 
forditar.i, vgy hogy csak a megmaradj 
fe'esleg adatik ki reszukre — szabaduJ 
lâsukkor.

A foglyok âllandd orizet alatt, de — hal 
csak a melldzhetlen biztonsâgi szemponl 



tok idolegesen meg nem kovetelik — nem 
elteârtan tartataak. Becsul'etszdr.a szaiba- 
don engedhetok, de sem a foglyul tarto 
orszâgnak nem all kotelessegeben ezt en- 
gedelyezni, sem a fogolynak nines joga ezt 
kovetelhetni, viseont nem is kenyszierithetd 
arra, hogy ate ilykep felajânlott szabadlsâ- 
got elfogadja. Nevezetesen, bar a becsii- 
letszoval erositett fogadalcm tartalmât 
nem szabâlyozza az egyezmeny, megis 
kimondja, hogy ha az ekep szabadon bo- 
csajtoitt togoly ismet fegyvert ragad akâr 
a szabadonbocsâjto âllam, akâr ennek szo- 
vetsegese ellen, elveszti azon jogât, hogy 
ujabb elfogatasa esetere hadifogolykent 
bânjanak vele es birosâg ele âllitando.

Vegiil gondoskodik a szabâlyzat egy 
nyilvântarto tudakozodo iroda felâllîtâsâ- 
rol, hoi minden egyes hadifogolyrol egyenl 
lapot vezetnek, melyek a bekekotes utân 
kolcsdnosen kicsereltetnek, mikent ,azt is 
elrendeli, hogy a bekekotes utân a hadi- 
foglyokat a leheto legrovidebb ido alatt 
hazâiukba vfesza kell! bocsâjtani.

A monarkia es Nemetorszag becsiiletttl 
felel meg e teren is vâllalt kdtelessiegei- 
nek, bâr nyilvânvalo hogy hadifoglyaink 
nagy szâmânâl fogva nem ikis terhet es 
rnunkat kell vegezniink. Mindenesetre sok- 
szorosan tobbet, mint ellensegeinknek, kik 
ez i'ranyban elikovetett szoszegeseikert is 
felelni es biinhodni fognak.

Kalman Eleiuer dr.

tate hadifoglvohhal es inter- 
rtâltalikal.

A wieni „Kozponti hirado es tudakozo 
iroda hadi foglyok reszere‘‘ egy rdvid tâ- 
jekoztatot bocsâtott ki arrol, hogyan leve- 
lezhetiink hadfifoglyokkal.

A) Kozdnseges levelkiildemenyek hadi- 
foglyok es internâltak reszere ibermente- 
sen. nyitott boritekban a levelszekrenyek- 
be dofohatok. A boritek elsd oldalâra a 
cimzettnek lehetoleg pontos cime irando, 
a bal elso sarkâba pedig olvashato betiik- 
kel ez a felirăs: „P r i sonnier de 
g u e r r e“. A hâtlapra a feladonak nevet 
es cimet kell irni. Oroszorszâgba kiildott 
leveleknel fokepen a rendeltetesi hely ne
ve kisebb betiikkel a bal sarokba megjelo- 
lendo, hogy orosz betiikkel a nev âtirâsâ- 
ra hivatalunknak eleg helye maradjon. Az 
igy kiallitott levelek a posta utjân hozzânk 
erkeznek, ahonnan cenzurâlâs utân a ki- 
vânt cimre tovâbbitjâk. (Lemberggel es 
Kelet-Galiciâval jelenleg nem lehet leve- 
lezni.)

B) Penzkuldemenyek hadifoglyok szâ- 
mâra Oroszorszâgba, Szerbiâba es Mon- 
tenegroba (kiveve Angliât, Franciaorszâ- 
got es Belgiumot) szinten hivatalunk koz- 
vetitesevel kiildhetok, ha az âtvevo pontos 
cime meg van jelolve. A penzosszegek le- 
hetoleg az illeto orszâg penznemeben je- 
lolendok meg es csakis kizârolag ibank- 
jegyekben kiildhetok hivatalunkhoz.

C) A hadifoglyok reszere csomagszâllit- 
mânyok es tâviratok ez ido szerint nem 
kiildhetok.

A tudakozodo iroda cime Zentral Bureau 
fur Kriegsgefangene Wien, I., Jasomirgott- 
strasse 16.

flngolok es oroszok Perzsiăban
A vilâgtortenelem aligha ismer terme- 

szetellen.esebb szovetsegeseket, mint az 
angol es az orosz. A koztiik fennâllo faji 
es nyelvi ellenteteken kiviil is minden er- 
dekiik homlokegyenest ellenkezik. De a 
„nagy felosztok" egyszeriien fiiggoben 
hagytak minden versengest aikkor, midon 
a ,,nemet militarizmusnak“ csufolt europai 
civilizâcidt akartâk megfojtani.

Pedig Grey es Sassanow, a balkâni bo- 
szorkânykonyha nagymesterei meg nem 
felejtettek el a szerb-bolgâr szovetseg csu- 
fos historiâjât; lâttâk, hogy ott a ko- 
zeli nyelvrokonsâg es az egykori kozds 
protektor ellendre, meg az elîso hâboru be- 
fejezese elott hajbakaptak a szovetsegesek. 
A londoni es petervâri dipiomatâk egy- 
arânt tisztâban vannak azzal, hogy az en
tente esetleges gyozelme csak siralmas ci- 
vodâst, uiabb elet-halâl harcot eredme- 
nyezne Anglia es Oroszorszâg kdzott. A 
■szovetseges tâborban csak arra toreksze- 
nek, hogy a versenges csak a „berlini* be
kekotes utân kovetkezzek be.

Az angol-orosz ellentetek a Dardanellâk 
kerdeset szâmonkiviil hagyva, leginkâbb 
Perzsia tervezett felosztâsa koriil elesed- 
tek ki. Mindket nagyhatalom perzsa to- 
rekveseinek szâzadokra visszanyulo tor- 
teneti hâttere van. Ugy lâtszik, hogy egyik 
fel sem, akart addig a perzsa iigyekbe avat- 
kozni, amig ez a szerencsetlen orszâg erOs 
es gazdag uralkodok jogara alatt virâgzott. 
Kivârtâk, mig Perzsiât a mongolok. turk- 
menek es szeMsuk-torbkdk tâmadâsai meg- 
gyengitik s kifârasztjâk es csak azutân 
rontottak râ a diplomâcia mergezett riyi- 
laival. A legelso orosz siker az 1723-ik 
esztendore esik, amikor a deltele terjesz- 
kedd oroszok Mahmud perzsa fejedelmet a 
Kaspi-to deli es nyugati partjân tetemes 
teriiletek âtengedesere kenyszeritettek. 
Anglia mâr akkor feltekeny szemmel nezte 
az oroszsâg erosodeset es ketes sikerii ha- 
divâUalatok helyett a diplomâcia fortelyait 
vette igenybe. Eszkdziil Kerim-Khăn, egy 
vitez, de politikai cselszdvesekben jâ- 
ratlan, kurd szârmazâsu fejedelem kinâlko- 
zott, aki Angliâval 1763-ban szinleg el'o- 
nyds barâtsâgot es kereskedelmi szerzo- 
dest kotott. A „barâtsâgos" angolok, akik 
mâr akkor is ertettek a modjât, mikent le
het kis âllamokat szovetseg iiriigye alatt 
kifosztani es elpusztittatni, (lâsd: Belgium) 
râbirtâk Feth-Alit, Kerimnek egyik tehet- 
segtelen utodjât. hogy az oroszokkal ere- 
lyesen. szâlljon szernbe. Ennek az erelynek 
az lett a kovetkezmenye. hogy Perzsia a 
gulisztâni bekeben (1813.) Georgia nagyre- 
szerol kenyteîen volt lemondani Oroszor
szâg javâra. Feth Aii megint szerencset 
prdbâlt, de 1 evvel kesobb ismet kudarc 
erte s ekkor a turkmancsai bekeben (1828. 
februâr) Erivant, Edzmiadint es Nachicse- 
vant ât kellett engednie az oroszoknak; 
ezenkiviil hadisarcot is fizetett es meg kel
lett fogadnia. hogy nem tart tbbbe a Kaspi- 
tengeren hajdhadat. Ime, az orosz hiiberi- 
seg kezdete! Aii halâla utân Mehmed sah 
keriilt a perzsa tronra, aki majd az ango- 
lokra, majd az oroszokra hallgatott es te- 
tova politikâjânak eredmenyekent 1860- 
ban Rest es Astrahad kikdtot âtengedte az 

orosz hajoknak. Naszr-Eddin feiszâzados 
uralkodâsa betetdzte a kettos befolyâst 
1857-ben Anglia Herat megszâllâsânak iirii- 
gye alatt flottâjâval bombâzta a perzsa 
partokat, Oroszorszâg pedig a turkomen 
Merv elfoglalâsâval Perzsia kozvetlen 
szomszedja lett. (1882.) Azota Perzsiât 
mindket nagyhatalom leteritett zsâkmâny- 
nak tekintette es igyekezett egyelore 
bekes uton felosztani. Az 1905-ik evi 
angol-orosz egyezmeny szinte nyiltan 
kijelenti, hogy a ket âllamnak Per
zsia milyen iigyeibe van beleszolâsa.

Azâta orosz katonâk tâboroztak 
Teherân utcâin es az ârnyekfejedelmek 
minden lepeset Moszkvâbol es Petervârrol 
irânyitottâk. Az angol sajto hamarosan 
eszrevette, hogy Oroszorszâg a szer- 
zddes ellenere is tulsulyra jut Perzsiâban 
es nem sziint meg az orosz barâtsâg ellen 
izgatni, meg a nemet-orosz hadiizenet nap- 
jân sem. Azota sok mindennel megalkudtak 
Albion fiai: hindu segitseggel szeretnek 
Egyptomot, egyptomi segelîyel Nemetor- 
szâgot, Japan szdvetsegevel a lâzongo In- 
diât, a câr segitsegevel Torokorszâgot le- 
gyoztji . . . De vajjon ki lesz a szovetsege- 
siik. ha a nagy felosztâs vagy felosztatâs 
utân, dsszeutkdzik a kapzsi feltekenyseg s 
az eroszak politikâja?

Csodaboflarah.
♦

Valamelyik ești lapunk meseli:
A harcterrol visszajott egy honved szăza, 

dos, aki elmondta, hogy Przemyslnel szâza- 
dât 1200 lepesrol hârom uteg tiizer, 2000 
lepesrol egy osztag kozâk es 5000 lepesrol 
het zâszloalj gyalogsâg lovoldozte. Mind- 
annyian tudjuk, hogy a technikai vivmânyok 
meg ma sem fejlodtek annyira, hogy gya
logsâg otezer lepesrol lovoldozze ellenfelet. 
Ezt a keptelenseget vagy ,,P. F. honved szâ- 
zados“ mondta es akkor nem igy mondta — 
viszont, ha igy mondta, nem volt ezâzados.

Egy kep. Egy melynyomăsu kep. Hegy- 
oldalon târlo, a tarlon egy hadnagy. A 
hadnagyon csinos vâszonruha es egy kard. 
Semmi mas. A kep cime: „Eloorson". Aki 
soha eleteben nem volt katona, meg annak 
is helyesebb îogalma van az eloorsrol, sem- 
hogy higyjen a kep eredetisegeben. Minden 
orvezeto âlmâban is elmondja, hogy az elo- 
ors mindent lâsson, de ot ne lăssa senki. Nem 
valoszinii tehât, hogy egy hadnagy eloorson 
kiiil a domboldalra — bekefelszerelessel. fis 
meg valami: a hadnagyot, akit a kep âbrâ- 
zol, szemelyesen ismerjiik. Kâr, hogy măr 
tavasz ota nem hadnagy, mert mint rokkan- 
tat orok idokre alkalmatlannak talâltâk es 
tobb mint egy feleve egy gepgyâr muszaki 
alkalmazottja. Itt van Pesten, itt is marad. 
Valosziniileg orbmmel lâtta meg ket ev elot- 
ti fotogrăfiăjât melyen nyomva, egeszen me- 
lyen nyomva . . .

Orbkbs panasz volt meg nemregiben a ne
met nyelv hasznălata a hadseregben. Ma 
minden ujsâghir es cikk tele van katonai 
szakkifejezesekkel, ezek alkalmazăsănăl



azonban szigoruan iigyelnek arra, hogy am!! 
tudnak, azt nemetul tudjâk. Pedig a hadi- 
szâllăs, roham stb. igen szep magyar kife- 
jezes es azt is megertenok, ha a ,,battri“ he- 
lyett veletleniil ,,uteget“ irnănak. Szâz es 
szâz katonai fogalom van, amelynek magyar 
megjelolese a nyelv szellemet se serti 6s 
megis ugy lehet, hogy jobban imponăl az 
idegen kifejezesekkel megrakott tudositâs, 
mintha meg is ertenok . . .

9 magyar nyelv es a legfelsObb 
katonai tMnysztik.

A kozos hadero legmagasabb birosâga 
Becsben szekel. Elso nyilvănos târgyalâsât 
e legfelsobb katonai torvenyszek a napok- 
ban târtotta.

Elnok volt von Colârd tâborszernagy. A 
târgyalâst Zelbr Bohumil tâbornok hadbi- 
ro vezette. A legfelsobb torvenyszek tagjai 
voltak a tobbi kozt Fiedler vezerornagy, 
Weikersheim herceg, gârdaezredes.

A vâdat Fattinger, ezredes hadbiro kep- 
viselte, a vedelmet dr. Szilăgyi Arthur Kâ- 
roly, udvari tanâcsos. sz. kv. ornagyhadbird, 
budapesti iigyved, lătta el.

Dr. Szilăgyi Arthur Kăroly a becsi cs. es 
kir. legfelsobb katonai torvenyszek elott a 
vedelem bevezeto reszet magyar ui adta eld, 
Magyar felszolalâsa a birosâg reszerol is 
teljes megnyugvâssal fogadtatott. Ennek 
igen nagy elvi jelentosege van. Ugyanis ma- 
gâban foglalja annak elismereset, hogy a 
kozos hadero tenyleges szolgâlati koteleke- 
ben nem allo vedo, meg ha tudja is a ko- 
zos hadsereg szolgâlati nyelvet es meg ha 
a szolgâlati nyelven folyik is a târgyalâs, 
annak ellenere, hogy a cs. es kir. legfelsobb 
katonai torvenyszeknel, a katonai biinvâdi 
perrendtartâs ertelmeben legkesobb 12 ev 
mulva emelkedik ervenyre, az a perrendtar- 
tăsszabtâ elv, hogy mindazokban az figyek- 
ben, amelyek hozzăja Magyarorszâgon âl- 
lomâsozo katonai alsobirosâgoktol vagy itt 
âllomăsozo măs katonai igazsâgiigyi hatosâ- 
goktol erkeznek, a târgyalâs nyelve a ma
gyar nyelv lesz; mâr most magyar nyelven 
szolalhat fel, mert a katonai vedok lajstro- 
mâba felvett magyar iigyvednek a kozos had
sereg szolgâlati nyelven tudnia, vedoi ko- 
telessegebol kifolyoan, nem kell.

Ezt az elvi nagy kerdest juttatta megol- 
dăsra a vedo ontudatos eljârâsa. Neki ko- 
szbnheto, hogy măr most a cs. es kir. leg
felsobb katonai torvenyszek elso felebbezesi 
târgyalâsân a magyar nyelv a katonai biin- 
vâdi perrendtartâs biztositotta fontos szere- 
peben megj elent.

Helyesen cselekedett azonban a vedo ak- 
kor, midon vedobeszedenek folytatăsât ne- 
metiil mondta, hogy ezâltal a szobeliseg es 
kozvetlenseg minden elonyet a legteljesebb 
mertekben ervenyesithesse a vâdlott javâra.

A legfobb katonai torvenyszek tapintatos 
eljârâsa mindenesetre hozzâjârul ahhoz, 
hogy az alsobb birosâgoknâl is az uj kato
nai biinvâdi perrendtartâsnak a magyar âl- 
lamnyelvre vonatkozo elvi hatârozatai min- 
den fennakadâs nelkiil bevonulhassanak a 
târgyalotermekbe. —y—n.
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Olaszorszag sBinkgsssegi politikaja.
Meg egvre izgatia a kedelyeket az a 

kerdes. hogy miert vonta ki magât 
Olaszorszag a nepek merkozesebbl,

Ez izgato kerdesre. valaszkeppen 
arra kdriilmenyre mutatnak az olasz la- 
pok, hogv Italia minden nagyobb kri- 
zisben. mikent a multban. ugv most is 
a szabad keznek azt a politikâiât biz- 
tositja magânak. amely az 6 erdekei- 
nek legiobban felel meg.

Âm a reâlis erdekek ilven rideg mer- 
legelese csak akkor lenne helvtâlld. ha 
Italia elozetesen semmifele hatalmi ala- 
kulâshoz nem csatlakozott volna: de 
mint harmasszbvetseg egyik nagyhatal- 
mânak erkolcsi folenvet. telljesen lerom- 
bolja a szdvetsegi viszonv olyan ro- 
mantikus âpolâsa. amely csak a pilla- 
natnvi haszon biztositâsâhoz van kotve.

Olaszorszag saiâtsâgos magatartâsât. 
— nem emlitve a politikai es egyes gaz
dasâgi okokat. — sokkal melvebb. belso 
reâlis okok irânvitiâk. amelyek koziil 
elso sorban Olaszorszâgnak hihetetlen 
arânvokban kibontakozo kulkereskedel- 
mi merlegere kell râmutatnunk. amely 
egyik kdvetkezmenve az olasz ipar s ke_ 
reskeddem, valamint az ezzel karoltve 
iâro vasuti es haiczâsi k '’lorn hatal- 
mas f°"‘lodesenek.

Olaszorszag kivitele az utobbi 10 ex
tend'd alatt 80 szâzalekos. Franciaor- 
szâg csak 50 szâzalekos. Anglia pedig 
csak 45 szâzalekos tobbletet mutat ki. 
Figyelembe veendd meg. 'hogy Olasz- 
orsz.âgnak ugy szârazfoldi hadserege, 
mint hadiflottâia szinten or-asi mertek- 
ben feilod'ott.

Ennek a gazdasâgi fellendulesnek el- 
teto eleme. ltikteto ereje a szen. amely- 
lvel azonban a termeszet nagvon mos- 
toha elbânâsban reszesitette Itâliât.

Olaszorszâg kenytelen ez okbol szen- 
szukseglete oroszlânreszet kulfdldrol fe- 
dezni. mig a belfdldi szentermelese alig 
veheto figyelembe, amennyiben 1912. 
evben mindbssze csak 600.000 tonna si- 
lânv minosegii barnaszenet termelt, a 
mely hatalmas gvâripara iizembetartâ- 
sâra. vasuti es haiozâsi forgalmânak ro- 
hamos szaporodâsa folytân a mintegy 
6 millio tonnâra rugd evi hâzi sziikseg- 
letenek fedezetere elegtelen. Innen van 
az. hogv utobbi idoben evente tobb mint 
11 millio tonna koszenet. koszenkok- 
szot. illetve briguetet. volt kenytelen 
kiilfoldrdl beszerezni. Angliâbol 1913. 
evben 9.8 millio tonna koszenet. 71.000 ( 
tonna kokszot, 253.000 tonna briquetet 
liozatott be. a tobbi — ennel sokkal cse- 
kelyebb mennyisegben — Franciaor- 
szâgbdl es Belgiumbol szârmazott.

Ha tehât Olaszorszâg is beleavatko- 
zik a hâboruba. akkor ezt a hatalmas ■ 
szenmennyiseget az ellenseges âllamok 
teruleterol tobbe nem szerezhette volna 
be. ami gyâriparânak. gazdasâgi elete- 
nek vegzetes osszeomilâsâval egyertel-

*) Lapunkban Olaszorszâg semlegessege- 
hek indito okait mâr egyszer meltattuk. 
E bekiildott cikket, bâr nem minden ko- 
vetkeztetesevel ertiink egyet, megis aktuâ- 
lis tartalmânâl fogva kbzoljiik. 

mii lett volna: ami egvuttal vasuti es 
tengeri forgalmât. fokent azonban hadi- 
flottâiânak cselekvo kepesseget meg- 
akasztotta volna.

Igaz. hogv ezzel szemben Olaszor
szâg lenyegesen segithetett volna a ba- 
ion. ha szensziiksegletet Amerikabol. 
vagv Svâicbol fedezte volna. Alig szen- 
ved azonban ketseget. hogv Olaszor
szâgnak a hâboruba valo beavatkozâsa 
eseten. Amerika reszerdl kockâzatos 
lett volna a szennek tovâbbitâsa. mert 
Anglia ezt a szenet. mint hadiârut egy- 
szeriien lefoglalta volna: meg kevesbbe 
tiirte volna Svâjc. mint szigoruan sem- 
leges âllam. hogv a szenet orszâga te- 
riiletet âtszelo vasuton tovâbbitsâk.

Ami pedig Ausztria-Magvarorszâg es 
Nemetorszâgbol esetleg fedezheto szen
nek elszâllitâsât illeti. elvitâzhatatlan 
tenv. hogy Ausztria-Magvarorszâg. 
mint a foldraizi fekvesenel fogva Olasz- 
orszâgra nezve legalkalmasabb szenbe- 
szerzesi forrâs. tapasztalat szerint ha- 
zai sziiksegletet sem tudia belfoldi szen- 
nel fedezni. ugv hogy evente csak 23 
ezer tonna koszenet. 72 ezer tonna bar
naszenet es 16 ezer tonna kokszot tud- 
tunk Olaszorszâg reszere elszâllitani.

Mint egyedul szâmbavehetd szenter- 
melesi forrâs Nemetorszâg iohet tekin- 
tetbe. Am figyelembe veendd az a fon- 
tos kdriilmenv. hogv Itâlia 1913. evben 
Nemetorszâgbol 1-2 millio tonna szenet 
hozatott be. amelynek 2/3-ât halo es csak 
x/3-ât> vasut tovâbbitotta. A tengeren 
valo szâllitâs. konnven ertheto indokbol. 
teljesen ki lett volna zarva hâboru ese
ten.

Ami pedig a vasuton leendio tovâbbi- 
tâst illeti. e teren szâmos. szinte lekuzd- 
hetetlen nehezseg meruit volna fel. mert 
Nemetorszâg sziiksegletet oriâsi mer- 
tekben kellett most fokoznia. a szenter- 

MARTON ALAJOS
CS. Es KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA 12.
Bordistffitiâftfk mtiipari cikkek raktâra.

Nagy vâlasztek kiilonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglasok- es dijloveszetekre 
■— alkalmas tiszteletdijakban.

Elsorendw atibdrdnddk,berendezett  s dres «tităskâfc.

Toilette-necessairek.

rnelest pedig munkâshiânv miatt korlâ- 
tozni volt kenytelen. viszont vasutjait 
elso sorban hadicelokra kellett lekdtnie, 
ugv. hogv a rendelkezesere âll;6 csekelv 
szenkeszletet sem tovâbbithatta volna 
el Olaszorszâgba.

Mindebbol az tunik ki. hogv Olaszor
szâg magatartâsâra ebben a hâboruban 
elsdscrban a szenkerdessel osszefuggd 
gazdasâgi es katonai szempontok voltak 
befolyâssal.

Welwart Beno.

Felelos szerkeszto:
Dr. SIMON ELEMeR orszâggy. kepviseld. 
A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvâllalat 

r-t. adja ki.
Merkantil-nyomda (Havas es Lehner) VIII., 

Nemet-utca 27.

Uriasszonyok 
es urileânyok, 

akik a hâboru folyamân âllâ- 
sukat veszitettek, a KULUGY- 
HADUGY hetiszemlenel biztos 

keresethez jutnak. ♦♦
Jelentkezni lehet delutânonkent 2—4 
ora kozdtt VIII. ker. Nepszinhaz-u. 16.

Tenni s-rakettBk, sport-Eszkozdh, lovaglo- es 
setahotok, tajteii es borostyân dohanyzd- 
szereh, onhorotvalo es hajnyiro gepeh, zseb- 
heseh, fesiik es hefek nagy valasztBkban 

HUBER J.
muesztergâlyos jătek-ăruhăzâban
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47

Ărjegyzek bermentve.



Poloskairtâst
jotâllâssal. Padlo beeesz- 
test, ac61forgăcsolăst, fest6st, 
măzolâst, tap6tozăst olcsbn văllal

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

Tiszteknek IO szâzalek engedmeny.

Telefonszăm: Jozsef 36-46.

Szenes Lâszlo
festefc, keace, măz, kefe 6s 
haztartăsi ârufc gyâri raktâra

Budapest, VIII. kerulet
Jozsef-kor«t 72. szâm.

Misoga Sandor
CS> es kir. udvari szallito

katonai szabo

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

• • Telefonsznm: 916. ••

Igazgatosâg : Grof Sztaray Sandor elnok, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, bard Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pâl, grof 
Erdody Sandor, baro Wulf de Flotow, baro Hatvany 
Kăroly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekâr Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
baro Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. Vgyoezeto igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegvezetok; Horvatovics Ferenc, 
1— j Lakatos Oszkar. l 1

Bankosztâly. Gabonaosztâly. Miiszaki osztâly. 
♦♦ Mezogazdasâgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

Fogak es fogsorok

“l UJIaki-ir ogepeh 
a legmodernebbek. Katonai 6s polgâri hato- 
săgok kozkedvelt ir6g6ptypusa. Dijmentes 
bemutatâs orszăgszerte. Arjegyz6k 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 

UlLflHI-lHDGEPTELEP Budapest
= 1897. 6ta az irâgSpszakmâban. —

Barna I

aranykoronâk. aranvhidak. teliesen 
szâjpadlâs nelkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szâibol kivenni. râgâs- 
r. beszedre azonnal hasznâlhatok. 24 
oran beliil elkesziilnek. Videkiek meg- 
vârhatiâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
lâs. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gyokerhuzâs. fogtbmesek ' (nlombâk). 
betee fogak gvogvitâsa stb. Tomesek 
aranybol. platinabol. oorcellanbol stb.

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

HERIHES
MAGYAR ALTALANOS VALTO- 
UZLET RESZVENY-7 ARSASAG

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

Fiokpenztărak : V., Nâdor-u. 5. (Tozsde- 
palota); Vil., Râk6czi-ut 20.; VII., Baross- 
t6r 16. szăm. — Wien-i fiok; 1. Steck 
im Eisenplatz 3. (vorm. Felix Epstein).

Kiilugy-Hadugy
eddig megjelent negyvenhărom szămăt

4 korona
elozetes bekiildese elleneben ber 
mentve kuldi meg

Foglalkozik katonai hăzassăgi ovadăkok be- 
szerz6s6vel 6s az e c61ra sziiks6ges ok- 
mânyok megszerkeszt6s6t 6s benyujtăsăt 
dijmentesen v6gzi el.

a kiadohivatal


