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Lângoszlop
tor az egnek es a brit tengerek reme: 
a karcsu, feher testii Emden zâtonyra 
siklik rettenthetetlen parancsnoka aka- 
ratâbol. A dicso elmulâsnak lobogo lâng- 
nyelvet koriilzugja hullâmos tarajâval 
az Ocean es a tiiz es viz csatâjâban a 
merhetetlen melyseg lesz az ur, mely 
magâhoz ragadja dlelo karokkal legked- 
vesebb gyermeket, ki mâr oly reg meg- 
erett a hosi halâlra es a legendâs halha- 
tatlansâgra.

Egymaga tobb es bâtrabb, mint a 
britek mînden hajooriâsa. Egymaga 
harsogja — tâvol minden nemet foldtol 

meresz teuton vakmercseggel es pâ- 
ratlan german hadiszerencsevel az el- 
jovendo nemet tengeri vilâguralomnak 
biiszke hainalpiriât es a britek leha- 
nyatlo hatalmânak komor lebukâsât az 
Oceânok peremerol.

Hol nemet hostett remenysege resz- 
ket a vizek felett: az Emden rogton ott 
van: de hol a tehetetlen boszu es fog- 
csikorgato duh a robbanâsie fesziti 
veszett iramra a nehez testii brit haio- 
oriâs kazânjât: ott az Emden soba sin- 
csen.

Hatvannâl tobb ellenseges hajot sii- 
lyeszt le ember-terhevel a hosokre 
szomjas tengerbe; de aztân hatvannâl 
tobb ellenseges hajo rohan a nyomâba, 
hogy elmeritse a hosok hdset dlelni vâ- 
gyo Oceânba. Es a hogyan iaz egy 
egyenkint hatvanat kiild a merhetetlen 
melysegek fenekere; vegiil egyiitt a 
hatvan is az egy elmulâsânak lângosz- 
lopât meggyujthatja.

De ez a vizek vegtelen ârjân tul ki- 
gyult lângoszlop nemcsak a mi heveseb- 
ben dobogo szivunket heviti es nemcsak 
a mi szemeink konnyszivârvânyât csil- 
logtatja; de meghatott elfogodottsâgot 
vâlt ki a kerlelhetetlen es boszura szom
jas ellensegek tâborâban is, mert hiszen 
a valodi hdstettnek hadierenvektol izzo 
lângoszlopa elott ellenfel es jobarât egy- 
formân fejet es terdet hajt.

Az Emden-hdsoket, kik a tiiznek es 
viznek veres-borzalmas viadalâbol elve 
megmenekiilnek: hdsokkent iinneplik 
meg odaât is. A hosok kardiât meg a 
hadifoglyok jobbjâbol se csavarjâk ki. 
Ezek a kardok tovâbb villognak lâng- 
oszlopok visszfenyeben es amikor a vi- 
lâghâboru rettenetes mâglyâja vegsot 
lobban: meg mindig es idotlen-idoig az 
Emden hostetteit beragyogja a halba- 
tatlansâgmaik legendâs fenyessâgii lâng
oszlopa ...

♦♦♦♦

Vilâghăboru.
(Az elozmenyeket tartalmazo 19., 30., 32., 
37., 39., 43., 44., 45. es 46. szămokat 1 kor. 
80 filler postakoltseg elleneben megkiildi a 

kiadohivatal.)

A hadi esemenyek naploja.
November 4. ,

A San also folyâsânâl, tovâbbă Stryj 
volgyeben seregeink megverik az oroszokat, 
mikozben 1500 oroszt, egy gepfegyver osz- 
taggal egyiitt, foglyul ejtenek.

A Visztulănâl vivott iitkozetben egyediii 
egy kaukâzusi hadosztâlybol 200 tiszt — 
koztiik ket vezerornagy es hârom ezredes 
— esett el.

Nieuportnâl az egyesiilt belga-francia- 
angol hadsereg kirohanâsât a nemetek visz- 
szaverik.

Ypresnel es Berry-Au-Bac-nâl, valamint 
az Argonneokban es Vogezekben a nemet 
tâmadâs orârol-orâra elorehalad.

Yarmouthnâl — Anglia keleti partjân — 
nagy tengeri titkozet van.

A nemetek elsiilyesztik a ,,D 5“ angol 
tengeralatti hajot, ket gozbârkât es sulyos 
seriileseket ejtenek az 1080 tonnâs „Haly- 
con“ cirkâlon.

Az 1904. evben epiilt „Yorck" nevii ne
met cirkâlo surii kodben aknăra fut es el- 
siilyed.

Torok lovassăg visszaveri az orosz ko- 
zâkok tâmadâsât Armenia hatârânâl.

Japan Csingtau kozeli elestet jelenti.
A gorog kormâny megcăfolja, hogy an

gol hadihajok az Aegei tengeren tevedesboi 
egy gorog torpedohajot elsiilyesztettek.

November 5.
A nemetek Ypres'ol delnyugatra es 

eszaknyugatra egyre tert hoditanak.
La Bassee es az Argonne-i erdokben 

megverik a franciâkat.
A kaukâzusi torok—orosz hatâron az el

lenseges csapatok âllando erintkezesben van- 
nak egymâssal.

Smyrna kikotojeben az ellenseges francia 
es angol hajokat a torok kormâny lefoglalja.

Anglia hivatalosan kozzeteszi, hogy To- 
rokorszâggal hâboruban âll.

Cyprus szigetet Anglia annektâlja.
A nemetek Csingtaubol kirohanăst kise- 

relnek meg.
November 6.
A deli hadszinteren csapataink, foly- 

‘onos s'kerek kozott, âllandoan elorenyo- 
mulnak es szâmos foglyot es fegyvert ejte- 
i.ek birtokukba.

Meghoditjâk a Misari magaslatokat es 
kiverik a szerbeket Krupanj melletti meg- 
erositett hadâllâsaikbol.

Egy repiilogepiink Cetinjere bombâkat 
x et.

Eszak-Lengyelorszâgban hârom hadosz
tâlybol âllo orosz lovassâg tâmadâsa Kolon 
mellett visszaveretik.

Noyontol nyugatra, valamint Vailly es | 
Chavon ellen intezett francia tâmadâsok, da- 
câra a nagy emberâldozatoknak, kudarccal 
vegzodnek.

A chilei partoknâl a nemet es angol hajo- 
raj osszeiitkozik. A hatalmas tengeri iitko- 
zetben ismet a nemet tiizeles felsobbsege 
tiinik ki.

„Monmouth" angol cirkâlo elsiilyed 
„Good Hope" sulyosan megseriil, âllitolag 
szinten elsiilyedt. „Glasgow" sulyos serii 
lessel egy chilei kikotobe fut, hol internâl 
jâk.

A nemet hajok az iitkozetbol sertetlenii 
keriilnek ki.

A kis nemet pâncelos „Leipzig" a chile 
partoknâl elsiilyeszt egy nagy angol keres 
kedelmi gozost.

Az angolok a Hebridâk es Skocia kozott 
âtjârot aknâkkal elzârjâk. Ezzel ujbol su 
lyosan sertik a semleges hajozâst.

A francia koztărsasâg hivatalosan csat 
lakozik szovetseges târsainak Torokorszâg 
elleni hâborujâhoz.

Torokorszâg a Sarosi oblot — Chalkidike 
felsziget nyugati partjân — aknâkkal el- 
zârja.

Az angolok azon kiserlete, hogy Akabâ- 
nâl seregeket szâllitsanak a partra, ujbol ku- 
darcot vall.

Mesopotamiâban, az Eufrat es Tigris ta- 
lâlkozâsânâl torok es angol motorcsonakoh 
kozott harc fejlodik.

A torokok egy angol csonakot elsiilyesz- 
tenek es az Abadan melletti angol petro 
leum-raktârakat felgyujtjâk.

A Fekete tengeri orosz hajoraj egy rel 
sze Zunguldak es Kozlu vârosokat bombâzl 
za, de csak az ottani francia vârosreszben 
okoz kârokat.

November 7.
Az eszaknyugati harcteren a nemetelj 

Vienne le Chateau mellett egy fontos ma 
gaslatot foglalnak el.

Csingtau hosi vedelem utân elesik.
Az ostromlo sereg hivatalos kimutatâ 

szerint sulyos vesztesegeket szenvedett.
Japân kinyilatkoztatja, hogy Csingtaut j 

hâboru tartama alatt onmaga fogja igazgatl 
ni es csak a hâboru befejeztevel fog Kinâl 
val e teriilet tulajdona felol târgyalâsokal 
folytatni. ;

Egy torok sereg âtlepi Egyptom hatârăi 
Akaba mellett levo angol csapatokal 

megsemmisitik. ;
A torok hajoraj bombâzza Potit, a kail 

kâzusi partvidek legfontosabb k'kotojet. «
Az oroszok erositeseket kiildenek Peil 

zsiâba. j
November 8. *

Losnica Krupanj — Ljubovija vonalâl 
dontoleg megverjuk az 1. es 3. szerb baci 
sereget. i

A szerbek menekiilesszeriien hâtrâlual 
Valjevo fele. 1

Csapataink kdvetik oket. Folyton tobb (I 
tobb foglyot es nagy hadizsâkmânyt ejtenel

Kelet-Poroszorszâgban az oroszokat visiB 
szaverik, 4000 koziilok nemet fogsâgba jul

A belga partoknâl a szârazfoldi csapatol 
segitsegere jovo angol hajokat a neml 
âgyuk elkergetik. ■

Nieuportnâl az ellenseg megismetelt ejjl 
li tâmadâsai visszaveretnek.

Ypresnel a nemetek, bâr igeri lassan, <■ 
biztosan elorehaladnak. ■

A Kaukăzusban ketnapi harc utân a tl 
rokok megverik az oroszokat s hadăllâsaB 
kat elfoglaljâk. I

November 9. ȘȘ
Az oroszok Nyugat-Galiciâbol âllitoli 

csapatokat vonnak el Bessarâbiâba egy esel 
leges torok tâmadâs meghiusitâsâra. J



Orosz-Lengyelorszâgban Koninnâl nemet 
lovassăg szetver egy orosz zaszloaljat

Nemet repiilogepek bombâzzăk Varsot. 
A bombăk 27 embert megolnek s egyebkent 
is nagy kârokat okoznak.

Sabâc—Ljesnica vonalân egyes megerosi- 
tett âllăsokbol a szerbeket kiverjiik.

Losnica—Krupanj—Ljubovija irânyâban 
az ellenseg hătvedjeit reszben megsemmisit- 
jiik, reszben elfogjuk.

Ypresnel a nemetek folyton elorenyomul- 
nak. Ettol delre az angol ellentâmadâs visz- 
szaveretik.

Mindeniitt sok a nemet fogsăgba esett 
francia, angol es szinesborii katona.

A francia hadseregben a tiszthiănyt ten- 
geresztisztekkel igyekeznek potolni.

A belga hadsereg maradvânyât a părisi 
vedoseregbe osztottâk be.

Az angol es japan csapatok bevonultak 
Csingtauba.

A japân hajoraj ăllitolag a chilei vizeken 
tartozkodo nemet hajoraj iildozesere indult.

A nemet „Karlsruhe" cirkălo elsiilyeszt 
legy hollandi hajot, mely gabonât szăllitott 
Kanadabol Irorszâgba.

A torokok Sebastopol kikotojenek kijă- 
Latăban aknăkat helyeztek el s ezzel a Fe- 
|kete tengeri orosz hajoraj egy resze egy- 
tdore el van zarva a tengertol.
I A bur felkeles egyre nagyobb merveket 
Lit.
j November 10.

Galiciâban csapataink uj elhelyezkedese 
pefejezeshez kozeledik.

Przemysl megint koriil van veve.
I A Stryj volgyeben az oroszok sulyos ve- 
reseget szenvednek

Sabăcz—Cerpl anina kozott gyozelmesen 
Lonulunk elore.

Stepanovic szerb tăbornok hadserege 
lolytonosan visszavonuloban van.
I Sturm es Bojovic tâbornokok sereget iil- 
pozzuk.
I Zavlakătol keletre fekvo magaslatok bir- 
lokunkba keriilnek.
I Foglyul ejtettiink 4300 szerbet, zsăkmă- 
lyoltunk 16 gepfegyvert, 28 âgyut, 1 zâsz- 
lot, szâmos kocsit nagyszămu eleseg- 
ijel es loszerrel.
I A nemetek ostrommal beveszik Dixmui- 
Bent, 500 fogolyt es hat gepfegyvert zsâk- 
Inanyolnak.
g Yprestol eszakra Langemarck mellett el- 
lenseges hadăllăsokat bevesznek. 2000 fran- 
lia fogoly es hat gepfegyvert zsâkmănyol- 
liak.
I Yprestol delre 1000 francia fogoly es hat 
Jepfegyver bizonyitja gyozelmiiket.
I /Xrmantierestol eszakra, az uralkodo ma- 
■ aslatok a nemet sereg birtokâba jutnak.
I Az Argonuei erdokben es Verduntol del- 
|e a franciâk ellentâmadăsăt visszaverik.
I Az ellenseg sulyos vesztesegeket szenved. 
lilletol delre a nemet tâmadâs uj sikereket 
mutat fel.
J 2000 mohamedân vallâsu fogsăgba keriilt 
Badifoglyot a nemetek Konstantinâpolyba 
liildenek, hogy a torok hadseregben az 
Izlam ellensegei ellen kiizdjenek.
I A Kaukăzusban a torok offenziva nagy 
likereket arat.
I Az oroszok hadâllâsuk măsodik vonalăra 
lonulnak vissza. Vesztesegeik sulyosak, sok 
Isett koziilok torok fogsăgba.

Delafrikâban Devett tăbornok megveri az 
angol csapatokat.

November 11,
A kis nemet „Emden" cirkalot, amely a 

hăboru megkezdese ota oly sok hostettet 
vitt vegbe es az angol hajozăsnak annyi kârt 

j okozott, az ausztrâliai „Sidney" cirkălo az 
indiai Oceânon elsiilyesztette.

Franciaorszâgban az ellenseges betores 
ăltal fenyegetett orszăgreszekben a nepfel- 
keles bsszes korosztâlyait behivjăk.

Marseilleben ăllitolag 45,000 indiai kato
na szăllott partra.

A torok hadsereg megtâmadja a Kaukâ- 
zusban az oroszok mâsodik hadâllâsât. Az 
ottani katonai kormânyzo Petervărrol segit- 
seget ker.

Egy francia cirkălo es egy torpedorom- 
bolo Phokiăt es Smyrnăt bombâzza. Anel- 
kiil, hogy kărt okoznânak, a parti erodok 
ăgyui eltizik oket.

Egy japăn torpedohajo Csingtauban, ak- 
nakihalâszăs kozben felrobban es elsiilyed.

A diplomâcia es a hâboruval 
osszefuggo esemenyek naploja.

November 4.
Megegyezes Oroszorszâggal: kblcsbnosen 

visszaterhetnek hazâjukba a mâsik âllam 
polgârai. Kivetel: tisztek, 17 es 45 ev kb- j 
zotti ferfiak es a gyanusitottak.

Uj-Szerbiăban a szerbek 50 eves ferfia- J 
kat is besoroznak, de 300 dinar lefizetese 
elleneben hazaengedik oket.

French angol hadseregparancsnokot su
lyos auto-baleset eri.

Az angol lapok szomoruan kenytelenek 
konstatâlni az egyesiilt seregek eddigi mu- 
kodesenek eredmenytelenseget, dacâra a 
szenvedett nagy vesztesegeknek.

A părisi torok nagykovet elhagyja Fran- 
ciaorszâgot.

Japănban hârom uj, egyenkint 30,000 
tonnăs dreadnoughtot bocsăjtanak vizre.

November 5.
A bagdadi orosz es angol konzulâtuso- 

kon megtartott hăzkutatâskor igen ertekes 
hadi iratokat leltek.

Pearson angol tăbornok azt josolja, hogy 
karâcsonyra a burok vegleg lerăzzăk ma- 
gukrol az angol hatalmat.

Svâjcz reszere gabonât szâllito „Sylvia" 
nevii olasz gozbst francia hajok elkobozzâk.

Ugy az Egyesiilt-Âllamokban, mint 
Svedorszăgban erelyes kozbelepest siirget- 
nek Angliănak a semleges hajozâst akadă- 
lyozo intezkedesei ellen.

Az uj olasz kormăny Sondria eddigi mi- 
niszterelnok elnoklete alatt megalakult. A 
kuliigyminiszteri tărcăt Sonnino, a hârmas- 
szovetseg kiprobâlt baratja vette at.

November 6.
A magyar kormăny elhatărozza, hogy a 

hadisziikseglet fedezesere 6 szăzalekos nem- 
zeti hadikolcsbnt bocsâjt alâirâsra.

Nemetorszâgban az ott elo 17 es 55 ev 
kozotti angol ăllampolgărokat fogolytâbor- 
ba internăljâk.

Teljesen jogosult retorzio, mert Anglia 
măr azelott hasonlokeppen intezkedett ne
met ăllampolgărokkal szemben.

Angliăban egyesek az eddig gytilolt âlta- 
lănos vedkbtelezettseg behozatalât siirgetik.

London felelme a Zeppelinektol egyre no- 
vekszik. Az utcâk esteli vilăgităsăra vonat- 
kozb szabâlyokat megszigoritjâk es erve- 
nyiiket tovâbbi ket honapra meghosszabbit- 
jâk,

Bulgăriăban hat evfolyam tartalekăt hă- 
rom egymâs utân kovetkezo turnusra behiv- 
jâk fegyvergyakorlatra.

A perzsa hatâron az orosz hathrorokkei 
a csetepatek egyre tartanak.

A perzsa kormăny semlegessegi nyilat- 
kozatot tesz.

November 7.
Kirălyunk es a torok szultân barătsâgos 

tăviratokat vâltanak egymăssal.
Bulgaria 33 millios hadi kolcsont vesz fel

November 8.
Oroszorszâg hadiadot vet ki.
Az angol sorozhs eredmenye egyre rosz- 

szabbodik.
A gorog kormăny megcâfolja az âltalâ- 

nos mozgositâs elrendelesenek hiret.
A japân sajto komolyan târgyalja egy 

amerikai konfliktus kitoresenek lehetoseget. 
Mâr eleve felszolitja Angliât, hogy a japân 
nemzetet tămogassa.

November 9.
Frigyes foherceg ■ hadseregfoparancsnok 

barătsâgos tăviratokat vâlt Enver pasa to
rok hadiigyminiszterrel es Dsemal pasa ten- 
gereszeti miniszterrel.

Szerbia Bulgâriâtol fegyveres segitseget 
ker a monarkia ellen, melyet trâk foldterii- 
let âtengedesevel fizetne meg.

Az angolok leszâllitjâk a sorozâsnâl a 
testmagassâg eddigi merteket, mert igen si- 
lâny volt az utolso hetek sorozâsi eredme
nye.

Az ormeny patriarcha az ormenyeket az 
ottoman birodalom vedelmere szolitja fegy- 
verbe.

Az orosz kormăny ăllitolag tiltakozott 
Pekingben a Mandzsuria hatărân tortent 
nagy csapatosszevonăsok ellen.

Az Egyesult-Âllamok tiltakozâst jelentet- 
tek be Londonban a semleges ăllamoknak 
szânt rez- es olaj-szâllitmânyok lefoglalăsa 
ellen.

November 10.
A kibocsâjtando magyar hadikolcsonre a 

jegyzes az egesz orszăgban nagy arănyok- 
ban megindult. Az orszâg minden polgăra 
minden kiilonbseg nelkiil lelkesedessel ka- 
rolja fel a kolcson iigyet.

Miklos car Cholmba erkezett.
Az angol sorozâs sikerenek erdekeben kă- 

tonazenekarokkal jâratjâk vegig az utcâkat.
Angliăban jelenleg 200,000 belga mene- 

kiilt van.
Az angolok az egyptomi hercegeket kiuta- 

sitjâk Egyptombol.
N ovember 11.

Francia hadihajok minduntalan akadă- 
lyozzăk az olasz hajozast. Ez ellen az olasz 
sajto erelyesen tiltakozik.

Az angol tronbeszed a gyozelem titkos 
remenyet hangsulyozza.

A szultân-kalifănak a mohamedănokhoz 
intezett felhivăsa nagy eredmennyel jart.

Az arabok mâris a padisah melle âlltak 
es eros izlam ăramlatok eszlelhetok Kina
ban es Indiâban.

(Folytatjuk.)



KULFOLD.
Lnsciate ogni speranza...

Meg. all a hare minden vonalon es jo 
szerencse nekiink es ellensegeinknek, ha 
csak a teii honapok dermeszto fagya vâ- 
laszt el benniinket a bekekilâtâsok elso ta- 
vaszi fuvalmâtol! De ha azontul is meg na- 
gyon messze van, akkor is csak valahâra 
,,1'esz meg iinnep a vilagon!‘‘

Hogy kinek iinnep es vigassâg, kinek 
gyâsz es siralom: azt nemesak a gyoztes 
Brennus kardja meri, hanem abba beleszol, 
— ha csak felve es kohintve is — a levert 
orszâgok diplomata ravaszsâga.

Helbehurgya josiâsokba bocsâtkozni ki
nek volna kedve es megis: publicisztikai 
kotelesseg leszogezni mindazt, amit a meg- 
vâlto beketol koveteliink.

Ez a hâboru nem Sarajevâ kirâlygyil- 
kos utcâin kezdodott; messze, tâvol a mult
ban, meg a szerencsetlen Obrenovics San
dor megdletesen tul v'ettetett el veszes csi- 
râja.Es a ket Balkân-hâboru magasra csa- 
pott lângja mâr csak ennek a vilâghâboru- 
nak diiibdrgo preludiuma es tartson bar e 
foldrenges ket evig, de most ez egyszer, 
ha utolsot lobban: az elhamvadt pernyeben 
ne maradjon hâtra semmifele uj rettenet- 
nek iiszke.

Sok egyeb meliett e hâboruban orokre el 
kell hamvadnia a francia revânzs politikâ- 
nak is.

Nem jarnbor sohaj ez, hanem az igaz 
emberi kulturânak keserves jajkîâltâsa, a 
mi egyformân kitor minden magyar, osz- 
trâk, nemet es — francia szivebd'l. A hala- 
dâs utjât csak a testveriseg szent szeretete 
epitheti es evșzâzadok miiveszi templomat 
es a szepsegnek kultuszât egyetlen âgyu- 
lovessel nem szabad irombadonteni.

De ne feledjiik: meg a hires nemet negy- 
venkettes mozsarakat is — a franciâk tol- 
tottek meg. Nemetorszâg es mellette joban- 
rosszban hiisegesen kitarto Magyarorszâg 
es Ausztria a beket es csakis a beket ohaj- 
totta. Se Nemetorszâgnak, se a monarkiâ- 
nak Europâban nincsenek hodito celjai. Az 
euopa. statnrsquo meliett hiien es becsiile- 
tesen kitartottak volna az idoknek vegeig- 
len. Ds ha Nemetorszâg hatalmasan fellen- 
diilt ipara ujabb es ujabb piacokat is kove- 
tslt, a bekes-hoditâs fegyvereivel messze 
Kis-Âzsiâban es Afrikafoan keresett es ta- 
lâlt meg mindig irdatlan teriileteket.

Fra.nciaorszâggal Nemetorszâg 1871. ota 
mindig becsiiletes es oszinte bekere torek- 
szik. A csâszâr minden a’lkalmat kihasznâl, 
csakhogy a franciâk hazafias fâjdalmât 
enyhive es a revânzs kinzo diihet kien- 
gesztelje. Mindhiâba! A szerencsetlen fran
cia nemzet nem akarja elhinni, hogy mâr 
a hetvenes evekben az erosebb Nemetor
szâg veri meg. Akarja az uj eromerkdzest 
es — most mâr lâtjuk — fel is kesziilt râ. 
A probatetel ime itt van. A vegeredmeny 
nem lehet ketseges, meg akkor sem, ha a 
nemet nagyvezerkar nem akarja leigâzni a 
franciâk szivet es szerelmet: Pârist.

Ezt a mâsodik haborut Franciaorszâg 
mâr az elso nap elvesztette. A nemet anya 
gyozte le a — francia not. Nem az anyât, 
mert ahol az egyke mâr nemzeti veszede- 
lem, ott az anyasâg nem gloriâs dicsoseg 

hanem csak olyan felesleges es kelletmet- 
len âllapot, mely nem is annyira erdekes, 
mint terhes. Pedig hiâba a leggazdagab’b 
nemzete a vilâgnak a francia. Montecuccoli 
recipeje arany igazsâg bar nâluk is, de az- 
ert a francia loveszârkokban meg sem a 
francia kis polgârok tokei, hanem csak 
anyasziilte emberek tarthatjâk vissza a ret- 
tenetes nemet rohamot. A zuâw es egyeb 
szines segitseg pedig annyit er, mint a 
zsoldert harcolo angol sâskahad. A hires es 
rneltan tiszteletremelto francia elân ez egy
szer meg megmentheti Franciaorszâgot, sot 
talân Pârist is, de orokre eltemeti a re
vânzs botorsâgât. A hatalmas, eros, gaz- 
dag es morâlis Nemetorszâgot soha le nem 
verheti a hanyatlo es dekadens testii Fran
ciaorszâg. A gloir rr.eghalt akkor, mikor 

‘Napoleon Szent llonân lehunyta szemet. A 
gall dicsoseg egeszben es osztatlanul a 
multe. Nemetorszâg es Franciaorszâg mai 
tdrtenelme reprize a klasszikus gorog es 
romai tortenelemnek. Roma uralkodik a vi- 
lâgon, Gorogorszâg volt es nines mâr tob- 
be; de a hellen szellem ott repdes a romai 
legiok feje folott, hogy mindeniitt diadal- 
masan megkiizdjdn a baribârsâggal . . . Sze- 
rencsetlensege Franciaorszâgnak, hogy a 
nemet neim-barbâr s a francia szelleme grâ- 
cia uralmâra e rettenetes vilâghâboru utân 
kevesbbe lesznek fogekonyak Europa ne- 
pei. A nemet meg az imponderabilis terii- 
leteken is hoditani fog. A militarizmus kisse 
nyers, de becsiiletes vilâguralma kezdodik 
es Franciaorszâg, ha igazân feledni tudja a 
multat es gyengesegenek onismereteben 
oszinten es orokre el tudja temetni a re
vânzs bosszuszomjât, ugy meg megmene- 
kiilhet a lassu, de biztos nemzethalâltbl. 
Ha a francia no, mâr csak hazaszeretetbol 
is, metresz helyett anyâvâ magasztosul, 
mâris meg van a francia nemzetmentes 
esodâs ârkânuma.

De a francia vilâgszellemi uralomnak 
drokvege, aminthogy a britek felvilâg- 
hatalma a hanyatlâs lejtojen rohan a mely- 
be. Mig „Deutschland, Deutschland iiber 
Alles!‘‘

A diadalmas nemet harckiâltâs ott zeng 
mâr a La Manche csatorna partjân es az 
eros, ferfias nemet torkok hangfoszlânyâ- 
tol megremegnek a brit szigetvilâgot orzo 
angol csatahajok tengereszei. Belgium, 
Franciaorszâg edes testvere, mâr laba eldtt 
fekszik es Calais csipkes partjain is leng 
majd nemsokâra a nemet csâszâri lobogd. 
Es valoszinii, hogy a fekete, fehet, piros 
szin orokre râkeriil a keskeny tengerpart 
korlâtjâra, nem azert, hogy hoditâsos pa- 
roxizmusban a nagy nemet nemzet keje- 
legjen, hanem hogy itt es egesz Belgiumon 
ât eros, hatalmas karokkal dlelje ât Fran
ciaorszâgot: dsszeroppantâsra keszen, ha 
tovâbb is botor es nemzetgyilkos revânzs 
politikât folytatna; de meleg es testveri 
dlelesre felkesziilten, hogy megvedje dn*  
testevel a nemeș es ertekes francia nemze- 
tet az âlnok es onzo angol ketsziniisegtol.

Franciaorszâg meg mindent megmenthet 
e hâboru elsdpro viharâlbol. Megmentheti 
onmagât es Nemetorszâg testveri barâtsâ- 
gât, de csak akkor, ha a revânzs politikâ- 
nak sirkojere Dante Poklânak szavait vesi:

— Lasciate ogni speranza . . .
Fdldes Artur dr.

Hatonai tairâcsado.
Kerdes: Fiam tartalekos honvedhadnagy. 

A budapesti terparahcsnoksăgtol betegseg 
okâbol hârom heti szabadsăgot kapott G6- 
dollore. Az elso honved gyalogezredhez 
tartozik. Meg mindig beteg. Hovă kell for- 
dulnia szabadsăg meghosszabbităsert1?

Felelet: Szabațlsăgănak meghosszabbitâ- 
sât a budapesti honved keriileti parancs- 
noksâgtol kell kernie orvosi bizonyitvâny 
csatolâsa meliett.

*
Kerdes: Lânyom volegenye jelenleg mint 

tisztiszolga gazdăj âval Budapesten tartoz- 
kodik. Siirgos csalâdi okokbol, mielott 
vissz -ter a harcterre, nosiilni szeretne. 
Kerdesem az, hogy mivel tenyleges kato- 
na, mi az eljărăs!?

Felelet: Az illetekes potzăszloalj pa- 
rancsnoksăgtol kerelmeznie kell a nosiilesi 
engedely kiadăsăt. A kervenyhez csato- 
lando a menyasszony es volegeny sziiletesi 
bizonyitvânya, a menyasszony erkolcsi bi- 
zonyitvănya, mindket fel sziiloinek bele- 
egyezo nyilatkozata, a menyasszony sziilei 
reszerol kotelezveny, hogy a katonai szol- 
gâlat, illetve a hâboru tartamăra ot eltart- 
jâk. Ez utobbi bizonyitvâny az illetekes 
kozsegi eloljărosâg âltal a vagyoni kepes- 
seg tekinteteben zâradekolando.

*
Kerdes: Volegenyem egy felsomagyar-

orszâgi faluban ragâlyos betegseg kovet- 
kezteben a pâlyaudvaron meghalt s ugyan- 
ott el is lett temetve. Tartalekos honved- 
huszâr hadnagy volt. Orokosodesi iigyben 
a halotti bizonyitvănyra volna sziiksegem. 
Kihez forduljakl?

Felelet: A halotti bizonyitvânyt az illete
kes foszolgabiroi hivatal âllitja ki es az 
ottani teriileti illetekes honved kiegeszito 
parancsnoksâgnak kiildi meg. Ez utobbi ki
egeszito parancsnoksâg, tekintettel arra, 
hogy volegenye budapesti illetekessegu, az 
itteni budapesti honved kiegeszito parancs- 
noksăghoz teszi ât. A halotti bizonyitvâny 
tehăt itt kerelmezendo. Amint telefonon 
ertesiiltiink, az mâr ide meg is erkezett, 
tessek oda szemelyesen kifâradni.

*
Kerdes: Vegig szolgâltam onkentessegi

evemet, ennek befejeztevel tartalekos had- 
aprod jelolt ormesterre neveztek ki. A mâ
sodik fegyvergyakorlatomkor feliilvizsgâlat 
utjăn, mint sziikmellut elbocsâjtottak. Most 
ujra sor alâ keriilok, Kerdesem az, ha al- 
kalmasnak talâlnak, mi tortenik velem!?

Felelet: Ha a mostani nepfelkelesi bemu- 
tato szemlen (ujra sorozâs) alkalmasnak 
osztâlyoztâk, a sorozo-bizottsâg elott azon- 
nal mutassa elo okmănyait. Ismet vissza 
fogja nyerni elobbeni rendfokozatât es ter- 
meszetesen ugyanahhoz a fegyvernemhez 
fogjâk beosztani, ahol eredeti kikepzeset 
nyerte.

A milliârdokat nem a keves 
milliomos, hanem a sok millio 
dolgos ember kepes csak 
osszehozni. Ezert mindenki 
vegyen reszt a nemzeti hadi 
kolcsonben.
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Harcttri pillanatfclBEtEleh.
Tuzkeresztseg.

Szerbiâban, az oly sok verrel âztatott G.... 
hegylâncnak legeszakibb hegyoldal hâtân 
âllt zâszloaljam. Reszben a surii erdoben, 
reszben egy pâfrănyokkal es tiiskes foldi- 
szeder indâkkal benott erdotisztâson helyez- 
kedtiink el. A zâszloalj mindket szârnyă- 
nak biztositâsăra fel szăzadot az en szâza- 
dombol kiilonitettek ki. Ezt kisebb csopor- 
tokra osztva, szemelyesen vezettem olyan 
helyekre, ahonnan az âttekinthetlen terep 
dacâra, minden mozdulatât megfigyelhettek 
az ellensegnek kiâllitott orszemeink, de 
oket nem lâthatta senki. llyen figyelohelyiil 
igen alkalmasak voltak azok a kimagaslo : 
fâk, melyekrol odaerkezesiink elott meg a I 
komitâcsik lestek mozdulatainkat. E făkrol 
szortâk ok a bombâkat a kozelukben elha- 
lado katonăinkra. De a komitâcsik mâr el- 
hallgattak es feszekszerti lakâsaikbol most 
mi figyeliink es onnan adjuk le jelentesein- 
ket a lătottakrol.

A legszelso szârny biztositâsăra hivatott 
raj egy kis erdoâtvâgâsban kapaszkodik fel- 
fele a meredek hegyoldalon.

Alig erkezett meg a neki kijelolt helyre, 
mâris azt a jelentest kuldtek hozzâm, hogy 
H. szakaszvezetom raja hat rakasz szerb 
puskatoltenyt (1—1 rakaszban 1500 drb) es 
negy szerb ismetlopuskât zsâkmânyolt; kb- 
zeliikben pedig a negy lelott szerb katona 
holtteste fekszik. Deli 12 ora volt, mikor 
zâszloalj-parancsnokomnak jelentettem, hogy 
zșâkmânyunk ideszâllitâsâra nehâny embert 
kikiildtem.

Ugyanezen idoben kaptuk felsobb helyrol 
a parancsot, hogy azonnal nyomuljunk elo
re arra a hegyhâtra, mely L . . .-tol delnyu- 
gatra felkoralakban huzodik. Itt voltak a 
szerb iitegâllâsok.

A zâszloalj nyomban elindult; en pedig 
parancsot kaptam, hogy a biztositâsra ki- 
rendelt eroket von jam be; a zsâkmânyolt 
szerb toltenyt, — ha mind magammal vinni 
nem tudnâm, — âsassam el; aztân kovessem 
a zăszloaljat a megjelolt irânyban.

A szâzad csak jo fel ora mulva indulha- 
tott a zâszloalj utân. Utnelkiili terepen, er- 
dok siiriijeben, komitâcsik hullâi mellett, 
meredek hegyoldalakon le-fel vezetett az 
utunk. Mindig kozelebb es kozelebbrol hall- 
juk az âgyuk dbrgeset, puskâk ropogâsât. 
Mâr csak egy puskalovesnyire lehetiink az 
ellensegtol. Delutân 4 orakor egy szilvâshoz 
erkeziink; kbzeleben nehâny elhagyott lako- 
hâzat lâtunk. Majd kiinn vagyunk mâr az 
erdobol. Midon meggyozodtem, hogy a he- 
lyes irânyt betartottuk, egy kimagaslo, ko- 
pârnak lâtszo hegyhât fele haladtunk tovâbb.

Meg csak a szâzad ele jutott fel erre a 
helyre, midon egy szakasz honvedet lâttam 
magam elott elvonulni. Kerdezbskodesemre 
azt a vâlaszt kapom, hogy a szakasz oldal- 
biztositâsra volt kikiildve es most sajât csă- 
patâhoz menetel. Megtudtam azt is, hogy 
sajât ezredemnek egyik zâszloalja alig 200 
lepesre tolem balra fbdozekeket keszit.

Mikor a lapos gerincre szăzadom vege is 
felerkezett, e szomszed zâszloaljtol, egy al- 
tiszt mâr azzal a jelentessel jott hozzâm, 
hogy , . . alezredes ur keret magâhoz. Ad- 
dig is, mig visszaerkezem, elrendeltem, hogy

szăzadom fedezze magât; az eloterep âtku- 
tatâsâra es a sajât zâszloaljjal torteno osz- 
szekottetes keresesere pedig jâroroket kiil- 
dottem ki. ,

Mâr sotâtedni kezdett, midon csapatom- 
hoz visszaerkeztem.

A sajât zâszloaljrol, melytol delben văi
tăm el, meg mindig semmit sem tudtam; az 
esthomâlyban pedig hiâba indultam volna 
keresesere, nem talâlhattam volna râ. Az 
ellenseg felol erkezo sebesiiltek, mind ide- 
gen ezredbeliek, azt âllitottâk, hogy az el
lenseg nagyobb erovel ujbol megkezdte a

A meglepoen adott tiiz nagy kavarodâsi 
okoz az egy es fel zâszloalj erejii ellenseg 
soraiban. Hatârozottan kiveheto, hogy mi
keppen ritkul a nagy tomeg; joi lăthato, 
hogy 2—3 ember is mikeppen viszi egy-egy 
vedettebb helyre a sebesiilteket.

Mi igen jol voltunk leplezve. Az ellenseg 
ossze-vissza lbvbldbzott es csak negyed orai 
tapogatodzâs utân akadt râ âllâsunkra. Ek
kor mâr mint a jegeso, ugy csapkodtak ko- 
riilottiink az ellenseges lovedekek, de ke- 
son, mert a mi tiiziink mâr elerte celjât. 
Mâsfel zâszloalj fejlodott fel elleniink es 

tâmadâst. Az a teriilet, melyet a szâzad ek- j mâr maga az a teny, hogy az'elonyomulăs- 
ban feltartoztattuk, orommel toltott el ben
nunket.

Egy a rajvonalban mellettem fekvo hon- 
ved felem fordul es szol:

— Fohadnagy ur, megsebesiiltem.
Area esupa ver, fiiltovet furta at az el

lenseg puskalbvedeke; de azert tovâbbra is 
a helyen akar maradni. Sebet en kotoz- 
tem be.

Egyik jâroromtol kapok most jelentest:
— Alig 300 lepesre toliink oldalt, korul- 

beliil egy zâszloalj ellenseg jon felenk.
Mâr majdnem egy orân at tartottuk ma

gunkat a tobbszorbs tulerovel szemben es 
most meg egy zâszloalj nyomul elore olda- 
lunkba.

Ket es fel zâszloalj egy szâzad ellen!
A kornyeken sajât csapatunknak semmi 

nyoma; erosbitest sehonnan sem vârhatunk. 
Elrendelem, hogy egyik szakasz a txizelesi 
âllăsban maradva, folytassa a tuzelest; mig 
ennek fodozete mellett a tbbbi hârom sza
kasz a fedezekek es a kozeli erdo leplenek 
kihasznâlâsâval a kiszemelt uj âllâs fele el- 
vonul. Nemsokâra beszunteti a visszahagyot*,  
szakasz is a tuzelest es az is kovet bennun
ket.

Delelott 9 orakor erkeziink a kiszemelt uj 
alias kozelebe. Alig leptiink ki az erdobol, 
mâris rettento sivitâssal bug el fejiink felett 
egy az utegektol felenk irânyitott âgyulo- 
vedek. Elrendelem olyan alakzatnak a fel- 
vetelet, melyben tovâbbhaladva, legkevesebb 
kărt tehet benniink a tiizersegi tiiz.

Egyszerre az elottem levo hegyteto felol 
magyarul tudakozodnak; „Mifele csapat az 
ott?“ Visszakiâltok: „Ki kerdezi?” — Ez- 
redparanesnokom nevet emlitik! Kellemes 
meglepetes volt ez resziinkre, midon megta- 
lâltuk az osszekottetest ezredparanesno- 
kunkkal.

Meggyorsulnak lepteink es nemsokâra je
lentest teszek ugy zâszloalj- mint ezredpa- 
ranesnokomnak a szâzad mukodeserol, akik 
orommel veszik tudomâsul, hogy a tobb- 
szoros tulerovel szemben mikeppen esett ât 
szăzadom a tiizkeresztsegen.

Lendvay Kâroly fohadnagy

kor megszâllva tartott, igen alkalmasnak 
mutatkozott arra, hogy innen ugy arcban, ! 
mint oldalban is ellentâmadăst hajthassak 
vegre. Elhatâroztam tehât, hogy szâzadom- 
mal ebben az âllăsban maradok ejszakâra. 
Teljesen magunkra maradva, kiilbnos figyei- 
met forditottam arra, hogy meglepetes ne 
erhessen bennunket. Ket szakasz loveszfo- 
dozekekben, lovesre kesz puskâkkal vârta 
az esetleg jelentkezo ellenseget; egy szakasz , 
a biztositâst lâtta el; egy szakaszt pedig tar- 
talekul tartottam.

Mindig ritkâbb es ritkâbb lett az âgyu- 
dorges, puskaropogâs; vegre ejfel fele tel
jes csend lett. Egyetlen puskalovest sem 
tehettiink, pedig mennyire vărtuk azt a pil- 
ianatot, hogy az ellensegre irânyitott gyil- 
kos tiizunkkel szolhassunk bele a nema ej- 
szakâba!

Elerkezett a hajnal. Ot orakor mâr tâv- 
csovel szemleltem a kornyeket. Kiilbnbsen 
azt a hegytetot vettem szemiigyre, melyroi 
tudtam, hogy azon elozo napon sajât csa- 
patunk tartozkodott. Azt remeltem, hogy 
zâszlojelzesekkel osszekottetesbe lephetek 
vele.

Tiz percnyi figyeles utân mozgâst veszek 
eszre a kopâr hegyteton, Mâr-măr a sajât 
csapatunkat veltem feltalâlni, nagy csudâl- 
kozâsomra: a mi csukasziirke katonâink he- 
lyett sârgâsbarna ruhâba bujtatott ellense- 
ges jâroroket lâttam. Koztiink es az olda- 
lunkba felbukkano ellenseg kozott ezer le- 
pes lehetett a tâvolsâg. Teljes nyugalommai 
helyiinkon maradtunk, egy mozdulattal sem 
volt szabad ido elott elârulni magunkat. 
Szâmitottam arra, hogy a jâroroket majd 
nagyobb erok is kovetni fogjâk.

Vărjunk tehât az alkalmas pillanatra.
Szakaszparancsnokaimat a helyzetrol tâ- 

jekoztatva, kozoltem veliik ama szândeko- 
mat, hogy a netân mutatkozo, jo celt mu
tată ellenseget oldalâban tiizzel megtâma- 
dom.

Nemsokâra egy oldalmenetben halado 
ellenseges oszlop elet vettiik eszre a hegy
teton, mely egy erdosâv mogiil mindinkâbb 
kibontakozik.

Ekkor a balszârnyon levo szakasznak 
megparancsoltam, hogy lbveszfbdozekeit 
hagyja el es az elobbi helyere eppen derek- 
szog alatt foglaljon âllâst. E szakasz melle 
elore rendeltem tartalekomat is. A mâsik 2 
szakaszt eredeti helyen a lbveszfbdozekben, 
illetve az oldalunk biztositâsăra visszahagy- 
tam.

Hajnali 5 ora 30 perckor a tomor alak- 
zatban menetelo ellensegre a legelenkeb'b 
puskatiizet zuditottam, Most mâr en is benn 
fekszem a rajvonalban es tâvcsovel figyelem 
a honvedek loveseinek eredmenyet.

Gyozni csak akkor 
lehet, ha a polgârsâg 
gyozi penzzel a nagy 
hâboru kiadâsait. Min- 
denk i jegyezzen a nem- 
zeti hadi kolcsonre, 
mert ennek teljes si- 
kere mâr fel gyozelem.



fl torok sercgek utjai.
Utobbi idoben Torokorszăg hăborui nem 

voltak szerencsesek. Ugy a tripoliszi hâ- 
boruban, mint a balkâni szovetseg tâmadâ- 
sakor az ellensegeskedesek elso napjdn felig 
măr elvesztette a hâborut. Elvesztette, meri 
nem kesziilt râ, mert nem lătta elore.

A mostani hăboru a szerencse jegyeben 
indul ră nezve, mert honapokon ât keszii- 
lodhetett rd. A ket iszonyu eroveszteseg 
utân lettek legyen a legbekesebb szăndekai, 
a ket europai hatalomcsoport nagy leszâ- 
molăsănak măr kezdo pillanatâban tisztâban 
volt az egesz ozmân nemzet azzal, hogy 
most csondes szemlelo nem maradhat.

Csak vârt. Idot kellett nyernie, hogy el- 
kesziilhessen. Idore legfokent az ăzsiai moz- 
gositâs lassusâga miatt volt sziiksege. A 
mozgositâst pedig az ăzsiai utak teszik las- 
suvâ.

Âzsiai Torokorszăg vasuthâlozata nagyon 
rovid, nagyon ujkeletii es egyăltalâban nem 
elegendo hâborus eelokra.

megepitette egesz Sziriân at a vasutat Aka- 
ba El Hidzsaszijeig, ahonnan Hedzsaszon 

! ât egesz Mekkăig szinten vasuton juthatni.
Az ăzsiai torok birodalomban tehât a 

behâlozott nyugati Kis-Âzsiăn kiviil egyetlen 
hosszu vonal van teljesen kiepitve, az, a 
mely Szkutaritol, illetve Szmirnâtol Hale- 
ben ât Mekkăba visz.

Ezt a vasutvonalat korulbeliil egy honap 
I dta joi fel is hasznâltăk csapatszâllităsra 
az angolok ellen. Deli Anatolia, Sziria es 

| Arabia katonasâgăt vittek a Sinai felsziget 
, irânyâba. De mind) art meg kell jegyezniink, 
j hogy ez a vasutvonal nem volt elegendo egy 
olyan hadsereg szăllităsăra, amino legujabb 
hirek szerint november 7-en âtlepte Egyip- 
tom hatărait.

A vasutvonal mellett ket nevezetes es jol 
hasznâlhato karavânut van a birodalomnak 
ezen a reszen, amelyeket fol kellett a toro- 
kdknek hasznălniok. Egyik Arabia partjain 
vezet El Akabâig az egyiptomi hatârig, a 
măsik Jeruzsâlemtdl El Aludzsebe visz, 
amely falu szinten Egyiptom hatdrdn van. 
Ez utobbin rendes sorkatonasâg vonult fel, 
az arab zarăndokuton pedig a legjobb por- 
tyâzok, a beduin torzsek erkeztek mintegy 
tiz nappal ezelott Akabâba. November 5-en 
es 6-an angolok akartak partraszâllni e ha- 
tdrfaluban, de — a torok hivatalos jelentes 
szerint — a torzsek visszavertek oket.

A Sinai felsziget kozepen a kietlen Et- 
Tih sivatag teriil el. Mindossze harorn ut 
visz rajta keresztiil. Egyik Jaffabdl vezet a 
Foldkoz'-tenger partjân Ismailia-hoz, mă- 
sik El Aludzsebol es a harmadik El Akabd- 
tol vezet Szuezhez.

Mind a hărom ut nehezsegekkel teljes, 
ivovizben sziikolkodo, szâmumtol szăntott, 
embercsontokkal feherlo, de a torok sereg- 
nek ide kiildott reszei mind ismerik a siva- 
tagot, az eldorsok, a beduinok, a puszta fiai 
es a torok sereg most, ugy ldtszik, alaposan 
felkesziiltek. Egyik torok lap azt irja: „Nem 
maradt teve az Eufrdtesztol keletre, mert 
az mind Egyiptomba ment“.

A hârom irănybol menetelo negyedmillio- 
nyi torok seregnek Ismailiănăl, a szuezi csa- 
torna kdzpontjan kell talâlkoznia, mert in
nen visz vasut a Deltăba, ez a varos Egyip
tom kulcsa.

Az eszaki sereg utviszonyai meg kedve- 
zotlenebbek. Egyetlen vasutvonal nines a bi
rodalom eszakkeleti oldalăn. Azert itt măr 
julius vegen megkezdoddtt a nagy nepvdn- 
dorlăs. Eszaki Anatolia (esz. Kis-Âzsia) a 
Fekete-tengeren, a tenger partj an vezeto 
nagy uton, Mezopotdmia pedig az Eufrăt es 
Tigris volgyein kiildte fel katondit Arme- 
niăba, az orosz ellen.

Jellemzo a tordk-nemet egyetertesre, 
hogy amig a bagdadi vasut nemet mernokei- 
nek egy reszet hazahivtăk, addig a măsik 
reszt, mintegy 400 tartalekos tisztet, Erze- 
rumba es Trapezuntba, a torok hadak esza
ki gyiilekezd helyeire irânyitottak.

,,E1 nem tudom kepzelni", mondta egy 
Budapesten keresztiil utazd nemet mernok, 
„miert kellett egyes târsaimnak eszak fele 
utazniok".
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Rovid kis cikkben nem lehet celunk a 
Torok birodalom utjairol kimerito leirăst 
nyujtani, egyszeriien csak megjeloljiik azo- 
kat a vonalakat, melyeken a mozgosităs le- 
folyt, tovăbbă azokat a celokat, melyeknek 
eleresere a torok seregek torekszenek.

Elegge ismeretes, hogy amiota az Otto
man Smyrne and Aidin Railway Company 
1856-ban torok Azsia foldjen az elso vasut- 
epites engedelyet megszerezte, azota a ki- 
sebb koncessziok Szkutaritol Aidinig az 
Ege’ tenger partjâra szoltak, az anatoliai 
vasutak pedig csak Kis-Âzsia nyugati fele- 
ben es deli reszen huzodnak Halebig, hogy 
innen a Deutsche Bank tovâbb epitse a vo- 
nalat Bagdad fele.*)

*i A «Bagdad va.ut«-rol mult szâmunkban 
Kdzoltiink erdekes cikket Milleker Rez 6 dr egye- 
temi mag intdnar tollaboi.

Halebtol a francia tărsasâg măr regebben

Az itt harcolo torok seregek utja volta- 
keppen csak az orosz hatâron tul jelolheto 
meg vilăgosan. De itt azutăn olyan a hely- 

I szin, hogy akâr az egesz hăboru topogrâfiâ- 
; jăt elore meg lehet hatdrozni.

A Kaukăzus hegyei mind eszaknyugat- 
I delkeleti irânyban huzodnak, a benyomulo 
seregnek eppen keresztbe utjât ălljâk es oly 
keves a hâgo, a keresztvdlgy, az dtvezeto 
ut, hogy valogatni nem lehet. Azonkiviil a 
termeszet es az orosz kormânyzâs oly ele- 
sen kijeldlte a tartomdny strategiailag fon- 
tos pontjait es e pontokat egesz a hatărig 
vasuttal is ugy egybekotdtte, hogy e hegyes- 
volgyes orszdgban mas ut nem is kepzelheto.

A Kaukăzus gerincetol delre eso videk- 
nek, Transzkaukâziânak ket fontos eletere, 
kozlekedesi utja van. ,

Katonailag nevezetesebb az a hadi tut, 
amely a Kaukăzuson keresztiil a tartomdny 
kozpontjâba, Tifliszbe es innen a torok ha- 
tărra, Karszba es a perzsa hatărra, Erivăn- 
ba vezet. De nagyjelentosegii az a gazdasâ- 
gi, kereskedelmi ut is, amely az elobbi vo- 
nalra meroleges irânyban szeli at Transz- 
kaukăziăt es a Kdspi-totol a Fekete-ten- 
gerig vezet, bsszekoti Baku es Batum ki- 
kotovărosokat. Ezen az uton szâllitjâk az 
ăzsiai orosz birodalom majd minden terme- 
ket Del-Oroszorszdg kikotoibe. Ennek az 
utnak a vege Poti es Batum kikdtdvarosok- 
ban er a Fekete-tengerhez.

A hadi ut pedig Karsz vârăban es Esivân- 
nâl er el a torok es perzsa hatdrokhoz.

Ezekkel a foldrajzi adatokkal a torok 
hadvezetes celja teljesen adva van. Poti es 
Batum a tenger felol elzârando (november 
8-ân ez megtortent); a Trapezunt felol jovo 
szdrazfoldi csapatok az orosz hatârvedose- 
reg leverese utăn (ami măr november 6. es 
7-en Khagismanndl megtortent) megszălljăk 
Batumot es Potit.

Az Erzerum felol jovo csapatok ostrom 
aid veszik az eros Karsz vârât es megszăll
jăk Erivănt. Igy keziikben tartvân a keres
kedelmi ut nyugati es a hadi ut deli kapuit, 
megkezdhetik kelet,;illet61eg eszak fele elo- 
renyomulâsukat a k£t nagy ut keresztezese, 
a tartomâny szive: Tiflisz fele.

A helyes ut felismerese ezen a terepen 
vegtelen kdnnyii, de az ut megtevesehez ero, 
bâtorsăg, folkesziiltseg es hadiszerencse kell.

Transzkaukâzia az orosz birodalom leg- 
ertekesebb tartomânya, melynek vedelmere 
a legutobbi idokben majd egymillio orosz 
katona tanyâzott a ket tenger kozott. Most 
azonban Lembergnel lâttunk cserkesz lovas- 
sâgot es vezerkarunk jelentese szerint Var- 
so es Ivangorod kozott kaukdzusi ezrede- 
ket vonultatott fol az orosz hadvezetoseg.

Mindent egybevetve, nagy a remenyse- 
giink, hogy a torok sereg szerencses es bd- 
tor beavatkozâsa hatalmas segitsegere lesz 
a kozepeuropai szovetsegnek a vegso gyo- 
zelem kivivâsâban.

Szentirmai Imre dr., egyet. m. tânăr.

Ne azt nezd, hogy ki ad tob- 
bet, hanem — te adj minei 
tbbbet a hazănak.Most mâr mindnyâjan tudjuk, hogy mit 

keresnek ezek a nemet tisztek a torok sere- 
gekkel egyiitt Armeniaban.



fl „Hadsk utja“ Szerbiaban.
A szerbeknek aligha kell tartaniok a teli 

hacerunak egyizben mâr âtelt, ismeretes 
borzalmaitol' ha a mi derek bakâink csak 
felakkora sietseggel nyomulnak elore, 
mint ahogy kethetes offenzivânk megkez- 
dese ota egyre vonulnak, akkor sem telik 
bele ket honap s az Europât lângbaborito 
nagyszerb almokbol csak a lelkiismeret li- 
dercnyomâsa marad meg az almodozdk 
s?âmâra.

Az âlom es valosâg osszeiitkozeset âtel- 
tuk mi is, mikor a boldogult Tteok-hadosz- 
tâly „bevonult11 a — Szâvâba. Emleksziink 
arra, hogy a zeneszoval jott ,,hoditok‘‘ ha- 
marâbb pihenhettek ki fâradalmaikat a Szâ- 
va hullâmai kozott vagy a boldogasszonyi 
fogolytâborban, mint a remiilten menekiilo 
delvidekiek — Budapesten. Ma mâr mindez 
a multe. Hiszen a szăvaparti szlavon koz- 
segek ma csak nehâny csenddrt lâtnak az 
egesz szerb hâborubdl; az egyre tâvolodo 
ăgyudbrges is azt bizonyitja, hogy a hâ- 
fcoru szinhelyet vegervenyesen Szerbiâba 
helyeztiik at.
.Hogy kimeletlen offenzivânk mennyi si- 

kerrel kecsegtet, azzal mindenki tisztaban 
van; de csak a helyi viszonyok alapos is- 
meroje tudja szerb hadakozâsunk nehezse- 
geit meltânyolni.

Amint âtlepiink Magyarorszâg es Șzer- 
biia eddigi termeszetes hatârain, a Szâvân, 
e^eszen uj vilâg tiinik elenk. A magyar sik- 
s'ag jodarabon folytatodik Szerbiâban is, de 
aj Jeres patakon tul, Sabâc tâjân hirtelen, 
szinte âtmenet nelkiil dombosodni kezd a 
Videk. Az arânylag termekeny teriiletet kc- 
pâr, kietlen hegyvidek vâltja fel, melynek 
lăttâra sejthetjiik. hogy miert vâgyodtak 
deli szomszedaink a jo bâcskai foldekre.

Az Osecsinân ât Valjevo fele irânyulo 
elonycmulâsunk a Lozsnica—Krupanj vo- 
îialrdl indult ki, de ugyanekkor a sabâc— 
lesnicai vonalrdl folytatoft offenzivânk is 
nagy lepessel haladt elore. Az 1914. nov. 
12-en bevett Nakucsani 17. Novoszelo pe
dig 23 kilometerre van Sabâctol. Idâig 
azonban minden talpalatnyi helyert szu- 
ronnyal, veres rohamokkal kellett kiizde- 
niink. Az egesz videk Sabâctol delre es 
nyugatra jârhatatlan fensiknak tetszik, 
melynek kietlen, visszariaszto jelleget meg 
szembedtlobbe teszi a falvak hiânya. Vâr- 
na, Ribari es Pravo kozsegeket bekes ido- 
ben is alig pâr szâz ember lakta, most pe- 
dig nem is annyira hadaink, mint a fenye- 
geto inseg elol messze menekiilt az eletben 
maradt lakossâg es bizony hitvâny elete- 
tiel egyebet aligha imentett meg. Nyomoru- 
sâgos viszonyok kozt elnek a Jagodina es 
Derplanina hegylakdi. A ferfiak nagyszâm- 
jan keresik fel a gyiilolt Magyarorszâgot, 
ihol konnyii munkât es nagy napszâmot 
•emelnek fajrokonaiktol, akik azonban nem 
îzivesen lâtjâk a „kiilfdld11 dologkeriilo 
szerbjeit. A magyarorszâgi szerb kiilsoleg 
negtartotta faji vonâsait, de a dolgos svâ'b 
jarasztok s a peldâs szorgalmu magyarsâg 
ret evszâzad akklimatizâlo hatâsakepen 
negtanitotta a munka szeretetere. A gaz- 
lag bâcskai râcok tisztaban vannak szerb 
testvereik" kepessegeivel s epen ezert szi- 
resebben lâtjâk foldjeiken a ruten es tot 

munkâst, mint a jagodinamelleki nyomor- 
go szerb parasztot. Ezert huzddoznak ugy 
a mitrovicai szerbek a „tulso Mitrovica'1 
lakoitol, akik iires kezzel jdnnek ât a tiirel- 
mes Szâvân, hogy adomânyok es terme- 
szeti segely nyujtâsâra hivjâk Szlavon-Mit- 
rovica gazdag polgârait.

De miota Szerbiâval megszakadt a dip- 
lomâciai viszonyunk, a ket partlako kozseg 
is minden erintkezest besziintetett. A „tulso 
parton'1 tortentekrol Mitrovica lakoi csak 
akkor ertesiiltek, mikor a kozseg Iegszebb 
epiilete, a Srbski Dom a „testverek11 âtkiil- 
dbzott grânâtjaitol rom'tadolt. A magyar- 
parti kozseg lakosai azdta alig erzik a hâ- 
boru nyci.T.aszto hatâsât s egykedviien ne- 
zik, mint iiriilnek ki sorjâban a tulso part 
falvai. Ez a kiiirites csak a lakossâg mene- 
kiilesere vonatkozik; elelmiszert a nyo- 
rnorgo, vilâgtol elzârt nepseg aligha vihe- 
tett magâval. S epen ez a koriilmeny teszi 
oly nehezze, egyben bâmulatossâ kato- 
nâink munkâjât. Az elmult het vegen elfog- 
laltuk a legnehezebb es legmagasabb szerb 
hadâllâsokat is. Osecsinâtol Valjevoig 
szerb viszonyokhoz kepest tiirheto orszâg- 
ut vezet s igy Osecsina elfoglalâsâval az 
eddigi hegymâszâst kenyelmesebb menete- 
les vâltja fel. Valjevoig csupân egy szerb 
kdzseget erintiink, Kamenicât. De dicso 
hadseregiink mâr ezen is tul van, hiszen 
Valjevo is mâr elesett es evvel befejezest 
nyert a szerb hâboru mâsodik fejezete. A 
harmadik fejezetnek elsd âgyulovese mâr 
a gyors lâbakon kozeledd vegkatasztrofât 
jelzi, mely maga alâ temeti Szerbia dnallo- 
sâgât es fiiggetlen âllamisâgât.

Faludi Istvan.

fl rOpOlO njil.
Ez az uj fegyvernem, melylyel a francia 

pilota repiilogepet felszereli. Kezelese le- 
nyegeben hasonlit a legregibb kezijjal fel- 
szerelt nyilvesszohdz. Ket egymâshoz szo- 
rosan kapcsolt reszbdl âll: a) az elol fekvo 
resz: nehez es eles csucsban vegzodik, mi- 
âltal kiilsoleg hegyezett ironhoz hasonlit; 
b) hâtulso rezs: csak reszben ovezi kdriil 
a nyilat, kdnnyebb, harântmetszete ke- 
resztalaku es hozzâsimul a nyilvesszohdz. 

• Dacâra annak, hogy ez a koriilbelul ce- 
ruzaerossegii, finom acelbol kesziilt nyil- 
vesszo, amely csak 12 cm. hosszu, alig 
nyom 20 grammot, megis gyilkos fegyver
nem ha azt 1500—2000 meter magassâgbol 
leropitik, mert mâsodpercenkint 200 meter 
sebesseggel halad; ez pedig megfelel a 
kezdosebesseg egyharmiadânak, amelyel a 
kilott lovedek egy modern fegyver csovet 
elhagyja.

Ily koriilmenyek kdzt nem csoda, hogy 
az ilyen nyil âltal keletkezett seb igen su- 
lyos termeszetii, nehezen gyogyul, sot sok- 
szor vegzetes termeszetii; ha pedig a fejbe 
furddik, feltetlen halâlt okoz, amint ezt 
tenyleg egyes nemet katonâkon eszleltek. 
Konnyii sulya kovetkezteben nagy meny- 
nyiseget vihet magâval a repiilo gep es 
kiilonosen akkor okozhat sulyos vesztese- 
get a csapatoknak, ha siirii rajvonalban vo
nulnak fel.

MOh Is oroszoh.
Az oroszok a rendelkezesiikre âllo vi- 

lâgsajtoban igyekeznek azt a hirt terjesz- 
teni, hogy Torokorszâg elleni hâborujuk 
nem bir fontossâggal es ezert az elso pilla- 
nattol fogva azt nem veszik komolyan. Ugy 
igyekeznek feltiintetni a torok haborut, 
mint valami mellek hadmiiveletet es mâr a 
toliik megszokott folennyel hirdetik uton- 
utfelen, hogy „lehengereljiik a torokoket11

Pedig Oroszorszâgnak a torok hadiize- 
net eppen olyan nagy gondot okoz, mint a 
nemet-osztrâk-magyar hadiizenet. Ezt az 
âllitâst az is bizonyitja, hogy Oroszorszâg 
csak nemregiben is arra torekedett, hogy 
Torokorszâgot az entente erdekeinek meg- 
nyerje. Franciaorszâgban Izvolszky min
dent elkovetett a tdrokdk erdekeben. Ez 
orosz diplomata nelkiil a tdrokok neirrj kap- 
tâk volna vissza Adrinâpolyt es a legutobbi 
50 millios francia kolcsont is Izvolszky koz- 
vetitette.

Az orosz sajtd a hâboru kitoreseig a leg- 
melegebb hangon emlekezett meg minden- 
kor a tdrdkokrol es ugy tiintette fel a hely- 
zetet, mintha Tordkorszâg es Oroszorszâg 
kozott semmi nezetelteres nem lenne. Az 
orosz kozvelemeny sot a diplomâcia is a 
legutobbi napokig bizonyosan szâmitott a 
torok barâtsâgra es azt, hogy Oroszorszâg 
ellen Torokorszâg serr.miesetre sem inidft 
hâborut.

Az orosz flotta, amelylyel a torok flotta 
megiitkdzdtt, nem Konstantinâpoly ellen 
vonult fel, hanem celja Vârna volt. Flotta- 
tiintetest terveztek Bulgaria ellen. Bulgâ- 
riât akartâk megnyerni, illetve kenyszeri- 
teni az orosz erdekek szolgâlatâba es arra, 
hogy az orosz katonâkat es municidt Szer
bia szâmâra Bulgâriân keresztiil engedje. 
A tdrokok ellen'ben abban a hiszemben, 
hogy ez a flotta-akcio elleniik irânyul, — 
kerestek az alkalmat az dsszeiitkdzesre. Az 
oroszok nem is sejtettek, hogy a torokok 
magukra vonatkoztatjâk a hajohad bolgâr- 
eilenes tiinteteset. Az oroszok semlegesse- 
gi vedelemnek tekintettek a torokok aimaz 
intezkedeset, hogy a hâboru kitoresekor az 
orosz-torok hatârt Ormenyorszâgban meg- 
erositettek es nem tulajdonitottak fontos- 
sâgot a hatârokon tortent torok csapatosz- 
szevonâsoknak.

A ket nemzet evszâzadok ota egymâs- 
nak halâlos ellensege es csak alkalomra 
vârtak, hogy egymâssal leszâmoljanak. Ez 
az alkalom most Oroszorszâgnak igen ked- 
vezotlen pillanatban erkezett.
Szâzadok ota Oroszorszâg a „kereszteny- 

seg vedelmezoje'1. E jelszonak orve alait 
tâmadja a mohamedân vallâsu nepeket. A 
harcoknak eredmenye, hogy az oroszok a 
tdrdkdktdl es perzsâktol reszletekben el- 
vettek a kaukâzusi hegyeket, a Kaspi- es 
Fekete-tenger partjait, Qeorgiât es Or- 
menyorszâg nagyreszet.

Oroszorszâg mindenkori tenykedese arra 
irânyult, hogy a keresztenyseget a moha- 
medânok ellen lâzitsa. Akik ismerik a leg- 
utolsd torok-orosz hâboru tortenetet, tud- 
jâk, hogy a torokok arattâk a gyozelmet az 
oroszok felett. Hogy a hâboru vegeredme- 
nye megis az oroszok javâra billent, annak 
ep az volt az oka, hogy az egesz .europai 
koncert beugrott „Oroszorszâg âlszentes- 



kedo ,,kereszteny“ jelszavainak.
Oroszorszâg mostani hâboruja bizo- 

nyitja, hogy mindig hazug jelszavakkal âl- 
tatta a nagyhatalmakat. Most lâthatjuk, 
hogy Oroszorszâg minden politikai mester- 
kedese arra irânyul, hogy egesz Ormeny- 
orszâgot, a Fekete-tengert es a Dardanel- 
lâkat birtokâba vehesse; hogy vegiil biisz-' 
ken hirdethesse a keresztenyseg uj meg- 
vâltâsât a torok jârom alol.

A torok nemzet oriasi lelkesedessel fo- 
gadta a hadiizenetet, mindenki regen erez- 
te es tudta, hogy ennek a hâborunak elobb- 
utobb ki kellett tdrnie. Tbrokorszagnak a 
legjo!blb es legkedvezfibb alkalom a mai. 
Tudjâk, hogy az egesz mohamedân vilâgi 
talpra fog âllani es ez a hâboru teljes to- : 
rok gyozelmet biztosit, mert a bekekotessel 
ez egyszer Oroszorszâg nem vezetheti fel- 
re a nagyhatalmakat. A gyozelem kilâtâsai 
pedig nagyon erosek.

A torok flotta a Fekete-tengeren feltetle- 
niil erosebb az orosz flottânâl. Ezt ketseg- 
be vonni nem lehet. Ha a tdrdkdknek sike- 
riil birtokukba venni Poties Bathum 
feketetengeri kikotoket, akkor a Fekete- 
tengeren a kaukâzusi es europai Oroszor
szâg kdzott a kozlekeddst elzârhatjâk, a 
melynek az lesz az eredmenye, hogy 
Oroszorszâg nem tud sem katonâkat sem 
loszert a Kaukâzusba szâllitani. Ellenben a 
tdrdkdk hadseregiiket Odesszâban partra 
<zâllithatjâk. Ha — ami valoszinu — a per- 
zsâk, afgânok es mâs mohamedânok a Kau- 
kâzus koriil csatlakoznak a tdrdkdkhdz, ez 
esetben eros csapatokkal, elfoglalhatjâk 
B a k u t a „millios vârost’1, D e r b e nt, 
a Kaspi-tengeri kikotoket. E hadmuvele- 
tek eredmenye aztân az lesz, hogy a.vas- 
uti vonal, amely Kozep-Oroszorszâgbol 
Bakuig es Tifliszig huzodik, szinten 
a tdrdkok birtokâba keriil, igy aztân az oro- 
szok vasuton valo felvonulâsa a Kaukâ
zusba lehetetlen.

Az oroszoknak volna meg egy szârazfol- 
di utjuk is Tiflisz fele: az ugynevezett ,,Ge- 
orgiai hadiut". Ezt az utvonalat azonban, 
az esetben, ha a torokok mâr Tifliszben 
vannak, konnyen elzârhatjâk, mert a kau
kâzusi hegycsoport meg a Kârpâtoknâl is 
nehezebb terep. Ilyen modon a tdrokok az 
egesz Transz-Kaukâziât a kaukâzusi hegy- 
csoportig megszâllhatjâk.

A tdrokok itt eros segitsegre szâmithat- 
nak, mert Kaukâzia lakossâga 12 millid, 
melynek fele mohamedân es pedig tatâ- 
rok, perzsâk, kurdokescserke- 
s z e k, a mâsik fele ormenyekbdl es geor- 
giaikbol all. Az utotbiak keresztenyek, de 
oroszellenesek, mert Oroszorszâg el akar- 
ja oket oroszositani.

Ha a tdrdkdknek sikeriil az itt vâzolt 
hadmiiveletet megvalositani es az egesz 
Kaukâziât birtokukba venni, akkor az oro- 
szok egesz Kisâzsiâbol kiszorulnak es 200 
esztendos hoditâsuk egy csapâsra meg- 
semmisiil.

A torok gyozelem mâr azert is nagyon 
valoszinii, mert vezerkari fonokiik Enver 
pasa zseniâlis hadvezer es maga a vezer- 
kar nemet tisztekbol âll.

Tchelingarian Jakab.

fl tOhBlefesitett geppuska.
Egy magyar tiszt talâlmânya.

A vilâghâboru temerdek ertekes tapasz- 
talattal gyarapitotta a hadsereget s ezeknek 
a nem egyszer drăgân szerzett tapasztala- 
toknak egy reszet szerencsere meg a hâbo- 
ruban ervenyesiteniink lehet es kell is. Min- 
denekeldtt legkivănatosabbnak lâtszott a 
geppuska harckepessegenek a fokozâsa. A 
geppuska kivâloan bevălt, csupăn egy hâtrâ- 
nya volt: a helyvâltoztatâs, a rnozgas ne- 
hezsege. Ami a tiizeles gyorsasâgât illeti, e 
tekintetben geppuskâink szi'nte tokeletesek
voltak, annul nagyobb nehezseget okozott 
azonban a merev âllvânyzat. Geppuska osz- 
tag parancsnokaink koziil tobben megsebe- 
siilve jottek vissza a harcterrol s valameny- 
nyien ezzel a hâtrânnyal indokoltâk az eset- 
leges vesztesegeket. Hiszen gyakran ugy- 
szolvăn az ellenseg szemelâttâra kellett a 
geppuskăt a tiizeleshez elokesziteni, vagy 
hogy ezt elkeriiljek, a kezelo legenyseg 
kenytelen volt nagy tăvolsăgokra a vâllăn 
hordozni a sulyos alkatreszeket. Az ellense-

ges gyalogsâgi, nem rltkân tiizersegi tiiz 
rendszerint a geppuskâra osszpontosult s 
igy joformân lehetetlen volt elobujni a pajzs 
mogiil es a geppuska tiizelesi ăllâsât lehe- 
toleg gyakran vâltoztatni. Ilyen esetekben 
a mintegy 1 q sulyu felszerelt geppuskăt 
ket ember nem tudta vinni, legfeljebb csusz- 
tatni s ekozben tortent a legtobb seriiles. 
Mivel pedig feltetleniil szâmolni kell azzal, 
hogy a geppuska kezeleseben kikepzett le
genyseg nem âll korlâtlan szămban rendel- 
kezesre, folottebb kivânatos e hătrâny ki- 
kiiszobolese.

Bân Gyula honved miiszaki szâzados tă- 
lălmănya nyujtja a legmegfelelobb megol- 
dâst. A feltalâlo ugyanis kerekek alkalma- 
zăsăval ohajtja kikiiszobolni a lent emlitett 
hătrănyokat s a kiserletek măris tokeletesen 
beigazoltâk a talălmâny nelkiilozhetetlense- 
get.

A geppuska-âllvâny a mellekelt fenyke- 
pen feltiintetett mintăju kerekpârokbol all. 
Teljes sulya 9 kg., a kerekek âtmeroje 31.5 
centimeter.

A kerekpâr minden szedszedes nelkiil ne-

| hăny măsodperc alatt a geppuska ăllvănyra 
. szerelheto, ugyancsak pâr măsodperc alatt 
konnyen le is veheto. A kerekekkel feisze- 
relt geppuskâval bârmely tiizelesi alias fel-
veheto es tiizeles kozben a puska az ăll- 
vănylâbakon vagy a kerekeken ăllhat. A 
kerekeken nyugvo puska a loves szabatos- 
săgât nem hâtrălja. A teljesen — paj- 
zsokkal — felszerelt geppuskăt az ujonnan 
felszerelt kerekekkel egy ember igen kony- 
nyen mozgathatja, sot ha a mellso ăllvăny- 
lâbakat elore toljuk, a felszerelt geppuska 
nagyobb tâvolsăgra is szâllithato, miâltal 
egyes mâlhâs âllatok ideiglenesen nelkiiloz- 
hetok lesznek.

A kerekek alkalmazâsa szâmtalan elonyt 
; nyujt. Az ellenseg fedett megkozelitese, a 
' meglepetesszerii, hirtelen elobukkanâs, a tii- 
zelo-âllâs gyakori vâltoztatâsa, a rajvonal 
gyors kovetese — mind megannyi elonyokj 
melyeket a geppuska eddig ugyancsak neb 
kulozott. Ugyanazt a geppuskăt, melynek 
hordozâsa eddig hârom ember szămâra rend-j 
kiviil sulyos terhet jelentett, most egy emJ 
ber gyermekjâtek modjâra felkezzel toloJ 
gathatja ide-oda a legnehezebb terepen, tel

hăt a legnagyobb kdnnyiiseggel hârom m: 
hâsâllat munkâjât vegzi el.

Megtortent, hogy a sokszoros tulero s 
ellenseg gyilkos tiizelesenek hatâsa alatt 
geppuska osztag is kenytelen volt visszav 
nulni, kozben a kezelo legenyseg egy res 
elesett s csupăn az âllvânyt es a puskât tq 
tăk megmenteni, a pajzs ottmaradt.

Âm egy golyo a puskăt vivo katonât 
leteritette. A mogotte halado, ki az âllvân 
vitte, pillanatig sem habozott, eldobta 
âllvânyt s csak hogy a legertekesebb alk 
resz: a puska az ellenseg kezebe ne ker 
jon, ezt vitte magâval. Miinderre nem 11 
volna sziikseg a kerekes geppuska alkald 
zâsa mellett. Megmenekiilt volna a legea 
seg s nem veszett volna el egyetlenegy I 
katresz sem, a geppuskâs osztag pedid 
legrovidebb ido alatt ujbol fedett ăllăst fl 
lalva, ismet a lovedekek ezreivel âraszthal 
volna el az ellenseget.

Ugy ertesuliink, hogy az erdekes tai 
many măris felkeltette a katonai szakkoJ 
figyelmet. Homonnai fhdl



HErdEzbshfldESBh a hadbavonultakrd).
Eldtizetdink kivănsâgăra hadbavonult 

csalădtagjaikrol szivesen kerdezoskodiink 
es dsszekbtteteseinknel fogva a legrovidebb 
ido alatt vâlaszolunk.

Az elmult heten illetekes helyrol a ko- 
vetkezo felvilâgositâsokat kaptuk:

*
Farkas Gyula 8. honvedhuszâr ezredbeli 

fohadnagyrol orommel kozolhetjiik, hogy a 
legjobb egeszsegnek orvend es soha egy 
percig sem volt beteg, sem gyengelkedo.

♦

Fekete Sandor 1879 sziiletesu, kiskunfel- 
egyhazai lakos, 30. nepfelkelo gyalogezred 
9, szâzadbeli nepfolkelo, oktober 5-en Av- 
tovac mellett lefolyt iitkozetben ismeretlen 
modon eltiint. Meg eddig nem lehetett 
megăllapitani: vajjon megsebesiilten hadi- 
fogsăgba esett-e vagy meghalt. Tovâbb ker- 
dezoskodiink.

*
Benko Jeno 2. cs. es kir. gyalogezredbeli 

fegyvermesterrol ezredenek pottestehez 
semmifele hivatalos ertesites nem erkezett. 
Tovâbb kerdezoskodiink.

*
Tobbi kerdezoskodeseinkre meg nem 

kaptunk valaszt.

Ujabban a kovetkezokrol kertiink hirt ille
tekes helyeken:

Pompa Gabor e. e, 6, cs. es- kir. 2. gyal- 
ezr.
Demjen Gabor e. e. 6. 2. sz. cs. es kir, 

lov. tiiz. ezr.
Csapo Ferenc t, hdgy. 4, npf. gy. ezr.
Nemet Gyula 83, gy. ezr. 14. sz.

Homăn Oldoz^s Bukooinoban.
Bar a hivatalos Romania ma ep ugy, 

mint Kâroly kirăly idejeben, szigoruan be- 
tartja a joakaratu semlegesseget, megis 
kenytelenek vagyunk leszegezni, hogy a 
român kozvelemenyt lelkiismeretlen orosz 
iigynbkok rendiiletleniil bujtogatjâk Ma- 
gyarorszâg es Ausztria ellen. Aki az orosz 
onkenyuralomnak megfizetett berence, az 
nagyon is joi tudja mit cselekszik; de azok 
a român hazafiak, kik meg nuagyar-osztrâk 
gyuloletiikben is jâhiszemiien szeretik ha- 
zâjukat, igen jol tennek, ha az oroszoktol 
kitisztitott Bukovinâban nehâny napra ta- 
nulmânyutat tennenek. Hogyan szereti a 
car az 6 kedves român testvereit, arrol be- 
szedes bizonysâg a bukovinai român falvak 
felgyujtott romhalmaza es az a sok român 
uriasszony, kiket a felvad kozâk csorda 
megkinzott es megbecstelenitett. Az azota 
kivert orosz hoditok senkit se kimeltek. 
Meg a român lelkeszi karral is ereztettek 
a dnrva kozâk uralimat. A hercegerseket 
szobafogsâgra vetettek es ejjel-nappal szu- 
ronyos orrel oriztek. A hercegerseki palo- 
tâban felâllitott vordskeresztes korhâzat is 
megcsufoltâk, mert tele raktâk kizârolag 
nemi-betegekkel. Az orosz hadsereget nyo- 
mon kovette, a ruszofil erzelmii rutenseg 
azert, hogy a român fajtol elrabolt javakat 
megkaparinthassa az orosz hadvezetoseg 
elnezo beleegyezesevel.

A kovetkezo, tobbnyire românlakta helv- 
segek szenvedtek leginkâbb az orosz vân- 
dâl betbrestol: Nowosielica (teljesen le- 
egett, a noket a kozâkok megbecstelenitet
tek), Mahala es Kotul Ostritza (nehâny ro
mân parasztot felakasztottak, az osszes no
ket megbecstelenitettek), Rosch, Csernovic 
elovârosa (minden român hâzat leronnbol- 
tak es minden not megbecstelenitettek.) 
Preworokiet, Stanestiet es Oprisc'henyt ko
zâk orjâratok vegigraboltâk. Terescheny- 
ben felgyujtottâk az oroszok Stefanovicine 
sziil. Manescul hâzât. Styrczeben meg a go- 
rdgkeleti egyhâz alapitvâny-majorsâgât is 
felegettek. Karapcziu român falut teljesen 
kifosztottâk. Lovag Flondor Jânosnak — ki 
a Mavrocordatos csalâddal rokonsâgfcan 
van — majorsâgât szinten kiraboltâk. Maj- 
danban a român iskolât pusztitottâk el, va- 
lamint a român parasztok hâzait. Pankân 
(Storozynectol nyugatra) fbldig romboltâk 
egy român nemesnek remek kastelyât es 
gazdasâgi epiileteit. Itt tortent, hogy a tisz- 
tek azert mentek rnesszire ! setâlni,. țhogy 
katonâik annâl hâboritlanabbul pusztithas- 
sanak. Ropczeben a român polgârmestert 
kihallgatâs nelkiil halâlra iteltek, szeren- 
csere a legveszedelmesebb pillanatban egy 
elosieto orjâratunk kimentette ot az oro- 
szok.karmaibol. Jordanistieben Grigorcea 
Jânos meneset semmisitettek meg. Czudiz- 
ban is a român hâzakban kezdtek meg a 
fosztogatâst, tovâbbi rombolo munkâjukat 
mâr a mi csapataink akadâlyoztâk meg.

Mindezek szâraz, de eppen ezert hiva- 
talosan megâllapitott tenyek. De a nema 
valosâg szonoki hevvel diibdrog a român 
kozvelemeny dobhârtyâin. Igy fest a be- 
igert „orosz barâtsâg es testveri szeretet‘‘. 
A roimiân nemzet vâlaszthat a let es nem 
let kozott. Ha veliink tart: biztonsâgban 
marad epsege, fiiggetlensege es tekintelye; 
ha elleniink az orosz melle âll: elobb-utobb 
muszka rabszolgâvâ siilyed; vârosait, fal- 
vait felegetik, asszonyait megbecstelenitik 
es se tronja, se âllami szabadsâga nem le- 
het biztos az orosz onkenynek protektorâ- 
tusa alatt.

Bukovina fe’lgyujtott român falvai remes 
fenyiikkel bevilâgitjâk a român politika ut- 
vesztoit, de egyszersmind râmutatnak az 
egyediili biztos es egyenes utra, melyen 
România kiilpolitikâjânak haladnia kell!

iT Kauhâzus ntpei.
A tordk-orosz hâboru elso napiaiban 

mâr sikeriilt derek szovetsegesein'knek 
âtlepni a Kaukâzus szeles hatârvanalât. 
Millio es milliâ mohamedân varia a 
szabaditokat. hogv kimentsek oket az 
orosz „kultura" halâlosan olelb kariai- 
bol.

Miklos car. mikor mâr lehetetlen volt 
a tbrok hâboru elol kiternie. egv rop- 
pant nevetseges hangu proklamâcioban 
ismet (ki tudia. hâ'nyszor es liânyadszor 
hiâba?) hiangsulvozta. hogv az orosz 
politika a keresztenyseg ellensegeivel 
szemben (iliyenek volnânk mi is!) telje- 
siteni fogja kulturâlis kotelesseget.

Most valosziniileg a kaukâzusi nepek 
is megkapiâk a diimentes „testver'‘ iel- 
zot s az utolagos iutalom — igeretet. De 

mielott a cari proklamâcio eliutott vol- 
na Georgia termekeny volgyeibe vagy 
Kaukâzia felhobeburkolt hegvei koze, 
mâr elobb minden oroszorszâgi moha
medân faluban meglengette a szel a pro- 
feta kibontott zâszlaiât. azt a magasz- 
tos. evszâzadok ota pihent es megfakult 
szentseget. melvnek intesere minden 
igazhivot megszâllia a reg szunnvado 
vallâsi fanatizmus rajongâsa: a nagy 
Oroszorszâg delkeleti sarkâbol ui vihar 
zudul a nevaparti telipalota sâpadt la- 
koira es râfagvaszt egv uiabb hazugsâ- 
got a bekecâr remego aikâra. melyrol 
eddig csak a gviilolkodes es a neptipro 
zsarnoksâg igeit hallhattuk.

Ha a torok felszabaditia a Kaukâzust 
az orosz iârom aloi, ugv csak Oroszor
szâg ..nepszabadito politikâiât“ koveti. A 
kulbnfele nepelemekbol osszetâkolt 
orosz birodalomnak is legtarkâbb et- 
nogrâfiai kepet mutatia Kaukâzia. A la- 
kossâg egvreszet ugvan gorogkeleti val- 
lâsra teritettek a mindenhato tifliszî, 
bakui es kutaiszi kormânyzok. âm a 
lelkek melven ott szunnvadozik a moha- 
medânsâg irânti szimpâtia s ezț a szim- 
pâtiât csak erositi a mohamedân lakos- 
sâggal valo erintkezesiik.

A Kaspi es Fekete-tenger hegyes vi- 
dekeit nâlunk alig ismert nevii nepek 
lakiâk. akik ioreszt ma is csak nevleg 
vannak orosz hodoltsâg alatt. A torbk 
torzsek (350.000 1.) es az irâniakon ki- 
viil (450.000) nagvszâmban elnek itt 
leszghiek, (400.000) szunnita csecsencek 
(300.000). abhâzok (500.000). A celtuda- 
tos telepites utiân idekeriilt oroszok a 
vdlgveket lakiâk es drokke ellenseges 
lâbon âllnak a tobbi volgvlakokkal. aki- 
ket 70—80 esztendd elott nagvobbreszt 
meg megilletett a „nemzet“ nev. Ilye- 
nek ia mâr regebben leigâzott orme- 
nyek (1,000.000), akiknek borzalmas 
helyzete a tavalvi ormenykonferenciân 
iutott a nvilvânossâg ele: a georgiaiak, 
(1.000.000 1.). kiket 110 evvel ezeloțt ti- 
port le a câri eroszak: a kiilon torzs- 
szervezetben elo tatârok (1,200.000 1.) 
es a perzsâk (150.000 1.). Az ormenyek 
teljesen szolid’ârisak torokorszâgi test- 
vereikkel. akik. miota a tdrok kormăny 
megvedi oket a kurdok zaklatâsai ellen. 
mintaszerii hazafiak es ismeretes dolog. 
bogy uiabban is hiisegi nvilatkozatot 
tettek a torok birodalom mellett. A ge- 
orgiai intelligens foîdmivelo nep. mely 
a XI. szâzad ota feileszti kulturâiât es 
nvelvet. A XV. szâzadban Georgia meg 
virâgzb hatalmas birodalom. csak a bel- 
viszâlvok gvengitettek meg annyira, 
hogy Oroszorszâg 1801-ben râtette a 
kezet. A tatârokat. kik beke ideien is 
egesz hadiâratokat viselnek az oroszok- 
kal. torok ugvnokdk lâzitiâ'k zsarnokaik 
ellen. Az egesz Kaukâzus forrong es 
ohaitva vâria a szabadito torok sereget. 
melvnek lentei alatt mâr visszlhangzik 
a kaukâzusi hegvvidek. A Kaukâzus 
keresztenveit is Mohamed fogia mâsod- 
szor megvâltani . . .

A nemzeti kolcson jegyzesa 
nem hazafias ăldozat, csak 
— kotelesseg.



ElBSBtt hostik.
Angerer Felix foh 32Lgye 
Aschauer Tivadar hpd 4gye 
Bardos Erno hdgy 17 hgye 
Bargehr Kăroly hdgy 28gye 
Bauer Adolf hdgy 28Lgye 
Bauer Ferenc orn 3gye 
Bauer Frigyes szds 18Lgye 
Bauer Janos hdgy 97gye 
Bedenk Janos foh 97gye 
Belei Kornel hdgy 23tvadzlj 
Berenyi Bernât (Armand) hdgy 17. m. kir.

nepfgye
Bezek Rihârd hdgy 20tvadzlj 
Biber Jozsef hdgy lgye 
Birnbacher Rihârd szds 27gye 
Bitevija Hasszân zls lbhgye 
Bockmann Erno lovag hdgy 15dre 
Bombera Rezso hpd 12gye 
Bratulic Jozsef hdgy 23 cs. es kir. nepfgye 
Breitenfeld Adolf hpd 99gye 
Brosch Erno szds 87gye
Briinell Miksa hdgy 2. cs. es kir. nepfgye 
Bucan Janos foh bh tvad zlj 2szd 
Budicky Lajos szds bh tvad zlj lszd 
Cernizza Henrik foh lgye 
Chitii Frigyes hdgy ltvadzlj
Chlaupek Lajos hdgy 2. cs. es kir. nepfgye 
Chmelik Janos foh elelm. tiszt 28gye 
Ciprin Jaroszlăv szds 20Lgye 
hotzendorfi Conrad Herbert br. hdgy 15dre 
Crazzolara Jozsef zls lgye 
Czejka Kăroly foh 78gye 
Daniel Ferenc zls 45gye
Dedek Ferenc hdgy 15. cs. es kir. nepfgye 
Csillerni Demel Otto foh 91gye
Dietscher Ferenc hdgy 2. cs. es kir. nepfgye 
Dittrich Jozsef foh 31Lgye 
Dostal Jozsef foh 26Lgye
Edelbacher Gyorgy hdgy 18tvadzlj 
Egger Zsigmond hdgy 67gye 
Eglauer Kăroly hdgy 47gye
Eichlehner Nândor hdgy 2. cs. es kir. 

nepfgye
Farnasi Antal zls 37gye 
Fazekas Erno zls 63gye 
Fechter Artur szds 18Lgye 
Filip Jakab hpd 21gye
Findeis Rihârd dr. foh 23. cs. es kir. nepfgye 
Flesch hdgy bo. a 104. m. kir. nepf dandar 
Floch Janos hdgy 29gye 
Fressl Nândor szds 2Lgye 
Fried David hdgy 51gye
Friedrich Rezso foh 15. cs. es kir. nepfgye 
Frumert Bohumil foh 8Lgye 
Fuchs Rezso zls 47gye 
Fiirth Kăroly zls 24tâe 
Gall Rezso szds 61gye 
Garay Istvan foh 5gye 
Gazolli Rudolf hdgy 67gye 
Gebhardt Vilmos zls 18tvadzlj 
Gmeiner Kăroly szds 4gye 
Golda Jozsef hpd 22tvadzlj 
Gradl Otto foh 45gye 
Gregoric Egon zls 70gye 
Gruber Nândor foh 18Lgye 
Griin Jânos zls 27men ezr 
Grunwald Kăroly hdgy 18tvadzlj 
Hafner Gottfried foh 67gye 
Haidl Rezso hdgy lgye 
Hajdu Miklos hpd 61gye 
Hajduk Albert hdgy 67gye 
Hantsch Gusztâv foh 36gye 
Haut Antal foh 46gye

Plitzka Tivadar szds 2tvadzlj
• Podboj Istvân hdgy 67gye 
Pohanka Tivadar foh lgye 
Polin Ignâc zls lgye 
Profeld Rezso szds 97gye 
Punek Milan foh 70gye 
Radu Livius hdgy 23tvadzlj 
Rathbauer Miksa foh 70gye

i Reichlinger Sandor hpd 2gye 
Reuschel Arnulf foh 2. cs. es kir. nepfgye 
Ritz Miksa hdgy 47gye 
Rokyta Gyozo szds lOOgye 
Rosenbaum Oszkâr hdgy lgye 
Rothschild Frigyes hdgy 18gye 
Rotter Miksa hdgy 27gye 
Rumpret Jozsef hpd jl 53gye 
Rychtera Jozsef zls 97gye 
Sâgi Dezso hdgy 60gye 
Saulich Frigyes hdgy lgye 
Schachtner Roland hdgy 18tvadzlj 
Schaller Antal szds lOLgye 
Schirardo Antal hdgy 46gye 
tarrawehri Schirnbock Frigyes szds 3gye 
Schittler Alfred hpd4gye 
Schorr Lipe hpd 18Lgye 
Schrittwieser Oszkâr hdgy 47gye 
Schulleri Frigyes foh 23tvadzlj 
Schulz Rezso szds lgye 
Schwarz Emil hpd 70gye 
Sebek Ferenc zls 28gye 
Seidl Jânos alezr 24Lgye 
Sesin Ede foh 78gye 
Smolik Vince hdgy 52gye 
Spacek-Streer Ignâc orn 24tâe 
Spitz Kăroly (?) hdgy 70gye 
Spitz Mor hdgy 97gye 
Springer Ede hdgy 13gye 
Stamm Richard foh 28gye 
Steininger Ferenc hpd 47gye 
Strache Kăroly hdgy 97gye 
Szakatsits Ferenc hpd orm 47gye 
Szarvady Lajos zls 46gye 
Szegedi Geza zls 63gye 
Szephegyi Pâl hdgy 19hgye 
Szigethy Kâlmân szds 67gye 
Tartaglia Oliver hdgy 97gye 
Ternovitz Ede zls 70gye 
Tiszofszky Tivadar zls 2gye 
Torok Kâlmân hdgy 70gye 
Toth Istvân hdgy 29gye 
Trafojer Peter zls lgye 
Tragge Rezso hdgy 27men ezr 
Trauttmannsdorf Adolf grof szds 15dre 
Tunner Miksa hdgy 27gye 
Ullmann Henrik szds 8Lgye 
Ullrich Robert dr. hdgy 18gye
Valentin Gusztâv szds 27gye 
Vâradi Jeno hdgy 37gye 
Veith Jânos szds 97gye 
Velicogna Nândor hdgy 31tvadzlj 
drossbergi Verdross Pâl hdgy 3gye 
Vesely Jânos foh llgye 
Vogt Ede hdgy lgye 
Wache Ferenc foh 34gye 
Wartha Gyula foh 67gye 
Weisz Humbert hdgy 37Lgye 
Wien Ozvâld hdgy 8Lgye 
Willinger Nândor szds 99gye 
Winkler Adolf zls 28gye 
Winkler Otto szds 60gye 
Zacek Rezso hdgy 31Lgye 
Zalân Jeno foh 38gye 
Zanlucchi Jozsef hdgy lgye 
Zlobitzky Antal hdgy lgye

Heger Alfonz hpd 13gye 
Heinrich Robert hpd 47gye 
Hentschel Ferenc zls lgye 
Hlavâcek Jozsef hdgy 20Lgye 
Hlouzek Jozsef hdgy 97gye 
Hochleitner Kăroly orn lgye 
Holter Nândor hpd 
Holzer Jeno dr. hdgy tâvirda ezr 
Horany Ferenc hpd 31tvadzlj 
Hrabe Jozsef hdgy llgye 
Hrenn Jakab szds 97gye 
Hruschka Zdenko szds lbhgye 
Hruza Vilmos hpd 28gye 
Hub Jozsef hdgy lOLgye 
Jascha Jozsef hdgy 18tvadzlj 
Keim Lajos szds 29gye 
Kellner Jeno (Jakab) hdgy 17. m. kir.

nepfgye
Kittenberger Jozsef zls ltvadzlj 
Klauber Erno hdgy 46Ltâo 
Knauer Walter hdgy 27gye 
Kohout Jozsef hdgy 23. cs. es kir. nepi’gye 
Korânyi Robert hdgy 2gye 
Kosina Wratislav zls lOLgye 
Kowalski Pal hdgy 57gye 
Kratochvil Janos zls 8Lgye 
Kubăt Rezso hdgy 23Lgye 
Kuralt Kăroly hpd 27gye 
Kwapil Nândor foh lgye
Lâtrănyi Jeno hdgy bo. a 104, m, kir. nepf 

dand
Laumann Otto zls 97gye (eltiint) 
Lazic Miklos hpd 78gye 
Ledwina Jozsef hdgy 45gye 
Leitersdorfer Miksa zls 38gye 
Literăty Lorânt szds lhgye 
Linke Gusztâv hpd lOLgye 
Lukas Erno hdgy llgye 
Luska Ferenc hdgy 31Lgye 
Marecek Antal hdgy 36gye 
Mayer Lipot dr. hdgy 37gye 
Mayer Richard ezr 47gye 
Mazânek Jânos hdgy 78gye 
Merz Robert hdgy 28gye 
Metzger Oszkâr hdgy lgye 
Michel Ede szds 70gye lgpog 
Mihajlovits Istvân zls 46gye 
Milovcic Jdzsef hpd 47gye 
Morell Lajos hdgy 2gye 
Mrowiec Gusztâv hdgy 31. cs. es kir.

nepfgye 
palmenbergi Mulig Pollione lovag foh 18gye 
Muller Oszkâr hdgy 59gye 
Nagy Gabor foh 29hgye 
Nauheimer Erich orn 4gye 
Neumann Reinhold hdgy 43gye 
Nohel Richard dr. hdgy 23. cs. es kir.

nepfgye
Novâk Kălmăn szds 3hatvad szd 
Nussbaum Frigyes hdgy 31Lgye 
Opra Vilmos hdgy 2gye 
Oschkrkany Kăroly foh 32Lgye 
Pacola Erno hdgy 99gye 
Paichel Jozsef szds 57gye 
Palik Miksa orn 7gye 
Parma Gyozo zls 97gye 
Parsch Gyozo hdgy 18tvadzlj 
Pedratscher Ferenc hpd lgye 
Pernthaler Giovanni zls lgye 
Peukert Ferenc szds 18gye 
freudenbergi Philippovic Gyozo szds 96gye 
Pick Rezso hdgy lOLgye 
Pillinger Antal hdgy lgye 
Piskaty Jânos foh 37Lgye



9 nagyszlâv propaganda forgalmi 
politihaja.

Abban a matiifesztumban. amelyet a 
car az Oroszorszâg es Torokorszâg 
kbzt beâllott hadiâllapot alkalmâbol ki- 
bocsatott. a tobbi kozt az foglaltatik. 
hogy a car ama megingathatatlan biza- 
lomnak ad kifeiezest. hogy Torbkor- 
szag meggondolatian beavatkozâsâval 
csak siettetni fogia es elo fogja segiteni 
az bsei âltal râhagyott problema meg- 
oldâsât: a Fekete-tenger partiâhoz valo 
eljutâst.

Minthogy ez az elore beielentett ,.ha- 
diterve*'  kbzelrol erdekel bennunket. al- 
Tapitsuk meg Oroszorszâg eddigi teny- 
kedesebol kiindjilva ezen nagvszabâsu 
tervnek kozelebbi reszleteit.

Ismeretes dolog. hogy Oroszorszâg 
rninden alkalommal hangoztatia. hogy 
6 a szlâvsâg legfobb oltalmazoia es 
egyediil'i megvâltoja; ezen nagyhang- 
zâsu szolam mogott azonban — amint 
ezt a szlâv Balkânâllamok mâr tapasz- 
taltâk — onzo erdek lappang.

Az az agressziv politika. melvnel 
Szerbia csak elddrse a ravasz orosz tak_ 
tikânak. eddig egyelbre gazdasâgi es 
forgalompolit kâiâban nvilvânuî. amely- 
lyel kesobb Oroszorszâg a nagyszlâv 
egyesiiles eszmeienek testet akar olte
ni. Ez a nagyszlâv egyesiiles ama 
vasgyiirii, amelylyel Oroszorszâg ipa- 
runkat. kereskedelmunket a Balkân- 
tbl teliesen elakaria zârni. Erne gonosz 
tervenek megvalositâsâra Szerbia volt 
kiszemelve, Oroszorszâg tâmogatâsa 
mellett mâr kiiszbbbn volt a Keleti vas- 
uttârsasâg Szerbia teruletet âtszelo vo- 
nalainak âllamositâsa; ezt nvomban ko- 
vette volna a Duna-adriai vasut kiepite- 
se Szerbia âltal; Magyarorszâgot kbriil- 
vevo erne vasgviiru egyik lâncszemet 
pedig kepezte volna a tervbevett Du- 
nahid. amely az 1912. evben letesult 
szerb-român szovetsegnek legerteke- 
sebb zâloga lett volna.

Nem ok nelkiil iaidult fel hazânk let- 
erdeket veszelyezteto erne terv ellen a 
szegedi es temesvâri kereskedehni ka- 
mara amidon annak ideien ellensulyozâ- 
sâra egv ui orsovai es egv bolgâr-român 
dunahid mielobbi kieoiteset iavaslatba 
hozta.

Ezzel azonban Oroszorszâg nem erte 
volna be. A Româniâban megjeleno 
„Journal des Balcans1' cimii lapban „a 
Buna torkolatokrol"1 megielent cikk el- 
ârulia Oroszorszâg tovâbbmenb tervet. 
Eszerint Oroszorszâg mitsem torbd- 
ve Romania gazdasâgi erdekeivel. az 
aldunai forgalmat a Szulina-âgrol az 
oroszteruleten fekvb Kilia-âgra akarta 
terelni, amelynek Ismaelig terjedb ten- 
gerhaibzâsi uttâ valo âtalakitâsât ter- 
vezte. Ez az ut 100 km. hosszu 15—16 
meter szeles es 7—8 meter mely volna 
es mivel az Oroszorszâg âltal tervezett 
nagvszabâsu munkâlatok reven ennek 
a Kilia-âgnak vizbosege sokkal nagvobb 
lett volna mint a Sulina âge. amelynek 
vizbosege jelentekeny mervben folyton 
apadna. konnven belâthato. hogv a terv

bevett orosz Kilia-âg forgalma micsoda 
veszelvt reitene Braila es Qalatz forgai- 
mara es mennyire suitanâ egyuttal 
a mi aldunai forgalmi erdekeinket.

Oroszorszâg tehât egy eros dunai ke
reskedehni flotta szervezesevel a Bu
na t iparkodik felhasznâlni a Balkân gaz
dasâgi meghoditâsâra.

Ennel is sulyosabb termeszetii az a 
nagvszabâsu terv. amelynek megvalo- 
sitâsâval az orosz kozlekedesi politika 
kozvetleniil a hâboru kitorese elott a 
legkomolyabban foglalkozott.

Az orosz kereskedehni kamara 
ugvanis egv nagv szlâv gazdasâgi szb- 
vetseg megalakitâsât hatârozta el. 
a melynek vezetoszerepet termesze- 
tesen Ororszâg tolti be es pedig 
azzal a cellal. hogv az osszes bal- 
kâni szlâv âllamokat gazdasâgi er- 
dekszâlakkal szorosabbra fiizze magâ- 
hoz. Ez a gazdasâgi szovetseg a Balti es 
Feketetengert bsszekotb haiout nagy- 
szabâsu tervevel foglalkozik, miâltal 
Oroszorszâg regi vâgva. hogy a Fold- 
kozi-tengerre akadâlvtalanul kijusson. 
teljesulne.

Ebben egyelbre a Dardanellâk elzâ- 
râsa akadâlvozza. de el lehetunk ke- 
sziilve arra. hogv ezt a hatalmas terme- 
szeti akadâlvt Oroszorszâg elbbb-utobb 
iparkodik elhâritani. Ezt a tisztân ke- 
reskedelmi celokat szolgâlo haibzo csa- 
torna tervet Butosse belga mernbk mâr 
reg kidolgozta; azt az orosz kormâny 
elfogadta es annak kivitelere 160 milli'O 
rubelt irânvzott elb.

Ezt a tervet Rigânâl. a Balti-tengerbe 
bmlo Brina es Chersonnâl a Fekete-ten- 
gerbe torkolo Dnieper folvok bsszeko- 
tesevel es haiczhatovâ tetelevel akaria 
Oroszorszâg megvalositani. ami Torok- 
orszâg gazdasâgi leterdekenek megsem- 
misitesevel egyertehnii volna.

Ama problema, amelynek megol- 
dâsâra a câr manifesztumâban hivatko- 
zik: Nagy Peternek sokszor emlege- 
tett vegrendelete. amelynek megvalosi
tâsâra az oroszok szivosan es kovetke- 
zetesen torekszenek. A nagv szlâv 
egyesiiles eszmeje ezzel egyelbre csak 
gazdasâgi es forgalompolitikai teren ol
tene testet. de maga utân vonnâ na
gvobb hcrdereiii politikai kovetkezme- 
nyek sorozatât.

A nagy szlâv egyesiiles politikai uto- 
piâja ellen harcol a kbzepeurbpai ket 
nagvhatalomnak torhetetlen testveri 
szbvetsege. Welwart Bend.

SzErkBsztoi es hiadiiliivatali lizEnetelf.
Kerjiik munkatârsainkat, hogy a kezira- 

tot a papirosnak csak egyik oldalâra irjăk.
W. B. Csakis eredeti, meg sehol nyomta- 

tăsban meg nem jelent es lehetoleg aktuă- 
lis cikkeket kozol a Kuliigy-Hadiigy. Ez az 
oka annak, hogy egyebkerit ertekes ,,Pa- 
nama-csatorna“ cimii cikke most nem je- 
lenhet meg. A kezirat b. rendelkezesere ăll. 
— Dr. F. G., D. B., Dr. M. L. Kerdeseikre 
mult szâmunkban vâlaszoltunk „Katonai 
Tanâcsado” rovatunkban. — DFGE. Boer 
Zoltân tartalekos zâszlos utăn tovăbb ku- |

tatunk. Tessek ezentul is „Kerdezoskodesek 
a hadbavonuitakrol" cimii rovatunkat figye- 
lemmel kiserni. — Tobbeknek: a hadbavo- 
nultakrol csak elofizetoinknek adhatunk 
felvilâgositâst; sziikseges azonban, hogy 
pontosan kozoljek veliink az illeto hadrendi 
beosztăsât. — K. M„ Felsoor: a „Tbbbek- 
nek“ izenet Onnek is szol. — N. Anna: Ha 
meg ezrede se ismeretes, ugy — sajnâla- 
tunkra — lehetetlen utâna kerdezoskod- 
niink, — S. D., Osztivân: magân levelben 
vălaszolunk. — R. P., joghallgato: 1. egye- 
lore semmit se tudunk rola; 2. ha meglesz 
es az akar lenni, ugy okvetlen loval kell 
bevonulnia.

Felelds szerkesztd:
Dr. SIMON ELEMeR orszăggy. kepviselo.
A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvâllalat 

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

Nemet-utca 27.

ELOFIZETESI FELHIVÂS.
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai hetl- 
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet- 
len. Osszefoglalja a het folyaman tortent 
hadiesemenyeket, azokat vâzlatokkal i'l- 
lusztrâlva, szakszeriien magyarâzza, ha- 
mis hireket câfol, anelkiil, hogy az igazsă- 
got leplezne, tâjekoztat es felvilăgosit; 
reszletesen foglalkozik a hâborut kiserd 
rninden jelenseggel, a kiilfbld hangulată-^ 
val, a târsadalom mtmkâjâval; eldfizetoi- 
nek katonai tanacsokat ad, hadbavonult 
hozzătartozoirol hireket szerez es ad.
Eldfizetesi dra: felevre ... 8 korona t
Egesz evre . ..........................15 korona.

Mutatvânyszâmot szivesen kiild a kiadd- 
hivatal.

I
Gyâszbaborulva, fâjdalomtol meg- I 
tort szivvel tudatjăk a sztilok 6s test- I 
v6rek a rokonokkal 6s jobarătokkal, I 
hogy az ăldott jd fiu, forrdn szeretett 1 
testv6r 4A

STODOLNI FERENC
a cs. es klr, 65. gy. e. ffihadnagya

I dletenek 26. 6v6ben a Hopkicnâl (Orosz- |
I orszăg) vivott iitkozetben f. 6. augusz- E ‘ 

A| tus 27-en d. u. elesett s ugyanott lett J 
-’I szeptember ho 4 6n eltemetve. A;

Lesujtott rănk a kegyetlen vdgzet, H
I elrabolta toliink 61te virăgâban Ot, kit ■ 
I mindnyâjan oly v6gteleniil szeretfiink, I 
I szdtdulta kegyetlen hevvel otthonunkat. I 

Fertoszentmiklds, 1914. november hd H 
Nyugodjek bdkdben, drâga eml6ke K

I elkisdr mindsirunkig. j
I Stodolni Jozsef 6s Stodolni Jozsefne | 

sziil. Haubuer Rozalia mint sztilok. < 
'I Dr. Stodolni Gyula, Radies Jozsefne IW 

:.| sziil. Stodolni Măria, Horvath Kăl- K.; 
Al mdnne sziil. Stodolni Ilona, Stodolni |J

I Joldn, Dr. Stodolni Dezso, Stodolni I
I Janos, Stodolni Janka, if). Stodolni I- 

Jozsef, mint testvdrek. |
I Radies Jozsef, Dr. Stodolni Jozsefne ■-
I sziil. Ekker Viktdria, Horvath Kălmân, Jj! 

Dr. Stodolni Dezsone sz. Kabinyi Lenke E‘ 
mint sdgorok, illetve sdgornok.



Poloskairtăst
jdtâllâssal. Pad 16 beeesz- 
test, acdlforgâcsolăst, fest6st, 
mâzolâst, tapâtozăst olcsdn văii al

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

Tiszteknek 10 szazal£k engedmeny.

HUNGARIA

Telefonszăm: Jozsef 36-46.

Szenes Laszlo
festek, fcence, măz, kefe es 
hâztartâsi druk gyâri raktâra

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

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

• • Telefonsznm: 916. ••

ANK R-T.
BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-UTCA 18.

Igazgatosâg : Grof Sztaray Sandor elndk, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, bard Gerliczy Ferenc , 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pal, grof 
Erdody Sandor, bard Wulf de Flotow, bard Hatvany 

' Karoly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekâr Imre, grdf Choiseul-Praslin Gabriel, 
bard Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 

; grdf Seher-Thoss Bela. Ugy vezet 6 igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegoezetofc: Horvatovics Ferenc, 
1------ Lakatos Oszkar. l....... >

Bankosztăly. Gabonaosztâly. Mtîszaki osztâly. 
♦♦ Mezogazdasăgi osztăly. Vasuti osztâly. ♦♦

“ „ Ujlahi-iFogBpeh 
a legmodernebbek. Katonai 6s polgări hat6- 
săgok kozkedvelt irog6ptypusa. Dijmentes 
bemutatâs orszâgszerte. Arjegyzâk 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
UJLflHI-IHOGEPTELEP Budapest

1897. 6ta az irdgSpszakmăban. ======

Fogak es fogsorok
aranvkoronâk. aranvhidak. teljesen 
szâjpadlâs nelkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szâibâl kivenni. râgâs- 
r. beszedre azonnal hasznalhatok. 24 
dran beliil elkesziilnek. Videkiek meg- 
vârhatjâk. Teelis 10 evi irâsbeli jotal- 
lâs. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gyokerhuzâs. fogtomesek (plombâk). 
beteg fogak gvogvitâsa sth Tomesek 
aranybdl. platinâbol. porcellanbol stb.

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

Or15

Brachfeld F.
CS. ES KIR. UDOflHI SZÂLLITO

BUDAPEST, DOROTTVfl-U. 1.
A GIZELLA-TER SARKĂN.

A Kuliigy-Hadiigy
eddig megjelent negyvenhet szămăt

4 korona
elozetes bekiildese elleneben ber-

Katonai alsd-ruhazatok gyap- 
iubdl es selyembdl. Hâlozsâ- 
kok. szdrme-mellenvek es 

keztviik stb.

mentve kuldi meg

a kiadohivatal.


