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Român falvak pusztulâsa 
Bukovinâban.

A Kiilugy—Hadiigy mâr megemlekezett az oroszok vandal rombolâsârol Bukovinâban. Kiildnosen a român nemzetisegii polgărok 
hăzait es vagyonăt pusztitottâk. Român barâtaink felegetett falvak fenyenel ismertek meg, hogy az orosz igeretek hogyan feste- 

nek a valosâgban. Kepunk vilâgosan feltiinteti, hogy egy virâgzo român falubol ko-kovon nem maradt.



9 legnaggobb
dramairo az filet. Ime most is az antik 
Tragedia minden borzalmas hangkao- 
szâval nemzetek vegkatasztrofâjât kon- 
gatia.

Veroceânokon. nemzetek sirâmân es 
gyoztes rohamoknak uiiongâsân ât a 
hos liegnagvobbaknak alakja mâr kezd 
kiraizolodni a nagv d'râmânak meg foly- 
ton vajudo embertomeg anyagâbol. Az 
ujvilâg teremtesenek kaosza mâr-mâr 
kristâlyosodik. Ott tent Deien veres-kb- 
dos pârâk rot fenyâben grânitszobor- 
kent all elottunk a magyar es osztrâk 
haderonek diadalmas vezere.

Nevet eloszor akkor kapta szârnyâra 
a hir. mikor a nagv Drama legelso ka- 
tasztrofâlis jelenesenek ieges arama a 
resziketo iiedtseg fagypontiara siilyesz- 
tette az emberiseg szivvereset. Potiorek 
ott iilt a koronâs martirokkal szemtol- 
szembe^n a gyâszos sarajevoi autokocsi1- 
zâson. A haldoklo tronbrbkosnek meg
tort tekintete revedezve szallt haiâl'sâ- 
padt arcâra es az a golvo. mely c61t te- 
vesztve a strig hiiseges hitvestârs szi- 
vet atiitotte, az 6 katonâs mellenek volt 
szânva. Bătrân es boldogan halt volna 
meg a mârtirok helyett, de a sors mas 
szerepet szânt a nagv katonanak. Az 6 
lelketen volt a gvâsz legfeketebb. a 
megtorlăs vâgva tepett fâjdaîommal 
benne tombolt legtovâbb es eooen azert 
a nagv dramairo filet neki adta a boszu 
kardiât.

Honapckig kesziilt a nagy leszâmo- 
lasra, mindent jol es elore megfontolt, 
inert hogy a gyilkos nemzet drâgân ad
ia el fellengos âlmât, orszâgât. foldjet 
szabadsâgât, eîetet: azt tudta es mert 
ezzel bolcsen szâmolt: kimelte, ovta, 
ved'te vitez katonâit.

De most mâr feher karâcsonv ko- 
zeledten: erzi. hogv iitbtt az ora. fis 
ott vâgtat a boszu kardiât villogtatva 
bâtor hadai elen. Az ârtatlanul megolt 
kirâlyfi sâpadt ârnykent megy elotte es 
erte verezve, erte lelkesedve âssâk mâr 
h magyar es osztrâk katonâk „a sirt, hol 
nemzet stilyed el‘‘...

A Vilâghâboru Tragediiâjâban Potio
rek most mâr vegigjâtsza szerepet es a 
mikor leiitotte azok koronâjât, kik a mi 
fejiinknek koro'nâjât porba sujtottâk; a 
fâjdalmas emlekezesnek iinnepi csond- 
jeben elzarândokol a mârtirok koporso- 
jâhoz, hogy elsuttogja:

Uram! Vertanuhalâlbd immâr 
meg.torolva. Akik megoltek: nincsenek 
tobbe. Az a fold, mely gyilkosaidat 
sziilte: a vâreide, a Habsburgoke, a mo- 
narkiâe, Magyarorszâge . . .

\ legklasszikusabb drâmairo az filet.

VILÂGHÂBORU.
(Az eldzmenyeket tartalmazo 29., 30., 32., 
37., 39., 43, 44., 45., 46. es 47. szâmokat 
2 korona postakoltseg elleneben megkiildi a 

kiadohivatal.)

9 hadi esemenyek naploja.
November 11.

Az eszak-keleti harcteren az ellenseg fel- 
derito osztagjait visszaverjtik. Kosm'nek- 
nel — Kal’stol keletre — a tulnyomo szâ- 
mu orosz lovassâg tâmadâsa meghiusul.

A szerb hadsereg Koceljeva es Valjevo 
i irânyâban visszavonul. Csapataink elerik 
! Osecina—Nakucani—Novoselo vonalăt. Gaz- J 
dag hadizsâkmâny es szâmos fogoly jut 
birtokunkba. A visszavonulo szerbek sajăt 
falvaikat kiraboljâk.

A Sabâc mellett elfogott bolgâr nemze- 
tisegii katonâkat szabadon engedjiik, hogy 
hazâjukba visszaterhessenek.

Nemet sikerek az Yser menten. Az Ysei 
nyugati partja egesz a tengerig meg van 
tisztitva az ellensegtol. Az Yser csatorna el- 
leni tămadâs, Dixmuidentol delre tovâbb ha- 
lad elore. Ypern-tol keletre az elorenyomu- 
lăskor 700 francia negy gepfegyverrel fog- 
lyul esik. Az Argonnei erdoben az ellenseg 
tâmadâsai visszaveretnek.

November 12.
Az oroszok bevonulnak Tarnow, Jaslo es 

Krosnoba.
A megvert szerb hadsereg Koceljeva es 

Valjevobol nyugat fele tovâbb folytatja visz- 
szavonulâsât. Csapataink rohammal beveszik 
Uscet, Gomile—Draginjet es Beljin—Banja- 
n'—Sopot—Stolice vonalăt erik el

Kelet-Poroszorszăgban uj csatărozâsok 
kezdodnek.

Soissons melletti francia tămadâsok visz- 
szaveretnek.

A nemetek ujabb sikereket ernek el Nieu- 
port es Ypern mellett; 1900 francia foglyul 
esik.

A hosies kiizdelmei utân elstilyedt ,,Em
den" cirkâlo parancsnoka, M tiller fregatt- 
kapităny a legenyseg egy reszevel hadifog- 
săgba jut. Nemetorszăgban azonnal gyiij- 
test inditanak az ,,Emden” potlâsâra.

Az angol „Niger" torpedo ăgyunaszâdot 
Dover magassăgâban egy nemet tengeralatti 
hajo elsiilyeszti.

A porta csăszări iradeval hozza tudomâ- 
săra a hăborut Oroszorszăg, Anglia es Fran- 
ciaorszăg ellen.

A kaukăzusi hatăron egy orosz hadtestet 
a torokok megfutamitanak es iildozesiiket 
folytatjâk.

A felkelo burok tdbb'zben gyozedelmes- 
kednek az angol kormânycsapatokon.

Bolgâr—gorog hatăron. Newrokopnâl, a 
hatârszeli csapatok osszetiiznek

November 13.
Valjevo-tol eszaknyugatra a szerb hătve- 

deket megtâmadjuk. Uldozesiink vonala a 
Szăva menti Skelâtol—Koceljevăn ât a Dn- 
nâig terjed. Monitorjaink sikeres tevekeny- 
segeikkel segitik elo csapataink diadalait.

A nemetek Wloclawek mellett megvernek 
egy orosz hadtestet, elfognak 1500 oroszt 
es 12 gepfegyvert.

Kelet-Poroszorszăgban a harcok tovâbb 
tartanak; eredmeny 500 fogoly Stalluponen- 
nâl.

Berry-Au-Bacnăl a franciâk kenytelenek 
egy uralkodo magaslatot âtengedni.

Lillenel es az argonnei erdoben tert hodit 
a nemet tămadâs.

Az angolok vesztesege a francia harcte
ren hivatalos kimutatâs szerint oktober 
31-eig 57,000 ember.

Az angol kormâny hadserege es tengere- 
szete vereseget a nemetek kivâlo hirszolgă- 
lati szervezetevel igyekszik menteni

A torokok Trapezunt vilajet (kormâny. 
zosâg) hatârăn orosz hatârerodoket elfog- 
lalnak es Batum fele menetelnek tovâbb.

Az oroszok a Fekete-tenger eszaki part- 
jain nehâny torok szăllitogozost elstilyesz- 
tenek.

Csingtaunâl foldalatti aknâk eltâvolităsa 
kozben szâmos japân tiszt es katona meg- 
sebesiil es meghal.

November 14.
Przemysl vedoserege sikeres kirohanâst 

intez es az oroszokat Rokietnicâig vissza- 
iizi.

A Kârpâtok ellen intezett egyes orosz 
elonyomulâsokat visszaverjtik.

Szerb:ai elonyomulâsunk diadalmasan ha- 
lad elore. Csapataink Obrenovac—Ub—Jau- 
tinai magaslatok—Kamenica—Stubico vo- 
nalâig mindent elfoglalnak.

Konstantinâpolyban a Fatih moseban, a 
seik-iil-izlam kiilon kovetsege âltal felol- 
vasșâk a szent hâborut kihirdeto fetvât.

Batum toi delre a torok fegyverek sike- 
reket ernek el

Kotucnâl megverik az oroszokat. A Vd- 
ros-tenger partjân Faonâl partra szâllo an- 
golokat megtâmadjâk s ezek 60 halottat 
vesztenek.

Az Egyptom ellen operâlo torok sereg 
fovezerietet âllitolag az egyptomi khedive 
fogja âtvenni.

Marokkoban a szent hâboru a franciâk el
len egyre nagyobb terjedelmet olt. Tanger 
kdrnyeken torok ertesites szerint -- meg- 
veretnek a franciâk es Tazzâba a felkelok 
bevonultak. A franciâk megeros’tesek kikiil- 
desere kenyszeriilnek.

November 15.
Del-Lengyelorszâgban es Galiciâban ki- 

sebb-nagyobb iitkozetek vannak.
A nemetek Wlodawek es Kutnonâl le- 

gyozik az oroszokat. 23 ezer fogoly, 70 
gepfegyver jut birtokukba. Lipnonâl az oro
szokat Plock-ig visszaiizik, 5000 orosz 10 
gepfegyverrel esik nemet fogsâgba

Valjevot es Obrenovacot elfoglaljuk, a 
Kolubarăn âtkeliink.

Angl'âban ismet felnek a nemet hajok tâ- 
madăsâtol es egy invâzio lehetosegâtol.

November 16.
Krako kornyeken seregeink sikeres kiro- 

hanăsokat vegeznek Wolbrom es Pilica ko- 
zott visszaverik az oroszokat.

Varso kormânyzojât, bâro Korffot vezer- 
karâval, a nemet dragonyosok elfogjâk.

Potiorek tâborszernagy, a deli hadsereg 
parancsnoka, nap'parancsban kdzli, hogy a 
legutolso harcokban 8000 szerb katonât ej- 
tettek foglyul es rengeteg hadfelszerelest, 
tdbbek kdzt 42 âgyut es 31 gepfegyvert zsăk- 
mănyoltak.

Verduntol delre es Cireytdl eszakra a 
franciâk sikerteleniil tâmadnak.

Az elgyengiilt francia balszârnyat friss 



csapatokkal vâltjâk fel s a belgâkat Pârisba 
rendelik.

Torok lapok jelentese szerint Sudan nepe 
mâris fellâzadt es Felso-Egyptom ellen in
dult.

Csingtauba a japan csapatok bevonultak. 
November 17.

Orosz-Lengyelorszâgban rank nezve felet- 
te kedvezo feltetelek mellett az orosz fo- 
erokkel utkozet fejlodik. Mâris elfogtunk 
3000 oroszt es Grybownâl szetvertiik az 
orosz lovassâgot. Lodztol eszakra szinten 
csata fejlodik.

Kelet-Poroszorszâgbol az oroszok Sol
dau kornyekerol visszavonulnak. Eros orosz 
lovascsapat vereseget szenved Pillkallen 
mellett.

Vilmos csâszâr a kutnoi fenyes gyozelem 
alkalmâbol szerencset kivân Hindenburgnak.

A vert szerb hadsereget a Kolubara fo- 
lyon tul âllandoan tovâbb iildozziik.

Az argonnei erdoben es Verduntol delre 
a francia tâmadâsok kudarccal vegzodnek. 
Cireyt es Chatillon kastelyt eredmennyel 
tâmadjâk a nemetek.

Az indiai csapatok francia harcteren ed
dig 144 tisztet vesztettek.

Anglia csapatszâllitâsait a nemet tenger- 
alattjâroktol valo felelmeben a csatorna 
helyett Irorszâgon keresztul eszkozli.

Kairoban âllitolag mâris zavargâsok tor- 
tek ki a bensziilottek kozt az angolok ellen. 

November 18.
Hivatalos megâllapitâsok szerint az oro

szok Bukovinâban rettenetes pusztitâst vit- 
tek vegbe român javakban.

Devett, a bur felkelok vezere, foglyul ejti 
Hertzog angol tâbornokot. Az angolok elle- 
ni felkeles Delafrika egyeb teruleteire is to- 
vdbb terjed.

9 diplomaciai esBmdngeh is a habo- 
ruval kapcsolatos EsemtiijBli napldja.

November 12.
A monarkiâban internâlva levo hadifog- 

lyok szâma 867 tiszt es 92,727 fonyi legâny- 
seg

A pozsonyi evangelikus teologiai foiskola 
hallgatoi testiiletileg lemondanak katona- 
mentessegi kedvezmenyiikrol es a hadsereg- 
be onkent belepokiil jelentkeznek.

Pârisban az elelmiszerek âra rettentoen 
felment. Minden munkabiro ferfit a kor- 
nyekbeli eroditesi munkâlatokhoz hasznâl- 
nak fel.

November 13.
A sved, dân es norveg kormâny London- 

ban jegyzeket nyujt ât, melyben tiltakozik a 
semleges hajozâsnak Anglia âltal tortent is- 
metelt megsertese ellen.

November 14.
Konstantinâpolyban ujolag lelkes tiinte- 

tesek folynak le a monarkia es Nemetor- 
szâg nagykovetsegei elott.

Anglia Delafrikâban a bur felkeles folytân 
a vasutkozlekedest nagyreszt besziintetni 
kenyszeriil.

Az angol kormâny 12 millionyi hadikol- 
csont kivân felvenni, melybol 20 millio 
Szerbiânak jutna.

Az olasz kormâny egy uj 400 millios 
fegyverkezesi kolcsdn felvetelet hatârozza 
el.

Az 1914. evi gorog koltsegvetes 450 mil- 
lionyi osszegebol 226 millio hadicelokra for- 
dittatik.

N ovember 15.
Kâroly Ferenc Jozsef foherceg tronoro- 

kos megszemleli az eszaki harcteren a 19. 
gyalogezredet, melynek nemreg lett tulaj- 
donosa.

A francia sajto erosen birâlgatja az an- 
gol flotta tetlenseget es az oly hon vârt 
orosz offenz'.va lassu elorehaladâsât.

Lord Roberts angol tâbornok franciaor- 
szâgi szemleutjân meghal.

A „szent hâboru“ felhivâsâra nagy szâm- 
ban jelentkeznek az onkent belepok.

A papa egy bekeencyklikât bocsâjt ki.

November 16.
O Felsege Potiorek tâborszernagynak a 

hadiekitmennyel diszitett katonai erdemke- 
reszt I-so osztâlyât adomânyozza, amely 
alkalommal Frigyes foherceg hadseregfo- 
parancsnok szerencsekivânatait kiildi.

A magyar hadikolcsonre a jegyzes meg- 
nyilott es nagyszerii remenyekre jogosit.

Vilmos csâszâr es a szultân kolcsonosen 
barătsâgos tâviratokat văltanak.

Az angol alsohâz felhatalmazza a kor- 
mânyt a mâsodik millio ember besorozâ- 
sâra.

A gdrog kozvelemeny mindinkăbb a sem- 
legesseg fentartăsa mellett van.

November 17.
Ausztriâban elo angol alattvalokat meg- 

rendszabâiyozzâk: este 6-tâl—reggel 8-ig 
nem szabad lakâsukat elhagyni, nyilvânos 
helyisegeket egyâltalân nem lâtogathatnak.

November 18.
Grof Tisza miniszterelnok Bâcsben tar- 

tott kdzos miniszteri tanâcskozâs eredme- 
nyekep Berl’nen ât a nemet fohadiszâllâsra 
utazik.

Anglia 12.8 milliard hadikolcsont vesz 
fel. E horribilis osszeget reszben az adok 
felemelese, reszben kolcson felvetelebol ki- 
vânjâk fedezni. A felvett osszeg egy resze 
Franciaorszâg, Oroszorszâg, Belgium es 
Szerbia reszere van segitsegiil szânva, mert 
ez orszâgok a hâboru kiadâsait a sajâtjuk- 
bol tovâbb fedezni nem tudjâk.

Katonai tanacsadd.
Kerdes. Fiverem tartalekos honved tâbo- 

ri âgyus ezredbeli hadnagy. Lakâsân sulyo- 
san megsebesulve âgyban fekszik. A buda- 
pesti honved terparancsnoksâgtol nyert hâ- 
rom heti szabadsâga f. ho 29-en letelik. 
Orvosi tanâcsra a budai Szent-Lukâcs fiir- 
dot kellene hârom hetig lâtogatnia. Kerde- 
sem az, vajjon hova forduljak szabadsâga 
meghosszabb'tâsa vegett?

Felelet. Szabadsâga leteltevel, hacsak te- 
heti fivere, jelentkezzek szemelyesen a hon
ved terparancsnoksâg orvosfonokenel. Ezen 
orvosi vizsgâlat alapjân fog szabadsâga 
meghosszabbittatni, a budapesti honved ke- 
riileti parancsnoksâg âltal. Ha 29-en meg 
nem lesz jârokepes, csatoljon a keriileti 
parancsnoksâghoz cimzett kervenyehez le- 
hetoleg katonaorvosi b'zonyitvânyt.

*

Kerdes. Az uram honvedszăzados. A 
harcmezon van. Felăru vasuti jegy vâltâsă- 
ra jogosito arckeppel ellâtott igazolvânyt 
szeretnek beszerezni. Kerdesem az, hovâ 
kell fordulnom es mit kell kervenyemhez 
csatolni:?

Felelet. A honvedelmi miniszter ur 
117,417/6. sz. korrendelete ertelmeben a m. 
kir. âllamvasutakon 1915. evi januâr 1-tol 
kezdodoleg az igenyjogosult tisztek es azok 
igenyjogosult csalâdtagjai felâru vasuti me- 
netjegyet csakis arckeppel ellâtott âllando 
igazolvânnyal vâlthatnak. E vegbol a hiva- 
tali felsobbseghez (keriileti pottest parancs- 
noksâghoz) belyegmentes folyamodvâny 
adando be, melyben fel kell emliteni azok 
nevet, akik reszere az igazolvăny kiâllităsât 
kerik. Csatolando hozzâ mindegyik csalâd- 
tagnak az elolap also reszen tintaval sajât- 
keziileg alâirt lâtogatojegy alaku 6i/2—lO1^ 
cm. nagysâgu, kemeny kartonlapra vont arc- 
kepe es kezelesi illetek fejeben szemelyen- 
kent 2 korona ertekii postai ârtekjegy. A 
hivatali felsobbseg a kervenyi. zâradekolja 
es hivatalbol tovâbbitja, ugyszinten 6 kez- 
besiti ki a M. A. V. igazgatosâga âltal ki- 
âllitott igazolvânyt is a folyamodoknak. 

I Azon ido alatt, mig ezen kerveny elintezest 
nyer, a vasuti hivatal szabâlyszeriien zâra- 
dekolt kiilon folyamodvâny alapjân — ugy 
mint eddig — felâru menetjeggyel egyes 
utazâsra jogosito igazolvânyt âllit ki.

Kerdes. 34 eves nepfelkelo tizedes va- 
gyok, a mozgositâs elrendelesekor csapat- 
testemhez bevonultam, ott ugyanaznap or- 
vosilag megvizsgâltattam es ennek eredme- 
nyekep nepfelkelo konyvembe bevezette- 
tett: „Szolgâlattetelre bevonult es betegseg 
miatt szabadsâgoltatott11. A szâzadparancs- 
nok azzal adta vissza konyvemet, hogy uj- 
boli behivâsomat tartozkodâsi helyemen tar- 
tozom bevârni, illetve akkor tartozom je- 
lentkezni, ha erre a betegek hirdetmenyileg 
felszolittatnak. Kerdesem az: elegendo-e a 
szâzadparancsnokom ezen szobeli parancsa, 
vagy pedig tartozom ettol fuggetleniil je- 
lentkezni es ha igen, hoi?

Felelet. A betegsâg okâbol szabadsâgolt 
nepfolkelok orvosi megvizsgâltatâsuk vegett 
esetenkent behivatnak. Azonban ettol fiig- 
getleniil azonnal jelentkezni tartozik az il- 
letekes nepfelkelo parancsnoksâgnâl, mi- 
helyt egeszsege helyreâllott.

*

Kerdes. Tartalekos tiszt vagyok, a moz
gositâs aloi mint polgâri âllâsomban nâlkii- 
lozhetetlen, fel vagyok mentve. Szeretnem 
magamat mint gazdăszati tiszt tenylegesit- 
tetni. Kerdem, lehetseges-e most es felvetel 
eseten kell-e tanfolyamot vâgeznem?

Felelet: A honved gazdâszati tiszti iskola 
tiszti tanfolyamânak tervbe vett felâllitâsât 
a honvedelmi miniszter f. evi szeptember 
29-en kelt rendeletevel bizonytalan idore el- 
halasztotta. A tanfolyam sikeres elvegzese 
nelkiil pedig tartalekos csapattiszt gazdâ
szati tiszt nem lehet. A hâboru befejezte 
utân erdeklodjek a tanfolyam felâllitâsânak 
idopontjârol. Felvetelert a honvedelmi mi- 
niszterhez kell folyamodni.



KULFOLD.
Tisza Istvan utja.

Nemcsak a magyar kozeiet, hanem egesz 
Kozep-Europânak lâzas izgatottsâga kiseri 
a magyar miniszterelnok utjât a nemet fo- 
hadiszâllâsra. De hiâba minden moho ki- 
vâncsisâg! Șem a jdhiszemii „beavatott- 
sâg“, sem a rosszhiszemii „nagykepii- 
seg“ ez utnak igaz celjâit nem tudhatja. E 
nagy kiilpolitikai esemenynek eloaktâit a 

'donto faktorok het lakattal orzik es ezek 
csak akkor keriilhetnek a nyilvânossâg ite- 
loszeke ele, mikor mâr a csataterek veres 
aktualităsât eltemette az ujra feltâmadt be- 
kenek âllandosâga es megkezddddtt az ok- 
nyomozo tortenelemnek csondes munkâl- 
kodâsa.

De ha addig tiirelemmel vârakoznunk is 
kell, azert megse kivânja toliink senki, 
hogy Tisza Istvan utjât egyszeriien udva- 
riassâgi aktusnak minositsuk. A hâboru 
minden etiket-tnek ellensege es eppenseg- 
gel.nem szoktuk meg, hogy a magyar mi
niszterelnok hivatalos minosegben, akâr a 
beke idejeri is, Berlinbe utazgasson. A ma
gyar mifflszterelndk utja meg a vilâghâbo
ru esemenytdmegeben is magasra kilendiil 
es mindenkepen meltd arra, hogy eltiinod- 
jiink fdldtte.

Tisza Istvan âllamferfiui reliefje mâr ed- 
dig is kozismert volt az eurdpai kozvele- 
meny eldtt. Akâr joggal, akâr csak johi- 
szemiien, minden ujsâgolvaso tudja, hogy a 
vilâghâboru kozvetlen elinditoja a magyar 
miniszterelnok energikus fellepese, mely- 
îyel Szerbia intezd faktorait szinvallâsra 
kenyszeritette. Am az, hogy eros gesztus- 
sal meglokte e kolosszâlis vilâgveszede- 
Iemnek nemzeteket eltemeto lavinâjât, 
csak eppen a hirhedtsegre elegendo, de 
vajmi keves arra, hogy egyedul ebbol a 
dicsdseg koszoruja fonodjek âllamferfiui 
homlokâra. Egyetlenegy hellen templom 
felgyujtâsât bâr a tortenelem a halhatatlan- 
sâg receptjevel konzervâlta, de azert Epa- 
minondas hirneve es Herostratos hirhedt- 
sdge kozt meg manapsâg is van kiilonb- 
seg. Es ha a Tisza-gesztus nyomân felfa- 
kadt kataklizma szornyiisegeit a szerb-de- 
mars szdvegezdje nem lâtta volna elore, 
ugy a magyar âllamferfi mai utjât a gyâsz- 
baborult magyar, osztrâk es nemet anyâk 
es hitvesek sirdgdrcsos âtokkal kisernek, 
mert ez esetben Țisza Istvân csak Goethe: 
Hexenmeisterenek inas-szerepeben tetsze- 
legne, kinek alkalma volt a hâboru Erinnisi- 
seit felszabaditani, de mâr azokat a rom- 
bolâs paroxizmusâtol eltiltani nem ailoit 
hatalmâban.

Aki a szerb demarsot megszovegezte, 
annak ismernie keilett a titkos, foldalatti. 
telefon huzalokat, melyek a belgrâdi ko- 
nak trontermet az orosz câri palota dolgo- 
zoszobâjâval dsszekdtdttek. Aki a szerb hâ
boru kockâjât elvetette, annak sgâmolnia 
keilett Anglia haszonleso irigysegevel, 
.tnely. a „nepjogok vedelmezojenek“ hazug 
âlarcât is magâra olti, hacsak ewel vala- 
hol gâncsot vethet Nemetorszâg feltorek- 
Vo vilâghatalmânak. A ki a mârtir trondrd- 
kospâr halâlât megtorolni mereszelte, an
nak az âllamferfiui osztdn halâlos bizton- 
sâgâval dreznie keilett, hogy a francia re-

vânzs parâzsa is minden pillanatban lobot 
vethet. Am mindezt a sok-sok vilâgvesze- 
delmet lâtta es tudta Tisza Istvan. Es hogy 
nem ijedt meg a kbzelgo verfolyamoktol, 
a sebesiiltek es halottak szazezreitol, a 
gazdasâgi elet vilâgkatasztrofâlis megren- 
diilesetdl, annak oka, hogy nâlânâl senki 
job-ban nem tudta a nagy merkozes ero- 
probâjânak vegsd plusszât. A nemet-osz- 
trâk-magyar szovetsegnek Tisza Istvân a 
legfanatikusabb hirdetoje es beliigyi kor- 
mânyzâsânak „eros kez“ politikăjât eppen 
az sarkantyuzta, hogy Magyarorszâg is tii- 
zdn-vizen es obstrukcid fertdkon ât felke- 
sziiljon a kbzelgo nagy leszâmolâsra, a ret- 
tenetes elet-halâlharcra. A sarajevoi love- 
sek lângja csak eppen râvilâgitott a ne- 
met-osztrâk-magyar szovetseg halâlos el- 
lensegeinek sbtet aknâjâra. Hogy a vilâg-i 
hâboru veszes viharfelhoje fejiink folott log, 
azt nemcsak az âllamferfiu elorelâtâs, ha
nem meg a csodbe jutott szegeny kereske- 
do is tudja. A monarkia eld testebdl egesz 
orszâgreszeket akartak kiszakitani szom- 
szedaink. Ezt a lehetetlen âllapotot a ma
gyar miniszterelnok tovâb-b nem tiirhette. I 
Nemcsak Szerbiât keilett a kerlelhetetlen 
szâmonkerb szek ele idezni, hanem min- 
den nemzetkozi maffiât, mely alattomos,1 
foldalatti rejtekutakon kbzeledett Nemetor
szâg nagysâga es a monarkia epsege ellen. 
Ezert gyujtotta fol Tisza Istvan az egesz | 
europai beket ielrobbanto puskapor kano- 
cât es hater lettet megtapsolta a kozep- 
europai szovetseg minden nemzete. Hogy 
a torteneimi igazsâgosztâs birâja volt Ti-1 
sa Istvân, azt e vilâghâboru nepszeriise- 
ge bizonyitja leginkâbb. Csak a holtakat si- 
ratjâk a mi tâborunkban, de iigyiink szent 
tisztasâgât meg milliok kiontott vere se 
tudja bemocskolni. Egy jobb es becsiilete- 

i sebb, minden hâtsd es alattomos gondolat- 
tol mentes bekeert harcolunk. Az eletert 
kiizdiink ugy. hogy az uj nemzedekkel fel- 
serdiilo gyermekiink, ha lelekzeni, ha dol- 
gpzni, ha vâllalkozni akar: a levegdt el ne 
vegye tole, a mun-kaalkalmat ki ne sem- 
mizze, a gazdasâgi konjunkturâkat evtize- 

; dekre megne mergezze semmifele idegen, 
borebe nem ferd nâcio. Itt ezen a darab 

I magyar fbldon, melynek minden roget 
nemcsak a tortenelmi iddk felszâradt ver- 
tengere, de a lembergi sikon kiomlott mi 
veriinknek felenk szâllo pârâzatâval uj 
ra magunknak, magyaroknak felszentel- 
tiink: se râc, se muszka ne lehessen ur 
soha!

Magyarorszâg a magyaroke! Ez ed-dig 
e vilâghâborunak rânk eso legdrâgâbb 
gyiimolcse. Szerbia teste Fbldanyânk jo- 
voltâbol veliink van osszenove. Ezert akart 
benniinket bekapni mohd balkâni ehseggel. 
Emiatt indult meg a vilâghâboru veszes 
rohama es hogy magyar vezeriyszoval in
dult rohanâsa: azt ma meg mindenki tudja 
kerek e vilagom Es itt nyer Tisza vegzet- 
szerii szereplese nemzeti erteket, hogy 
aztân eppen a mai utjâval nemzetkozi je- 
lentosegge emelkedjek.

Az emberek e nagy esemenyeket szapo- 
rân sziilo idoben igen hamar felednek. 
Hogy valaha nagyon regen, majd negy — 
honapja, csondes beke volt a vilâgon: azt 
mâr el se hissziik. Liittich bevetele, Hin
denburg hdstette, az Emden esodâk, Prze-

mysl felszabadulâsa es mâs egyebek (ep
pen mert az egyebek szakadatlan gyors 
iramban vâgtatnak felenk) ma meg elnek 
-es lelkesitenek, holnap mâr lekeriilnek az 
emlekezet felszines leplerol. A magyar mi
niszterelnok bâtor kezdese is mâr reg le- 
pergett a histdria vâsznârdl es mint minden 
âllamferfi, e fegyverropogâstdl hangos ka- 
tonâs-idoben, o is megfekezte aktivitâsok- 
tol roebano enjet es kezdett mâr beleme- 
riilni a sziirke passzivitâsba. Es most egy- 
szerre hirtelen-vâratlan megindul a nemet 
fdhadiszâllâsra.

Fdldes Artur dr.

HcflEktor.
Uj rovatunk ide-oda imbolygo fenynyalâ- 

bot Iovei a hăborus kozeiet sotet komorsâ- 
găba. Sehol se keresi a gyarlosâg emberet, 
hanem mindeniitt csak az emberi „furesăf 
es „fonâkot" kutatja. Ha aztân a „furesâra’ 
vagy ,,fonâkra“ rătalăl: tollhegyre tiizi ugy, 
hogy felemeli, megnezi, ide-oda râncigâlja, 
megtepâzza, foldhoz csapja es vegtil — el- 
ereszti.

Nem doronggal vag es nem ăgyuval 16- 
voldoz, eppen csak intenziv fenyii Rellek- 
tor-sugarat Iovei ră, hogy meg a kozellătok 
is a furesăt furcsâljâk, a fonâkot nevessek.

A Reflektor villamos szikrâja az otleb 
Kiben szellem es grâcia van otletek szip<-r- 
kâzâsâra: az a Reflektor megbecsiilt, e te- 
kes munkatârsa.

°o°
0 KI AZ A KITuNO BOROEVICS?

„Ama kitiind Boroevics' valaha nem 
volt az orszâg dedelgetett kedvence. 
Pedig Boroevics măr akkor kitiino tâ- 
bornok volt, mikor Lujza dnagysâgă- 
nak gyors tenyere majdnem penzioba 
kiildte. its „ama kitiind Boroevics" e 
vilâghâboru kezdeten mâr ki volt sze- 
melve az egyik hadsereg vezerenek, 
amikor a gyâva „azt mondjăk" em
berek a legszdrnyiibb bun râgalmât 
kentek tiszta, becsiiletes alakjâra. De 
azota „ama kitiind Boroevics" Prze- 
myslt felmentette es 70,000 koronât 
jegyzett a magyar nemzeti kolcsdnre. 
„Ama kitiind Boroevics" igy lett ve- 
zercikktema, nemzeti hos, kitiind haza- 
fi; pedig amikor kacagtak folotte, ami
kor âtkoztâk es most, amikor magasz- 
taljâk: nem volt es nem lesz egyeb, 
mint tetdtol-talpig kitiind kafona, had- 
seregiinknek hds tâbornoka es egyik 
boles hadvezere. Pedig ha Lujza miatt 
nyugalmaztâk volna, ki tudja: le- 
hetne-e ma „ama kitiind Boroevics" 
helyeft egyâltalâban magyarul vezer- 
cikket irni?

0 KI AZ AZ EP OLYAN KITtiNO 
POTIOREK?

Hogy epp olyan „kitiino": azt O 
Felsege hâlâja es a haderdk foparancs- 
noka, Frigyes foherceg 0 Fensege el- 
ismerese bizonyitja. De vajjon „kitii
nd" volt-e akkor, midon a magyar 
sajto a sarajevoi tragediâert mindeh- 
âron benne kereste a biinbakot. Ahâny 
magyar estilap megjelenik — reggel



vagy kora delben Budapesten: mind 
az o kegyvesztettsegerol es kenyszer 
nyugdijaztatâsârol hozott „rendkiviili 
kiadâst"., Ep Potiorek meg se ment ad- 
dig, mig vegre — mennie kellett Szer- 
biâba. Be sokan hittek akkor, hogy 
a szerb csatatereken at is el lehet jut- 
ni Penzionopolisba. Hogy egy osztrâk- 
magyar generâlis a verâztatta mezo- 
kon brbkzbld babert is arathat, arrol 
eddig semmit se tudott a magyar saj- 
to. Am most, hogy Potiorek is ott van 
nemcsak a nemzet sziveben, hanem a 
ciceros cikkekben is, fan jovore megis 
csak a „nyugalomba menesztes" jo gât 
kizârolag arra kellene hagyni, ki vi- 
tez tâbornokaiban nem biinbakokat, 
hanem hos es rettenthetetlen hadveze- 
reket keres.

°o°

© A L6LAB MINDIG KIKANDIKAL.
Persze, hogy kikandikâl, kiilonben 

nem is lenne lolâb. Pedig mennyi lo- 
lâb van ma Budapesten, mind âtlâtszd 
fâtyollal keresztiil kotve, nemzeti szi- 
nu lepellel lefedve, vagy eppen csak 
egy vekony egyenes vonallal âthuzva, 
de csak ugy, hogy annâl feltiinobben 
jelentkezzek a lolâb. A lolâb nem is 
annyira lolâb, mint inkâbb homloka, 
koronâja, neve egy-egy jol mend vâl- 
lalatnak es epp exert a lolâbat ha ki- 
operâlnâk beldie, meg el is verezne. 
Aztân meg ki tudja: ha voros, feher, 
zdldre testett mulâbat tennenek helye- 
be, ki garantâl azert, hogy ezek lesz- 
nek a hâboru utân is a divatos szinek. 
Igy aztân a Petrograd szâllo, a Louvre 
âruhâz es a Lyon kâvehâz olcso, de 
finoman âtlâtszo fâtyollal segit a ba- 
jân. A boykott lepel celja: „nesze sem- 
mi, fogd meg jdl" vagy pedig roviden, 
de gorombân: „vakulj magyar!" . . . 
Pedig a magyar nem vak, csak eppen 
a hâborus vilâg legtolerânsabb nepe. 
Mâr kora reggel ,,angol reggelin" kez- 
di es ebedre a „felangolos" siiltet es a 
„francia" salătât se veti meg es a 
„kaviar" meg mindig olyan jo eloetel, 
mint ahogy meg teljesen nem felejtet- 
tek el nâlunk beszelni franciâul. Es 
igy van joi, mert hiszen a vilâghâboru 
becsiiletes elet-halâlharc es nem gyâ- 
va nyelvoltogetes es nem eretlen es 
nevetseges boykott mozgalom, mely a 
„jollakott kecske es megis megmaradt 
kâposzta" ketkulacsos politikâjât tizi. 
Hulljon tehât le a lepel a lolâbakrol!

Az onkentes orsereg tagjainak 
tisztelgese.

Grâf Andrâssy Gyula, mint az onkentes 
firsereg elso foparancsnoka, a honved âllo- 
naăs parancsnoksăggal kozolte abbeli intez- 
kedesfet, hogy az „onkentes orsereg" tagjai, 
akâr egyenruhăban, akâr csak karszalaggal 
6s saipkâban jelennek meg, a tiszteket — zâsz- 
los rendfokozattdl felfele — katonâsan iid- 
vozolni tartoznak, hogy ezâltal is kifejezes- 
re jusson, egyreszt a katonasâghoz val6 tar- 
tozanddsaguk, masreszt tiszteletuknek ilyen 
modon val6 nyilvânitâsa.

Szenusszi

Abeche 

OUADAÎ 

8A0UIRMI.

Az izlâm szent hâboruia megkezdo- 
dott. A jnphamedânok a szovetseges 
hataimak mellett fegyvert fogtak es 
elbszor eddigi elnyomoik. Oroszorszâg 
es Anglia ellen fordultak. A hâborut 
Elo-Azsia mohamedânjai kezdtek, de 
Eszak-Afrika arabiai mâr ielentkeztek. 
Ebbol egy ideig Olaszorszâg szumâra 
veszelv keletkezett. Torbkorszâgnak 
mindenâron meg kellett akadâlyoznia 
az eszakafrikai mohamedânoknak a Ki- 
renaikâban es Tripoliszban valo felke- 
Ibset. mert igy Olaszorszâgot rnaga el
len s kozvetve szovetseges târsai ellen 
valo hâborura kenvszeritette vojna,

Torokorszâg sietett is megnyugtatni 
Olaszorszâgot. hogy minden erejevel 
azon lesz. hogy a szenussziak csak 
Egviptom ellen vonulianak. Igeretet 
azonnal tett is kovette. mert a Kirenaika

CYRENAIQUE

L. Tchad
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' Ain Galakka

| europaiak elbtt reitelmes. ismeretlen te- 
riilet.

A rnahdi legeloszor is igvekezett va- 
i fc voni âllâsât megszilârditani. amiert 
; kereskeddve lett. Elsb sorbân teveket 
i es rabszolgâkat adott el Benghasi-ben 
fegyverekert. loszerert. Csapataival to- 
vâbbâ el tudta erni azt. hogy a Tripo- 

i liszbol Terzân at Bormiba meno kara- 
vânok ezen utat elhagviâk es a Benglia- 
si-Kufra-Abese vonalat hasznâliâk. ahol 
neki vâmot is fizetnek.

Legnagvobb ellensegiiknek az ango- 
lokat tekintettek. kik kelet fele valo ter- 
ieszkedesiiket inegakadâlvoztâk. 1900- 
ban azonban a franciakkal is osszeiit- 
koztek. Ezek akkor foglaltâk el a Csâd- 
to kornveket es hosszu. veres harcok 
utân Kanemet. a szenussziak egvik fesz- 
ket. Erre guerilla hadiârat kezdodott. 
melyben a tâmadbk mindig a szenusz- 
sziak vokak. kik bandâkba verodve 
folvton nvugtalanitottâk a frânciâk ele- 
lem- es loszerszâllito Ijaravâniait. Le- 
gyozni ezeket vegleg nem lehetett. 
1902-ben egyik foerossâgiiket Ain-Ga- 
lakkât foglaltâk el. De a szenussziak 
csakhamar ismet kivertek (*ket. A sze- 
nusszizmus amellett folvton teriedt es 
mind tobb bensziilott afrikai torzs val- 
lâsâvâ lett 1909-ben azonban nagv csa- 
pâs erte oket. A franciâknak sikeriilt a 
szenusszi Vadait elfoglalni s ivv a mah- 
dit legtermekenyebb teriiletetol meg- 
fosztani. Mivel fegvverrel nem tudtâk 
legvozni. igvekeztek gazdasâgilag ki- 
eheztetni olvkep. hogv a sivataghoz kb- 
zel fekvo termcvidekeket elfoglaltâk. 
Magukat az oâzisokat. kiilonbsen Kuf- 
rât lehetetlenseg volt bevenni. E gazda- 
sâgi kieheztetes mellett âllottak azutâri 
a frânciâk igeretȘei. kik magas meltosâ- 
gokat. kitiinteteseket es âvi iâradekokat 
igertek az esetben. ha a mâhdi Iemond 
a vilâgi hatalomrol es tisztân egyhâzi 
fb marad.

A târgvalâsok azonban nem ve- 
zettek eredmenyre. Franciaorszâg ek- 
kor nagv segitsegre talâlt az olaszok- 
ban. kik nagvreszt az 6 tanâcșukța 
kezdtek meg a tripoliszi had^âratot. 
mely hivatva volt az ui mahdit Ach- 
med'-el Serfit teljesen izolâlni Kufrâba 
es igy megadâsrâ birui.

A szenussziak tehât nyugatra a siva- 
taggal. eszakra âz olaszoklkal. keletre 
az angolokkal es delre a franciâkkal âl- 
lanak szemben eS most mâr megfuladâs 
fenvegeti bket. Hadiszert egvedul csak 
Torokorszâg csempeszhet be hozzâjuk 

1 Vadâin es deli Egyiptomon ât. Kbszsb- 
gesen fogadtâk tehât a szunnitâk âltal 
az eretnekeknek nvuitotta bekeiobbot s 
a mahdi elkezdte az utolso harcot vilâgi 
hatalmânak megtartâsâert. Hogy mily 
helvesen fogta fel helyzetet. mutatia 
-csaoatamak Tripoliszbbl valo visszavo- 
nâsa es Egviptom fele valo koncentrâ- 
lâsa. A szenusszi szekta hiveinek szâ- 
mârol adatai'nk nincsenek. de legalâbb 
400.000-ren vannak. A mahdi parancsa 
alatt pedig vagy 20—30.000 Ibvas all
hat.

beiso dâzisai fele kiildbtt oliasz csapatok 
,ott nem talâltak ellenseget. A szenusz- 
sziak. kiket meg most sem tudott le- 
gvozni Olaszorszâg. elvonultak Egyip-l 
tom fele.

A szenusszia nem egveb. mint egy I 
mohamedan szekta. melyet 1835-ben 
alapitott Sei-Mohamed-ben-A'li-ben i 
Szenusszi. Ez a hittudbs az izlâm val-; 
last vissza akarfa âllitani regi szigorusâ- 
gaban is. midon tiirelmetlen elvei miatt 
menekiilnie kellett Mekkâbol. Tripolisz- 
ba. inajd Egyiptomba menekiilt. ahol j 
nagyszâmu hiveketi szerzett tanainak. 
Utodia. a Seik-el. Mahdi mar a szellemi 
hatalom melle a pohtikait is kiterjesz- 
tette hivei foie, kik kiilondsen Tripolisz 
deli videkeiben es a Csad-to kornveken 
laktak. Hitteritok mindinkabb kiterjesz- 
tettek hatalmat ugy. hogv nemsokara 
4000 harcossal a FoUdkozi-tengertol Ko- 
zeoafrrkaba vezeto karavânutakat meg- 
szâllta. 1895-ben a Kufra'-oazist tette 
meg birodalmanak szekhelyeve. mely’

MHleker Rezso dr. 
egyetemi rendes tanar.



A magyar tarsadalom es a hăboru.
Viribus unitis.

„Egyesiilt erovel“ harcolnak hadaink 
Europa megannyi csatamezojen. Boles 
kirâlyunk jehnondata ragyog a nemet, 
osztrâk. rnacvar zâszlokon. Testveri 
szivvel ăll egymâs mellett II. Vilmos es 
I. Ferenc Jozsef e-s a nagy hadvezerek, 
hos katonâk es boles allamferfiak egy 
szivvel — egy lelekkel, bâtorsâguk es 
energiajuk teljes megfeszitesevel kiiz- 
denek szent es igaz iigyiink diadalâert.

Az „egyesiilt erovel“ biiszke jelmon- 
data a magyar tarsadalom szivet is he-

lâghâboru is kâvehâzakbdl indult dia- no ătadta a New-York kâvehâz setyem 
dalmas utjâra. Ami egykor a Pilvax, az tiemzetiszinii lobogojat egy harcba in
ma a New-York kâvehâz. hol a mozgo-J dulo ezrednek. A ..Viribus unitis44 ki- 
sitâs elso napja ota hâborus vilâgot el râlyi gărdâja tanuja volt annak, mikor a 
minden pikkolozo torzsvendeg. A kâve- New-York kâvehâz egyik asztalâra szi- 
hâz egyik mârvânyfalât voros baldachi- varokat hordott a magyar tarsadalom. 
nos lepel takarja. E biborszinii alapra ‘Maga a fenseges Asszony, Auguszta fo- 
keriilt a „Viribus unitis44 kiizdoknek feje hercegnd is elhozta ide szivaradomâ- 
es koronâja. A felseges kirâly es a felse- nyât. hogy elkiildjek azt a sok ezer 
ges nemet csâszâr portrejât kbriilveszik gyiijtessel egyiitt a megsebesiilt kato- 
a hos vezerek es boles allamferfiak ke- • nâknak.
pei es egyetlen pillantas az itt kozolt fo- A New-York kâvehâz tulajdonosai âl-
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vesebb dobogâsra keszti es a grandio- 
zus jotekonysâgi mu'nka, mely gondos-; 
kodik a sebesultekrol. hadbavonultak I 
hâtramaradottjairol, a katonâk teii fel-; 
szereleserol es a karâcsonyi ajândekok-1 
rol „egyesiilt erovel4' veszi fel a kiiz- 
delmet a nelkiilozessel es nyotnorral.

Budapest târsadalma — mi tagadds — 
e hâborus napokban meg inkâbb jelen 
Van a kâvehâzakban. Nemcsak a negy- 
\ ennyolcas szabadsâgharc, hanem e vi-

togrâfiâra, meggyoz bennunket arrol. 
hogy itt jelen van a millios hadseregek- 
nek es hârom birodalom poigârsâgânak 
minden remenysege, vâra es bizodal- 
dalma.

A ..Viribus unitis4' megkapo galleriâ- 
ja elott talâltak egymâsra a budapesti 
nagy nemetek es a budapesti hazafias 
magyarok. Itt tortent a zâszloâtadâs 
lelekbe markolo gyonyorii aktusa, mi
kor a magyar irok nesztora: Râkosi Je-

dozatkesz otleteikkel nemcsak arra to- 
rekszenek. hogy tbrzsvendegeik lelkes 
hangubtât tâplâljâ-k, hanem minden mo- 
dlon azt akarjâk, hogy e nepes kâvehâz 
„egyesiilt eroyel44 segitsen a hâboru sok 
nyomorusâgân.

A „Viribus unitis44 megkapo galleriâ- 
ja a vilăghăborunak egyik ertekes do- 
kumentuma es ugy halljuk, hogy a hâ
boru lezajlâsa utân bekeriil a letesitendo 
Hadtorteneti Muzeumba.



Kuzdelem a szerb magas- 
latolcert.

Ugy Szerbiăban, mint Montenegroban, 
igen sok hegy viseli a Crni vrh, — Fekete 
hegy — nevet. .

Az alăbbiakban arrol a Crni vrh-rol esik 
szo, mely L ... -toi delnyugatra, a harcâ- 
szatilag oly nagy ,j elentosegii G . . . hegy- 
hăt legmagasabb csucsa.

550 m. tengerszin feletti magassâgban, 
evszdzados fa toveben, egy sulyosan sebe- 
siilt honved sebeit kotozgettem. Delelott fel 
10 orakor kaptam a parancsot, hogy szâ- 
zadommal a Crni vrh-re induljak.

Utunk egy keskeny hegyhâton, ritka er- 
don at vezetett felfele. Bar meredek volt a 
hegy, megis vigan tortettiink elore, mert 
bizakodtunk fegyvereink gyozelmeben.

Az erdoben mindjobban ritkultak a fâk; 
mig vegre egy szeles, nagykiterjedesii, ko- 
păr hegytetore erkeztiink. Egyik honved 
gyalog dandărparancsnoksâgunknak volt itt 
a tartdzkodasi helye, de kozeleben vajmi 
keveset lâttunk sajât katonâink koziil. An
na! tobb volt azonban a szerbek âltal ke- 
szitett, de csapataink erelyes tâmadâsai 
folytăn az ellenșegtol megtisztult lovesz- 
fodozek.

Itt is, ott is egy-egy sirdombot pillan- 
tunk meg. A fejresznel egyszerii fakeresz- 
ten tintairdnnal vannak feljegyezve elesett 
hoseink nevei . . . . Az ido vasfoga lemarja 
majd e neveket a keresztrol, elkorhasztia a 
fejfât is, de azert a sirhant alatt piheno ho- 
sok, — akik eletiiket es veriiket âldoztăk 
hazâjukert, — aranybetiikkel lesznek meg- 
drdkitve nemzetiink tortenelmeben!

A hegyteton levo loveszfodozekekben ek- 
alakban helyezkedik el a szâzad, hogy az 
esetleg ket oldalrol tarnado ellenseget egy- 
szerre ket irânybol fogadhassa megsemmi- 
sito puskatiizzel.

Noha meg nem erkeztiink meg kijelolt ce- 
hinkhoz, azert az ellenseges shrapnellek itt 
is felelmetesen siivitenek felettiink. Hol koz- 
vetlen elottiink, hoi mogottiink robbannak, 
nehăny „dbgblve erkezo" pedig nagy csat- 
tanăssal levăgodik, felturja a foldet; a pu- 
hăbb talajon pedig betemeti onmagât a râ 
visszahullo folddel anelkiil, hogy bârkit is 
veszelyeztetett volna.

fiszreveszem, hogy a dandârparancsnok- 
sag kozeleben elelmicikkek keriilnek kiosz- 
tăsra. Odasietek, hogy szâzadom reszere en 
is szerezzek valami „futoanyagot”. — Ke- 
nyeriink, ketszersultiink mâr fogytân volt; 
sztikseg kivânta a gyomorrol valo gondos- 
kodăst. Kedviinket egy cseppet sem befo- 
lyâsolta, hogy măr mâsodik nap nem jutot- 
iunk meleg etelhez. Most sem volt alkal- 
munk, se idonk arra, hogy tiizet rakva, kâ- 
vet fdzhessiink, igy hăt jo etvăggyal fo- 
gyasztottuk el a most szerzett kâvekonzer- 
vet — nyers âllapotban. Nehăny henger- 
alaku bâdogdobozbol egy kis csemege is ju- 
tott a szâzadnak, hachee alakjâban. Ezt, a 
kdrulottiink ropkodo ellenseges shrapnellek 
dacăra, olyan nyugodtan falatozzuk, mint
ha a legerosebb betonfodozekbol neznenk 
farkasszemet az ellenseg âgyutiizevel. De 
egyszerii fodozekeinkben ki gondol akkor

veszelyre, midon nemi alkalom kinâlkozik 
arra, hogy ki-ki egy kis „fiitoanyagot ad- 
hat kazănjănak"!

Arra a hirre, hogy nagyobb ellenseges 
erok kozelednek, eldrerendelik a szâzadot 
a 169 m. magassăgu C . . . vrh-re.

Delutăn 1 orakor elindulunk, fel ora 
mulva pedig megerkeziink meghatârozott 

\ helyiinkre. A csucs koriil 200 m. hosszu- 
I săgban, 80 m. sZelessegben egy emberma- 
' gassăgu păfrănyokkal benott erdotisztas 
teriil el.

A szâzadbol ket szakaszt azonnal az el
lenseg fele eso erdoszegelyre rendelek, me- 
lyek ott hozzăfognak a ldveszfodozekek 
keszitesehez. Az elottiink levo erdoben jăr- 
oreim kutatjăk az ellenseget. A gerincvo- 
nal mogott a ket tartalekszakasz is keszit 
lbveszfbddzeket, azonkiyiil letarolja az elot
tiink levo, kilâtâst es kilovest akadâyozo 
păfrănyerdot. A rengeteg păfrânylevelbol 
bosegesen jut fodozekeinkbe is, de arra bi- 
zony nem nyilt alkalom, hogy puha fekvo- 
helyiinket elvezhettiik volna.

em -szer-int. ekkor_ igen . csekel.y
szâmu eronk fartotta megszăllva ezt a terii- 
letet. Es megis, bârmily tămadâs ellen is 
keziinkben kellett tartanunk e harcâszatilag 
oly nagyjelentosegii kulcspontot.

Delutăn 3 orakor a kdzelgo vihar elojele- 
keppen borzaszto szel tombol. Olomsziirke 
felhdk, vad iramban dssze-vissza szâgulda- 
nak felettiink. Nemsokâra hideg esocseppek 
csapkodjăk arcunkat.

Egy hegyiiiteg vonul el mellettunk. Koz- 
vetleniil a szâzad balszărnyănăl lerakjâk az 
apro hegyilovakrol a szejjelszedett ăllapot- 
ban tovâbbithato âgyukat. Păr pillanat mul
va az iiteg măr megkezdi miikodeset; kez- 
dodik a tiizersegi hare al . . . ellenseges 
iitegekkel. Ugyanekkor szâzadom jobbszăr- 
nya felol elenk puskatiizet hallok. Odasie
tek, hogy a helyzet felol tâjekozodjam. 
Nyoc fobol allo ellenseges jâror 50 lepesre 
kozeledett a siirii erdoben ăllăsunkhoz, de
e văllalkozăst negy halottal, ket sulyos es 
ket konnyii sebesiilttel fizette meg az ellen
seg. — Ugyanugy jărtak azok az ellenseges 
jărorok is, melyek măs helyeken kisereltek 
meg, hogy honvedeink kozelebe ferkozze- 
nek.

Deluân 4 ora lehetett, midon egyik jăr- 
orparanesnokom, akit meg ideerkezesiink- 
kor az erdo âtkutatâsâra kiildottem elore, 
az ellenseges foerd elonyomulăsâval hozott 
jelentest. E fontos hirt ugy a kozelemben 
levo iitegparancsnoknak, mint ezredparancs- 
nokomnak is tovăbbitva, az erdoszegelyen 
elhelyezkedett fel szâzadom erosbitesere 
elorerendelem tartalekomat.

A vihar mindinkăbb fokozodik. Ugy sza- 
kad az eso, mintha dezsăkbol ontenek. Oly 
siirii a kod, hogy ot lepesre is alig latunk 
magunk ele. Az ellenseg felol fuvo szel pe
dig, a puskaporszaggal vegyesen, kerlelhe- 
tetleniil hordja orrunk ala a borzalmas hul- 
laszagot, a mâr napok ota temetetleniil he- 
vero holttestek felol.

Vegigjârom a szâzad arevonalât, kiilddn- 
coket rendelek magamhoz a szakasztol, 
hogy ezek utjăn âllando dsszekottetest te- 
remtsek magam es szâzadom minden egyes 
resze kdzbtt. Nemsokâra arrol szerzek tu- 
domăst, hogy a mellettiink aliasban volt

hegyiiiteg belyet elhagyva, egy măsik hely- 
re vonult. Igy most mâr a szâzad egymaga 
van hivatva, hogy e fontos terepreszt az el
lenseg minden tâmadâsa ellen biztositsa. 
Elnemul a tiizersegi hare es kezdetet veszi 
az ellenseges gyalogsăg fotâmadâsa. A 
szămbei tulsulyban levo ellenseg irtoztato 
puskatiizet zudit reânk. A foldmellveden kij- 
viil meg termeskovekkel is erosbitett foddr 
zekeinken ugy pattognak az ellenseges pusj- 
kaldvedekek, mintha siirii jegeso verne egy 
bâdogtetot.

Delutăn 5 orakor besotetedett. A siirii 
kodben, szakado esdben mâr csak alig ketj- 
hârom lepesre lâtunk magunk ele. Az ely 
lenseg nagy tomegekben ront elore az er- 
dobol. Majdnem megszakitâs nelkiil halljuk 
,,napred“ (elore) kiâltâsajit; de a hegyre 
felfele torteto ellenseg minden tâmadâsa 
meghiusul puskatiiziinkon, honvedjeink ho- 
sies tartâsân.

A szerbek valosâgos ostromot inditanak 
arra a helyre, ahol eldzoleg a hegyiiiteg âlr 
lott. Fel szâzad erosbites erl&zett ide ma- 
gyarjainkbol es az oriâsi szâmbeli tulsuly
ban" levo eliensegnek hâtralniâ kellett.

A szakado esoben fodozekel.^ ,,beâz- 
i tak“, az ârkokban bokân feliil er a szeny- 
nyes viz es a szerbeknek az ejszaka folya- 
măn meg-megismetlodo tămadâsait megis 
mindenkor sikerrel verjiik vissza.

Hârom napot toltdtt e helyen a szâzad. 
Pihenesre gondolnunk sem lehetett, mert 
mindig azt kellett szemiink elott tartanunk, 
hogy minei nagyobb pusztitâst okozzunk az 
ejjel-nappal tarnado ellenseg soraiban. Mi- 
don a negyedik napon hajnalban uj erdk 
vâltottak fel benniinket, sajnălattal kellett 
megăllapitanunk, hogy husz emberrel csok- 
kent szâzadunk letszâma.

Amikor a szâzad induloban volt, buesu- 
tekintetiink egy tâvolabb eso sirdomb fele 
fordult, amely egy elesett hosiinket takar- 
ta. Ott aludta drok âlmât, aki idegen fol- 
don, szeretteitol tâvol, halt hosi halâlt ha- 
zâjâert, kirâlyâert!

Lendvay Kâroly fohadnagy.

ELORZETESl FELHIVÂS.
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai heti- 
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet- 
len. Osszefoglalja a het folyamân fortent 
hadiesemenyeket, azokat vâzlatokkal il- 
lusztrâlva, szakszeruen magyarâzza, ha- 
mis hireket câfol, anelkul, hogy az igazsd- 
got leplezne, tâjekoztai es felvilâgosit; 
reszletesen foglalkozik a hâborut kisero 
minden jelenseggel, a kiilfold hangulată- 
val, a tărsadalom munkâjăval; elofizetdi- 
nek katonai tanâcsokat ad, hadbavonult 
hozzatartozoirol hireket szerez es ad.

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

Mutatvânyszămot szivesen kiild a kiado- 
hivatal.



k’replilogep a hăboruban
A negyedik fegyvernem: a legjârmiivek i 

tiizkeresztsegiik probâjât fenyesen megâl- 
lottâk. Elegtetellel âllapithatjuk meg, hogy 
a mi oldallinkon sokkal jobban bevâltak, Ș 
mint ellensegeinknel. Kiilonosen a irancia1 
legiflotta biiszke remenyei mentek fiistbe.l 
E flottânak az lett volna hivatâsa, hogy a! 
napot elsotetitsek, știrii rajokban Berlinig 
meg se âlljanak, szâllitmânyokat es vasuti 1 
sineket szetromboljanak. E helyett a nemet 
„Taube" repiilogepek naponkenti lâtogatâ- 
sa Paris felettmâr majdnem hadiszokâssâ 
valt.es mâr az angol partokon is megje- 
lentek a nemet hadsereg szârnyas eldorsei I 
bombâkkal. Az orosz es szerb harcteren is J 
elenk tevekenyseget-fejtenek ki a magyar 
es nemet legimiivek: nyugtalanitjâk az el- 
lepseget, s ezzel hâdmiiveleteinknek es 
csapatainknak erdemes szolgâlatokat tel- 
jesitenek.

Aktiv harceszkozkent a repulogep ke- 
vesbbe jbn szâmitâsba. De megbecsiilhetet- 
len a repulogep nagyszerii teljesitmenye 
az ellenseg âllâsainak es csapatmozdula- 
tainak gyors felderitese koriil. Raketâival 
es fiistjelzeseivel tisztân lâthato nyelven 
teszel kiildoivel, jelentest dob le a csapat 
parancsnokoknak es a strategia! hadmii- 
veletek vezetoi reszere rovid idon beliil 
felderiti az alatta fekvo teriiletet. A repii- 
logepen iilo megfigyelo nemcsak pontosan 
berajzolhatja az ellenseg hadăllâsât a ter- 
kepre es nemcsak irâsbeli jelenteseket hoz 
vissza utjarol, hanem a tâjat minden hadâ- 
szati titkâval egyetemben le is fenykepezi. 
A fenykepezes a levegoben kivâlo katonai 
fontossâggal biro szerepet tolt be. Egy 
ilyen magasbol felvett fotografiat mutatunk 
be olvasoinknak. Tisztân lâthato rajta, 
hogy aeroplânjaink mint fedik fel az ellen
seg titkolt strategiai âllâsait. E kep a deli 
hadszinteren miikbdo egyik pilotânk felve- 
tele; o es tafsai ketszeresen kockâztatjâk 
eletiiket es -csapataink. mdstani diadalmas 
elbnyomnlâsânak elokeszitese erdekeben 

vegzett utjaikon koziiluk nehânyan hosi 
halâllal haltak meg.

E fotogrâfia donto jelentosegu erteke 
nagyito iiveg nelkiil is mindenkinek feltu- 
nik. A kepek megszemlelesenel kozelebb 
erezziik magunkat a gyozelem es halal 
mesgyejehez, mely felett aeroplânjaink 
miqt a gyozelem geniuszai lebegnek. Egy 
veszedelmes ellenfellel nemregiben tenge- 
ri-pilotâink meg idejekorân vegeztek. Az 
Antivâri mellett veszteglo francia hajoraj 
felett vegzett felderito utjukon, pilotâink az 
ellenseg ket hydroplânjânak partraszâlli- 
tâsât figyeltek meg es joi irânyzott bom- 
bâikkal azonnal tonkretettek ezeket.

Fiirdbkedvezmăny sebesiilteknek.
A postyeni fiirdoigazgatâsâg 300 tiszti- 

es 500 legenysegi âgyat, a magyar gyogy- 
fiirdok reszvenytârsasâga Trencsen-Teplicen 
30 tiszti- es 400 legenysegi agyat, gyogyke- 
zekst igenylo katonai szemelyek reszere, a 
teli idoszakra is berendezett. Ezen kisegito 
kârhâzakba elsosorban az ellenseg elott 
megsebesult es megbetegedett katonai sze
melyek vetetnek fel, akiknel hogyogymod 
van javalva.

Kervenyek a rendelkezesre allo helyek, 
illetve felvetel vâgett kozvetleniil a postye
ni furdoigazgatosâghoz, ill. a trencsen-tep- 
litzi magy. gyogyfiirdok reszvânytărsasâ- 
gâhoz intezendok.

Ingyenes utazâsokra intezkedes.
A hadiesemenyek folytân Galiciâbol es 

Bukovinâbol menekiilt âllami alkalmazottak 
es ezek csalâdtagjai, valamint egyeb pol- 
gâri egyenek kiilbnbozo katonai es polgări 
hatosâgok âltal kiâllitott igazolvânyok bir- 
tokâban vannak, melyek a vasutaknak in
gyenes hasznâlatâra szolnak. A miniszter 
most korrendeletben intezkedett, hogy a 
vasutaknak ingyenes vagy mersekelt viteldi- 
jak mellett valo hasznălatâra jogosito iga- 
zolvânyokat kizârolag a vasutigazgatosâgok 
âllithatnak ki. Egyâb igazolvânyok erveny- 
telenek. ‘

9 „hatonăssâg" csOdje.
(Nyilt levâl Szâsz Zoltân urboz.)

Igen tisztelt Uram!
Olvastam a P. H.-ban ienti cimii cikket 

es mikor e sorok foie is azt irom. minder.ek- 
elott bocsânatot kerek e lap olvasbitol a 
rossz es kellemetleniil hangzo ,,katonâssâg“ 
szoert, amely epp olyan szâszzoltâni nyelv- 
ujităs, mint a kellemesen bizsergo ,,kej- 
gep“. ■ ■ •

Ezek utăn pedig illdnek tartom, hogy le- 
szogezzem: az On irâsait — igen tisztelt 
Uram — ismerem, neha tisztelem, maskor 
fejemet csovâlom vagy bosszankodom, de 
azert mindig — elolvasom.

E vallomâs utăn pedig meltoztassek meg- 
engedni, hogy ezuttal hangos ellenmondăs- 
sal kiilonvelemenyt jelentsek be:

A„katonăssâg“ csddje: rossz cikk, mert 
nem talâlja fejen a szoget, hanem az igaz- 
sag melle tit, mikor kellemetlen anomâliâ- 
kat a nyivănossăg egyik legelterjedtebb or- 
gânumâban nemcsak vedelmez, hanem egye- 
nesen magasztal.

Hogy en is a legjellemzobbel kezdjem: 

,,haboru van, de azert az utcan alig 
lehet fegyveres katonât lâtni! Minden- 
esetre sokkal kevesebbet, mint beke- 
ben. Es pedig nemcsak a sebesiilt kato- 
na, hanem az ep is nagyobbăra fegy- 
vertelentil jâr-kel. S tiszt es legenyseg 
egyarânt otthon hagyja a tegyveret. 
ha csak teheti".-

Csak az a baj, hogy nem teheti es ez az. 
amit meltoztassek tudomâsul venni. A hă- 
boru legfeljebb szigoritja a katonai fegyel- 
rriet, de semmi kortilmenyek kdzdtt arra 
nem szolgâlhat, hogy azt lazitsa es tâgitsa. 
Ha az utcăn setăld katona: sebesiilt es ol- 
daltegyvert baja miatt nem viselhet, ugy ez 
az illeto katona ielsobb parancsnoksâgâ- 
nak tudtdval tortenik. De minden egyeb 
esetben tiszt es legenyseg csak visszaelest 
kovet el, ha oldalfegyver nelkiil mutatkozik 
az utcăn vagy nyilvânos helyeken. Es hogy 
eppen most miert van annyi visszaeles, an- 
nak tobb oka is van. Hiszen ma minden mâ- 
sodik ember katona, de hogy ez a katona- 
anyag nem az, mint a hărom eves sorkato- 
nasăg, illetoleg az aktiv tisztikar: konnyen 
ertheto. Aztdn meg a ielsobb parancsnok- 
sâgokra a hâboru adminisztrălâsa rengeteg 
munkât rd es igy a parancs ellen vetkezdk 
szabadabban jârnak-kelnek a budapesti se- 
tălohelyeken, mert nem kell tartaniok az 
energikus ellenorzestol:

De bizalmasan megis megsugom Onnek, 
igen tisztelt Uram, hogy a magasabb pa- 
rancsnoksdgoknak igenis szemet szurt a ,,ka- 
tonâssăg" tulsâgos semmibevevese es az el- 
lene kiadott szigoru parancsoknak hamaro- 
rosan meglesz majd a kivânt hatăsa: a 
korzokrol eltiinnek a hănyiveti, civiltempd- 
ju katonăk. Es ez, kerem szeretettel, nem 
jelenti meg a katonai szoldateszka es az 
annyiszor megtepăzott katonai copf feltâ- 
madâsât. ' ■ . ■

Onnek, igen tisztelt Uram, ki nemcsak 
szabadgondolkozd, hanem ezenkiviil meg — 
privâtbolcsesz is, nem igen tetszhet a kato- 
nai „strammsâg" es tegyelemnek korlâtlcm 

valt.es


hatalma, nagyszertien megvâlasztva tehât a 
legalkalmasabb pillanatot, a vilâghâboru 
legveresebb fejezetei kozepette mereszen 
hirdeti a „strammsâg" es fegyelemnek csod- 
jet (a „katonâssâg" megis csak ezt jelenti 
— magyarul). Pedig — tisztelt Uram a 
katonai fegyelem, hogy a veges embernek 
egyik legtbkeletesebb alkotâsa, azt eppen 
ez a vilâghâboru bizonyitja. A katona enge- 
delmeskedni tartozik, ha egyenesen es halâ- 
los bizonyossăggal — a halâlnak rohan ele- 
be. Okos, miivelt szabadgondolkozok, kik 
valaha a Nyugatot olvastdk es telitve vol- 
tak internâcionâlis igazsăgokkal, brbkbeke 
vâgyakozâsokkal es mâr gyermekkorukban 
belejuk vesodott a „ne olj!“ parancsszava; 
otthagyva siro hitvest es neveletlen gyerme- 
keket, a galiciai loveszârkokban somogyi 
bicskâs-legenyekkel egy sorban fekszenek 
es az ,,elore!“ kiâltâsra egyszerre ugranak 
fol; majd pedig egymâs mellett fizikai ere- 
jtik es lelki energiâjuk vegsd megfeszitese- 
vel halâlos dofeseket osztogatnak: a pesti 
enervâlt idegzetii kâvehâzi torzsvendeg es a 
folyton fokossal hadonâszo csârda-hos. Es 
ne meltoztassek azt hinni, hogy e hosi vag- 
dalkozâst pusztân a lelkesedes ftiti. Lelke- 
sedni csak igaz es naiv lelkek kepesek, de 
akiknek Szâsz Zoltân irâsai ellenmondâs 
nelktil tetszenek, azok legfeljebb csak mâ- 
sok hosi tetteit kritizâlni es boncolgatni tud- 
jâk. Hogy ott a halâlos veszedelemben nem 
ez a passziv kritikai erzek es nem az os 
gyâva-ember bszton, hanem a bâtorsâg 
aktivitâsa lesz urrâ a remego lelken es a 
fâradt testen, az eppen a katonai drillnek: 
a verre vâlt katonai fegyelemnek ember- 
feletti eredmenye.

Erre a katonai fegyelemre azonban tani- 
tani kell a katonât. A tanitâs sziinteleniil 
folyik is nemcsak a kaszârnyâban es gya- 
korloteren, de magân az utcân is. Eppen 
ezert kell a katonânak, ha nines is szolgâ- 
latban, egyenruhâban es oldalfegyverrel jâr- 
nia. Az az oriâsi teljesitmeny, amelyet 
grandiozus celjai szolgâlatâban a hadsereg 
minden tagjâtol megkbvetel, kizârja azt, 
hogy a katonât csak bizonyos orâkra kosse 
a katonai fegyelemhez. Ejjel es nappal, viz- 
ben es ttizben is kell a katonânak koteles- 
seget teljesitenie. Es ez a kotelessegteljesi- 
tes — nem tagadjuk — mâr az emberfeletti- 
seg hatârât surolja. De hât a halâlba menes 
is katona-kotelesseg, de ugy, hogy meg az 
utolso utra indulâskor is helyen legyen a 
katona szive es esze. Ezt pedig szâszzoltâni 
privătbblcseszettel meg magyarâzni is alig 
lehet. Ezt csak a katona-fegyelem iskolâjâ- 
nak szigoru vaskovetkezetessege kepes el
emi, mely a felsbbbseg paranesât szentnek 
es erintetlennek deklarâlja, melyet csak 
szeszerint teljesiteni szabad, de kritizâlni, 
ellentmondani nekie nem!

Parancsolni es engedelmeskedni! Ez a 
katonasâg ellenmondâst nem ttirb dogmâja, 
amelyet nem lehet eltbrolni addig, mig a 
hâboru lehetoseget lehetetlenne nem teszik. 
,Es amikor a katona setâl es szalutâl, akkor 
is, abban az egyetlen, de „strammul" ke- 
reszttil vitt mozdulatban a „katonai fegye
lemnek" jelenvalosâgât hirdeti. Mig alantas 
es felebbvalo egymâst e nema mozdulattal 
koszbntik: katonâk es — csak katonâk. Nem 
az egyik ismeretlen kbszbn a mâsik isme- 
retlennek, hanem az alantas tiszteleg a fel-

jebbvalonak, a celluloid- vagy arany-csillag- 
rtak, annak a csillagnak, melyet nehâny fil- 
lerert varr fel a gallerra a szabo, de amikor 
ott van a galleron, akkor mâr szimbolummâ 
magasztosul, melyet annak kell elsdsorban 
megtisztelni, ki azt viseli. Ez az arany-csil- 
lag az Andrâssy-uton csak tisztelgest ko- 
vetel attol a katonâtol, kinek ott a galiciai 
loveszârokban azt is megparancsolhatja, 
hogy bâtor szivvel menjen a biztos halâ'l 
elebe. Hogy e komor, rettento pillanatban 
minden emberi fâjdalmat, jajkiâltâst el- 
nyomjon a fegyelem parancsszava, ezert 
kell a katonânak mâr az Andrâssy-uton 
„strammul" tisztelegni.

Csbdje tehât nem erkezett el a „katonâs- 
sâgnak". Sot ellenkezbleg: e hâboru ren- 
geteg sok szimbolumot, jelszot, ideâlt es 
fogalmat revellâl, mit eppen igen tisztelt 
Uram irâsai mâr reg elfoldelni akartak. 
„Haza“, „szabadsâg“, lelkesedes ’ es meg 
nehâny kongo tires szo ujra megteltek tar- 
talommal es — elettel. Ma mâr pesti zsu- 
rokon bâjos kejgepek is sohajtoznak olyan 
egyebkent kivasalt nadrâgu ifju utân, ki 
maholnap meghal bâtran es hidegverrel a 
hazâert.

Ha mâr csbdrol csevegtink, igen tisztelt 
Uram: en ellentmondok a „katonâssâg" 
csbdjenek, âm vigasztalâsul meltoztassek 
nehâny evvel ezelbtt megirt konyveinek tar- 
talomjegyzeket âtolvasni. Azt hiszem egesz 
csodleltârt lehetne benne talâlni . . .

Htiseges olvasoja 
KAPOS ANDOR.

KfirdEzoshodEsth a hadhavonultakrdl
Elbfizetoink kivânsâgâra hadbavonult 

csalâdtagjaikrol szivesen kerdezoskodtink 
es bsszekbtteteseinknel fogva a legrovidebb 
ido alatt vâlaszolunk.

Ujabban a kovetkezokrol kertiink hirt il- 
letekes helyeken:

j Marton Antal 89gye 9szd
B, Kineses Beni thonv 4hgye lOszd 
Hajdu Gyula pott lObgye 9szd 
Kupai Istvan honv lOhgye 
Râcz Andor onkentes 46gye
Dr. Bertalan Zoltân hadaprod 19vadaszzlj 
Hoffmann Aladâr hdgy lnepfgye 
Kâsa Jânos kozhuszâr 4huszarezr
Imre Jânos pott 83gye lOszd 
Hedrich Richârd fohadnagy 4hgye 
Dr. Toth Lâszlo hdgy 6hhezr 
Biro Geza fohadnagy 30hgye

9 japân hatag.
Japanban. mint hasonloan mâs alla- 

mokban is. mâr az elso âllamalakulâși 
formaval egv idoben keletkeznek a ki- 
vâltsâsos rendek. A kozepkorban ket 
iliven rend alakul ott ki. a nemesek (sa
murai) es a lovagok (daimvo) rendje, 
sokfele iogaik ellenertekekep katonatar- 
tâs kotelezettsegevel. Sot a 17. szâzad- 
ban maga a lovagrend.. mintegy 1700 
fo. kepezte az akkori uralkodo (shogun) 
testorseget. De nemsokara ezutân elet- 
be lentetik azt a torvdnvt. amelv szerint 
bizonvos mennvisegii 6vi rizstermeles

arânvâban keliett a kivâltsâgos rendek- 
nek katonasâgot kiâllitanick. Ugvan- 
azon szâzad vegen Japan katonasâga 
mâr 308.000 gvalogosbol es 38.000 lo- 
vasbol allott. s az uralkodo kiilon gva- 
logsâga 100.000. levassâga 20.000 fot 
szâmlâlt. Utobbiak tetotol talpig joi vol- 
tak felszerelve. minden egves ember ka- 
rabelvlvai. parittvâval. iiial. nvilakkal 
es karddal volt ellâtva. A gvalogos k.a- 
tonânak sisakbol. ket kardbol. lândzsâ- 
bol es kovâs fegvverbol telt ki a felsze- 
relese. Egv-egv ezredes vezetese alatt 
âllo kisebb csapatiuk 250 fobol âllt. Ot 
gvalogos felett egv drvezeto. ot orve- 
zetd legenvsegebol alakitott szakasz fe
lett egv altiszt parancsnokolt. Ezeken 
ikiviil ket-ket nagvobb (de az ezredes- 
nek alârendelt) tiszt teljesitett szolgâla- 
tot egv ilven csaoatnâl.

A iapân katonasâg ilven formâban va- 
16 felosztâsa az 1870-es evekig allott 
fenn, amikor elobb a franc^. maid a ne
met mintâra es vezetok meMett ătalak'.il 
modern hadseregge. Kbtelezove teszik a 
katonai szolgâlatot minden honpolga-- 
ra. aki a 150 cm. magassâgoMnegiiti s 
egveb tekintetekben is alkalmas. Nemet 
mintâra hârom keretre osztjâk a hadse- 
reget. u. m. a tenvleges. a tartalek es a 
nepfolkelo osztâlvokra. Minden fegvve- 
riik egeszen modern, ruhâzatuk is euro- 
paias. S ugvanekkor alakitiâk ât. illetve 
alapitiâk meg a ma mâr igen jelentos 
erot kepviselo flottâiukat is. Es hogv 
semmifele penzâldozattol nem riadnak 
vissza. ha az hadicelokra kell. ekesen 
bizonvitia tobbek kozt azt is. hogv a ki- 
lencvenes evekben, amikor az âllami 
bevetelek circa 400 millio koronât tettek 
ki osszesen. csak a hadsereg es flotta 
feilesztesere 150 milliot forditottak eb- 
bol.

Az uionnan szervezett iapân hadsereg 
a tiizkeresztseget 18'94-ben âllta ki. mi- 
don ismât Korea birtoka kisertette es 
Kinâval keveredett hâboruba. Teljes 
gvozelmet akkor az orosz-francia es ne
met koalicio (O temporal) akadâlyozta 

' meg. De a Koreâert szâzadokon ât kiiz- 
do nemzet ezutân sem nvugodott es meg 
ketszer fogott fegvvert. a meg elenk 
emlekezetiinkben levo 1900-as Kina, s 
az 1904-es orosz elleni hâboruiâban es 
kiilonosen az utobbiban — mi tagadâs. 
ha most ellensegiink is! — bâmulatos 
dolgokat produkâlt e Ikis nemzet.

A mai iapân katona 3 evig szolgâl a 
fegvveres eroben vagv 4 evig a hadi- 
tengereszetben. A hadsereg bekeletszâ- 
ma mintegv 350.000 ember, hadiâllapot- 
ban mâr 700.000 lelek. sbt a nepfolkelo 
korosztâlvokkal egviitt kozel egv mil
lio. A haditengereszet legenvseve kbriil- 
beliil 30.000.

Angol felbuitâsra nemet tanitomestere 
ellen tort most a iapân. Ezt a hâborut 
mâr nem koveti a nepek szimpâtiâja. 
E vilâghâboru befejezese utân Nemet- 
orszâgnak lesz mâg Japânnal leszâmol- 
ni valoia. A csingtaui elesett hosok sir- 
jân kino meg tâvol Kelet-Âzsiâban is a 
nemet vilâguralomnak es kulturânak vi- 
râga. -

Schmidt Tibolt dr.



ElESEtt hfisah.
Alan Frigyes hdgy 22gye 
Alt Ferenc orn 33Lgye 
Arnreiter Âgost hdgy 82gye 
Back Aladâr zls 8hgye 
Balogh Sandor hdgy 44gye 
Brackenburgi Baravelle Albert szds 59gye 
Bauer Gyula hdgy 32hgye 
Bauer Kâroly zls 36gye 
Eelloberg Alfred foh 17 Lgye 
Berkovits Lipot hdgy 64gye 
Braun Jozsef foh 6Lue 
Braun Rezso szds 89gye 
Bresztovszky Gusztâv alezr 32. in. kir.

nepfgye
Charwât Kâroly hdgy 40gye 
Cisinsky Ferenc hdgy 33Lgye 
Cmyral Rezso dr. hdgy 59gye 
Cortesz Antal hpd lltâe 
Csapo-Horvâth Istvân zls 44gye 
Czechura Engelbert orn 34Lgye 
Czuray Janosr^szds 27Lgye 
Defranceschv Gyula foh 36gye 
Dome Gyula szds 2hgye 
Eglauer Miksa hpd 59gye 
Ehrenberg Kâroly orn 2gye 
Eisler Pâl zls 35gye 
Ender Oszkâr hpd jl 31Lgyc 
Ficker Vilmos zls lOtvadzlj 
Findeis Gyula hdgy 29Lgye 
Fink Emil foh 87gye 
Formentini Pâl bâro szds 2gye 
Franic Branimir zls 25hgye 
Frank Ignâc foh 24Lgye 
Fritsch Artur hdgy 34. cs. kir. nepfgye 
Fiirthmaier Jânos foh 57gye 
Gonda Sâmuel dr. s orv 29hgye 
Griinbaum Gyula hdgy 30gye 
Habacher Alajos szds 52gye 
Halbich Vencel foh 21tâe 
Halhammer Jânos foh 3gye 
Hantschl Robert hdgy 17menetezr (36gye) 
Hasl Jozsef hpd 35gye
Hauer Nândor hdgy 33Lgye
Hauser Pâl dr. hdgy 3. cs es kir. nepfgye 
Heindl Frigyes hdgy 35gye
Hencl Kâroly 17men ezr (36gye) 
Hilferding Pinkâsz dr. hpd 22Lgye 
Hofmann Frigyes foh 13tvadzlj 
Horak Adolf orn 64gye
Jaburek Bohuszlâv zls 8Lgye 
Janovsky Rezso hdgy 75gye 
Jellacic Oszkâr foh 28. m. kir. nepfgye 
Jung Ferenc hpd lgye 
Kadlec Ferenc hdgy 11 Lgye 
Kaufmann Jânos orn 3. cs.es kir. nepfgye 
Kellner Jozsef hdgy 36gye 
Kern Frigyes hdgy 29Lgye 
Kindi Albert szds 75gye 
Kolek Kâroly szds 34Lgye 
Konâs Rezso szds 6Lgye 
Konstanczer Dezso foh 7hgye 
Kotowicz Kâroly szds 59gye 
Kovacs Bela hdgy 2hgye
Kovâts Lajos zls 71ov tiiz d'v 
Kraus Alfred hdgy 22gye 
Krause Jozsef hdgy 8Lgye 
Krousky Jozsef hdgy 29Lgye 
Lamprecht Nândor hdgy 5Lue 
Lâng Geza hdgy 6he 
Langer Erhard hdgy lLgye 
Ledwina Kâroly hdgy 35gye 
Lenk Vilmos hdgy 35gye

Leopoldsberger Mâtyâs hdgy 2. cs. es kir. 
nepfgye

Lepka Jozsef zls 29Lgye 
Lewohl Ferenc hdgy 75gye 
Lieb Ede hdgy 27Lgye 
Lorbek Alfred hdgy 89gye 
Loskot Vencel hdgy 35gye 
Mader Ferenc hdgy 2gye 
Mardjak Bela zls 72gye 
Margreiter Emil szds 78gye 
Martinovic Ede szds 3bhgye 
Martinu Kâroly hpd 33Lgye 
Matota Milutin szds 3bhgye 
Mayor Sandor hdgy 8hgye 
Mesic Jânos szds 28. m. kir. nepfgye 
Mikitta Bela foh 36gye 
Mocker Jozsef foh 44gye 
Mohilo Viktor dr. eo 21tâe 
Moissl Tivadar hdgy 82gye 
Muller Antal foh 22Lgye 
Nekeforuk Jânos hdgy 22Lgye 
Nesnidal Ferenc hpd 35gye 
Neumayer Kâroly zls 18gye 
Nigris Justus hpd 99gye 
Novak Jozsef szds 2gye
Novotny Szaniszlo hdgy 22Lgye 
Otschenaschek Ervin hdgy 3ut zlj 
Ott Gyula zls 17gye
Palme Kâroly hdgy 33Lgye 
Pauer Jânos foh 36gye 
Pellegrini Lajos hdgy 25hgye 
Petho Jeno dr. hdgy lOtâe 
Pfuster Lâszlo zls 33Lgye 
Pichner Gyozo foh 59gye gpog 
Piesch Erich hdgy 33Lgye 
Piestyânszky Kâroly szds 82gye 
Pihuljak Izidor hpd 22Lgye

: Pilacek Agost foh 74gye 
I Pilz Engelbert szds 92gye
Praprotnik Nândor foh 87gye II gpog

! Preissler Ede hdgy 92gye 
Prettner Lajos hdgy 92gye 
Prohaszka Bela hdgy 82gye 
Pruschek Ede hdgy 7. cs. 6s kir. nepfgye 
Punzengruber Vilmos orn 64gye 
Feleky Rech Gyula szds 59gye 
Riavitz Guido foh 87gye 
Riesner Gyozo hdgy 59gye 
Rottig Alfred hdgy 2gye 
Rusz Jozsef hpd jl orm 6Lgye 
Ruttkay Ferenc szds 7hhe 
Schaffer Bruno foh 34Lgye 
Schimel Alfred szds 35gye 
Schmidrkal Alfred szds 23Lgye
Schmidt Agoston alezr 32. m. kir. nepfgve 
Schmidt Henrik hpd 59gye
Schmidt Imre szds 7hgye 
Schneeweis Ferenc foh 44gve 
Scholl Ferenc zls 92gye 
Schubert Gerhard zls 3utzlj 
Schuster Armin hdgy 27Lgye 
Schwab Alajos foh 92gye 
Schwab Kâroly szds 27gye 
Seifert Rezso hdgy 92gye 
Sey Dezso hdgy 32. m. kir, nepfgye 
Silbiger Erno hpd 44gye 
Sole Jozsef hdgy 33Lgye 
Sourek Rajmond zls 17Lgye 
Speidl Mâtyâs hdgy 8hgye 
Spiegelfeld Jânos bâro hpd 2gye 
Spinner Robert foh 74gye 
Spitzhiittl Rihârd hdgy 35gye 
Stark Hugo 17gye
Ste nbacher Ferenc hdgy 2gye 
Steiner Gyorgy hpd 34Lgye

Stollewerk Lajos zls 25tvadzlj 
Strasser Jozsef hpd 47gye 
Strokon Miklos hpd 22Lgye 
Szabo Bela hdgy 2hgye 
Szamuel Gyula szds 64gye

; Szârtorisz Artur hpd 29hgye 
Szekely Samuel hdgy 29 tvadzlj

i Szmigielski Jânos hdgy 33Lgye 
j Theiss Frigyes szds 31gye
Thiem Albin hpd 59gye 

j Tomic Ferenc hpd 25hgye
Toth Tibor hpd 44gye 
Toth-Baghi Jozsef hpd 82gye 
Tschek Jozsef hdgy 9. cs. es kir. nepigye 
Tschurtschenthaler-Helmheim Pâl hdgy 3gye 
Uiberall Ervin dr. hdgy 59gye 
Vâgo Odon hdgy 7hgye
Vogl Konrad szds 28gye 
Wallner Otto hpd 2gye 
Walter Ede hdgy 92gye 
Wangel dr. s orv h 
Weikert Lenârt (Bernât?) hpd 92gye 
Weiser Richârd foh 13tvadzlj 
Weisfeld Dâniel hpd 24gye 
Wermescher Frigyes szds 44gye 
Westfried Bruno zls 24Lgye 
Weynar Frigyes hdgy 17gye 
Wiedemann Gusztâv zls 92gye 
Wiktorin Rezso szds 36gye 
Wimmer Armin hpd 17gye 
Witlaczil Vilmos szds 13. hegyi tiizer ezr 
Wolf Gyula (Mâtyâs?) alezr lgye 
Wurditsch Kâroly foh 59gye 
Zatloukal M:ksa szds 35gye 
Zawrzel Gyozd szds 2he

„Vasărnapi kdnyvek*' kiosztăsa.
A honvedelmi miniszter rendelete alap- 

jân az „Orszâgos kdzmuvelodesi tanâcs“ âl- 
tal felajânlott „Vasărnapi Kdnyv“-&. a le- 
genyseg kozotti kiosztâs celjâbol a huszon- 
6t had: korhâz reszere (korhâzankent 64 
darab) kiadattak.

X
Volt onkenteseknek hadaprâdokkă valo 

kinevez6se.

Azok a volt onkentesek, kik az ellenseg 
elott szemelyes bâtorsâgukkal kitiintek, 
vagy mint raj-, szakasz- es jârorparancsno- 
kok igen jol megfeleltek, ha egyebkent pol- 
gâri eletbeni, âltalânos viszonyaik is meg- 
felelok — tartalekos hadaprodokkâ kine- 
vezhetok.

A mogottes orszâgreszekben alkalmazott 
volt egyevi onkentesek, ha egyebkent a pol- 
gâri viszonyaik is megfelelok es az ujonc- 
kikepzesnel vagy egyeb katonai alkalmaz- 
tatâsukban igen jol megfeleltek, a tiszti âl- 
lâs elnyeresere a sziiksegelt lepeseket meg- 
tehetik.

A pdttestek paranesnokai az ilyen folya- 
modvânyokat kimeritoen es lelkiismeretesen 
velemenyezve a honvedelmi miniszternek 
tartoznak felterjeszteni.

Az elmeleti vizsga, a pottest parancsno
ka Altai osszeăllitott bizottsâg elott tartan- 
do meg.

A vizsga eredmenye a jegyzokonyvben 
râszletesen kifejtett bizottsâgi velemeny 
alapjân a honvedelmi miniszternek bejelen- 
tendo.


