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Glorias fenyben
ragyog ujra a vitezs6g nemeș, ferfias erănye. A modern habo.ru nem sulyedt le — mint ahogy annyian jo- 
soltâk — lelketlen gepek kiizdelmenek alacsony szintjăre. A gepfegyverek, a negyvenkettes mozsarak es a 
Zeppelinek koraban, ha milliok harcolnak, gyoznek vagy meghalnak anelkiil, hogy szemtol-szembe meglât- 
nâk az ellenseget; azert megis vannak es lesznek hosok, kiknek homlokăn melto helyen van a babernak es 
dicsosegnek koszoruja.

Sebesiilt hosok jârnak az utcăn. Arcukon m£g vonaglik a nagy szenvedesek barăzdăs nyoma, golyo 
iitotte lâbukra biccegve lepnek, bena karjukat felkbtve hordjâk es ugy ahogy vannak: szanalmat kelten6nek 
de melliikon csillog a bâtorsăg f6nyessege: a hadiekitmenyes erdemkereszt. A hosi dicsosegnek szent szim- 
boluma hirtelen eltakarja a lelki es testi szenvedesek kălvâriăjăt. A nagy fenyesseg mellett nincsen ărnyek.

Es a vitezsegi ărdemrendekkel dekorâlt hosok naprol-napra tobben lesznek. Tisztek es kozkatonak 
lemes versenyre kelnek es a fenseges tronorokostol a legifjabb katonâig biiszken 6s boldogan viselik a 
/itezseg lovagjai a kirâlyi hala szimbolumăt, melyet rajongva koszont a haza hâlăs elismerese.

Ermek es keresztek hullâsa, mig a hosok dicsoseget jutalmazzâk; ugyanakkor uj es nemes tradiciot • 
fetnek el a jdvendo katonăk szivebe: hosi tettek hddolasat, hosi tettek koveteset ...

Erdemkeresztes lovagok es hosok harcoljatok es gyozzetek tovâbb!
Tietek a jelen minden kuzdelme es szenvedese, de tietek osztatlanul es egeszen a harcok es gyo- 

zelmek minden dicsosege! A nemzete: az elet, a jbvo, a jobb kor, ami mind a ti dicsosegtek sugărzo 
enyeben fogan meg1

A nemzetek jo sorsât intezo Hadur a vegso gyozelemnek glorias keresztjet az erdemrendnek szăz- 
îzreibol rakja ki.

habo.ru


VILÂGHÂBORU.
(Az elozmenyeket tartalmazo 29., 30., 32., 
37., 39., 43., 44., 45., 46., 47. es 48. szămokat 
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November 17.

Nemet hadihajok elzârjâk Libau orosz 
kikotbvârost es bombăzzâk.

Torok gyozelem Artwinnâl az Orosz- 
Kaukâzusban, ugyszinten Limau mellett.

Orosz hajok Trapezuntot (Trebizou) 
bombăzzâk, de keves sikerrel.

November 18.
Haderonk Orosz-Lengyelorszâgban elore- 

halad, eredmeny: 7000 orosz fogoly, 18 gep- 
fegyver.

Az Argonneok nyugati szelen Servounâl 
a franciâk vereseget szenvednek.

Felderito szolgâlatot teljesito francia re- 
pulogepeket a nemetek lelonek.

Egyiptom elleni torok offenziva eleri 
Kala-en-Nachlt.

Batum mellett torok gyozelem,
Tengeri iitkozet Sebastopol elott, egy 

orosz pâncelos sulyosan megseriil.
Afghanistan mohamedânjai — âllitolag 

sok ezren — betbrnek Orosz-Turkesztânban.
November 19.

Az oroszok folytatjâk visszavonulâsukat 
Mlawa es Lipno felol.

Balkan! haderonk tovâbb iildozi a meg- 
vert szerb hadsereget, A Lazarevac korii- 
lotti magaslatok elleni tâmadâs sikerrel ha- 
lad elore, het szerb tiszt es 600 katona esik 
fogsăgba,

Francia vereseg Combresnâl, Verduntol 
delkeletre.

November 20.
Czenstochautol nyugatra seregeink tobb- 

szoros sikereket ernek el, ket orosz zâszlo- 
alj megadja magât.

Sikeres kirohanâs Przemyslbol; az orosz 
csapatokat a nyugati es deli oldalon vissza- 
verik, sulyos vesztesegeket okozva nekik.

Mlavânâl es Plocknâl megvert orosz csa
patokat a nemetek eredmennyel iildozik.

Lodznâl a nemet tămadăsok sikerrel jâr- 
nak.

November 21.
Lengyelorszâgi offenzivânkat nagy siker

rel folytatjuk, eddigi eredmeny tobb mint 15 
ezer fogoly.

A Dunajectol nyugatra es a Kărpătokban 
az iitkozetek meg folyamatban vannak.

A Kolubarat eros csapatokkal âtlepjiik, 
november 6-ika ota 13,000 szerb katonât 
fogtunk el.

Angol repiilogepek a bodeni to partj an 
Friedrichshafenben levo Zeppelin leghajo- 
csarnokra bombâkat dobnak le, de minden 
eredmeny nelkiil.

A tbrokok elertek a Suezi csatornăt,
Kantaranâl az angolok sulyos vereseget 

szenvednek.
Torok gyozelem az Ararat videken, ugy

szinten a Csoroch folyonâl, Artwint a to- 
rok sereg beveszi.

„Hamidie" torok cirkâlo bombâzza a Fe- 
kete-tenger keleti partj an levo Tuapsse ki- 
kotdvârost.

November 22.
A lengyelorszâgi nagy iitkozetben ujabb 

nagy orosz erbk lepnek fel. Czenstochau es 
Krakotol eszakkeletre tâmadăsainkat foly
tatjuk. Pilica elfoglalăsânăl 2400 foglyot 
ejtunk.

A flandriai harcok folytatodnak, az an
golok azon kiserlete, hogy a tenger felol 
tâmadjanak, meghiusul.

Nemet sikerek az argonnei erdokben,
Marokkoban Kenifra mellett a franciâ- 

kat megverik, veszteseguk âllitolag 23 tiszt, 
600 ember es ket âgyu.

November 23.
A lengyelorszâgi hare meg eldontetlen, 

Krakotol eszakkeletre tâmadâsaink egyre 
tobb tert hoditanak.

Az angol hadihajok ismet kiserletet tesz- 
nek a tengerrbl tâmadni a nemet csapato
kat ,de csak belga tulajdonokban okoznak 
kârt.

Az 1912. evben epiilt ,,Audacius“ nevii 
oriâs-dreadnougth (27,000 tonna) mâr ok- 
tbber vegen Irorszâg eszaki partjainâl ak- 
nâra futott es elsiilyedt.

,,U 18“ nemet tengeralattit Skocia eszaki 
partvideken tett fblderito utjân elsiilyesztik.

November 24.
Az eszaki Lengyelorszâgban megkezdett 

orosz ellentâmadâs megtorik, szintugy a 
Czenstochautol nyugatra megkiserelt tâma- 
dâsok.

Krakotol eszakkeletre lefolyt iitkozetek- 
ben 29 ezer orosz katonât ejtettiink foglyul 
es 49 gepfegyvert, szâmos hadifelszerelesi 
anyaggal zsâkmânyoltunk.

A Kolubara melyedest csapataink min- 
deniitt âtleptek; a keleti magaslatokon elo- 
rehaladunk; Valjevotol delkeletre a Maljen 
es Suvobor hegyhâtak birtokunkban van
nak.

Nemet sikerek Arrasnâl.
Az angolok kilenc zâszloalj gyalogsâgot 

es 11 âgyus iiteget kiildtek Bombayba, mi- 
bol kitiinik ketsegtelen nehez helyzetiik In- 
diăban.

November 25.
Karaklissa es Azerbeidsan mellol ujabb 

torok sikereket jelentenek.
Perzsa tbrzsek a Tăbrisi orosz helybrse- 

get eliizik, a vârost elfoglaljâk.
Nemet-Kelet-Afrikâban az angolok vere

seget szenvednek, 800 emberiik elesik,

9 diplomdciai aseminpeh is a habo- 
ruual hapcsolatos ESEmdnjEh naploja.

November 17.
Balkâni sikereink mely hatâst gyakorol- 

nak Bulgâriâban.
Az oroszok Galicia âltalunk megszâllott 

reszeirbl vonatszâmra szâllitjâk az ertekes 
târgyakat Oroszorszâgba.

November 18.
A Magyar Tudomânyos Akademia palo- 

tăjânak elocsarnokâban, ugyanott, ahol Er- 
zsebet kirâlynenk Deâk Ferenc ravatalâra 
koszorujăt elhelyezte, az ezen jelenetet âb- 
râzolo dombormunek leleplezese 0 Felse- 
get kepviselb Jeno fbherceg jelenleteben 
nagy iinnepseggel tortenik meg.

Konstantinâpolyban az osszes francia es 
angol iskolâkat bezârjăk.

November 19.
Az Eszak-Franciaorszâgban es Belgium- 

ban elesett angolok szâmât, angol reszrol, 
80,000 fore becsiilik; ket gyaloghadosztâly 
letszâma 37,000 emberrol 5300-ra olvadt le.

November 20.
Eszak-Szerbia lakossâgânak nagy resze 

Uj-Szerbiâba menekiil. Nis tele van mene- 
kiilo csalâdokkal.

November 21.
Tiranaban Essad pasa ellen felkeles 

tor ki.
Kanada az ev vegeig 108,000 embert akar 

fegyver alâ hivni.
November 22.

Magyarorszâgon osszeirjâk az ellenseges 
âllamok itt elo âllampolgârait.

Suczawâban megtartott român paraszt 
nepgyiiles hodolatât kiildi O Felsegenek.

Nyilvânosan kbzlik annak megâllapitâ- 
sât, hogy a torok—bolgâr viszony felette 
barătsâgos,

Svâjcz tiltakozik semlegessegenek azon 
megsertese miatt, hogy az angol repiilogepek 
a Friedrichshafen ellen intezett tâmadâskor 
hatârait âtrepiiltek.

November 23.
A francia hadiigyminiszter az 1893—1910.



evfolyambeli tartalek osszes eddig meg be 
nem hivott, vagy szabadsâgolt legenyseget 
behivja.

A bolgăr miniszterelndk a kamarâban tar- 
tott beszedjeben hangsulyozza, hogy Bulga
ria semlegessegehez szigoruan hii akar ma- 
radni. Az orszâg viszonya az osszes nagy- 
hatalmakhoz, valamint valamennyi szom- 
szedos âllammal barâtsâgos.

November 24.
A nemet csâszâr trdnbrdkdsunknek es Fe

renc Salvator fohercegnek a vaskereszt 1. 
es 2. osztâlyât adomânyozza.

Tdrdkorszâg kijelenti, hogy a Szuezi csa- 
tornân a szabad hajdzâst nem fogja meg- 
akadâlyozni.

A hivatalos român sajto elesen eliteli a 
hârmasszovetseg ellenes elemek bujtogatâ- 
sait Bukarestben.

November 25.
A. magyar orszâggyiiles kepviselohâzânak 

iilesszaka megnyilott. Az elso iilesbol lid- 
vdzlo siirgonyt kiildenek Frigyes foherceg 
hadseregfoparancsnoknak es iinneplik a di- 
cso hadsereget, a nemet szovetseget es a 
tdrok fegyverbarâtsâgot.

A hadikolcsdnre tortent jegyzesek ossze- 
ge Magyarorszâgon megkozeliti a milliârdot.

A nemet kormâny a parlamenttol dtmil- 
liârd rendkiviili hitelt ker.

Lemberg orosz kormânyzojât, grof Bob- 
rinskit, âllitolag szeliites erte.

A francia kormâny feladta azon tervet, 
hogy visszakoltozik Pârisba.

A portugăl parlament felhatalmazza a 
kormânyt, hogy az Angliâval fennâllo szo- 
vetseg alapjăn a nemzetkozi konfliktusba 
beavatkozhassek. Az orszăg reszleges moz- 
gositâsa kiiszobon all.

A seik-ul-islam egy pi'oklamăcidt bocsâjt 
ki, melyben kotelessegeve teszi minden 
igazhivo mohamedânnak, hogy a nagy szent 
hâboruban resztvegyen, akâr mint kiizdo 
katona, akăr penzbeli segitseggel.

Elbocsâtâs a nepfolkeles kotelekebol.
A hâboru eseteben a torvenyszabta nep- 

folikelesi. kotelezettsegnek eltelte utân valo 
elbocsâtâsokra vonakozolag az 1886. evi 
XX. torvenycikk 4. §. elso es harmadik be- 
kezdese mervado.

Ennelfogva a nepfolkelesi kotelezettseg- 
nek a folyd ev vegevel eleget tett egye- 
neknek a nepfolkeles kotelekebol valo el- 
bocsâtâsa csak a nepfdlkelesnek 0 Felse- 
ge âltal elrendelt feloszlatâsa utân lesz fo- 
ganatosithato.

Ovosi bizonyitvânyok kiâllitâșa.
Az utobbi idoben magânfelek es hatosâ- 

gok a helyorsegi korhâzak parancsnoksa- 
gait azirânt keresik meg. hogy a korhâzak 
âltal regelbben felulvizsgâlatra javaslatba 
hozott egyenekrol az annak idejen kiâlli- 
tott orvosi bizonyitvânyok vagy leletek 
mâsolatait kiildjek meg.

Mivel tobb mint valoszinii, hogy a kert 
bizcnyitvânyok mâsolatai a jelenleg folya- 
matban levo nepfolkelesi bemutato szeinr- 
lenel szandekoltatnak felhasznâlni- az ilyen 
orvosi bizonyitvânyok vagy leletek mâso- 
latainak kiadâsa egyelore be lett sziin- 
tetve.

KULFOLD.

magunk veges, egyszerii es tul- lik-e

Bellum omnium contra omnes.
A Vilagtdrtenelem diiborgo szekere, mely 

eddig a multnak kddbeveszo tâvolâban ut- 
talan utakon robogott, h'rtelen-vâratlan be- 
lerohant a mănak volgyebe. Nem Thukydi- 
des es nem Tacitus kritikai szemiivegen at 
lâtjuk reg elmult koroknak megelevenedeset; 
hanem mi
sâgosan jozan emberek szemtol-szembe 
iszonyodva nezziik a szăguldd szekernek ve- 
res aratâsât es veszes, szornyii rohamâtol 
ketsegbeesve kiâltjuk:

— Hova v’sz e diiborgo âtoknak utjal?
Akârhol vagyunk: Deien vagy Eszakon, 

Nyugaton vagy Keleten dulo harcmezokdn 
mindeniitt csak katonâk vannak, kik tâ- 
madnak, gyoznek vagy meghalnak, de nem 
— lâtnak. Senki se tud semmit. Az ujsâgok 
legkevesbbe. A legtobbet mond meg a min- 
dennapi hivatalos jelentes, de az is kato- 
nâkrdl szdl a katonâknak. Mi celja a nagy 
vilâgkatasztrofânak? Merre visz az utja? 
Hol all meg az Elet vogyeben a Halal ara- 
tâsai?: errol meg tan toprengeni se szabad. 
Hiszen meg nem is egeszen — vilâghâboru. 
Vannak meg a hăborura teljesen felkesziilt, 
âllig fegyverben âlld semleges âllamok es 
van meg nem egy nemzetkozi problema, 
mely meg nyugszik csondes pihenesben, pe- 
dig szinten azt ambicionâlja, hogy vegle- 
ges megoldăsât e vilâghâboru szankcio- 
nâlja!

E vilâghâboru egyenesen arra tor, hogy 
feljegyezzek rola: mindenki harca minden
ki ellen!

Es ebben a nagy vilâgfelfordulâsban egye- 
diil csak a kozepeuropai âllamszovetsegnek 
van a kezdettol — a vegig kovetkezetes kiil- 
politikâja, mely elindulhatott a sarajevoi 
gaztett biintetd expediciojâra anelkiil, hogy 
a tortenelem iteloszeke elott felelnie kelle- 
ne a kiontott veroceânert, nemzetek halâ- 
lâert, sok millid kulturembernek boldogtalan- 
sâgâert. Nagy vărosokat elhamvaszto tiiz- 
vesz is csak veletlen kis semmisegtol vet 
lobot, de a tiiz eg es a hivatâsos gyujtoga- 
tdk valosâgos piromanikus diihvel ujabb es 
ujabb âldozatot vetnek a voros pokol bo- 
szorkâny-iistjebe es mert van meg mit be- 
ledobni, a tiizvesz tovâbb rohan: a szibe- 
riai sivatagokon ât az os Kinâba es a ja
pan fahâzakbol kitdrd tulsăgosan nagy tii- 
zet gyujtd ambicid tengerek hatârtalan tâ- 
volsâgât is âtlepheti, hogy lângra lobbantsa 
a legnagyobb es leghatalmasabb semleges 
âllamot: Amerikât.

Es ha mâr mindenki harcol mindenki el
len es ha mâr lângban eg az egesz vilâg, 
igazân nem szâmit es nem nyom semmit az 
erok merkozeseben: ki van mellettiink es 
ki elleniink. A szerb hâborut nem befolyâ- 
solhatja Japân beavatkozâsa, aminthogy 
Oroszorszâg eppen olyan hatalmas ellenfel 
lesz az amerikai Unid fegyverbeszăllâsakor, 
mint most, mikor csak szovetsegeseinkkel 
harcolunk ellene.

Az amerika’ Unionak nem Magyaror- 
szâg es Ausztria keserve fâj, hanem egye- 
diil csak jogos amerikai erdekbol akarja le- 
tdrni a sârga faj tulsâgos gravitâlâsât az 
amerikai erdekszferâk fele.

A nagy es borzalmas vilâgkatasztrofâban 
egyetlen biztos fenyii vilâg ito-torony: a ne- 
met-osztrâk-magyar szdvetseg Speciâlis cel- 
jai vannak, melyeket csak egyediil es kizâ- 
rdlag e szovetsegnek fegyveres ereje oldhat 
meg. De e celoknak is vannak mellekhajtâ- 
sai, melyekrol elvitatkozhat a jovendo be- 
kekonferencia es meg az se lesz baj, ha 
ezeknek megoldâsânâl a kozepeuropai âl
lamok szdvetsege deferâl a volt ellenseges 
âllamok ohajtâsânak. Hogy Szerbiât kitdr- 

vagy benthagyjâk-e a fiiggetlen, sza
bad âllamok nevsorâban: az vegeredmeny- 
ben igazân mellekes. Ennek a problemânak 
csakis egyetlenegy pontja van, ahol a ko- 
zepeurdpai âllamok szdvetsege hajszâlnyit 
se engedhet es ez: a nagy szerb âllam ki- 
merăjât es a fekezhetetlen szerb nagyzâsi 
âlmokat drdkre el kell temetnie, hogy Szer- 
bia soha tobbe ujjat ne huzhasson Magyar- 
orszâggal es Ausztriâval.

Az se bizonyos, hogy a teljesen megho- 
ditott Belgium drdkre kimult-e, de hogy a 
francia revânzs politikânak meg kell sziin- 
nie, azt eppen Belgiumnak kell tuszkent 
garantâlnia. Ha Nemetorszâg visszaadnâ 
szabadsâgât es fiiggetlen semlegesseget, en
nek a. semlegessegnek nem lehet ezentul 
kettds Jânus area: meztol es testveri sze- 
retettol csdpdgo Franciaorszâg fele; dacos 
es konok, rosszhiszemii a nemet hatârok 
fele. Muveltsege, kulturâja tovâbbra is meg- 
maradhat franciânak, de kiil- es belpoliti- 
kâjâban a nemet egyenesseg es becsiiletes- 
seg peldâja kell, hogy vezesse.

Ezeknel a kerdeseknel tehât akârmilyen 
lehengerelo gyozelmet is aratna a nemet- 
magyar-osztrâk szdvetseg: diszkusszio târ- 
gya lehet a reszletek megâllapitâsa, de 
mert eppen mellekes celok: vegso kijegeca- 
desiik bizonyâra a szovetseges âllamok kor- 
mânyai es diplomăciâja elott is ma meg bi- 
zonytalan.

De az mâr holtbizonyos, hogy a ket fo- 
cel vegso konkiuzioja nem vâltozhat: az 
egyik Anglia vilâguralmânak osszetorese, a 
măsik Oroszorszâg teljes es egy egesz ev- 
szâzadra kihatd leveretese. E ket cel nem 
vagylagos es nem lehet felettiik leha târsas- 
jâtekot rendeznh melyik drâgâbb es ked- 
vesebb sziviinknek Mind a ketto ’— kimond- 
juk nyiltan — a kozepeuropai âllamok let- 
kerdese. A diplomâcia kendozheti meBât 
a hazugsâg es ravaszsăg mindent elleplezo 
festekevel, de a hâborus Oroszorszâgnak es 
Nagybritanniânak csontvâzas arcân ott van 
a meztelen igazsâgnak ddbbenetes kifejeze- 
se. Anglia Nemetorszâgot, Oroszorszâg Ma- 
gyarorszâgot es Ausztriât halâlra keresi. 
Mindketto nemesak gyozni es hoditani akar, 
hanem egyenesen ez âllamok eletfâjâra tor. 
Es ezert kell nekiink is minden boszuszomj- 
tdl es megtorlâsi dubtdl menten egyenesen 
es hafâ”izottan eletiikre torniink. Nemzetek 
kiizdîlmebin nincsen pârtatlan es igazsăgos 
iteloszeh. „Aki birja: marja!" es eppen 
ezert, i u ' birjuk, addig marjuk ki magunk- 
nak ell ms egeink torkâbdl az eletet, a sza- 
badsâgot, a levegot.

Es ne higyjiik, hogy emberfeletti lehetet- 
lensegre vâllalkoztunk: Anglia mâris el- 
vesztette a hâborut es ami ezzel egy: vilâg- 
uralmât. Nem a perfidiâja es nem a hatâr
talan onzese buktatta meg. A vilâgtortene- 
lem nincsen berendezve drok igazsâgokra es 



a moral onmagâban es egymagâban meg 
nem nemzeteket konzervâlo patikaszer Ang- 
liăt vilâguralmânak hazug alapja buktatja 
meg. Egyszeriien es otromba oszinteseggel 
felfedte ellensege’, barâtai es rabszolgâi 
elbtt gyengeseget. Ennel nagyobb biint a 
Politika tudosai nem ismernek. A hatalom- 
nak csak ero lehet az alapja es ahol erot 
vâlsâgos napokban hiâba keresiink, ott 
meg a vilâguralom is lenge kârtyavârkent 
szetesik. Anglia vilâguralmât kalmâr szelle- 
me csirizelte ossze. Nem a biiszke hadi- 
flotta indult uj vilâgok meghoditâsâra, ha- 
nem India meses termeszeti kincseiert to- 
rekeny kereskedelmi hajbk szâlltak az 
Oceanra.

Mâgănkereskedelmi târsasăgok hoditottâk 
meg a brit zâszlonak Ăzsia kineses orszâ- 
gait es mert csak kereskedtek, csereberel- 
tek es nem nyilt haduzenettel hoditottak a 
Ganges menten, a bensztilott hindu maha- 
râdzsâk az angol âllamhatalomnak az in- 
diai partokon valo kikoteset eszre se vet- 
tek. Mikor măr eszretertek: keso volt. 
Egyenkint, reszletekben mâr el tudott bân- 
ni Britannia a lâzado hindu torzsekkel.

Se Ausztrâliăt, se Kanada foldjet, de meg 
F.gyiptomot is nem nyilt harcokban hodi- 
totta meg es ahol harcolni kellett, ott ha 
gyozott is, valamikep csak megcsorbult vi- 
lâghatalmi presztizse. Mâr a bur hâboru is 
porere vetkoztette Nagy-Britânnia gyenge
seget es ez a vilâghâboru mâr eddig is csod- 
jet jelenti Angolorszâg egyetlen es eddig 
iegyozhetetlennek tartott eroforrâsânak: a 
vilâghires angol hadiflottânak. Nem szeret- 
jiik egyes sporad'kus eseteknek annyira 
felfujâsât, hogy ezekbol meresz âltalânos- 
sâgokra kovetkeztethessiink. Azt âllitani, 
hogy a tengeri hadiflottâk egyâltalâban 
csodot mondanak a modern hâboruban, ep- 
penseggel nem âll meg. Csak lenne az angol 
hadi flotta a nagy nemet vezerkar parancs- 
noksâga alatt, mâris olvastunk volna ha- 
talmas tengeri titkozetekrol. Egyetlen egy 
nemzetnek reszketo felelme meg nem jelenti 
egy hatalmas intezmenynek teljes hiâba- 
valosâgâf. Anglia nem mer nyilt tengeren 
donto csatât vivni, mert mig hadiflottâja a 
donto osszecsapâstol innen van, addig meg 
megvan legalâbb a „gyozhetetlenseg" illu- 
zioja, mig ha a donto iitkozetnek angol ve- 
reseg lenne a vege, ugy ennek rettenetes 
kovetkezmenyei lennenek. A hatalmas vi- 
lâgbirodalom, mint oldott keve, reszeire 
hullana es meg a brit szigetvilâgot se kimel- 
ne meg a belso forradalom gyujtogatâsa. 
Az evezredes ellenseg: a katolikus irseg 
uj erore kapna. Van meg tehât a nemet in- 
vâzionâl is felelmetesebb gondja London- 
nak. Mig ellenkezbleg: ha a nemet flotta ve- 
reseget szenvedne, ugy ez csak tisztăn es 
kizârolag a nemetseg hâboruszâmlâjânak 
veszteseglisztâjât szaporitja. A nemet biro- 
dalom ereje, vilâgtortenelmi elhivatâsănak 
alapja: szârazfoldi hadereje, mely a monar- 
kia hadseregenek testveri frigyevel dacol es 
gyozelmesen elonyomul ellensegeink min- 
den pokla ellen.

Az angol vilâguralomnak szeteseset meg 
a.z emberi haladâsnak es muvelbdesnek 
tortenelme se fogja elsiratni. A folytonos- 
săgban ugyse lesz hiâny, mert a hâborunak 
minden vandal pusztitâsât igen hamar be- 
temeti a nemet kulturănak gazdag es vâlto- 

zatos florăja. Nemet es angol a germân kul- 
turânak gyiimblcsebol tâplâlkozik es azert, 
mert egyik âg lombjaitol es leveleitol meg- 
fosztva elszârad, a mâsik âg meg inkâbb tel- 
jesitheti vegetâcios kotelesseget. Anglia 
kulturâjânak koronâja Shakespeare, de ezt is 
— a nemetek fedeztek fel. Britânnia halâlra 
keresheti Nemetorszâgot, de azert a terme- 
szet versegi kapcsolatât meg a gyiilblet taj- 
tekzâsa se moshatja el. Az ifju, eros Ne- 
metorszâg az elvenhedt Angliânak nemesak 
testvere, hanem orbkbse is a vilâguralom- 
ban.

A mâsik cel: Oroszorszâg!
Leveretese kulturâlis jocselekedet. E kb- 

dos, hi deg âllamkolosszustol semmi jot nem 
vârhatunk, Fektelen nagyravâgyâsa es ener- I 
giâja otthon, merhetetlen birodalmâban ha- I 
târtalan es irdatlan teriileteket talâlna az 
emberi kultura magvainak elvetesere, de az 
âlmos es tunya szlâv faj irtozik a făradtsâ- 
gos es hosszas munkâtol. 0 keszen es virâ- 
gosan akarja az emberi kultura kertjeit A 
kozepeuropai âllamok muveltseget, gazdag- 
sâgât nem akarja megsemmisiteni, csak — 
elvenni es megtartani. Talân nem zârna be 
egyetlenegy nemet egyetemet sem, csak ep- 
pen az orosz cari javak sorâba iktatnâ.

Semmi egyebet nem akar a car, mint azt: 
egy isten az egben, egy câr a foldon . . . 
azontul bekesseg, nyugalom, halâlos csen- 
desseg , . .

E csondnek irtozatâtol mentsen meg ben- 
niinket a vilâghâboru gybzelmes istene!

Foldes Artur dr.

9 pâncelos vonat.
A pâncelos vonat a hâboruban felderito 

szolgâlatra, a vasutvonalak ellen intezett 
tâmadâs eseten az ellenseg eliizesere, meg- 
rongâlt pâlyatestek helyreâllitâsânâl fedezet 
gyanânt hasznâltatik.

A pâncelos vonat szerelvenye 6—7 kocsi- 
bol âll. Az elso egy gepfegyveres kocsi, I 
utâna egy âgyus kocsi, ezutân a mozdony. | 
Ezt koveti egy kocsi motorral es dinamoval 
az elso kocsik egyiken alkalmazott feny- 
szoro szâmâra. A kovetkezo pâncelozatlan 
kocsin tâvirda-kesziilekek, szerszâmok es 
egyeb keszletek vannak elhelyezve; ez utân 
vegiil meg egy gepfegyverekkel felszerelt ko
csi van csatolva.

A pâncel acellemezekbbl kesziil, mely a 
mozdonyvezeto es fiito âllohelyet, a kazânt, 
a szerkocsit es a kiilso csovezetekeket fedi, 
A gepfegyveres kocsi teljesen be van vonva 
pâncellal. Loresek vannak rajta; epp igy be 
van fedve pâncellal a dinamos kocsi is Az 
âgyus-kocsin az âgyuk forgathato alvâzon 
vannak szerelve.

Nyitott kocsi hasznâlatânâl a pâncelzatot 
sinek alkotjâk, amelyeket talpfâkra illesz- 
tenek es az ilyen kocsit vâszontetovel lât- 
jâk el.

A pâncelvonat egy tiszt vezenylete alatt 
âll, aki telefon utjân az osszes kocsikon le- 
vo szemelyzettel erintkezik.

Pâncelvonatot kiilbnbsen az angolok 
hasznâlnak es mâr az angol —bur hâboruban 
20 ilyen vonattal rendelkeztek.

Az eszaki harcteren a mi hadseregiink is 
rendelkezik ilyen pâncelvonatokkal, ame- 
lyek mâris kittinoen bevâltak.

Reflektor.
O MINDIG A MAGYAR KATONAK 
GY6ZNEK.

Mondj igazat es betdrik a fejed. De 
hât mikor annyian meghalnak a haza 
igazâert, nekiink se szabad nagyon 
megijedniink egy kis fejbekolintâstol. 
Tehât: vilâghâboru van es megis: csak 
a magyar katonâk gydznek. Pardon: 
nem azt akarjuk mondani, hogy ez 
nem igaz es hogy az ellenseg gyoz. A 
mi resziinkon van az igazsâg es elobb- 
ufobb nâlunk lesz a nagyobb ero is, 
mikor is hozzânk szegodik a siker; 
ezert csak tiirelem es bizonyâra mi 
gyoziink. De — es most rdgtdn verjek 
be a fe junket, meg mielott kimondjuk 
az igazsâgot: a hangsuly a „mi“ szocs- 
kân van, mert ugyebâr, tobben vol- 
nânk, kedves jo magyar nepem . . . 
Mâr hogy a nemetek is gydznek, azt 
ugy se tagadja le senki, hiszen a nagy 
nemet vezerkar jelentese epp olyan 
manna szomjuhozo lelkiinknek, mint a 
Hdfer rovid, de eppen ezert sokatmon- 
do mondatai. De hât a Hoter-gydzel- 
mek nem csak — magyar gyozelmek, 
A ,,vdros drddgok" mâr csak igazân a 
lelkiinkhdz ndtt gyerekek, de azert a 
hos magyar huszâr utân, ha a nagy 
„semmi“ kbvetkezik is es meg azutân 
is csak a ,,semmi“, azert talân hos le
het meg a magyar — baka is, sot talân- 
talân meg az osztrâk, nemet, tiroli vagy 
cseh katona is .. . Ha a magyar hadi- 
tudositok riportjai teljesen fednek a 
valosâgot, ugy az egesz kbzbs had- 
sereget — melyben pedig annyi jo ma
gyar fiu szolgâl — mâris eltogta az 
orosz vagy a szerb, mert csak a hadi- 
foglyok tiinnek el oly nyomtalanul, 
mint ez a nagy es hatalmas hadsereg 
a magyar napilapok hasâbjairol . . . 
Ezekben mindig csak a honvedek es 
az dreg esontu, tobb gyerekes nepfol- 
kelok harcolnak es gydznek. Es ha le is 
iitik a fejiinket, megse kdvetiink el ha- 
zaârulâst, mikor a valo igazat, ime, 
meggyonjuk: a magyar haza hatârait 
meggyonjuk: a magyar haza hatârait a 
es ha kell: az utolso emberig vedelme- 
zi . . . Aldja meg az isten erte . . . 
Most pedig hulljon le a fejiink a fii- 
reszporos kosârba!

0 MAJD HA FAGY!
Igazân meghatott szivvel kell min- 

denkinek tudtul adnunk, hogy a hâbo- 
ru legszerencsetlenebb âldozatai azok, 
kik meg a jovd evben se — koreso- 
lyâzhatnak a vârosligeti tavon. Igy ol- 
vassuk es magunk is elszdrnyiikddiink 
a vilâgrendito katasztrofân: a jegsport 
egyesiilet uj beiratâsi dijat szedhet 
ama szerencsetlenektdl, kik, mert a 
haremezon vannak, e Szezonra nem 
vâlthatjâk ki a jegyeiket . . . Bar ta
lân megis: a korcsolyâzo egyesiilet 
mâhoz egy evre tudni fogja, mi a ko- 
telessege. Es mi a volt korcsolyâzo if- 
jakban nem annyira szerencsetleneket, 
mint inkâbb — hdsoket lâtunk. Am 
azokat, kik a korcsolyâzo egyletre ki 



gyot-bekât kiăltanak: isten bizony, iri- 
gyeljiik. Vas idegzetii emberek lehet- 
nek azok, kik e nagy egszakadăs es 
fbldindulâs kozepette se feledkezmk 
meg arrol, hogy — lesz meg korcso- 
lyaszezon a jovoben is e vilâgon. E 
boldog halandoknak meg a 24 eves fol 
36-ig terjedd sorozâs, sot meg a musz- 
ka — „majd ha fagy“ uralma se art
hat. Meg ezt is kibirnak — telteve, 
hogy a jeghideg orosz uralom alatt 
egesz even at, de — uj beirâsi dij nel- 
kiil — korcsolyâzhatnânak.

°o°
0 MODERN HADITUD6SITÂS:

A „V . . cimii napilapban irta a 
kovetkezdket egy haditudosito. Hall- 
gassâk csak es lehetoleg — szavaljâk: 

„Szeriiskertek, gyiimblcsbsek, aztăn 
hâzak. Legtbbbje teglâbol valo. Csak 
az istâllok es olak vannak fâbol, vâ- 
lyogbol. Egesz csinos, rendes kohâzak. 
Csereptetejii, zsindelyes tetejii kohâ- 
zak. Egeszen epek. Itt meg nem sebe- 
siiltek meg a hâzak. Tag udvaru, nagy 
hâzak . . .“

Mino kâr, hogy meg nem sebesiiltek 
meg a hâzak. Tâgudvaru, nagy hâzak. 
Mert ha sebeikben vonaglanânak e csi
nos, rendes kohâzak, megoperâltattak 
volna e csereptetejii, zsindelyes tetejii 
kohâzak, de ugy, hogy azert egeszen 
epek maradtak volna a hâzak, tâg
udvaru, nagy hâzak.

Nepfolkelb tiszti kinevezesek.
Tobb oly eset meriilt fel, hogy volt egy 

ev'i bnkentesek hadaprodokkâ es volt had- 
aprodjeloltek nepfolkelb zâszloSokkâ ne- 
veztetettek ki.

Minthogy a nepfolkel'esnel zâszlosi (had- 
aprodi) rendfokozat rendszeresitve nin- 
csen az alkalmas zaszlosok es hadaprodok. 
tehât az idokozben ezekke kinevezettek is 
feltetleniil nepfolkelb tiszti kijelolesre ho- 
zandbk javaslatba.

Az erre vonatkozd javasatnak tartal- 
maznia kell: az illeto sziiletesi evet, illetb- 
segi kbzseget, âllando tartozkodâsi helyet, 
polgâri âllâsât, jelenlegi es volt rendfoko- 
zatât es a tisztikar (melynek legalâbb hat 
katonaâllcimânyu tisztbbl kell âllania) nyi- 
latkozatat a tiszti kinevezesre valo erde- 
messegre nezve. A javaslathoz csatolan- 
dok a szolgâlati szabâlyzat I. resz 44. pont- 
ia szerint kiâllitott ,,Kbtelezb“-k.

Lotâp minosege elleni kifogâsok.
Elofordult, hogy a felvetelezett szena si- 

lâny minosege miatt panaszt emeltek a 
szerzodbtt szâllito ellen.

Tekintettel arra, hogy a sz.enânak es 
szalmânak videkrol valo beszâllitâsa a je
lenlegi viszonyok kozott olykor nehezse- 
gekbe iitkbzik es igy az idojârâs viszon- 
tagsâgai folytân egyes szâllitmânyoknâl 
tenyleg silânyabb minosegii is kerulhet fel- 
vetelezesre, a szerzodbtt szâllito — irâsbe- 
Iileg kijelentette, hogy a minoseg tekinte- 
teben meg nem felelb lotapot minden alka- 
lommal es haladektalanul a legnagyobb 
keszseggel teljesen kifogastalan minosegii- 
vel kicsereli.

Simon Elemer
orszâggyiilesi kepviselot, a Vorbs Kereszt 
fomegbizott helyetteset, O cs. es kir. Apos
toli Felsege neveben O cs. es kir. Fensege 
Ferenc Salvator foherceg, vednokhelyettes, 
a Voros Kereszt koriil szerzett erdemekert 
a „Vorbs Kereszt II. oszt. diszjelvennyel“ 
tiintette ki.

Az irgalmas emberszeretet szolgâlatâban 
âllo fâradhatatlan es bnzetlen munkâra sii- 
tbtt a kirâlyi kegy sugara. Ennel tobbet nem 
lenne ildomos, ha a Kuliigy-Hadiigy monda- 
na felelos szerkesztojerol. Hâla es koszonet 
mindazoknak, kik a lap szerkesztoseget e 
kitiintetes alkalmâbol udvozlo soraikkal fel- 
kerestek.

ilz oroszok harcmidora.
Az oroszok harcmodorât reszben mâr a 

japânok elleni hâborujukbol osmerjuk.
A mostani hadjâratban âltalâban a japâ- 

noktol tanult harcâszati elveket kovetik, a 
melyeket nagyreszt viszont nemet eredetre 
lehet visszavezetni.

E hâborura mâr regota folytak az eloke- 
sziiletek, sot nagyszâmu csapatoknâl a moz- 
gbsitas is elobb tortent, mint az nyilvânos- 
sâgra keriilt. Ezert is birtak arănylag ro- 
vid idon beliil oly nagy eroket felvonultatni 
elleniink.

Az oroszokat mint harcosokat roviden 
ugy lehet jellemzeni, hogy: „gyâva tâmado, 
de szivos vedo". . .

1904-ben Kuroki, az I. japân hadsereg 
parancsnoka is azt mondta roluk, hogy: 
„nines tâmadâsi szellemuk, beiilnek fodo- 
zekeikbe, ahonnan nem egykonnyen moz- 
dulnak ki“. Igy peldâul Liajonnâl a japâ
nok tiizzel egy alkalommal sem birtâk âl- 
lâsaikbol kiverni oket; Mukdennel az ellen- 
felek hârom nâpig ârasztottâk el egymâst 
pusztito tiizzel, anelkiil, hogy egyik fel is 
hâtrâlt volna.

Mint a japănoknâl, ugy most is legtobb- 
szor vedoleges harcokat vivnak. ,,A vede- 
lemben eredmenyeink sokkal jelentekenyeb- 
bek — mondta Kuropatkin egyik hadparan- 
csâban — es igy a tiizersegi es gyalogsâgi 
tiizhatâst sokkal jobban ertjiik elokeszite- 
ni‘‘. Ezzel ellentetben a japânok — mint mi 
is! — a tâmadâst tartottâk egyediil celhoz 
vezetonek. Hogy mennyire volt igazuk, be- 
bizonyitotta egyreszt a nagy gonddal es szi-

vosan vedelmezett vedelm' âllâsok egesz 
sorozatânak (Kintchsoutol delre fekvo Nan- 
san alias, Liaojannâl egymâs mogotti ket 
eroditesi vonal, Mukdentol delre azerodi- 
tett arcvonal stb.) arănylag rbvid idon be- 
liil tortent elfoglalâsa, mâsreszt, hogy mig 
az oroszoknak 20.2% volt, addig a japâ- 
noknak csak 9.8% volt a vesztesegiik es 
meg az oveke volt — a fenyeș gyozelem!

Az oroszok szivos ellenâllâsa es a veg- 
sbkig valo kitartâsa kuloriben majdnem 
minden eddigi hadjâratukban a vesztesegek 
nagy szâzalekât idezte elo. Igy pld. Zorn- 
dorfnâl es Kunersdorfnăl 43%, Eylaunâl 
28%, Borodinonăl 31%, Plevnânâl 28%, 
vesztesegiik volt. Tekintve az ember-anyag 
minoseget, a szivos kitartâs nem annyira 

j hbsi elszântsâguknâl fogva torten'k, mint 
inkâbb țudatâban annak, hogy visszavonu- 
lâs eseten sokkal nagyobb lesz a vesztese- 
guk.

A gyalogsâgnâl -— e fofegyvernemnel, - 
megâllapithato, hogy hiânyzik az egyes em
ber reszletes, alapos kikepzese. az erkolcsi 
neveles es az egyeni onâllosâg. Ha nagy rit- 
kăn tâmadnak, ugy nem a lelkesedes ereje, 
a gyozelembe vetett hitnek fenseges erzese, 
hanem a kanesuka, a tisztek lovesre kesz 
pisztolyai es abban a remenyben, hâtha 
„megadhatjâk magukaf“: egymâs mbgbtt 
suriin kbvetkezo rajvonalak hatsb re- 
szei toljâk az elbl levbket elbre. Tâma- 
dâsuk befejezese pedig vagy az, hogy meg
adj âk magukat, vagy hogy fejnelkul vissza- 
vonulnak. Csapataik csekely erkolcsi erte- 
ket elegge illusztrâlja az a korulmeny, hogy 
eddig koriilbeliil 300,000-nel tobb emberuk 
nemet es bsztrâk-magyar hadifogsâgba van.

Ritka rajvonalat alig lehet lâtni, min-' 
deniitt surii tbmeget mutatnak Mâr a mult 
hadjâratukban tapasztaltâk e hibâjukat es 
ezert a hadmuveleti sziineteket ' ezen alak- 
zat begyakorlâsâra forditottâk s 10 ev utân 
lâtjuk, hogy meg mindig nem tudnak tole 
megvâlni. Ennek okât mindenesetre abban 
talâljuk, hogy âz orosz katonâbăn nines 
meg az a lelkierb, mely onâllo cselekvesre 
birnâ, hiânyzik a ferfias bâtorsâg s igy min- 
denki csak nagy tbmegben erzi biztorisâgbar, 
magât. Erre nezve talâlo grof Szepticky 
mandsuriai tapasztalata: ,,az orosz katona 
lelke meg nines annyira kifejlodve, hogy 
bt laza, az ellenseges fegyverek âital meg- 
tizedelt tiizvonalban magâra lehetne hagyni. 
Erre az emberek nem birnak eleg onâllo- 
sâggal, a veszelyben csoporttâ tombrulnek, 
amelyben vezetbt talâlni remelnek“.

Az orosz gyalogsag rosszul lb es amellett 
a toltennyel nem tud takarekoskodni, ami 
lokikepzesiik csekely fokâra vail. Meg min
dig kedvelik az bssztiizet. Ujabban mind sii- 
riibben bocsâtkoznak ejjeli vâllalatokba, a 
melyeknek nagy jelentbseget mâr a mulfko- 
ri hadjâratukban felosmertek. Fâkrol valo 
tiizelesiik most mâr rendszerint kudarccal 
jâr. Ruhâzatuk szine a harder szempontjâ- 
bol igen elonyos, felszerelesiik hordmodja 
pedig praktikus.

A tâbori tiizerseg modern gyorstiizelo 
agyukkal van ellâtva s kitiinoen celoz. Had- 
nriiveleteik kisebb eredmenyeinek dicsose- 
gebol mindenesetre az oroszlânresz az ovek. 
Fbleg csak a gyalogsâgot veszik tiiz alâ, 
a tâvolsâgokăt jol osmerik; lovedekeik ko- 
zul azonban sok nem robban s a robbano 



sem bir oly hatăst eloidezni, mint azt elme- 
leti alapon remelni lehetne. A tiizerseg al- 
kalmazăsănăl âltalâban kidomborodik az a 
meltânyolni valo elv, hogy a kisebb harc- 
csoportok is ldvegekkel legyenek elătva. A 
tiizerseg azonban most sok âgyu elvesztese 
miatt erejeben gyengiilt s mint hallatszik, 
mâris kenytelenek kiilfoli potlăsrol gondos- 
kodni. E koriilmeny tovâbbi hadmuveleteink- 
re feltiino nagy elonyt jelent.

Az oroszok rengeteg lovassâga e hadjă- 
ratban sem tudja azokat a teljesitmenyeket 
es eredmenyeket felmutatni, amelyeket had- 
vezetoseguk veliik elerni remel. Foleg a ret- 
tegett, legendâs hirben âllo kozăkokban 
nagy a csalodâs. Vitezi tenykedesiik inkâbb 
a rablâsbol es nyujtogatâsbol all, mintsem a 
felderites komoly munkâjâbol. Kuropatkin 
maga beismerte, hogy a japănok helyzete- 
nek ,,reszleteirol“ sohasem kaptak jelente- 
seket. Kuroki csak annyit mondott az orosz 
lovassâgrol, hogy: „attol nem kell felni“. A 
„voros ordogok" kiilonben ezt eddig is mâr 
fenyesen bebizonyitottâk! Harcâszati felde- 
ritesnel mindenkor gyalog tiizharcot keny- 
teienek vivni, amelyeknek azonban nagyobb 
jelentosegiik soha nincsen. A dzsida, hu- 
szârjaink fejet hasito kardjăval szemben 
nem bizonyult elonyosebbnek.

Ugy a gyalogsăg, mint a lovassăg gep- 
puskăkkal bosegesen van ellătva.

A gyalogsâgnak Maxim-, a lovassâgnak 
Madsen-rendszeru geppuskâja van. A gya- 
logsâgnăl a geppuskăk egy resze meg kere- 
kes aijazatu, a legnagyobb reszet azonban 
hârom lâbu âllvânnyal mâlhâs ăllatokon 
szăllitjăk. Elobbinek alkalmatlan voltârol 
mult hadjăratukban gyozodtek meg s igy 
lassan e hordmodot besziintetik.

Mig a mandsuriai hâboruban a kinaiak 
kemszolgâlata inkâbb kărukra, mint hasz- 
nukra volt, addig a modern hadviselesnek 
e megkivănt hirszerzesi modja a most fo- 
lyo kiizdelemben nagy segitsegiikre van. 
Megâllapithato, hogy oriâsi anyagi âldoza- 
tokkal ezt măr bekeben alaposan elokeszi- 
tettek. Nemcsak âltalânos, hanem harc alat- 
ti felderitesnel is (foleg a tiizersegnek) 
nagy szolgâlatukra van.

Bâr ugy az 1899. evi, mint az 1907. evi 
hâgai nemzetkozi bekekongresszusunk — 
,,az âltalânos beke fentartâsa es a mertekte- 
len hadi kesziilodeseknek csokkentese ve- 
gett' — az orosz căr volt a kezdemenyezo- 
je, megis az ezen alkalmakkor kotott es 
igy az oroszokra nezve îs kotelezo nemzet
kozi egyezmenyeket minduntalan megsertik. 
Igy a genfi zâszlo vedelme alatt levo segely- 
helyeket kovetkezetesen lodozik, kulturin- 
tezmenyeket râjuk valid vandalizmussai 
tonkretesznek, a lakossâg magântulajdonât 
is sok esetben elkobozzâk es indokolatlan 
gyujtogatâsaikkal foleg rengeteg kârt idez- 
nek elo.

Vegiil meg ki kell emelni az orosz tiszt 
kivâlo katonai erenyeit, hosi bâtorsâgât es 
egy hosszu hadjârat tapasztalatain alapulo 
ertekes ismereteit. Ha a legenysegben is 
oly szellem uralkodna, ugy az orosz a ,,ki- 
fogyhatatlan tartalekjaival“ bizonyâra felel- 
metesebb ellenfel volna.

Bodo Jănos, honv. fohadnagy.

IMeziisItâilM a hadbavonultakrdl.
Elofizetoink kivânsâgăra hadbavonult 

csalâdtagjaikrol szivesen kerdezdskddunk 
es osszekdtteteseinknel fogva a legrovidebb 
ido alatt vâlaszolunk.

Ujabban a kovetkezokrol kertiink hirt il- 
letekes helyeken:

Pillich Andrâs 29. cs. es kir. gyalogezred- 
beli tartalekos hadaprodrol azt a hirt vesz- 
sziik, hogy az augusztus 30-iki Rohaty-ni 
iitkozetben nyoma veszett. Eleste nem lett 
hivatalosan megâllapitva, tehăt valdszinii, 
hogy hadifogsâgba esett. Tovăbb nyomo- 
zunk.

Sprung Adorjân Istvăn tartalekos had- 
nagy az 5. honved tâbori âgyusezredben ok- 
tober 16-ân jobb kezefejen konnyen megse- 
besiilt. A harcterrol nem tăvozott el es mint 
most ordmmel ertesiiliink, teljesen joi erzi 
magât.

*
Lustbader Andrâs cs. es kir. 89. gyalog- 

ezredbeli szakaszvezetorol sikeriilt megălla- 
pitanunk, hogy betegen a Z . . ,-i korhăzban 
âpoltâk. Mâr teljesen felgyogyult es a mult 
heten ismet bevonult a harcteren levo csa- 
pattestehez.

X
E heten ismet a kdvetkezok sorsa telol 

kertiink illetekes helyeken felvilăgosităst:
Râcz Antal gyalogos cs. es kir. 32. gya- 

logezred 1. zâszloalj 4. szâzad.
Foldi Andrâs tizedes 14. honved gyalogez- 
red 5. szâzad.
Bâro Kemeny Elemer 7. honved huszârez- 
redbeli huszârkapitâny.

Singer (Szekely) Jozsef cs. es kir. 51. 
gyalogezredbeli szakaszvezeto.

Borsos Bela 14. honved gyalogezred.
Sauter Andrâs tizedes cs. es kir. 38. gya

logezred 16. szâzad.
Burghardt Imre eed. orv. nov. cs. es kir. 

43. gyalogezred.
Dr. Kovâcs Jozsef pottart cs. es kir. 2. 

gyalogezred 17. szâzad.

ELOFIZETESI FELHIVÂS.
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai hetl- 
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet- 
len. Osszeloglalja a het folyamân tortent 
hadiesemenyeket, azokat vâzlatokkal il- 
lusztrâlva, szakszeruen magyarâzza, ha
rms hireket căfol, anelkiil, hogy az igazsâ- 
got leplezne, tăjekoztat es felvilâgosit; 
reszletesen foglalkozik a hăborut kisero 
minden jelenseggel, a kiiltbld hangalatâ- 
val, a târsadalom munkâjâval; elofizetol- 
nek katonai tanâcsokat ad, hadbavonult 
hozzâtartozoirol hireket szerez es ad.

Eldfizetesi ara: felevre ... 8 korona
Egesz evre...............................15 korona.

Mutatvănyszămot szivesen kiild a kiado- 
hivatal. • ▼

Orosz foglph OroszorszOgrOI.
Az esztergomi helyierdekii vasutnak 

aligha van ma erdekesebb es lâtogatottabb 
âllomăsa Kenyermezonel. Az erdeklodo 
pestiek csendes hetkoznapokon is știrii ra- 
jokban szâlljâk meg a hosszu vicinâlis vas- 
utat; vasârnap meg eppen tulzsufolt ko- 
csikkal docog tova a kismeretii mozdony. 
Az utasok egyresze a budai hegyek svâb 
kozsegei fele igyekszik, ahol rogtonzott 
udiilotelepeken vârjâk oket sebesiilt roko- 
naik, îsmeroseik; de sokkal nagyobb azok 
szăma, akik vegigszorongjâk a hatvan ki- 
lometeres utat es tiirelmetlenul lesik, mi- 
kor tiinik elo az esztergomi bazilika im- 
pozâns kupolâja. Nem a csinos dunaparti 
vâros utazâsuk vegceljă: Kenyermezoma- 
jor âllomâsât elerve egy-kettore kiiirulnek 
a szuk vasuti kocsik. Tarka embertomeg 
tolong a vasuti toltesek menten, hogy mî- 
elobb elerjen a kenyermezei tâborba, 
melynek most nines „civil“ megâlloja: 
dreg nepfolkeloket lâtogat meg csalâdjuk, 
hogy a „fogolyorzo hosok“ is reszesedje- 
nek holmi iinnepi ebedben; itt lâbbadozd 
hadfiak szâllingoznak, akik „igy is“ szem- 
be akarnak nezni a muszkâval; amott 
unatkozo pești kislânyok vonszoljâk fâradt 
gardedâmjukat a tâbor fele. A szerbeket 
ujabban a csalldkozi tâborokban orzik, ugy 
hogy ma joformân csakis orosz foglyokat 
talâlunk a kenyermezei tâborban. Krasz- 
nik, Grodek es az eszaki harcter szâmta- 
lan verâztatta pontjârol keriiltek ide a car 
katonai, kiknek kopott, viseltes ruhâja tel
jesen fedi a hervadt avar szinet; zdld a 
saplkâjuk es hosszu kdponyegiik is. Csak a 
derekukra font borov szine hoz nemi vâl- 
tozatossâgot ruhâzatukba.

De minei jobban hasonlitanak egymâs- 
hoz ruhâzkodâs tekinteteben. annâl 
nagyobb elteres mutatkozik, amint fâradt, 
szomoru arcuk vonâsait vizsgâljuk. Mintha 
az egesz fogolytâbort csak azert telepitet- 
tek volna ide a fovâros sz'Omszedsâgâba, 
hogy az erdeklodo budapestiek megismer- 
kedhessenek Miklos câr orszâgânak hete- 
rogen nepelemeivel. Megfoghatatlannak 
lâtszik, mikep mehetett bele egy nepsza- 
badito hâboruba az az Oroszorszâg, mely
nek nemzetisegeit nevszerint is csak tobb 
hasâbon lehetne felsorolni es meg hîhetet- 

henebbul hangzik az oroszok bizakodâsa, 
ha meggondoljuk, hogy majdnem minden 
oroszorszâgi nemzetiseg magasabb kultu- 
râlis fokon âll a valodi tiszta orosz kato- 
nânăl. Egy pîllantâs a tipikus orosz arcba, 
azutân az orosz zsidora es vilâgos elot- 
tiink, hogy az orosz nem a faji hegemoniât, 
hanem az egyeni poziciot felti az oroszor
szâgi zsiddsâgtol. Az orosz zsidok itt, fo- 
golysorban mutatjâk meg, mennyi ii'zleti 
erzek es eredeti kereskeddszellem szorult 
belejiik; a fogolytâborban, ahol nem kell 
gunyos lenezestol, minden emberi erzest 
megveto bânâsmodtol tartaniok, vezetik, 
osszetartjâk es segitik bajtârsaikat s e nem 
remelt segitseg ertekevel a leghetykebb 
petervâri uracstol kezdve a legutolso szi- 

^beriai kozlegenyig mindenki tisztâban van.
A zsidok erintkeznek a fogolyorzo zâszlo- 
aljak parancsnoksăgâval, ok tartjâk szâ- 
mon az egyes barakkok legenyseget es ha 
iizletrol van szo, (mert a „business is bu- 



siness44 elve itt is teljes mertekben erve- 
nyesiil!) ok kozvetitenek a lâtogatok es 
fogolytârsaik kozott. Ma mâr ugyan a ta
bor lâtogatâsâtol csakugy eltiltottâk a ko- 
zonseget, mint az ertektârgyak es felsze- 
reles vâsârlâsâtol (e tilalom termeszetesen 
csak a tabor ,,keritesig“ terjed!) nekiink 
meg alkalmunk nyilt az esztergomi fogoly- 
vâros minden nevezetessegevel megis- 
merkedni.

Râ sem eriink megtekinteni a csinos le- 
genysegi epiileteket es kisse idegenkedve 
forditunk hâtat a hegyoldalban elkiilonitett 
kolerabarakktol, melyben, hâla dr. N. es V. 
urak alapos egeszsegiigyi munkâjânak, hat 
het ota egy beteg sines; teljesen elvonja 
figyelmiinket az a bâbeli ziirzavar, mely 
a deli menâzsi kiosztâsakor tămad az 
egyes konyhâk elott. Szurtos kezek mohon 
nyulnak a pârolgo leves es izes babfoze- 
lek utân, melyet arânyos adagokban mer- 
nek ki katonâink; megis minden csoport- 
ban hangos disputa tâmad, hiszen egy ka- 
nâlnyi tevedest jobban sziviikre vesznek 
a muszka legenyek, mint nemregiben —■ 
honvedeink legâdâzabb szuronyrohamât.

Ebed kozben alaposan megszemlelhet- 
jiik a Miklos car idehajszolt embereit. Azt 
mondjâk, hogy a tetszetos tăplâlkozâs a 
kultura egyik fokmeroje; âm ez esetben| 
sajnălkozva âllapitjuk meg, hogy a Gorkij-i 
typusu, szomorukepii oroszok — falânkan 
esnek az etelnek. Sokkal tbbb meltosâg 
van abban a szep szâl kaukâzusi legeny- 
ben, aki bajtârsait szemlâtomâst fitymâl- 
va egeszen kiilon huzodik toliik. Az orosz 
nemzetisegi kerdes es a szlâv civbdo haj- 
lam itt a tâborban is teljes mezitelensege- 
ben tiinik elenk. Eleinte a szerbekkel kap- 
tak hajba a mi oroszaink s ez is hozzâjâ- 
rult ahhoz, hogy a szerbeket âthelyezzâk a 
dunaszerdahelyi tâborba; majd mikor a 
„kedves delszlâv testvereket44 mâr 100 ki
lometer vâlasztotta el toliik, az oroszok 
minden haragjukat, hâborusziilte elkesere- 
desiiket igen hangos kâromkodâsokban 
zsido es lengyel târsaikkal ereztettek. Del 
egy nepfolkelo kâplârunk jelenlete eleg 
ahoz, hogy a felviharzott kedelyek lecsen- 
desedjenek es minden viszâlynak tiistent 
magva szakadjon.

A foglyok kozt termeszetesen sok on
kentes is akad. Ezeket kiilsoleg a sapkâ- 
jtikon viselt ovâlisalaku gomb kiilonbozteti 
meg târsaiktol. Intell'igens vonâsaik, csen- 
des. szereny viselkedesiik mâr elore ro- 
konszenvet kelt. Mig az ebedeld oroszokat1 
szemiigyre vessziik, szerenyen elenk all I 
egy 22—24 ev koriili szoke orosz onken
tes es engedelmet ker a bemutatkozâsra. 
Elmondja, hogy rigai sziiletesii es szeretne 
valamit a honi âllapotokrol hallani. (A fog
lyok t. i. nem olvashatnak ujsâgot.) Las- 
san-lassan belemelegszik a beszedbe es 
kerdes nelkiil sok jellemzo dolgot elmond 
az oroszorszâgi viszonyokrol.

Eloadja elfogatâsa tortenetet s ennek 
kapesân az oroszorszâgi mozgositâsrol be- 
szel elenken, leplezetlen keseriiseggel.

— Mi rigaiak — kezdi kifogâstalan ne
met nyelven — juntas 30-ikân kaptuk meg 
behivonkat az orosz-lengyelorszâgi — 
hadgyakorlatra. Az orosz „hadgyakorla- 
tokkal44 ismeros idosb katonâk mâr akkor 
josolgattâk a hâborut s bizony alig akadt 

kbztiink, aki szivesen ment volna a had
gyakorlatra. Riga kiilonben is nemzetkozi 
jellegii vâros: az oroszok alig husz szâza- 
lekât teszik az egâsz lakossâgnak; a rela
tiv tobbsegben levo nemetek es lettek pe- 
dig tudvalevoleg „kifele44 huznak. A hato- 
sâgok persze nagyhangon hirdettek a 
„hadgyakorlat44 sziikseges voltât, ez a 
nagyhangu reklâm azert is helyenvalo volt, 
mivel csak igy lehetett a munkâszavargâ- 
sok egyre novekvo zajât elnyomni. Az el- 
utazăs napjân nem is csinâltak tovâbbra 
titkot a hadgyakorlat igazi celjâbol. Hârom 
hetig vârtunk a galiciai hatâr kozeleben. A 
tobbit tudhatjâk az ujsâgokbol. Krasznik- 
nâl keriiltem fogsâgba onkentes târsammal 
egyiitt.

Itt a mellette allo alacsonytermetii fiura 
mutatott. akinek homlokân begyogyult 16- 
seb piroslott. O is kapott emlekjelt a krasz- 
niki iitkozetben . . . Mohon vârja a hozzâ- 
intezett kerdeseket es rniutan megerositet- 
te târsa szavait, hirtelen ama kerdessel 
fordult hozzănk, hogy magyarok va- 
gyunk-e? Igenlo vâlaszunkat lâthato 
Orommel fogadta es nemi biiszkeseggel je- 
lentette ki, hogy 6 is a magyar egyik ro- 
konnepenek fia.

—• Hogyan? On talan finn?
—• Nem. en eszt vagyok. Mi a finnekkel 

legszorosabb testveri viszonyban eliink, 
de azert kiilon nemzetnek tartjuk rnagun- 
kat. „Bizony uram, teszi hozzâ nemi biisz- 
keseggel — egy millio eszt gondol a sza- 
badito magyar testverekre, akik talân nem 
is sejtik, hogy a finneken kiviil meg egy 
testvernemzet helyezi minden remenyet a 
magyar fegyverekbe.“ Nagy csodâlkozâ- 
sâra kijelentettiik. hogy nemesak ismerjiik 
a Keleti-tenger partjân lako testvernemze- 
tiinket, hanem a jelenlevo erdeklodok kozt 
olyan is akad, aki beszeli az eszt nyelvet. 
Most mâr tartozkodâs nelkiil târja fel szi- 
vet elottiink; szinte omlenek reg gyako- 
rolt anyanyetvenek szavai.

— 800 ev ota elnyomott nep az eszt, Dâ- 
nok, svedek es nemetek uralma utân meg 
kellett ismerkedniink a rosszak rosszâval: 
a cari uralommal is. Az orosz politika av- 
val âlta.tja nepiinket, hogy az Esztorszâg- 
ban lako nemet foldesurak kezebol akarja 
kiszabaditani es ezen iiriigy alatt kitiino 
nemetnyelvii is’kolâinkat beesukjak, a dor- 
pati nemet egyetemet eloroszosîtjâk s ev- 
rol-evre nagyobb szâmban telepitik gyii- 
lolt kormânyzoink a vudkis orosz parasz- 
tot videkiinkre. De minden elnyomatâs el- 
lenere a mi zengzetes nyelviink egyre 
jobban terjed Esztorszagon kiviil is, Liv- 
landban es a szigete'ken. A nâlunk elo kul- 
turâlt svedeket mâr beolvasztottuk es a 
revali oroszok is megtanuljâk a mi nyel- 
viinket. Az orosz intelligenciâval nines is 
nekiink semmi bajunk; csak azt gyiiloljii'k, 
ami ..feliilrol jon es itt talâlkoznak erde- 
keink az oroszokeval, akikbol olyan dereik 
joszivii nep vâlnek kevesbbe zSarnok kor- 
mânyzâs alatt. Tudja-e uram, hogy eze
ket a szerencsetleneket itt a tâborban a jo 
bânâsmâd annyira megvâltoztatta, hogy 
enekkaraîk rendes miisorâban megtalâlja 
a magyar hymnuszt — magyar nyelven!14 
A mi esztiink nem tulzott. Felora alatt 
meggyozodtiirik, hogy az utolso betiiig 
igaz az, amlt mond. Egy negyventagu 

enekkar a mi nemzeti imânkra zendit s mi 
csodâllkozva, majd konnyekig meghatva 
halljuk, mint csendiil meg a Donvidek szii- 
lotteinek ajkân: „Isten âldd meg a ma- 
gyart . .

Eloszbr bizonytalan. lassu iitemekkel, 
majd egyre erosebben forr ossze a negy 
szblam ferfihangja. A tobbi fogoly is koze- 
lebb jon, hogy levett kalappal hallgassa, 
mint kernek târsaik gyozelmet a mi fegy- 
vereinkre ... Az ,,s“-iiknek egy kisse 
oroszos ize van, az ,,ii“-t egyszeriien 
u-nak ejtik, de azert magyaros tempera- 
mentummal lelkesen szâll eg fele az enek: 
„nyujtsch feleeje vedo kart, ha kuzd ellen- 
cheeggel.44

Az esztergomi bazilikabol kiseretkepen 
idehallatszik az esti harangszo es az 
eszt onkentes mellem surranva fiilembe 
sugja mementokepen: „J6 emberek ezek 
uram, csak vezetni kellene oket!“

Igen, vezetni. De ki vezethetne ezeket?
Faludi Istvan.

Ml Miăbol.
TISZTELT SZERKESZTO UR!

Szerbia, november 18.
Megprdbâlom hangulatât festeni ama 

helyzetnek, amelybe a diadalmas iitkozetek 
hosszu sora utân eldnyomult hadseregiink 
Szerbia sziveben jutott.

Amint sajât seregiink az ellent iildozj)e> 
merfoldes csizmâkkal robog elore, feltar- 
toztathatlanul szoritva es elsoporve maga 
elott minden ellenseget, akeppen jârtam en 
is 10 napig csapatomnak nyomâban, de csak 
ma, egy rovidebb megăllonâl tudtam azt 
utolerni.

14-eig hadseregiinkon kiviil eld lelekkel 
nem talâlkoztam, de 15-en megindultak a 
hosszu karavănok az eltoglalt teriiletek fe
le: a visszatelepiilo lakossâg. A hâzukon, 
kocsijaikon feher zâszlo, karjaikon feher 
karszalag.

Harâcsolăs, rombolăs szigoruan tilos. A 
visszatelepiildk szkeptikus arckifejezessel, 
lassan-lassan, de âllandoan ozonlenek regi 
lakhelyiikre, esupa dreg ferfi, tobb asszony, 
de meg tobb gyerek; — az egyke rendszer 
itt, ugy lâtszik, ismeretlen fogalom; — le- 
hetseges, hogy az uj szapora nemzedek măr 
a halvasziiletett Nagyszerbiât lett volna hi- 
vitva benepesiteni.

Kiilonben katonâinkrol a lakossâg elis- 
merdleg nyilatkozik s nem ritkăn hallani, 
hogy hâlât adnak az Istennek, hogy a sa
jât tolvaj vereiket, a szerbeket kivertiik in- 
nen. Erdeklodtek, hogy mikor lesz mâr be- 
ke, vollak, kik kijelentettek, hogy ok most 
mâr nem tartoznak Petârhoz, hanem Ferenc 
Jozsef jogara alâ. A hadjârat okait a nep 
nem igen ismeri, csak egyesek hallottak va- 
lami orgyilkossâg felerol, melynek a mi 
„vlâdânk“ âldozata lett.

A legenyseg ellâtâsa kitiino. Ma delben 
a menii: bableves, fott marhahus rizzsel es 
fekete-kâve. Meg is erdemlik szegenyek, 
mert nagy munkât vegeztek. Ezt az egesz 
vilâg elismerheti.

Kitiino tisztelettel
A. E. szâzados.



Harden pillnnatfeluBfelek.
Âtkeles a Sation.

Hatalmas szovetsegesiinkkel egyesiilve 
ujult erovel indult meg măsodik tâmado elo- 
nyomulâsunk.

Egy heti gyozelmes offenziva utân J , . , 
vârosâba vonultunk be, melyet meg aznap 
hare ârân kellett elfoglalni s a muszkâk fut- 
va menekiiltek a San tulso partjâra; arra is 
alig volt idejiik, hogy az âllando vashidat 
felrobbantsâk s egy kis lelekzethez jussa- 
nak. Nyilvân kellemetlen tolakodok lehet- 
tiink a sarkukban s hogy a dolguk sietos 
volt, arrol szâmos otthagyott loszer- es 
konyhakocsi tanuskodott az ut szelen.

Nem tudom, legenysegunk lelkesedese 
volt-e nagyobb, vagy a szegeny polyâkok 
orome, amidon a vâroson vegigvonulva, az 
egetvero „hurrâ" kiâltâsokba csaknem 
ugyanannyi „eljen" vegyult, hiszen a gyâ- 
szos kozâkuralomnak vitez honved csapatok 
vetettek veget J . . .-ban, akiknek hosiesse- 
gerol măr annyit hallottak.

Egy nap elegendo volt, hogy a vârosban 
a regi rend es forgalom helyreâlljon es a 
jâmbor lakossâg hâzaikba visszaterjen. A 
betort ablaku boltok ismet kinyiltak es em- 
bereink nem kis oromere, elokeriiltek 
rejtekhelyiikbol az enni-innivalok es ami 
talan meg fontosabb: a fiistolni valo! Mert 
ketsegtelen, hogy a cigeretta es a szivar a 
hâboruban a legfontosabb elvezeti, sot: 
sziiksegleti cikk, ami nelkiil hăborut viselni 
alig lehetne.

Miutân derek eloorseink a tulso parton 
levo ellenseget eber figyelemmel kisertek es 
jăroreink pontosan megăllapitottâk az orosz 
•iedezekek helyet, a csapatok zomenek jol 
megerdemelt edes pihenes jutott osztâlyre- 
sziil. Legjobb barătaink: a mozgokonyhâk 
beerkeztek s csakhamar izletes, meleg leves 
es porkoltnek pârolgo goze csiklandozta 
orrunkat. Vegiil szorakoztatâsunkrol a had- 
testparanesnok gondoskodott egy kis zene- 
vel olykeppen, hogy a vâros kozvetlen kor- 
nyeken nem kevesebb mint 52 âgyu es tarack 
mennydorgott.

Ugyanaznap kitiino szâllâsomon bajtâr- 
saim tărsasâgâbari, pompâs ebed utân, a 
legjobb hangulatban fogyasztottunk el ket 
iiveg pezsgot. Termeszetesen poharainkat 
az oroszok vesztere iiritettiik.

Hogy honnan keriilt elo a pezsgo: most 
se tudom, teny az, hogy volt s a tobbivel 
nem torodtiink. Orommel osztottuk meg 
egymâs kozbtt, amink volt s foleg minei 
elobb, mert ki tudja, holnap hozzâjutunk-e. 
Ezt az elvet utobb fenyesen igazoltăk az 
esemenyek.

— Meddig fogjuk meg itt tetlenul hallgatni 
ezt a rettenetes âgyubombolest>? — szolt 
N fohadnagy barâtom, aki nyilvân kenysze- 
redett, nyugalomra kârhoztatott geppuskâi- 
ra gondolt.

— Most volna helyen egy erelyes uldozes 
feleltem — amig erosbiteseket nem kapnak.

— Pedig arra meg vârhatunk, barâtaim — 
szolt kozbe zăszloaljparancsnokom — amig 
tuzersegiink „meg nem puhitja oket", ad- 
dig itt fogunk szepen pihenni; ma meg az 
egesz zâszloalj legenysegenek uj beoszta- 
sât, a nțozgokonyhâkat es a loszerkocsikat 
akarom rendezni. Van erre ido eleg.

De birtelen jelentes jon, engem kereș- 
[ nek:
I ■— Fohadnagy ur alâzatosan jelentem: ria- 
do, a zâSzloalj a foteren gyulekezzek es a 

J hadosztâlyparancsnok ur parancsait vârja!
Negyedora eleg volt arra, hogy harcra- 

| keszen a mondott helyen âlljunk, hoi a ria< 
■ do celjât hamarosan megtudjuk: a șotetseg 
j leple alatt pontonokon âtkeliink es az el
lenseget gyalogtiizharccal kiverjiik fedeze- 
keikbol, Kesobb biztosităsunk mellett hidat 

j vernek, amelyen a hadosztâly zomenek kell 
majd âtkelnie.

Vegre-valahâra a legfontosabb feladat 
! nektink jutott! A tudat, hogy a tobbiek csak 
' utânunk jonnek sereghajtonak, mikor mi 
' mâr kikergettiik a muszkât a fedezekebol, 
leirhatatlan jo kedvre hangolta embereinket. 
Ha a pontonok oft nem vârtak volna a 
parton, talân derek legenyeink âtusztak 
volna egyfenesen az ellenseg gyomrâba.

Koromsotet lett, mire leertunk a San 
partjâra. Azonnal folkerestem az utâsztisz- 
tet, aki az âtkelesi helyet es a rendelkezes- 
re âllo negy pontont kiutalta.

Aztân egy kbzeli hâzba tertiink be, hogy 
a terkepet tanulmânyozva, tăjekozodhas- 
sunk.

Bent a szobâban a tulso part fele nezo 
ablakra egy kopenyeget akasztottunk es 
aztân gyertyât gyujtottunk.

Itt tudtam meg N. alezredestol, aki az 
âthajozando csoport legidosebb paranesno- 
ka volt, hogy kitiino tuzersegiink miert nem 
ert el pontos talâlataival nagyobb hatâst. 
Ugyanis az oroszok a tulso parton âllâsaik 
mogott cementgyârat fedeztek fel s valosâ- 
gos beton fedezekeket epltettek. Ezert kel
lett oket szuronnyal kiverni.

Jelentes jon:
— Alezredes ur, az oroszok fenyszoro- 

val vilâgitjâk meg az âtkelesi helyet!
— Rendben van — volt râ a vâlasz — 

, legalâbb mi is jobban lâtunk.
Kozben mind stiriibb es siiriibb lesz a 

puskaropogâs, amibe rettentoen belezugnak 
a hatalmas ăgyudorgesek.

Az âthajozâsi parancs ugy hangzott, hogy 
zâszloaljunk a . • - k ezred egy zâszloalja 
utân keriil sorra. Ezalatt a parthoz kozel 
levo kis lejto mogott kellett keszenletbe he- 
lyezkedniink, ahovâ azonban erosen vesze- 
lyeztetett teriileten ât vezetett az ut. — Ha 
azonban az oroszok nappal nem tudnak Io
ni, ugy ejjel meg kevesbbe. Geppuskâhoz 
hasonlo puskaropogâs es osszesen csak ket 

I sebesiilt. A tiizet termeszetesen mi is viszo- 
; noztuk. Kozben, hâla kitiino tuzersegunk- 
nek: egy pâr loves elegendo volt, hogy a 
muszka fenyszoronak kutatâstol elvegye a 
kedvet.

Vegre sorra keriiliink. Az emberek ugy 
leptek be, elozoleg tortent beosztâs utân, a 
vascsonakokba, mintha a legnagyobb nyu- 
galommal igyekeznenek propelleren a 
„Lânchidfo“-hoz bekes polgâri iigyeiket Bu- 
dân elintezni.

Egy-ket kongâs azonban a ponton olda- 
lân, majd a viz tiikrenek nyugtalan megto- 
rese es a megszokott dzzz . . , dzzz . . , . 
golyofiityules esziinkbe juttatta, hogy ezek 
mindmegannyi emberi eletbe kerulnenek, ha 
— talâlnânak. Leguggoltunk tehât a csonak 
fenekere.

Utâszaink bâmulatosan dolgoztak.

Az elso meglepetesszeriien ătdobott szâ- 
zad fellepese mâr a fedezekek elhagyâsăra 
es egy hâtrâbb fekvo vonal megszâllâsâra 
kenyszeritette az oroszokat. Magasabb ve- 
zetoik annyira csak tapogatoztak az âtkele
si hely megâllapitâsâban, hogy tiizersegi 16- 
vedek meg egyetlenegy sem robbant koze- 
liinkben. Azonban a gyalogsâgi puska-go- 
lyot nem igen sajnâltâk toliink.

A partraszâllâs nem ment minden nehez- 
seg nelkiil. Iszapos, kavicsos, lapos part, a 
hol terdig vizben gâzolva torekedtunk egy 

; meredek toltes fele. Ezt persze kutya mod- 
jâra kellett megtenni, amelynel meg a tiszti 
kardbojt viselese sem ment fel a negykez- 
lâb mâszâs gyonyorusege aloi.

Hatârozottșin emlekszem, hogy partra 
lepve, elso gondolatom az volt, hogy veg- 

I re tovâbbi elonyomulâsunknak a hirhedt 
akadălyvonal, a San-folyo, sem âll utjâban.

Most villant meg ujbol a fenyszoro, azon
ban mâr hâtrâbb oly tisztes tâvolban, hogy 
a fenysugâr keveje a siirii fâkon megakad- 
va, hozzânk mâr nem erhetett, hanem folot- 
tunk joi lăthatoan seperte vegig a levegot 
es villant meg a J. . . -i hăzakon es tem- 

' plomtornyon. Ezt ismert bugâs kovette es 
felrobbant az elso shrapnell fejiink folott, 
mejy csupân egy embert sebesitett meg. Â1- 
talânos ,,elore" vezenyszo utân, mely ilyen- 
kor a legjobb orvossâg, elertuk azt, hogy 
mikor a zâszloalj utolso embere is a tulso 
parton volt, heves tiizersegi tiiz ârasztotta 

I el reg otthagyott âtkelesi helyiinket anelkiil, 
hogy bennunk kârt tett volna.

A muszkâk most tisztân akartak lătni s 
erre a tulso parton levo falunak teljes fel- 
gyujtâsa lâtszott legalkalmasabbnak, mely 

! aztân nappali vilâgossăgot ârasztott.
Emlekeim koziil legmaradandobb lesz e 

j kiserteties tuzijâtek: felelmetes, eget ver- 
! deso lângokban izzott a falu, veliink szem- 
ben az âgyucsovek es az ezer meg ezer 
puskacso villanâsa es a szakadatlan ropo- 
găs es mennydorges es e zugo, recsego lâng- 
pokol felett a fenyszoro kiserteties jâteka!

A csendes egboltozat millio csillagjaival 
meltosâgteljes, nema, szemleloje volt az 
elkeseredett harenak, melyben igazsâgos 
iigyert harcolo kulturnep hosiesen kiizd tul- 
nyomo erejii horda ellen — s mindketten 
a technika legmodernebb eszkozeivel.

Embereink csodâval hatăros kitartâssal 
harcoltak, pedig az ejszaka sotetje a veze- 
test vegtelenul megneheziti es a paranesno- 
kok intezkedeset csaknem lehetetlenne teszi.

Nem vesztettiink, csak pâr embert s a 
i vâllalat tokeletesen sikerult. Kemeny hare 
ârân bâr, de a muszkâk meg az ej folyamân 
visszavonultak es a hid epitese megkezdod- 
hetett.

i Csak azt sajnâltam, hogy a hare mâs- 
napi folytatâsâban mâr nem vehettem reszt, 
mert egy eltevedt muszka golyo ebben meg- 
akadâlyozott,

L. G. fohadnagy.

Egyevi onkenteseknek kima.Mdâs 
engedelyezhetd.

Honved âllomâs parancsnoksâgi paraned 
alapjân: az egyevi onkenteseknek, tekinJ 
fettel lakâsuk es foglalkozasi idejuk beoszJ 
tâsâraj kimaradâsi-jegy a sajât parancs-l 
noksâgaik âltal kiâllithato.



Hatonai tanacsadti.
Kerdes: Kăntortanitonk, ki 1882. evben 

sziiletett es a 72. cs. es kir. gyalogezredhez 
bevonult, Lublin alatt megsebesiilt es jelen- 
leg otthon hâzikezelesben levo pottartale- 
kos. Kerdesem: bevonulâsa aioli felmentese 
irânti kervenyet kihez kell benyujtani es 
van-e kilâtâs eredmenyre?

Felelet: A felmentes irânti kervenyt a
honvedelmi m'niszterhez kell benyujtani. A 
kervenyben hatosâgilag bizonyitani kell, 
hogy az illeto nelkiilozhetetlen. Eredmeny
re, velemenyiink szerint, az adott esetben 
nem igen van kilâtâs

Kerdes: Engem 1909 oktdber 18-an a , 
megtartott katonai feliilvizsgâlaton talâltak 
fegyveres szolgâlatra alkalmatlannak es 
nepfelkeloi konyvemben az van beirva: ,,je- 
lentkezesre nem koteles". Kerdesem: râm 
is vonatkozik-e a mostani bemutatâsi 
szemle:?

Felelet: A vonatkozo miniszteri rendelet 
ertelmeben: igen.

Kerdes: Az ot evvel ezelotti feliilvizsgâ- 
laton rolam egy katona-korhâzi jelentest 
szerkesztettek, melynek alapjân a feliilv’zs- 
gâlaton fegyveres szolgâlatra alkalmatlannak 
osztâlyoztak. Megjegyzem, hogy a leletet a 
budapesti XVI. helyorsegi korhâz szerkesz- 
tette es en mint a budapesti 10. cs. es kir. 
huszârezred onkentese keriiltem feliilvizs- 
galatra. Kerdesem: a katona-korhâzi orvosi 
leletnek mâsolatât megszerezhetnem-e>?

Felelet: Tekintettel arra, hogy az utobbi I 
idoben tulsokan fordultak hasonlo kerel- 
mekkel a helyorsegi korhâzakhoz, miniszte
ri rendelet intezkedik, hogy ily mâsolat ma- 
gânfeleknek nem adhato ki, ami a jelen vi- 
szonyok kozott, mikor a katonai korhâzak 
annyira igenybe vannak veve, ertheto is,

£
Kerdes: Sajât automobilom van, a most 

folyamatban levo nepfelkelesi bemutato- 
szemlen en is ujboli sorozatra keriilok. Ker- 
hetem-e az automobil csapathoz valo beosz- 
tâsomat?

Felelet: Egyediil az a koriilmeny, hogy 
sajât automobilja van, nem elegendo ahhoz, 
hogy az automobil-csapathoz valo beosztâ- 
tâsât kerje. Ha kepesitett gepkocsi vezetoi 
igazolvânya van, akkori ebbeli alkalmazâ- 
sât a csapathoz valo bevonulâsa utân ker- 
heti es ezt a bemutato bizottsâg elnokenek 
is bejelentheti.

*
Kerdes: A nepfelkelo bemutato-szemlere 

felhivott 1878. evtol 1890. evig bezârolag 
sziiletett egyenek a hadero kotelekebe on- 
kent belephetnek-e?

Felelet: A fentemlitettek, tekintet nelkiil 
arra, hogy a nepfelkelesi bemutato-szemle- 
nel mâr alkalmasaknak osztâlyoztattak, a 
vederotorveny 19. 8. 6. pontja ertelmeben 
a vederotorveny utasitâs I. Resz 1$4. 3.
pont utolso bekezdeseben foglalt korlâto- 
zâssal a hâboru tartamâra onkent belephet- 
nek. A felvetelhez a vederotorveny utasitâs 
I. Resz 134. §. 5. pontja ertelmeben az illeto 
pottest parancsnoksâg engedelye sziikseges.

*
Kerdes: Izraelita rabbi vagyok. A ved

erotorveny 29. §-a alapjân a nepfelkelesi, |

illetoleg katonai tenyleges szolgâlat aloi 
felmentesemet akarom kerni. Kerdem, hogy 
a papi kedvezmenyre valo igenyjogosultsâ- 
gom elbirâlâsânâl mik a donto koriilmenyek?

Felelet: Az izraelita rabbik igenyjogosult- 
sâga az illetekes egyhâzfohatosâg âltal ki- 
âllitott bizonyitvâny alapjân b’râltatik el. 
Az erre vonatkozo osszes bizonyitvânyok es 
rabbi vâlasztăsi okmânyok felmutatâsa mel
lett mindenkoron szabâlyszeriien igazolan- 
do az, hogy a negy kozepiskolai (polgâri) 
es szabâlyszerii rabbi kepesitessel, valamely 
szabâlyszeriien megalakult izraelita hitkoz- 
seghez (fiokhitkozseghez) rabbik gyanânt 
szabâlyszeriien elethossziglan megvâlasztva 
lettek es a tortent megvâlasztâsuk a hitkoz- 
segre nezve illetekes jârâstisztviselo âltal is 
szabâlyszeriien megerosittetett.

Hdtt-flzsia b$ a vilgghâboru.
A hâboru lezajlâsa utân letrejott orosz- 

japân szovetseg, amely Keletâzsia gazda- 
sâgi es politikai fejlodesere donto fontos- 
sâgu volt, annak idejen azert keltett fel- 
tiinest es Kinâban, valamint az Unio poli
tikai koreben megiitkozest, mert a Ports- 
mouthi-beke, mint ismeretes, korântsem 
teremtette meg a vegleges beket es meg- 
nyugvâst Oroszorszâg es Japân kozt, sot a 
ket hatalom kozott a fesziiltseg csak foko- 
zodott es csak az iment sikerii’lt a vitâs 
kerdesek bekes elintezese es rendezese.

Ez a fesziiltseg arra a ketszinii politi- 
kâra voit visszavezetheto, amelyef ez a 
ket âllam egymâssal vâllvetve Kina rovâ- 

*sâra folytafott, amidon Oroszorszâg sii- 
^yedo hajojânak megmentesere Mongoliâra 
vetette ki rozoga hâlojât, mâs oldalrol pe- 

’dig Japân a termekeny es termeszeti kin- 
csekben gazdag Mandzsuria birtokbavete- 
lere szotte nemzeti âlmait.

Az elso elhatârozo lepes az vol't. hogy 
Japân a Mandzsuriât âtszelo orosz vasuti 
hâlozat igazitâsâra Oroszorszâgtol szabad 
kezet nyert. Japân kiindulva abbol a mo
dern tapasz.talati tenybdl, hogy aze a fold, 
akie a vasut, tovâbbi lepese forgalompoli- 
tikai elonyok eleresere irânyult.

E celbol elso sorban az Antung-Mukdeni 
vasut szabvânyos nyomtâvolsăgra valo 
âtalakitâsâhoz sikeriilt az engedelyt ulti- 
mâtumszerii fenyegetessel Kinâtol kiero- 
szakolni, ami oriâsi felhâborodâst sziilt Ki
nâban, amibe azonban akarva nem akarva 
bele kellett nyugodnia. Tetezte az elkese- 
redest meg az is, hogy Japânnak az emli- 
tett vasuti hâlozat âtalaikitâsâra es fejlesz. 
tesere kiildnosen strategiai szempontbol 
volt sziiksege, ami ellen Oroszorszâg is 
ovâst emelt.

Csak bosszas alkudozâs es târgyalâs 
utân sikeriilt ket âllam kozt Ito es Kokow- 
cew kozbenjârâsâra mind a fiiggoben levo 
kerdesekre elvi megâllapodâsra jutni, mig 
vegre a kozelmultban Anglia bevonâsâval 
-bekesen es barâtsâgosan vegleg inteztek 
el egymâs kozott a meglehetosen bonyolo- 
dott vitâs iigyet.

A hâborus kockâzat nelkiil predâra le- 
selkedo Anglia, amely a idvo âbrândos 
kddfâtyblân ât Tibet tartomânyt mâr ma- 
gâenak veil, most kdnnyu szerrel rântotta 
magâval a hâboru forgatagâba Japânt is, 

'lamely Kiaocsau tiltott gyiimolcsere âhito- 
zott, leven ez most is Kina alkotoresze.

Ebbe a meșteri kezzel szott cselszovo 
politikâba beleszolt azonban az Unio is, a 
melynek gazdasâgi leterdekeit veszelyez- 
teti az orosz-japân es angol-iapân szovet- 
seg termeszetellenes frigye es ezert min
dent elkovet, hogy a kozos akcio celjab-ol 
megalakult szovetseg onzo tervet meg- 
hiusitsa. Ez.eknek elerese celjâbol az 
Unio azt javasolta, hogy — miutân Ja
pânnak a Mandzsuriai-vasutra vonatkozo 
fentebb vâzolt tervehez nem jârulhat hoz- 
zâ, — ezt a vasutat Kina vâltsa meg.

Ezt a javaslatot, amely Oroszorszâg es 
Japân szâmitâsait keresztiil huzva ertheto 
ellenmondâst sziilt, avval a kijelentessel 
tettek felre, hogy az Unio gazdasâgi erde- 
keinek megsertese nelkiil Kina integritâsa 
semmi koriilmeny kozt cscrbât nem szen- 
vedhet. Ez a vâlasz egyelore kielegitette 
az Unio diplomâciâjât es arra valo hivat- 
kozâssal nyomban 50 miHio dollar hitelt 
nyujtott Kinânak a Tsign—jșu—Fu—Ai- 
guni vasuti versenyvonalânak kiepitese 
celjâbol.

Japân szinlelt joindulatu fejbolintâssal 
' nolens volens beleegyezett Amerikânak 
ezen iigyes sakkhuzâsâba, de titokban, hii 
szdvetsegesevel Oroszorszâggal megtalâl- 
ta mâr az erintkezesii pontokat es megve- 
tettek a kozos akcio alapjât, hogy egye- 
siilt erovel prdbâljanak Kina es az Unio 
rovâsâra a zavarosban hahiszni.

Kiaocsau elfoglalâsa mâr Ibevezeteșe Ja
pân terhoditâsânak Kinâban. Ez az elso si- 
keriilt lepes megndvelte Japân etvâgyât 
arra, hogy Șantung kinai tartomânyt ideig- 
lenesen megszâllhassa, mert — mint hang- 
sulyozta — a kozerdek igy kivânja; ez âl
tal Kina teriileti epsege nezete szerint elv- 
ben epsegben imarad.

Ennek folytatâsa lesz rdvidesen japân 
csapatoknak Mandzsuriâba valo szâllitâsa, 
mit a mestersegesen szitott, megzavart 
rend helyreâllitâsa cimen indokolnak meg 
annak idejen.

Ugyanily „nemes“ toreikvesek osztoke- 
lik majd Tibet ideiglenes megszâllâsâra 
Angliât is, mig Mongoliâra hasonlo uriigy 
alatt Oroszorszâg tenne râ a kezet, terme- 
szetesen letagadott, de hallgatagon anhâl 
szivosabban munkâlt cel elereseben Kina 
bolitikai es teriileti epsegene'k rovâsâra.

Szerencsăre azonban Kina es az Unio hi- 
vatalos koreit az ilyen fellengos tirâdâk 
mâr meg nem tevesztik, hanem egyediil 
csak a valdsâg jozanito vilâgossâga es az 
erdekek helyes megitelese alapjân irânyit- 
ja mindket âllam kiilpolitikâjât.

Japân es Oroszorszâg keletâzsiai ter- 
jeszkedese ele Kina a hâborus ziirzavart 
felhasznâlva bizonyâra korlâtot vet:

Elerkezettnek veil ime a percet, hogy a 
lâzas sietseggel felszereles alatt âllo, mo
dernul kikepzett, nemzeti es egys’eges er- 
zestcl âthatott hatalmas hadseregevel 
vegzetes csapâst merjen a demoralizâlt el- 
ernyedt es lomha orosz seregre es a ra- 
vasz kalmâr japânokra.

Ebben a torekveseben az Unio bizonyâ
ra anyagi es morâlis segedkezet nyujt 
majd Kinânak.

Welwadt Bend.



Elesett tiâsSh.
Aichenegg Rezsd hdgy 59gye 
Amman Nândor szds 7mozsâriiteg 
Appeltauer Anasztâz hdgy 3hgye 
Balazs Sandor hpd 9hgye 
Bânyai Albert hpd 85gye 
Beitner Jozsef hpd 62gye 
Bieber Henrik zls 21gye 
Biro Geza. foh 30hgye 
Bischof Sandor hdgy 15 m kir nepfgye 
Bisza Janos foh 12hgye 
Borbely Elemer zls 31hgye 
Boros Kalman foh 7utzlj 
Borsos Ferenc zls 19gye 
Braun Sândor hdgy 4gye 
Buchgraber Oszkâr hdgy 9 cs es kir nepfgye 
Buchgraber Oszkâr hdgy 14 cs, es kir npfgye 
Bucsy Kalman foh 68gye 
Cerny Gottlieb szds 9Lgye 
Cerny Lipot zls 7Lgye
Ceska Român szds 28Lgye 
Cichon Antal hdgy 13gye 
Cullmann Otto zls lgye 
Cuteanu Szilviusz szds 69gye 
Danzinger Ferenc szds 23gye 
Debrovics Jozsef zls lOhegyi tiizer ezr 
Denes Nândor hpd 37gye 
Dorosulic Ferenc foh 98gye 
Dozsa Dezsd hdgy 62gye 
Diirst Kâroly hpd lLgye 
Eggmann Erno szds 3hgye 
Elias Vilmos hdgy 25tvadzlj 
Ettl Vilmos hdgy 3gye
Eulenfeld (Eulefeldj?) Armin zls 9Lgye 
Feher Jozsef hpd 85gye 
Feill Rezso foh lOlgye 
Fink Janos orn 8Lgye 
Fischer Adolf hpd 3hgye 
Fleischmann Mor hpd 96gye 
Fock Emil szds 7Lgye
Formentini Âdâm bâro hpd 3Lgye 
Frank Gyula hdgy 2tte 
Frank Richard hpd 9Lgye 
Freygang Janos hdgy 25Lgye 
Friedl Vilibald szds 19gye 
Frycek Albert zls 7Lgye 
Funâk Kâroly dr zls 46gye
Geissler Adolf dr hdgy 33Lgye 
Georgi Frigyes foh lgye 
Glaser Jozsef hdgy 9Lgye 
Glaser Otto hdgy 7Lgye 
Groblewski Odon hdgy llttarack ezr 
Grohmann Gusztâv hpd 7Lgye 
Gross Gusztâv foh 59gye 
Gruber Gyozo zls 35Lgye
Griinbaum Simon hdgy 30 m kir nepfgye 
Gullrich Sândor foh 77h menetzlj 
Giirtler Kâroly hdgy 85gye 
Gutmann Otto hpd 13gye
Gyorgypâl Armând szds 13 m kir nepfgye 
Halbich Vencel foh 21tâe
Hassinger Rezsd orn 73gye 
Hauler Lâszlo foh 18hgye 
Hay Miklos dr hdgy 61gye 
Hennig Lajos orn 42gye 
Herczka S. hdgy 15 m kir nepfgye 
Hoffmann Kâroly zls 30tâe 
Hollander Sândor zls 37gye 
Holubnicek Method zls 35Lgye 
Hdnig Gyozo foh 62gye
Honigschmidt Bodog hdgy 15 m kir nepfgye 
Honigschmidt Hugo hdgy 15 m kir nepfgye 
Horsky Jozsef hdgy 12 cs es kir nepfgye 
Hrasche Jânos szds 9Lgye

Ipolt Frigyes szds 27Lgye
Jarsch Kâroly hpd 91gye
Jellencz Jozsef foh 4 m kir nepfgye 
Juhâsz Lajos zls 9hgye
Kâcz Jozsef szds 31hgye 
Kadlecz Antal szds 69gye 
Kandler Hubert szds 22gye
Kertesz Miklos hdgy 3 m kir nepfgye 
Klecatsky Jânos hdgy 3gye
Klein Oszkâr hpd jl 28Lgye 
Klocker Jânos zls 14Lgye
Knetl Jânos hdgy 7Lgye 
Knirsch Ferenc alezr 9Lgye
Kober Erno hdgy 21gye
Koch Albert zls 12gye

| Kodermann Bogumil foh 85gye
Kolben Adolf hdgy 15 m kir nepfgye 

, Kormos Gyula hdgy 3 m kir nepfgye
Korecki Jânos foh 33tâe
Krall Alajos hdgy lgye
Kramer Geza hdgy 14 m kir nepfgye 
Kratochil Jeno hpd jl orm 13 m kir nepfgye 
Kratochwil Jeno hpd jl orm 13 m kir 

nepfgye
Kraus Kamill hpd 91gye
Kraus Kâroly foh 45gye 
Kreiski Richârd hdgy 4gye
Lang Vencel hpd 7Lgye
Latkoczi Bela hdgy 15 m kir nepfgye 
Lauer Miksa hdgy 4gye
Lechner Rezsd hdgy 9hgye 
Leithner Hugo foh 17tvadzlj
Lenârt Lajos hdgy 3 m kir nepfgye 
Leonhardt Kâroly drn 6gye
Liess Ferenc dr hdgy 24 m kir nepfgye 
Linkes Ferenc zls 9hgye
Lippert Kâroly hdgy 7Lgye
Lobkowitz Jozsef herceg foh 14dre 
Maasburg Frigyes bâro foh 27Lgye
Major Odon szds 4hgye
Mandi Bruno hpd 19gye
Mannheimer Tivadar foh onk auto cs 
Manziarly Sandor zls ltvadzlj
Marmorstein Bertalan hdgy 15 m kir 

nepfgye
Marmorstein Lipot hdgy 15 m kir nepfgye 
Martini Henrik hdgy 42gye
Marton Aladâr hpd jl orm 34gye
Matcha Agost szds 25Lgye 
Meyer Jânos szds 42gye
Mittermayer Vilmos szds 9Lgye
Muller Ferenc zls 4gye
Muller Otto szds 2 cs es kir nepfgye 
Muth Henrik zls 31hgye
Nadler Oszkâr dr zls 14gye 
Nagy Lâszlo dr. oorv 67hmenetzlj
Nemes Sândor szds 62gye
Nendl Albert foh 4bhgye
Nessel Gyula dr hpd jl orm 7hgye 
Nordon Bruno szds 3gye
Osvâth Zoltân foh 13 m kir nepfgye 
Papp Gusztâv hdgy 9hgye
Peterfy Ferenc hdgy 13 m kir nepfgye 
Peterschilka Jozsef hpd jl orm 6Lgye 
Pfaff Vilmos hpd 9Lgye
Pick Alfred zls 13 m kir nepfgye gpog 
Pintz Mâtyăs hdgy 12 m kir nepfgye 
Poppovic Miklos szds 13 ârk zlj
Probst Nândor hpd 3 nehez tarack div. 
Prosslincz Ede szds lgye
Rainer Frigyes dr hpd 3gye 
Renisch Vilmos foh 2dre
Resman Antal hpd jel orm 102gye 
Reyl-Hanisch (greiffenthali) Jdzsef ezr 
' 9Lgye <

Rhedey Zoltân hdgy 9hgye
! Roller Pâl hdgy 24 cs es kir nepfgye 
Roser Mihâly hdgy 4 m kir nepfgye 
Russe Kâroly hdgy 28Lgye 
Saly Agost foh 24tvadzlj
Schaffer Bălint zls 4 h menet ezr 
Sche'nt Oszkâr foh 4gye 
Schindler Bela foh 9hgye gpog 
Schlosser Antal foh 27Lgye 

i Schmelzer Rezso szds 21gye
Schmiedel Alfred foh 21gye 
Schwarzer Jânos hdgy 17 cs es kir nepfgye 
Sichermann Mor hdgy 46gye
Skliba Ferenc zls 2lgye 
Sliwensky Emil zls 21gye 
Sotola Jozsef hdgy 98gye 
Spann Antal hdgy lgye 
Spiegel Andor zls 31hgye 
Spitzer Vilmos hdgy 15 m kir nepfgye 
Stanzer Gyorgy hdgy 22gye 
Stefân Jeno hpd 9hgye
Steffan Antal dr hpd 45gye 
Ste'n Jozsef hdgy 36 cs es kir nepfgye 
Stein Kâroly zls 88gye
Steinbrecher Rezso orn 14Lgye 
Steinhardt Jozsef hpd 65gye 
bernkopfi Stockart Benvenuto bâro alezr 

59gye
Stolzenberg Alfred foh 31hgye 
Strobach Pâl hdgy 2tâe 
Suchy Jozsef foh 62gye 
Szalvendi Artur hdgy 14 m kir nepfgye 
Szego Adolf hdgy 85gye 
Szladek Bela hdgy 4Lgye 
Tâby Kâlmân foh 5gye
Tandlich Sândor hdgy 15 m kir nepfgye 
Tekesy Gyula hdgy 30hgye 
Teuber Kâroly szds 2gye
Tichy Oszkâr dr hpd 33Lgye 
Ubelacker Jozsef szds 9Lgye 
Untersander Antal foh 21gye 
Urbach Zdenko dr hpd 102gye 
Vangel Jozsef segedorv h 30 m kir nâpfgye 
Velkaverh Alajos alezr 55gye 
Verneda Lâszlo hdgy 31hgye 
Vogelsang Walter bâro foh 30Lgye 
Weber Jozsef hdgy 4hgye 
Werndl Lipot hdgy 85gye 
Widowski hpd 33Lgye
Wildburg Walter bâro szds 7utzlj 
Willner Gyorgy dr zls 92gye 
Wiume Peter zls 18hgye 
Wodinagg Gyozo szds 88gye 
Wollmann Rezso hpd lLgye 
Zahner Mihâly foh 19gye 
Zak Ferenc zls 21gye 
Zârozen Erik zls lgye
Zellwecker Kâroly szds 5tren div 
Zulawski Bela ornagy 69gye 
Zurânyi Gusztâv hdgy 77h menet zlj

Bajofojszăgba valo âtlepes korlâtozâsa.
Honvedelmi miniszteri rendelet szerint a 

kolera behurcolăsânak megakadâlyozâsa 
vegett a hadszinterrol visszatert sebesiilt es 
szabadsâgon levo honved es nepfolkeld sze- 
melyeknek Bajororszâg teriiletere valo ât
lepes csak az esetben engedheto meg, ha az 
illetok kozvetlen az âtlepes elott valamely 
koleramentes helyen ot napig megfigyeles 

| alatt voltak.



Katonai iiirek.
Eloleptetes 1915. ev januăr havâban.

Honvedelmi miniszteri rendelet szerint az 
1915. evi januări idoszakban a tabornoki 
karban a gyalogsâgnăl es a tiizersegnel elo- 
leptetes terveztetik. A tbbbi âllomăny cso- 
portokban ily eloleptetes nines tervbe veve. 
A megjelolt ranghatâron belul levo szeme- 
lyekrol az eloleptetesi beadvâny folyo evi 
december ho 10-ig bezărolag kozvetleniil a 
honvedelmi miniszterhez terjesztendok fel. 
A hadrakelt sereghez tartozo paranesnok- 
sâgok egyszerii jelentesi tomblapon tesz'k 
meg javaslataikat Az eloleptetes ranghată- 
rai az egyes csoportoknăl. A tabornoki kar
ban altâbornagyokkâ rang: 1911 december 
5. A gyalogsâgnăl ornagyokkâ meggyesi So- 
mogyi Lajos szăzadosig bezărolag (rang: 
1905. XI/1.). A tiizersegnel Hofer Istvan 
szâzadosig bezărolag (rang: 1905. V/1.) A 
gyalogsâgnăl es tiizersegnel fohadnagybdl 
szâzadosokkâ eloleptetes nines tervbe veve. 
A gyalogsâgnăl fohadnagyokkă az 1912. evi 
măjus 1-ejei hadnagyokig bezărolag azok, 
kik meg nem leptek elo. A gyalogsâgnăl 
hadnagyokkă az 1914 augusztus ho 1-eji 
zăszlosok valamennyien es azon korâbbi 
ranggal bird zăszlosok, kik meg nem lep
tek elo.

Az elolepteteseknel âltalăban ugyanazok 
a hatârozmânyokat kell szem elott tartani, 
amelyek a november 1-eji elolepteteseknel 
voltak mevaddk.

Miniszteri elisineres.
A m. kir. honvedelmi miniszter a „Ma

gyar Urinok Egyesiilete‘‘-nek azon hazafias 
elhatărozăsăert, hogy a harcban elesett had- 
seregbeli es honvedsegi tisztek hdtrahagyott 
notagjai reszere a Szent-Endren letesitett 
„Magănos Urinok Otthonă"-ban hărom Er- 
zsebet es hărom Auguszta szobăt teljes el- 
lătâssal dijmentesen bocsâtott rendelkezes- 
re, elismereset es koszonetet nyilvânitotta.

E kedvezmeny ăll di j talan butorozott szo- 
băbol es teljes dijtalan ellâtâsbol (reggeli, 
ebed, uzsonna, vacsora es kiszolgălăs). A 
szobăk egyike măr folyo evi december ho 
1-evel elfoglalhatd.

Az ezen kedvezmenyt elnyerni dhajtok 
folyamodvănyaikat a ferj (apa) elhalâlo- 
zăsăt es a vagyoni helyzetiiket feltiinteto .bi- 
zonyitvănnyal felszerelve kozvetleniil a 
honvedelmi miniszterhez nyujtsâk be.

Hadi korhâz zar ala helyezese.
A Golgota-uti hadikorhâzban fertdzo be- 

tegseg miatt folyo evi december ho 6-aig 
bezărolag ugy a felvetel, mint az elbocsătăs 
besziintettetett. A fentiek alapjăn a betegek 
lătogatâsa is tilos.

MosztOi ft kiaddhivatali llzeneteh.
B. Rozsika: Az Auguszta gyorssegelyalap 

nemregiben a Hadsegelyzo Hivataltol a ko- 
vetkezo levelet kapta:

„Az Auguszta gyorssegely-alap vezetose- 
genek, Budapest. Szdbeli megâllapodâsunk- 
ra vald hivatkozăssal van szerencsem a t. 
vezetoseget ertesiteni, hogy a Hadsegelyzo 
Hivatal az Auguszta gyorssegely-alap Altai 
ugy a budapesti hăziezredek, valamint a 
tobbi ezredek szâmăra gyiijtott karâcsonyi 

ajândekokat a katonâknak kiildendo sajăt 
ajândekaival egyiitt fogja szetosztani es ily 
modon csapatainkhoz eljuttatni. Fogadja az 
igen tisztelt vezetoseg k'vald tiszteletem 
nyilvânitâsăt. A Hadsegelyzo Hivatal veze- 
toje: Kirchner cs. es kir. altăbornagy".

Az Auguszta gyorssegely-alap keri azo- 
kat, akik hozzăjârulnak a katonâk karăcso- 
nyi ajăndekâhoz es az egyesiileteket, ame
lyek az adomanyokat gyiijtik, hogy a leheto 
legrovidebb idon beliil kiildjek el az 
Auguszta karâcsonyi dobozokra szănt osz- 
szeget az Auguszta gyorssegely-alap koz- 
ponti irodăjăba (Kâroly-korut 3.)

Dr. A. J. tb. t. foiigyesz, Szatmâr. A ka- 
tonai tanâcsado rovatban megtalâlja kerde- 
seire a feleletet. — ,,Hangya“ Budapest. 
Ma' szâmunk katonai tanâcsado rovatăban 
feleltiink kerdesere. — Dr. Sch. M. forabbi, 
Budapest. Bocsânat a kesedelemert, de csak 
hosszas utănjărăs utân vagyunk abban 
a helyzetben, hogy kerdesere katonai tanâcs
ado rovatunkban kimeritoen felelhessiink. — 
H. S. tohadnagy m. t. A gyiijtdtt elofizeto- 
ket koszdnjiik.

Felelos szerkeszto: ,
Dr. SIMON ELEMtR orszâggy. kepviselo. 
A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvdllalat 

r-t. adj a ki.

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

Nepszinhăz-utca 27. szămu 
— hăzban Ifibb nagyobb — 

lakăs 
kiado. A liâzban szemdly-, 
teher-lift, gaz- es villamos 
vilâgitâs. — Bovebbet 
Dr. Grauer irodăjâ- 
ban, VIII, Rakdczi-nt 45.



Poloskairtăst
jbtâllăssal. Pad 16 beeesz- 
test, ac61forgâcsolăst, fest6st, 
mâzolăst, tapetozăst olcsbn vâllal

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

Tiszteknek 10 szazaldk engedmeny.

Telefonszâm: Jdzsef 36-46.

Szenes Laszlo
festdfc, kence, măz, kefc es 
hâztartâsi âruk g-yări raktâra

Budapest, VIII, kerulet
Jozsef-korut 72. szăm.

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

Misoga Sandor
cs* es kir. udvari szăllito

katonai szabo

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

• • Telefonszam: 916. ••
4

Igazgatosăg : Grof Sztaray Sandor elnok, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, baro Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pal, grof 
Erdody Sandor, baro Wulf de Flotow, baro Hatvany 
Karoly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
baro Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. 'Ugyoezeto igazgatoG: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. CegvezetoG: Horvatovics Ferenc, 
fl a Lakatos Oszkar. u----- »

Bankosztâly. Gabonaosztâly. Miiszaki osztaly. 
♦♦ Mezogazdasagi osztaly. Vasuti osztaly. ♦♦

Fogak es fogsorok

UjlaliHPogepBk
a legmodernebbek. Katonai 6s polgări hat6- 
sâgok kozkedvelt ir6g6ptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszăgszerte. Arjegyz6k 
ingyen. Rdszletfizetesre is. Tel. 122-60. 

UJt.jlKI-IH0G6PTEt.EP Budapest K
• = 1897. 6ta az irâgipszakmâban. =====

aranykoronâk. aranvhidak. teliesen 
szâjpadlâs nelkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szâibol kivenni. râgâs- 
r. beszedre azonnal hasznâlhatok. 24 
orân beliil elkăsziilnek. Videkiek meg- 
vârhatjâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
lâs. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gyokerhuzâs. fogtbmesek (olombâk). 
beteg fogak gydgvitâsa stb. Tomesek 
aranybol. platinâbol, porcellânbol stb.

Barna I. fogorvosi es techntkai rendelo-inte- 
zete Budapest, Erzsebet-korut 54. fsZ.

Bhachfeed F.
CS. ES SIR. URMAI SZÂLL1T0

BUDAPEST, D0R0TTY9-U. 1.
A GIZELLA-TER SARKĂN.

Katonai alsd-ruhazatok gyap- 
iubol es selyembol. Hâlozsă- 
kok. szorme-mellenvek es 

keztviik stb.

A Kuliigy-Hadugy
eddig megjelent negyvenkilenc szâmât

4 korona
elozetes bekuldese elleneben ber- 
menive kiildi meg

a kiadohivatal.


