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A HÂBORU TANULSÂGAI.
Irta: LUKÂCS GYORGY v. b. t. t.

Nagy es szomoru tanulsăga a mostani vi- 
lâghâborunak, hogy a kultura nem ov meg 
a hâborutol. Meg a mostani fejlett divili- 
zâcio mellett sines biztositva egyetlen nem
zet sem a hâboru ellen, meg akkor sem, 
ha maga a leggondosabban keriili mâs 
nemzetek erdekeinek megserteset es tartoz- 
kodik minden provokâciotol. Az âllam- 
bolcseseg elve tehât azt koveteli, hogy a 
bekes kulturmunka kozepette se feledkez- 
ziink meg a magunk biztositâsârol, tehât 
măr bekeben kesziiljiink eld a hăborura.

Az elokesziiltseg alatt nemesak azt er- 
tem, hogy legyen kello szâmban kikepzett 
katonasâgunk, legyen kello mennyisegii 16- 
szerunk es mindennemu hadi felszerelesiink, 
legyenek megerositett helyeink es hadi- 
hajoink, hanem ertem azt is, hogy a nem
zet olyan erkolcsi vilâgban eljen es olyan 
testfi eroben es rugekonysâgban noveked- 
jek fel, amely bekeben mennel nagyobb 
kulturmunka kifejtesere, hăboruban pedig 
a hadviselessel jâro tisti făradalmak es 
emeszto lelki gondok elviselesere kepesiti. 
Az antik gorog nevelesnek voltakeppen ket 
eszkoze volt: a testgyakorlăs es a zene. 
Meg ma sem lehet okosabb programmunk, 
minthogy a harmoniânak azt a gondolatăt 
■igyekezzunk megvalositani ifjusâgunk neve- 
leseben, amelyet az antik vilâg a testgya
korlâs es a zene, mint a test es lelek kep- 
zes alaptenyezoinek eloterbe helyezese âl- 
tal igen bolcsen kifejezesre juttatott.

A testi ero es rugekonysâg kikepzesere 
ujabb nevelesi rendszerunk nagy gondot 
fordit. Helyesen van ez igy, Csupân arra 
van meg szukseg, hogy az ero es iigyesseg 
fejlesztese a hygienikus ismerefek mennel 
alaposabb elsajătitâsăval legyen kapc«olat- 
ba hozva. Sztikseg van tovâbbâ arra, hogy 
a hygienikus ero fejlesztes es fentartâs a 
szorosan vett nevelesi idoszakon tul abban 
az eletkorban is folytatva legyen, amidon 
az ifju keresove es csalâdfentartovâ lesz, 
amidon tehât testi ellenâllo kepessegenek ' 
fokoizâsa nemesak sajât magânak, hanem 
csalâdjânak, a rea szoruloknak is elsorendu 
erdeke.

A szellem kepzese, mennel nagyobb kul- 
turfoknak elerese nemesak a bekes fejlodes 
idejen bir fontossâggal, hanem elsorendu 
jelentosege van ennek a hăborura valo ki- 
hatâsâban is, mert hiszen a szellemi kep- 
zettseg a harcban valo csuggedetlensegnek 

a Iegnagyobb biztositeka. Mennel nagyobb 
kulturâju valamely nemzet katonasâga, an
nul inkâbb âtertik a harcosok a hâboruhoz 
fiizodo nagy eleterdekeket, tehât azt, hogv 
mily vegtelen fontossâga van a katonasăg 
hăborus munkâjânak, s annâl inkâbb tud- 
jâk ertekelni a honmaradottak is azt, mily 
nagy szuksege van a hazănak minden fia, 
tehât az itthon maradottak reszerol is men
nel tobb ăldozat hozatalâra.

A test- es szellemkepzesen kiviil nem
esak bekeben, hanem hăboruban is 
rendkiviil nagy fontossâggal bir a nemzet 
erkolcsi enjenek kialakulâsa. Az erkolcsi 
ero szivossăgot es ellenâllokepesseget kol- 
csonoz a jellemnek, a szilârd jellem pedig 
a hadi kitartâs fotenyezoje es a hadi fara
daimak birâsânak jelentekenyen megkony- 
nyitoje. Az erkolcsi tartalom emelesehez 
lenyegesen hozzâjărul az egyszeriisegnek, 
mint eletprincipiumnak mennel nagyobb 
tiszteletben tartâsa. Egyszeruseg az :elet- 
modban, tâplâlkozăsban, ruhâzkodâsban, 
egyszeriiseg a szokăsokban es az elvezetek- 
ben mindmegannyi forrăsa a test egeszse- 
genek es a jellem megacelozodâsânak. Az 
egyszeriiseg nagy erenyek sziiloje bekeben 
s hăboruban egyarănt.

A nemzet emberanyagănak iestben, le- 
kkben es erkolcsben harmonikus kikepzese 
a bekenek legfobb feladata. Mennel inkâbb 
kepes valamely ăllam, valamely nemzet en
nek a feladatnak megfelelni, annâl inkâbb 
tudja a bekeben kulturâlis es kozgazdasâgi 
eletef kifejleszteni es annâl inkâbb tudja 
helyet a hăboruban is megâllani. Az ilyen 
nemzetek szolgăltatjăk a gyozok tăborăt. 
Mig a testben gyonge vagy elpusztult, le- 
lekben ingatag, erkolcsben laza nepek meg 
akkor is legyozetnek, ha hadi felszereltse- 
giik es elokesziiltseguk meg oly megfelelo 
is, De nemesak az emberanyagnak kell be
keben elokeszulnie a hăborura, hanem a 
târsadalmi es kozintezmenyekben valo be- 
rendezkedesnek is olyannak kell lennie, 
hogy az ne csak a bekes elohaladâs erde- 
keit szolgălja, hanem sztikseg eseten hăbo
ruban is bevâljon, azaz segitoje, tămoga- 
toja legyen a hare tuzeben kiizdo sereg- 
nek. E tekintetben klasszikus peldâul szol- 
gâlhat az egeszsegiigyi berendezkedes.

Az emberi egyiitteles szuloanyja az 
egeszsegi ârtalmaknak. Az elszigetelten elo 
ember megkozelitoleg sines annyi egeszse-

gi ârtalomnak kiteve, mint a tomegekben 
egyiittlako, egyiittelo, egymâssal folytonos 
erintkezesben levo nepesseg. Termeszetes 
dolog, hogy a tomeges egyiittelesbol 
szărmazâ ârtalmak hatvânyozott mertekben 
ervenyesiilnek a hăboruban, ahol sem ido, 
sem mod, sem alkalom azoknak az egesz
segiigyi rendszabălyoknak a megvalositâsâ- 
ra, amelyek az egyiittelessel jâro ârtalmak 
tovaterjedesenek meggâtlăsâra szolgâlnak. 
A hâboru hatvânyozza az egeszsegi ârtal- 
makat es szinte ideălis tsrjesztoje a ferto
zo betegsegeknek. Ahol napokon es heteken A 
ât mosdovizhez jutni nem lehet, a hiânyos 
tâplâlkozâs es a testnek sziikseges nyuga- 
lom hiânya folytân a test ellenăllo ereje 
megcsokken, a h'deg, a nedvesseg, avagy » 
a hoseg ellen vedekezni alig lehet, a hullâk 
temetetleniil hevernek es feloszlăsnak in- 
dulnak, ivoviz nines, vagy meg van fertoz- 
ve stb.: hogyan lehessen ott ama rendkiviili 
nagy tisztasâgot es gondossâgot kilejteni, 
amellyel egyediil lehet a fertozo korok el- 
harapozăsât megakadâlyozni? Mâr pedig 
az egeszsegugyi rendszabâlyok erelyes al- 
kalmazâsa semmivel sem kevesbbe fontos 
tenyezoje a gyoizelemnek, mint az, hogy 
mino haderot tud egyâltalâban egy nemzet 
kiallitani.

Az egeszsegiigyi ârtalmak legalâbb any- 
nyira, de a tapasztalatok szerint meg na
gyobb mervben pusztitjâk a hadseregeket, 
mint az ellenseg. Ennek igazolăsâra all j on 
itt nehâny adat. Az 1866-iki hăboruban a 
porosz hadseregben 4908 ember pusztult el 
fertozo betegsegben es 4450 fegyver ăltal, 
az 1877—78-iki orosz—torok hăboruban az 
orosz hadseregben 58,794-en haltak el fer
tozo betegsegben, 34,742-en pedig a csata- 
teren estek el, a krimi hăboruban 31,615 
franciăt es 7382 angolt fertozo betegsegek 
pusztitottak el, mig a harcmezon esupan 
20,240 franc a es 1761 angol esett el, a 
tonk'ngi hăboruban a franciâk 1599 embert 
veszitettek fertozo betegsegek ’folytân es 
csak 82 esett el a csatateren. Folytathat- 
nâm meg ezeket a statisztikai adatokat, 
melyek mindegyike azt bizonyitja, hogy 
a fertozo betegsegek (typhus, cholera, ver- 
has, stb.) or'âsi pusztitâst visznek vegbe a 
hăboruban, nagyobbat, mint az ellenseges 
golyok es âgyulovegek.

Mâr bekeben elo kell tehât kesziilni 
azokra a fokozott kovetelmenyekre, melye-



ket a hâboru egeszsegiigye megkivân. Mert 
ha ez az elokesziilet nines meg, akkor a 
hăboru borzalmas pusztitâsaival egyidejii- 
leg, foleg pedig hâboru utân ujabb, talan 
meg iszonyubb csapâsok kovetkeznek a 
polgâri nepessegre szetterjedo jărvânyok 
pusztitâsa: folytân.

A hâborura egeszsegiigyileg valo eldkeszii- 
lesnek ket nagy teendo kore van: egyfelol 
a sebesiiltek es betegek gondozâsănak 
munkâja, mâsfeldl a fertozo betegsegekkel 
szemben valo kiizdelem. Mi, a mostani hâ
boru kezdeten bizony nem elegge boveiked- 
tiink a sebesiilt es beteg katonâk âpolâsâ- 
ra szolgâlo korhâzakban, de azutâri olyan 
imponăloan nagyszabâsu tevekenyseg indult 
meg a hadvezetoseg es a tărsadalom re- 
szerol, hogy most mâr nemesak hogy bo- 
velkediink korhâzakban es iidiilo inteze- 

tekben, hanem megelegedessel konsta- 
tâlhatjuk azt, hogy oly roppant szâmu 
ferohely all mindezen intezetekben rendel- 
kezesiinkre, hogy a ferohelyek egy resze 
nem egyszer tires. Nem baj ez, mert Ieg- 
alâbb tel j esen biztosak lehetiink abban, 
hogy egy-egy nagyobb iitkbzet utân kivetel 
nelkiil minden sebesiilt beteg katona meg- 
kaphatja a sziikseges âpolâst es gondozâst.

A fertozo betegsegek ellen valo vede- 
kezesiink sem volt kelloleg elokeszitve a 
hâboru' kitoresekor, pedig egesz biztossâg- 
gal lehetett arra szâmitanunk, hogy erosen 

a fellepnek a fertozo betegsegek, es pedig an- 
nâl inkâbb, mert a veliink kozvetlen harc- 
ban âllo ellenseges âllamok — ugy az 
orosz, mint a szerb —< a mienknel kisebb 
kulturâval birnak, ugy hogy năluk a ferto
zo betegsegek bekeben is âllandoan es eleg 
bosegesen szedik a maguk âldozatait. Most 
mâr a fertozo betegsegek behurcolâsa ellen 
is nagy apparâtussal vedekeziink, aminek 
legeminensebb peldâjâul utalok arra, hogy 
hatârszeli vârosainkban nagyszabâsu cho
lera megfigyelo-âllomâsok rendeztettek be. 
A hâborunak mâr eddigi folyama alatt is 

. nagyon sokat tanultunk a tekintetben, 
hogyan kell mâr bekeben olyan hygieni- 
kus berendezeseket teremteniink, ame- 
lyeknek birtokâban a hăboruval kapcso- 
latban sziiksegkep nagyobb mertekben tâ- 
mado egeszsegiigyi veszedelmekkel meg- 
btrkozni kepesek vagyunk.

Legyen szabad nekem is e tekintetben 
egy — azt hiszem — gyakorlati tervvel es 
eszmevel fellepnem a nyilvânossăg elott. 
Mint nem orvos, nem vagyok szakember, 
azonban sokat es nagy szeretettel foglal- 
koztam szociâl-higienikus kerdesekkel, a 
sajât magam megf igyelesere es gyakor
lati tapasztalatalra alapithatom tehât ja- 
vaslataimat.

Az emberi eletnek es munkabirâsnak 
hasonlithatatlanul legnagyobb ellensege a 
tiidovesz, ez a fertozo nepbetegseg, amely 
evrol-evre olyan tomeg munkâseletnek vet 
ido elott veget, amilyen nagy tomegeket a 
ritkân dulo nagy hâboruk sem pusztita- 
nak el. Hiszen a mi hazânkban — folyton 
javulo kbzegeszsegiigyi viszonyaink dacâ- 
ra — meg mindig âtlag 70—75 ezer a tiido- 
veszben valo evi elhalălozâs szâma. Nos, 
az emberiseg ezen legnagyobb ellensege 
ellen 2—3 evtized ota vilâgszerte a legin- 
tenzivebb kiizdelem folyik. A kiizdelem- 

nek leghatekonya.bb eszkoze a nepszana
toriumok intezmenye, amely intezmeny 
foleg Nemetorszâgban nyert csodâlatosan 
nagyszabâsu kifejlesztest, aminek imponă- 
16 nagy eredmenye megnyilvânul abban, 
hogy 2—3 evtized alatt Nemetorszâgban 
50%-aI csokkent a tiidoveszben valo elha- 
lâlozâsok szâma.

Hazânkban is folyton erosodik a tiido- 
vesz ellenes kiizdelem. Szivosan folytatja 
ezt a kiizdelmet az a târsadalmi egyesiilet 
is, amelyet 14 evvel ezelott az en csekely- 
segemnek volt szerencseje alapitani: a 
Jozsef kir. herceg szanatorium-egyesiilet.

Amidon a hâboru kitort, hazafiui ko- 
telesseget veltem teljesiteni azzal, hogy 
egyesiiletem osszes intezmenyeit a hâboru 
szolgâlatâba âllitottam. Hiszen most mind- 
nyăjunknak elemi kotelessege eronk tel- 
jessegevel âllani nagy onvedelmi harcunk 
szolgâlatâba es azok teljes megfeszitese- 
vel kozremunkâlni a dicso vegeel, a gyo- 
zelem kivivâsâban Ilyen formân azutân a 
Jozsef kir. herceg szanatorium-egyesiilet 
gyulai nagy nepszanatoriumâban: a Jozsef- 
szanatoriumban 300, debreceni nagy nepsza
natoriumâban: az Auguszta szanatorium-
ban 400, az orszâg kiilonbozo reszeiben 
levo tobbi intezmenyeiben mintegy 300, 
osszesen tehât âllandoan 1000 sebesiilt es 
beteg katonât âpol es gyogyit.

A tiidovesz-ellenes nepszanatoriumok 
kivâloan alkalmasak arra, hogy hâboru 
eseteben katonai korhâzak gyanânt mii- 
kodjenek. Mert a higiene minden kovetel- 
menyevel el vannak lâtva es mert mâr ere- 
detileg fertozo betegseg elleni vedekezes 
celjainak szolgâlnak, mert hiszen a tiido
vesz is fertozo betegseg. Ezek a szanatoriu- 
mok tehât nagyon megfelelnek a hâboru- 
ban rendszerint nagy virulentiâval fellepo 
fertozeses betegsegek ellen valo vedekezes 
celjainak is.

Ha mâr most egy tekintetet vetiink arra, 
hogy bekes idoben mikeppen van hazânk 
tiidovesz ellen kiizdo nepszanatoriumok- 
kal ellâtva, bizony be kell vallanunk, hogy 
e reszben meg a kezdet kezdeten vagyunk. 
A Jozsef kir. herceg szanatorium-egye
siilet iment emlitett ket nepszanatoriumân 
k viil meg csak a budakeszi erdoben levo 
Erzsebet kirâlyne szanatorium es az al- 
gyogyi tiidobeteg szanatorium (amely 
azonban csak az âllami bănyamunkâsok 
gyogyitâsâra szolgâl) olyan nagy inteze- 
tek, amelyek a tuberkulozis gyogyitâsâval 
foglalkoznak, rajtuk kiviil meg nehâny ki
sebb kozintezet (Nagyvârad, Hodmezo- 
vâsârhely) es 1—2 magân szanatorium 
szolgâlja a tiidovesz gyogyitâsânak nem- 
zeti nagy iigyet.

Evidens nemzeti erdek tehât, hogy a 
tiidovesz ellen valo vedekezest sokkal na
gyobb erovel karoljuk fel, mint az eddig- 
ele tortent, nevezetesen, hogy nagy szâm- 
ban ăllitsunk fel tiidobeteg szanatoriumo- 
kat. Âmde meroben jotekonysâgbol, on- 
kentes adakozâs utjân nem lehet elerni a 
kerdesnek olyan nagy szabâsban valo 
megoldâsât, aminot annak nemzetfentarto 
nagy fontossâga megkovetel. De honnan 
vegyiik a penzerot ehhez a nagymeretii 
megoldâshoz?

Ime, itt az a pont, ahol a tiidovesz el- 
leri valo nagyarânyu es elhatârozo vede- 

kezes roppant horderejii iigyet kapcsolat- 
ba kell hoznunk a hăboru egeszsegiigye- 
nek kerdesevel, illetoleg azzal a kovetel- 
mennyel, hogy mâr beke idejeben eloke- 
szitsiik, tenyleg letesitsiik a hâboru eseten 
sziikseges egeszsegiigyi berendezeseket. 
Azok a tiidobeteg nepszanatoriumok, ame
lyek bekes idoben hivatâst teljesitenek a 
legpusztitobb remmel valo megkiizdes te
ren es eroteljesen kozrehatnak az âltalâ- 
nos egeszsegiigyi viszonyok javulâsâra, 
hâboru esetere a legpompâsabb katona- 
korhâzak gyanânt hasznâlhatok es kiilo- 
nos sikerrel tehetnek szolgâlatot a hăboru
val jăro fertozo betegsegek ellen valo 
vedekezes koriil. Es ha ilyen intezetekkel 
mâr bekeben rendelkeziink, ilyeneket mâr 
bekeben rendszeres iizemben tartunk: mi
nd roppant elony a hâboru eseten, ha eze- 
ket a szabatosan mend iizemeket egysze- 
riin âtkapcsoljuk a hâboru szolgâlatâba es 
nem a hâboru tenger baja, gondja kozott 
kenyszeriiliink hirtelen eloteremteni a 
sziikseges higienikus berendezeseket!

Ha tehât a hadsereg fejlesztesere fordi- 
tott milliokbol evenkent bizonyos, nem is 
nagy osszeget forditunk nepszanatoriu
mok epitesere, a hadsereg ennek a beru- 
hâzăsnak boven learatja gyiimolcseit hâ
boru eseten, mert akkor ezek az intezetek 
minden kiilon gond, baj, koltseg, berende- 
zes nelkiil hadi egeszsegiigyi celokra ren- 
delkezesre ăllanak.

Egyebkent van egy mâsik jelentekeny 
anyagi forrâs is, amely tiidobeteg nepsza- 
natoiiumok letesitesere felhasznâlhato, 

sot melynek egyenesen hivatâsa, hogy ily 
celokra fordittassek. Ertem a munkâsbiz- 
tositâs intezmenyet. A tiidovesz legin- 
gyobb kontingenset a munkâsok szolga ’ ■ 
tatjâk, a imunkâsbiztositâs intezmenyene. 
tehât egyenesen feladata es hivatâsa. 
mondhatnâm kotelessege ilyen tiidobeteg 
nepszanatoriumok letesiteset anyagilag 
is elosegiteni. Ezen anyagi segitessel nem
esak a munkâsokkal tesz jot a munkâs- 
biztositâs intezmenye, hanem a sajât anya
gi elonyere is cselekszik, mert a szanato- 
riumban egeszseget, munkakepesseget 
visszanyert munkâsok megsziinnek a mun- 
kâsbiztositâsi intezmeny âllando terhere 
lenni. Ha ehhez a ket penzforrâshoz: a 
hadiigyi kinestâr es a munkâsbiztositâs in
tezmenye, harmadik faktornak hozzâve- 
szem a târsadalmi jotekonysâgot, oly 
hârmas eroforrâst jeloltem meg, amelyek 
felhasznâlâsâval rovid ido alatt egesz 
nagy sorât letesithetjiik azoknak az intez- 
menyeknek, melyek bekeben a tiidovesz 
ellen valo kiizdelem nagy iigyet szolgâl- 
jâk, hâboruban pedig a megsebesiilt es 
megbetegedett katonâk âpolâsât es a fer- 
tozo korok ellen valo vedekezes feladatât 
teljesitik. A katonasâg es polgârsâg iigyet 
meg fogalmilag sem szabad szetvălaszta- 
nunk, hiszen a hadsereg nem elszigetelt 
kaszt, hanem maga a nep, amely a haza 
vedelmere fegyvert fogott. Polgârsâg es 
katonasâg ezen egyseges voltânak felel 
meg tehât az a kovetelmeny is, hogy a bâ- 
ke idejeben valo egeszsegiigyi berendez- 
kedes hâboruban a hadegeszsegiigy szol
gâlatâba âlljon.

Majd ha Isten kegyelmebol es vitez 
hadseregiink dicso kiizdelmei folytân gyo- 



zelmesen megvivtuk ezt a mostani elet- 
halâl hâborut es nyugodalmasabb idok ko- 
vetkeznek ,talan eljon annak is az ideje, 
hogy valora vâltsuk az itt most rovid kor- 
vonalakban eloadott eszmet, amely arra 
tendăl, hogy a nepegeszsegugy legnagyobb 
kerdeset a hadegeszsegiigy kovetelmenyei- 
vel osszhangzo modon vigyiik megol- 
dâsra.

Hâborus feloluasasok.
Az orszăgos hadsegelyzo bizottsăg felol- 

vasăsokat rendezo albizottsâga a fovârosban 
folyo evi december ho folyamân eloadâso- 
kat rendez. Az elso eloadâst december ho 
8-ân, kedden: bâro Hazai Samu honvedel- 
mi miniszter tartja: ,.A hâboru tenyezoi" 
cimmel. Az eloadâs a Foherceg Sândor-ut- 
cai regi Orszâghăz gyiilestermeben, este 6 
orakor lesz. Belepti dij: 1 korona, a 
hadsegelyzo alapok javâra. — Jegyek a 
hadsegelyzo bizottsăg jelvenyosztâlyâban 
(Kepviselohâz) es este a penztărnâl kapha- 

|tok, — Tiz koronâert az osszes eloadâsok 
llâtogatâsâra jogos'to âllando jegyek vâltha- 
tok. Feliilfizeteseket koszonettel fogadnak. 
A penztărnâl a Szovetsegi hiiseg jelvenyei 
is kaphatok, melyeknek tiszta jovedelme 
szinten a hadsegelyezes celjaira szolgâl. — 
A tovăbbi eloadâsok sorozatât kesobb tesz- 
kziik kozze.
I «

Urania, tudomânyos szinhâz a vilâghâ- 
poruval kapcsolatban felolvaso ciklust tart 
KVIIL, Rakoczi-ut 21.) trlinden vasârnap 
Idelelott 11 orakor.
I Az elso felolvasâs december 6-ân volt, 
pilusztris kozonsegnek mutatta be Molnâr 
[Viktor, az Urânia elnoke Lukâcs Qyorgy 
leles kulturpolitikust, ki „A hâboru tanulsâ- 
Lai“ cimmel tartotta meg erdekes es erte- 
|\cs felolvasâsât. A szerzo szives engedel- 
rnevel miivenek egy âltalânos erdekii 
reszletet lapunkban kozoljiik, abban a re- 
Inenyben, hogy e cikk kereteben felvetett, 
liemzeti es katonai szempontbol vegteleniil 
lontos ideât a donto faktorok is figyelmiik- 
le meltatjăk.
I Az Urania hâborus ciklusânak pro- 
Irammja:
I Dec. 13. Dr. Cholnoky Jeno egyetemi 
I tanâr: A harcterek foldrajzarol.
I Dec. 20. Dr. Mehely Lajos nemz. muz. 
I osztâlyigazgato: A hâboru elettudo- 
I mânyi alapja.
I Jan. 3. Dr. Tetetleni Armin, iigyved: 
I Ethikai es kulturertekek a hâboruban. 
I Jan. 10. Pekâr Qyula, iro, orsz. kepvise- 

16: A harcban allo nemzetek.
I Januâr 17. Dr. Sebestyen Kâroly iro: 
I A hâboru es a kolteszet.
I *

A budapesti magyar kir. Tudomâny- 
fcyetem szinten a hâboruval kapcsolatos 
llolvasâsokat rendez a kozponti egyetem- 
I filet kupolatermeben. December ho 11-en, 
le rteken d. u. 6 orakor Mihâlyîi Akos dr. 
k Magyary Geza dr. —; december ho 18-ân 
I u. 5 orakor pedig Alexander Bernât dr. 
k Beothy Zsolt dr. egyetemi nyilvânos ren- 

tanârok olvasnak fel. Vendegeket szi- 
Basen lâtnak.

VILÂGHABORU.
(Az elozmenyeket tartalmazo 29., 30., 32., 
37., 39., 43., 44., 45., 46., 47., 48. es 49. 
szămokat 2 K 40 filler postakoltseg ellene- 

ben megkiildi a kiaddhivatal.)

fl hadi esemfinyEk napldja.
November 25.

Az uzsoki szorosbol az oroszokat kiver- 
jiik es sulyos vesztesegeket okozunk nekik.

A Dunajec also folyâsânâl szinten 
vereseget szenvednek.

Lodz es Lowicz melletti iitkozetben a 
Mackensen tâbornok vezerlete alatt âllo 
nemet hadsereg 40,000 orosz katonât ejt 
foglyul, 70 âgyut, 160 lovoszerkocsit, 156 

I gepfegyvert zsâkmânyol es 30 âgyut hasz- 
navehetetlenne tesz. Az iitkozetbe annak 
folyamăn delrol es keletrol felvonulo eros 
orosz erok tămadăsai visszaveretnek

Del-Lengyelorszâgban a hare mindin- 
kâbb âllo-harc jelleget veszi fel.

. Lazarevac melletti szerb hadâllâsok.at a 
11., 73. es 102. sz. gyalogezredek ostromol- 
jâk, Ljig melletti magaslatokat birtokuk- 
ba veszik es csapataink elerik Kosjericit. 
Nyolc szerb tisztet, 200 gyalogossal foglyul 
ejtenek, hârom âgyut es ugyanennyi gep
fegyvert megfelelo loszerrel zsâkmânyolnak.

Nemet sikerek St. Hilaire—Souain mel- 
lett.

Az angol flotta a hâboru ota elveszitett 
220 tisztet es 4107 tengereszt, ezenfeliil 
37 tiszt sebesiilt es 51 eltiint, tovâbbâ 453 

i tengeresz megsebestilt es eltiint 2492
A torokok folytatjâk gyozedelmes elo- 

nyomulâsukat Batum fele; elfoglaljâk Mor- 
gult es Burtsikât lenyeges hadizsâkmâ- 
nyokkal.

A 209 tonnâs „Nilus folyo" nevii torok 
gozos a Duna torkolatănâl bolgâr aknâra 
fut es elsiilyed.

Az angolok Mezopotamiâban, Baszratol 
felfele, elonyomulnak.

Tâbrisben — Eszaknyugat Perzsiâban 
torok forrâsbol eredo hirek szerint 2000 
oroszt a bensziilottek lemeszârolnak.

Marokkobap Jeniffra (Kurifra) mellett 
a franciăk 33 tisztet, 850 embert es ket 
âgyut veszitenek, a felkeles elleniik egyre 
terjed.

Az angolok Nemet-Nyugatafrikâban ve
reseget szenvednek, 795 katonâjuk elesik, 
koztiik 141 angol.

Csingtau vedoseregebol elfogott ma- 

gyar-osztrăk es nemet katonasâg szămăt 
4250 fore becsiilik. „Kaiserin Elisabeth" 
cirkâlonkrol egy tiszt es nyolc tengeresz 
megsebesiilt, nyolc tengeresz meghalt. 

November 26.
Cernowitzot csapataink ideiglenesen ki- 

iiritik.
A Kolubara folyotol keletre tâmadâ- 

saink tert nyernek.
Nemet sikerek az Argonne' erdosegben 

es francia vereseg Apremontnâl, Verdun- 
tol delkeletre.

Az 1899. evben epiilt 15,250 tonn,âs 
„Bulwark" nevii angol sorhajo 700 fonyi 
legenyseggel, âllitolag loporkamrâjâban 
tortent robbanâs folytân, elsiiyed.

Anglia eddig 19 hadihajot, koztiik ot 
pâncelos cirkâlot es ket sorhajot veszitett. 

November 27.
Sikeres nemet tâmadâs Lowicznâl, visz- 

szavert orosz tâmadâs Nowo-Radomsktol 
nyugatra.

Szerbiâban hadseregiink gyozelmesen 
halad tovâbb, Uzicet bevessziik, ugyszin- 
ten a Siljak melletti szerb hadâllăsokat, 
900 katona foglyunk lesz, elvesziink hârom 
âgyut.

A Vogezekben Apremont mellett es az 
argonnei erdosegben ismet nemet sikerek.

Havre-tol eszaknyugatra a „Malachite" 
nevii angol gozost egy nemet tengeralatti 
elsiilyeszti.

November 28.
Homonnânâl csufosan elverjiik az oro

szokat.
A nemet csâszâr a keleti hadszinterre 

utazik.
Lodz melletti orosz tâmadâsokat a ne- 

metek visszaverik es sikeres ellentâmadâ- 
sokba mennek ât.

Szerbiâban elorehaladâsunk kozben el- 
fogunk ket ezredparancsnokot, 19 tisztet 
es 1245 gyalogost.

Yprestol delkeletre es Lenztol nyugatra 
francia veresegek.

Cap d'Antifer magaslatâban a csatorna 
eszakkeleti partjâhoz kozel ismet elsiilyeszt 
egy nemet tengeralattjâro egy angol gozost.

A torok tâmadâs Batum irănyâban siker- 
rel halad elore.

A somali negerek âllitolag 1000 lovast 
kiildtek Egyiptomba az angolok ellen.

A franciăk az eszak-nyugat Afrikâban le
vo Eszak-Togo nemet gyarmatot megszâll- 
jăk.

November 29.
A Lodz mellett megkezdett nemet ellen- 

tâmadâs eredmenye: 18 ăgyu es 4500 hadi- 
fogoly.

Darkehmentol nyugatra (Kelet-Poroszor- 
szâg) az oroszok tămadăsai sulyos veszte- 
seggel megtornek.

A Suvobor hegyet Szerbiâban elfoglaljuk 
s vele egyiitt 1254 katonât, 14 gepfegyver- 
rel.

November 30.
Przemysl elleni osszes orosz tâmadâsok 

kudarcot vallanak.
Lodz mellett a nemetek ujolag 9500 

oroszt fognak el es tovăbbi 18 âgyut es 26 
gepfegyvert zsâkmânyolnak.

Donto gyozelem a Kolubarânâl, a szer- 
bek osszes hadăllăsaibol kiverve, visszavo- 
nulnak.

Az utolso offenzivânk megkezdese ota 



19,000 foglyot ejtettiink es zsâkmânyunk 47 
gepfegyver es 46 ăgyu.

Az angol-egyiptomi hadsereg a suezi- 
csatornânăl felvonul a torok sereg ellen.

Bulgâriâban ket kikepzett tartalek evfo- 
lyamot szabadsâgolnak es helyettiik mas 
ket evfolyamot hivnak be.

December 1.
Lodz es Dowo Radomsk kozott a neme- 

tekkel egyiittesen sikerrel tâmadjuk az 
oroszt.

A nemet vezerkar megăllapitja, hogy no- 
vember ll-tol december ho 1-eig 80 ezer- 
nel tobb sebesiiletlen orosz katonât ejtettek 
foglyul.

A megvert szerb hadsereget erelyesen iil- 
dozziik.

Tripolis deli reszen, Fezzanban, francia 
csapatok vereseget szenvednek.

December 2.
Belgrădot 5. hadseregiink hos katonâi 

eltoglaljăk.

Srumitza es Demirkapu kozott a Var- 
daron ătvezeto vasuti hidat macedon ban- 
dak felrobbantjâk.

Anglia a hadjărat elso negy honapjăban 
nemet tengeralattjârok ăltal elveszitett het 
hadihajot es negy kereskedelmi gozost, tii- 
zersegi hare folytăn pedig hârom hadihajoja 
es 50 kereskedelmi gozose ment tonkre.

Egyiptomban âllitolag 34 ezer Kanadâbol 
szâllitott katona szâllott partra.

Tunisban a mohamedânok fellăzadtak a 
franciâk ellen.

3 diplomăciai EsemEnyEk es a habo- 
ruval hapcsolatas esemenyek naploja

November 25.
Az angol lapok ismet birălgatjâk a flot- 

tăjuk tetlenseget.
Egyiptomban az angol kormăny a legszi- 

gorubb cenzurat lepteti eletbe, nehogy a la- 
kossâg a hatâron tdrtentekrol tudomâst sze- 
rezzen.

A svâjczi kormăny angol aviatikusok âl- 
tal Friedrichshafen elleni tămadâskor elko- 
vetett hatârsertesekbol kifolyolag elrendeli, 

hogy a hatârt âtlepo idegen repiilogepeket 
azonnal le kell loni.

November 26.
Macedoniăban egyre folynak a szerb ke- 

gyetlsnsegek; a bolgâr kozvelemeny ezert 
egyre izgatottabb lesz.

Irorszăgi lapok felhivjâk a lakossâgot, ta
gadj a meg Anglia j avara a katonai szolgâ- 
latot.

A francia hadsereg uj, vilâgos kekes- 
sziirke egyenruhât kap.

Az alkoholizmus a franca hadseregben ] 
egyre terjed.

November 27.
A nemet csâszăr Goltz tâbornokot a szul- 

tăn szărnysegedeve nevezi ki es Zekki pasa ; 
torok tâbornok ugyanily minosegben a ne
met csâszăr melle neveztetett ki.

Kalkuttâban bombamerenyletet kovetnek 
el egy angol kormânyzosâgi tisztviselo el
len.

November 28.
A nemet csâszăr Belgium kormânyzojâ- 

vâ Goltz tâbornok helyebe Biesing lovag lo- 
vassâgi tâbornokot nevezi ki.

A volt olasz kiiliigyminiszter Visconti- 
Venosta herceg meghal

A român orszâggyiilest megnyito tronbe- 
szed, a hadsereg felszerelesere ujabb kiadâ- 
sokat helyez kilâtăsba.

Angol-Delafrika âllami bevetele: havi 12 
millioval csokkentek.

November 29.
Vilmos csâszăr Mackense tâbornokot a 

,,Pour le merite" rendjellel tiinteti ki.
Az orosz vezerkar jelenteseben tartozko- 

dâst tanâcsol az oroszok Visztula es 
Wartha kozdtti âllitolagos gyozelme felol 
elterjedt tulzott hirekkel szemben.

Az elso szerb hadsereg vezere, Bojovic 
tâbornok, visszavonulâsa miatt nyugdijaz- 
tatott s helyebe Misie tâbornokot nevezik ki. 

November 30.
O Felsege Hindenburg tâbornagyhoz es 

vezerkari fonokehez, Ludendorf tâbornok- 
hoz iidvozlo stirgonyoket kiild es Hinden- 
burgot a 69. gyalogezred ezredtulajdono- 
sâvâ nevezi ki.

A kepviselohâz iilesen ugy grof Tisza mi- 
niszterelnok, mint grof Kărolyi es grof 
Andrâssy felszolalâsaikban a megerdemelt 
hodolattal diesoitik hos hadseregiinket.

December 1.
A câr a hadszinterre utazott.
A november 30-ân vegzodott francia so- 

rozâs âllitolag kedvezo eredmennyel jârt.
December 2.

A nemet birodalmi gyiiles egyhangulag ot 
milliârd mârkât szavaz meg a hadjărat kolt- 
segeinek fedezesere.

Franciaorszâgban az oroszok lengyelor- 
szăgi veresegei nagy lehangolfsâgot okoz- 
nak.

Oroszorszâgbol ujbol forradalmi âram- 
latokat jelentenek.

Ui esoport fonokok.
Haraszti Torbk Kâlmân vezerornagy a 

honvedelmi nrniszterium 2. osztâlyânak ve- 
zetoje, ezen miniszterium Il-a. csoportjâ- 
nak es Belitska Săndor vezerkari testiileti 
ezredes a honvedelmi miniszterium 1. osz
tâlyânak vezetoje, ezen miniszterium I 
esoportjănak fonokeve neveztettek ki.

Reflektor.
O FOOTBALLOZO SEBESULTEK,

bâr jotekony cel szolgălatăban rug- 
jâk a labdăt, megis komoly rovăst 
kiildiink a cimiikre! A hăboru szolgă
latăban blaszlemia: a jotekonycelu 
labdarugâs. A lăbnak e nagy idoben 
nem lehet egyeb szerepe, mint eros, 
kitarto menetelessel megkdzeliteni az 
ellenseg hadăllăsait. Manapsăg pedig 
csak egyetlenegy ferfias sportnak van 
jogosultsăga: kiăllni az ellenseggel 
szemtdl-sziembe. Aki pedig ott volt es 
sebesiilten visszajott: az igyekezzek 
minei hamarăbb meggyogyulni es vissza- 
terni a becsiilet mezejere. A gyogyulăs 
lassu tolyamânak nem bizonyiteka a 
rngăs muveszete. Aki rugni tud, az har- 
colni is tud. Ne labdăt rugjanak, ha- 
nem muszkât es szerbet verjenek . . . 
A nezdkbzbnseg pedig ne elvezzen es 
ne eljenezzen! Mikor mindenki szen- 
ved, nines jogosultsăga a szorakozăs 
szenvedelyenek. Es ha a hăboru tarta- 
măra eliilhetett a loverseny-sport szen- 
vedelye, az ember-rugăs szenvedelme 
is egyeldre mkgpihenhet. — Aki „baj- 
nok“ a haremezon is: az bajnok marad 
sziviinkben tovăbbra is; de aki meg ma 
is csak a rugăsban kivăn gyozni: az 
nem bajnok, sot: epp az ellenkezdje. 
Az ilyen ur megerdemli, hogy klub- 
ja elobb ide-oda footballozza, aztăn 
meg ki — golyozza . . .

°o°

0 AZ UJSAG CSAK PAPIROS,

de csak akkor, ha a papiron — betiik 
vannak. De manapsăg az elenk es tiirge 
estilapok ,,sajăt tudositonktol" olyan 
tbbb hasăbos cikket kbzblriek, melyben 
csak — az alăirăs van kiszedve, mig 
maga a cikk — iiresen es vakon mered 
az olvasora. Kerjuk szepen: tudjuk, 
amit tudnunk illik, mert — tudni illik 
e lapban is a mi napvilăgot lat, elobb 
ătrostălodik a cenzor-szităn (es meg- 
tdrtenik nem is egyszer, hogy a magja 
es nem az ocsuja marad vissza), de 
azert az olvasonak mi megis telenyo- 
mott ujsăgot es nem — iires papirost 
ărusitunk. Azt se meltoztassek nagyon 
a fejiinkhoz văgni, hogy a naponta 
megjeleno ujsăg az utolso pereben 
măr nem segithet a kellemetlen bal- 
eseten. Egyszeriien „tdltelek“-rdl keB 
gondoskodni es ezt legalăbb egy nap~ 
pal elobb cenzurăzni. Mindezt pedig 
nem hivailan prokătorkodăsbol tesz- 
sziik szovâ, hanem azert, hogy e vak 
es a szonak legsziikebb ertelmebcn: 
iires cikkeknek ideges izgatottsăgot es 
remiiletet terjeszto hatăsăt az illetekes 
faktorok tigyelmebe ajănljuk. Minden 
ijedt, szegeny ember a maga „biztos 
torrăsbol" hallott remhirecskejet ol- 
vassa le az iires papirosrol. A tomeg- 
lelekre rombolobban hat a vak cikk, 
mint a hazug cikk. Tessek tehăt meg- 
cenzurăzni az — iires cikkeket!



mint a japan 
katasztrofâlis 
Sipkânâl es 
tonkre verte

verniifik.
A hadsereg ellen az orosz sajtonak soha 

sem szabad irni, azt csak dicserni szabad. 
Pedig az orosz hadsereg nagyon sok vesz- 
tett hâborut viselt. 1877-ben az orosz had
sereg sokkal erosebb volt, 
hâboruban, dacâra ennek 
vesztesegeket szenvedett 
Plewnânâh Osman basa itt 
az orosz hadsereget.

Ha az orosz hadsereg tenyleg olyan eros 
s verhetetlen, miert hagyta, bogy a berlini 
kongresszus alkalmâval Andrâssy Qyula 
akkori kiiliigyminiszter diktâljon. Miert 
tiirte. hogy okkupâlja Boszniât?

Miert vâgta zsebre az orosz kuliigymi- 
niszter Andrâssy akkori kijelenteset. ,,ko- 
szonje meg Oroszorszâg, hogy a monarkia 
nem hasznâlta fel a kedvezo alkalmat?“

Az orosz kiiliigyminiszter hallgatott, 
miert nemcsak erezte Andrâssy igazât, ha- 
nem azt is tudta, hogy Andrâssy hâta mo- 
gott all a monarkia erds es harcvâgyo had- 
serege.

Tsalingarian Jakab.

SzerkEsztoi es Matkhivatali lizenEtEk.
G. Peter segedjegyzo, Biharrosa es Sze- 

csi Jânos Pola: mai szâmunk katonai ta- 
nâcsado rovatâban vâlaszoltunk kerdeseik- 
re. — Dr. B. Gezăne, Budapest. A kozolt 
adatok nem voltak helyesek es igy utânjâ- 
râsunk — mint azt a „Kerdezoskodesek a 
hadbavonultakrol" cimii rovatunkban is 
megirjuk — hiâbavalo volt. Sziveskedjek a 
pontos adatokat nekunk ujbol megirni 
es akkor szivesen jârunk meg egyszer utâ- 
na a kerdezdskodesenek — K. J olan, Also- 
kubin. Kerdesere mâr mai szâmunk kato
nai tanâcsado rovatâban megtalâlja a vâ- 
laszt. — Gr. Bernât, Dusnok. Rockenstein 
Jozsefrol meg eddig nem kaptunk hirt. Meg- 
siirgettiik.

Felelos szerkeszto:
Dr. SIMON ELEMeR orszâggy. kepviselo.

lyezi; sot nemely orosz publicista annyirat igy lehetetlen az orosz hadsereget meg- 
ment, hogy szembeâllitotta az egesz Euro-1 
pa hadseregevel.

Az orosz lapok a vilâghâboru alatt sta- 
tisztikâval bizonyitjâk, -hadseregiik foie-’ 
nyet. A statisztikât a kovetkezoleg âllitjâk | 
fel: Oroszorszâg lakossâga 160 millio, en
nek ketharmadresze asszony, gyermek es j 
oreg. egyiharmadresze pedig fegyverkepes. 
Ezek szerint Oroszorszâgnak tobb mint 50 
millio fegyverkepes polgâra van.

Ennek a nevetseges felâllitâsnak, amely 
kifelejti Oroszorszâg vagyoni kesziiletlen- 
seget, tovâbbâ municio hiânyât, ami az 50 
millio katonâhoz sziikseges volna, csak az 
angol es francia sajto esett âldozatâul.

Az angol es francia sajto hiven âtvette 
es kozolte az orosz statisztikât.

Az orosz hadsereg verhetetlenseget es 
Oroszorszâg biztos helyzetet, a berlini 
kongresszus utân Andrâssy Gyula kiiliigy- 
minisztersege alatt, — amikor szinten fe- 
sziilt volt a viszony Oroszorszâggal Bosz- 
nia-Hercegovina okkupâlâsa miatt — 
Tatiscseff orosz publicista, ki a berlini 
orosz nagykovetseg magasrangu tisztvise- 
loje volt,- kovetkezoleg ecsetelte: Ha 
benniinket ellenseg tâmad meg, annak. ha 
eredmenyt akar elerni, legelsosorban 
Moszkvât kell elfoglalnia.

Ehez pedig Europa egesz hadserege ke- 
ves, mind Napoleon sorsâra jutna, Moszk- 
vâig annyi az erod, es a teriweszetes aka- 
dâly, hogy keptelenseg addig bârmely el- 
lenseges haderonek eljutni.

Ezutân a cikk utân indult meg a szovet- 
segi târgyalâs Franciaorszâg es Oroszor
szâg kozott, amely târgyalâsokban Tatis
cseff nagy szerepet jâtszott.

Ugyiâtszik Franciaorszâg akkor mâr el- 
felejtette, hogy Napoleont nem az orosz 
hadsereg âllitotta meg utjâban, hanem az 
orosz tel, amely Napoleon hadsereget fel- 
kesziiletleniil talâlta. Napoleon ugyanis 
nyâri ruhâban — nyâri felkesziiltseggel ve- 
zette hadsereget Moszkvâig.

Most is az orosz sajto az iddjârâsban 
bizik.

Naprol-napra talâlunk cikkeket az orosz 
lapokban, amelyek azt hangoztatjâk, hogy 
a szovetsegesek nem vontathatjâk fel 
âgyuikat es trenjtiket a ho miatt. Elfeledik 
azonban azt. hogy a szovetsegesek okultak 
Napoleon balsikeren es ellâttâk magukat 
szânokkal es minden olyan eszkozzel, a 
rriely az orosz te.llel megbirkozik. i

Nagyhangu cikket kozol egy orosz pub
licista a Novoje Vremjâban, egy beszelge- 
tesrol. amelyet meg mâjusban Berlinben 
egy vezerkari ezredessel folytatott.

~ Berlinben talâlkoztam — meseli e cikk 
iroja —- egy jo ismerosdmmel, aki 15 ev- 
vel ezelott meg hadnagy volt, most pedig 
ezredes a nemet vezerkarban. 0 maga el- 
ismerte a beszelgetes sorân. hogy az orosz 
hadsereg verhetetlen. Ezen meggyozode- 
set azzal bizonyitotta. hogy az orosz 
hadsereg visszavonulâsânak nines hatâra, 
Ha bevonulunk Varsoba, az orosz hadsereg 
visszavonulna Moszkvâba, ha kovetjuk 
oket Moszkvâba. visszavonulnak Kazân- 
ba, Kazânbol Szentpetervârra es igy Vla- 
divosztdkig. A nemet hadsereg ezt a hatal- 
mas visszavonulâst nem tudnâ kdvetni es

muesztergâlyos jătek-ăruhâzâban
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Ărjegyzek bermentve.

HERMES
MAGYAR ALTALANOS VÂLTO- 
UZLET RESZVENY-1 ARSASAG

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

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

Foglalkozik kAonai hăzassăgi ovadâkok be- 
szerz6s6vel 6s az e c61ra szii<s6ges ok- 
mânyok megsze?keszt6set 6s benyujtâsăt 
dijmentesen v6gzi el.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvâllalat 
r-t. adja ki.

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

â napokban megielent: 
HANTOS ELEMER 

orsz. k6pv.

9 monarchia penzugyi harc- 
hesziiltsega, mozgosităsa as 

hadviselesa
c. munkaja, amelyet a Magyar Tudo- 
mănyos Akademia idei nagygyulese 

a Levay dijjal jutalmazoit.
A jelenlegi viszonyok kozott alig kep- 
zelheto munka, amely nagyobb erdek- 
lodesre tarthat szamot, mint Hantos 
muve, amely a katonai mozgositâs 
es hadviseles osszes gaedasagi es 
penziigyi kisero jelensegeit targyalja 
es kimutatja, hogy a monarchia nem
csak katonailag, hanem penziigyileg 
is teljesen felkesziilve nez elebe a 

haborus bonyodalmaknak.
♦♦♦♦ Ara 3 korona. ♦♦♦♦

>

Pesti Viktoria Gozmalom
Alapittatott 1866

A legmodernebbul berendezett malom, evi orlo- 
kepessege 1,500.000 metermâzsa buza es rozs.



KULFOLD.

Beethman Hollweg.
Vegre-valahâra szohoz jutott a nagy 

egzengesben es âgyudorgesben a politika. 
A nemet birodalmi gyiiles hallatta szavât. 
Beethman Hollweg minden szava a tettek 
diiborgesevel esik a vilâgtortenelem ser- 
penyojebe es jovendo kronikâsoknak, ha 
e nagy idok oknyomozo jelensegeit kutat- 
jâk, valosâgosan vilâgito szovetnek lesz e 
beszed a nagy kodben es vak sotetsegben, 
melyben mi magunk: a nagy idok tanui 
ide-oda botorkâlva tevelygiink.

A nemet kancellâr szârnyalo szavakat 
talâlt a vegteleniil komoly pillanathoz. 
Mintha a vernek es vasnak nagy kinyilat- I 
koztatâsa ■— a bismarcki „mi nemetek csak 
az istentol feliink" — ujra vegig diiborgott 
volna a nagy nemet nemzet kepviselete 
elott:

— A vilâgnak meg kell tudnia, hogy 
biintetleniil senki sem gorbitheti meg 
nemet embernek meg egy hajaszâlât 
sem,
E biiszke szozat mâr regen ott szuny- 

nyadt minden nemetnek sziveben, mert 60 
millio ember megy inkâbb a halal elebe a 
becstilet mezejere, de a rabszolgasâg meg- 
kopaszitott szegyen eletebe nem tud es 
nem akar egy sem beletorodni.

— Ki a felelosj? ez a vezermotivuma a 
nagy beszednek es hogy a vilagtortenelem 
szâmonkero szeke elott legeloszor Angliâ- 
ra es csak aztân Oroszorszâgra mutat, an- 
nak eppen az az oka, hogy a vilâghâboru 
centrumâban: Berlinben hangzottak el e 
szavak.

A vilâghâboru veszes-fergeteg viharâban 
mi magyarok es osztrâkok hiisegesen, lel- 
kesen es ami a leglontosabb: veriinknek 
elcsurgo utolso cseppjevel, anyagi eronk- 
nek legvegso megfeszitesevel a nagy Ne
metorszâg mellett âllunk es bâr a hâboru 
veszes dulâsa a monarkia teriiletet eppen- 
seggel nem kimelte, azert megis a vilăg- 
hâboru egyetemes jellege a nyugati harc- 
teren dul, hoi nemetek, franciâk, belgâk 
es azonfeliil kiildnbozo szines hordâk kiiz- 
denek a nemet roham ellen,

A fold legnagyobb ember-katasztrofâjâ- 
nak vilâghâborus jelleget tehât egeszen 
bizonyosan Albion perfidiâja irta e nagy 
idok okmânytârâba, mert nines benne 
semmi ketseg, hogy Nemetorszâg leverete- 
sere majdnem az egesz vilâg egyesiilt, ep
pen Anglia kezdemenyezesere. E szornyii 
osszeeskiivesnek felelosseget nemet szem- 
iivegen ât mâr azert is Oroszorszâg csak 
mâsodsorban viseli, mert Nemetorszâgnak 
vilâghatalmi gravitâcioja legkdzvetlenebben 
es legelsosorban a brit erdekek szferâjâba 
iitkozik. Nemetorszâg eletere leplezetlen 
oszinteseggel Anglia tor es bogy alâvalo 
celjât megvalositsa, nem riad vissza meg 
tropikus ovek nepeit is a nyugati harc- 
terre kiildeni. Kiildi pedig azert, hogy he- 
lyettiik az igazi angol nemzet szine-virâga 
otthon, az europai brit szigetvilâgon ma- 
radhasson, hogy a City iizlethelyisegeiben 
es a londoni tengereszeti miniszteriumban 
meg ne sziinjon az alattomos aknamunka, 
mely idegen francia, belga, orosz, âzsiai,

afrikai, amerikai es ausztrâliai verrel ujra 
egybe dagasztja a szetesesnek indult brit 
vilâguralmat.

A francia revânzs politikât es a belga 
„szabadsâgharcot” egyetlen, kicsinylo 
gesztussal intezi el a nemet kancellâr. Hi- 
szen ezek meg a nemet kozvelemeny elott 
is nagyon ertheto emberi motivumok, Osz- 
szetorni, foldre taposni lehet ezeket, de 
miattuk gyiilolettel es megvetessel sujtani 
a legyozdtteket, a nemeș nemet karakter 
nem tartanâ magâhoz meltonak.

Es itt a kancellâr beszede vakito reflek- 
tor fennyel vilâgit bele a kozelmultnak 
sotetsegebe. A mozgositâs legelso napjai- 
ban a nemet roham ellenâllhatatlansâga 
legâzolt maga elott minden akadâlyt. Bel- 
gât, franciât, oroszt egyformân gyiildlt es 
valamennyi egyenloen — csak ellenseg 
volt. A rettenetes vilâgkatasztrofa kitore- ( 
sekor csak az âgyuk bdmboltek es a fegy- | 
verek ropogtak; mig a diplomâcia ijedten 
elhallgatott. A legfobb hadvezetoseg csak 
— ellensegrol beszelt, aminthogy a csata- 
teren nines is egyeb, mint — ellenseg: 
akâr belga, akâr orosz, akâr francia, akâr 
szerb, csak eppen: angol nem, mert ez a 
nemzet a hâboru elso etapjâban sehol se 
volt, illetoleg: otthon volt.

Az 1870—71-es hâboru dicso haditettei 
lobogtak a gyozelmes nemet unokâk had- 
oszlopai elott. A mult csataterei ujra elet- 
re tâmadtak, bogy a nagyapâk fehercsont- 
jait megontdzze az unokâk vere. A fran- 

! ciâk nemet gyiilolete epp olyan fekezhetet- 
leniil âdâz volt, mint a nemet tâmadâsnak 
feltartozhatatlan rohama. Minden megis- 
metlodott es francia es nemet mâr hallga- 

j tagon megegyezett abban, hogy a vilâgtor- 
tenelmi repriznek hatâsos befejezese: uj
ra Pâris ostroma lesz. Es igy kellett volna 
lennie, ha a francia pâtosz jelolhette vol
na ki a nemzeti sir helyet. Hiszen igy meg 

| bukâsâban is: Pâris left volna az egesz mii- 
velt vilâg fovârosa, szive es utolso ervere- 

j se. Pâris meghalt es vele meghalt nemesak 
a gall kultura es a gloir utolso sugara, ha- 
nem meghalt a grandiozus — vilâghâboru 
is. Paris utân nincsen semmi, legfeljebb — 
ujabb es nagyobb hadisarc. Es a francia 
szavalo szinhâz-iskolânak orokre emleke- 
zetes lett volna „Pâris halâla" es ha min
den meghalt volna vele es mellette, azert 
a francia geniusz megis feltâmadt volna 
az — oda kdlteszetben, mely pindâroszi 
lendiilettel zengte volnâ a vilâg legszepse- 
gesebb gyonyoriisegenek: Pârisnak gyâ-
szos, komor vegzetet es halâlât,

Csakhogy a nemet haderot nem roman- 
tikus poetâk, hanem a modern haditudo- 
mânynak legnagyobb zsenijei es tudosai 

' vezetik. Es a nemet fohadiszâllâson ott van 
’ meg a nagyon becsiiletes es nagyon eszes 
I nemet diplomâcia is. Mikor a merfoldes 
: csizmăkban jâro halhatatlan nemet diada- 
lok kisse megpihentek; egy lehiggadt, hii- 

| vos, vilâgos pillanatban kigyult a nemet 
donto faktorok elott e veres, borzalmas 
idoknek măr a tortenelem tâvoli perspek- 
tivâjâba beâllitott igazsăga. Es ebben a vi
lâgos pillanatban feketen, sdteten âllott 
elottiik a mindig biztos hâtterben mester- 
kedo Anglia, mely bizonyâra ep borrel es 
jo egeszsegben elne tul meg Pâris halâlât 
is. Es ebben a pillanatban zsugorodott osz-

sze jelentektelen epizoddâ Belgium fiig- 
getlensege es a francia revânzs okvetetlen- 
kedese,

Pâris jelentektelen strategiai âllomâssâ 
siilyedt. Nemesak idoben, de valosâgban is 
ma mâr Briisszel es — Belgrâd utân kovet- 
kezik. Minden esetre Calaisval nem veheti 
fel a versenyt. A nemet vezerkar ma e vâ- 
roska ellen vezeti leghatalmasabb hadmu- 
veleteit, mert az angol vilâguralomnak 
valosâgos archimedesi pontja e francia 
helyseg. Ha e ponton a nemet hadsereg a 
lâbât megveti, ugy kiforgathatja sarkaibol 
a brit imperiumnak mind az 6t vilâgresz 
foldtt terpeszkedo hatalmât. Ezert reszket 
London eș a vegzet viharât kozeledni lât- 
va, felre veri a harangot a nemet invâzio 
ellen. Am minden hiâba: a nemet kancellâr 
a diplomata koteles. ovatossâgâval ugyan 
elhallgatja a vegso celt, de eppen azzal, 
hogy a felelosseg sulyos terhet orszag-vi- 
lâg elott Anglia szeme kdze vâgta: mâris 
sejtetni engedi, hogy Nemetorszâg nem
esak gyozni, hanem biintetni is akar. Aki 
a tengersok verert, annyi nemzetnek gyil- 
kos harcra felbujtâsâert biindsnek talâlta- 
tott, az e rettenetes isteniteletet nem nez- 
heti vegig biztos pâholybol. A brit sziget- 
vilâg sziiz talajât vegig fogja meg tapod- 
ni Nemetorszâg lâba es a vilâghâboru meg- 
sziinik vilâghâboru lenni akkor, middn 
Anglia beket fog kdnydrogni Nemetorszâg- 
tol.

Ahonnan elvetettek e rettenetes hâbo- 
runak viharmagvait, onnet kell fujnia a 

Ibeke kdnyorgo fuvalmânak!
Ennel meltobb es igazsâgosabb befeje

zese nem lehetne a vilâghâborunak meg 
akkor sem, ha a nemet imperator lâba 
elott kiildnben a rombadolt Pâris vonag- 
lana.

„Pâris meger egy rniset", de ennyi em
berver csak az âlnok es perfid Albion al- 
konyât festheti pirosra, ha nemesak ero, 
hanem kerlelhetetlen es eppen ezert igâz- 
sâgos igazsâg van a nemet fegyverekben ...

Foldes Artur dr.

ELOFIZETES1 FELH1VÂS.
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai heft
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet
len. Osszetoglalja a het folyamân tortent 
hadiesemenyeket, azokat vâzlatokkal il- 
lusztrâlva, szakszeriien magyarâzza, ha- 
mis hireket câlol, anelkiil, hogy az igazsâ- 
got leplezne, tăjekoztat es felvilâgosit; 
reszletesen toglalkozik a hâborut kisero 
minden jelenseggel, a kiilfold hangulatâ- 
val, a târsadalom mimkâjâval; elbtizetdl- 
nek katonai tanâcsokat ad, hadbavonult 
hozzâtartozoirol hireket szerez es ad.

Elolizetesi ăra: televre ... 8 korona
Egesz evre ...............................15 korona.

Mutatvănyszâmot szivesen kiild a kiado- 
hivatal.



Belgrâd.
Utazâsaim sorăn egyszer eljutottam a 

szerbek fovârosâba is. Akkor, 8 evvel ez- 
elott, meg rendben volt minden. Azt beszel- 
tek, hogy az oroszt japan veresege annyi- 
ra megbenitotta, hogy 15 evre is sziikse- 
ge lesz, mire ismet labra allhat es vala- 
mely nagyhatalommal felveheti a harcot.

Ekkor meg nem dolgoztak az orosz in- 
trikâk Belgrâdban es szabadon jârhatott a 
vârosban bârki; utlevelet nem kertek sen- 
kitol.

Utlevel nelkiil, csupân egy igazolvâny- 
nyal indultam utra, hogy megtekintsem azt 
a vârost, mely kiilbnleges foldrajzi helyze- 
te miatt imâr a kozepkoriban is fontos sze- 
repet jâtszott. ♦

Egy kis tortenelmi visszapillantâs tâje- 
koztat benniinket arrol, hogy hăny ura volt 
mâr e Duna-Szâva-parti helynek, mely 
măr a roimaiak korâban is ismeretes volt 
Singidunum neven.

A kozepkorban majd az avarok, bolgâ- 
rok, bizanci csâszârok kezeben, — majd a 
magyarok uralma alatt volt a vâros, me- 
4yet mi Nândorfehervârnak neveztiink.

1456-ban Mohamed szultân ostromolta, 
melyet Szilâgyi Mihâly a vâr parancsnoka 
vedett. Segitsegere Hunyadi Jânos es Ka- 

4 pisztrân Jânos siettek, akik a vârât nem- 
csak felimentettek, de a torokoket fenyesen 
le is gyoztek. Kozben tolbbszor megkise- 
reltek a tbrdkok visszafoglalni a vârât; 
de seregeink minden tâmadâst visszauta- 
sitottak.

1521-ben szâmos ostrom visszaverese 
utân, ârulâs kovetkezteben megis torok 
kezbe kerii'It Nândorfehervâr, melynek so- 
rân aztân 167 esztendon keresztiil lengett 
a torok felhold.

1688-ban a szovetseges hadak Savoyai 
Jeno herceg vezerlete alatt visszafoglal- 
tâk ugyan a vârost, de az 1699-ki karlocai 
beke ertelmeben ujbol 'megis torok kezre 
keriilt vissza.

1717-ben Savoyai Jeno ismet kereszteny 
kezre juttatta Belgrâdot, de 1738-tol fel 
evszâzadon ât megint csak a torok a hely- 
zet ura.

1789-ben Laudon tâbornok visszaszerez- 
te ujbol a vârost, de a kedvezotlen kiiliigyi 
helyzet miatt II. Lipot csâszâr hârom ev 
mulva ismet a torbknek adta ât.

1804-ben a szerbek a torok uralom okoz- 
ta sok szenvedes miatt fellâzadtak. Kara- 
gyorgye (Petrovics) Qyorgy a torokoket 
kiiizte ugyan az akkori szerb fejedelemseg 
teriileterol, Belgrâd fellegvârât azonban 
ekkor is torok orseg tartotta megszâllva. 
Karagyorgye lett a szerb hadsereg fove- 
zere es Szerbia kormânyzoja, akit azonban 
I. Obrenovics Milos orv modon meggyil- 
koltatott. Milos 1816—1839-ig zsarnokos- 
kodott. Ebfbioll az idobol szârmazott a halâ- 
Ios versenges az Obrenovics es Karagyor
gye csalâdok kdzott az uralomert.

Veglegesen csak 1867-ben keriilt le a to
rok felhold a vâr falairol, amikor a torok 
lakossâg is elkoltozott Belgrâdbol.

Midon 1882-ben I:' Obrenovics Milos
mâsod unokaoccse IV. Obrenovics Milân 
magât szerb kirâlylyâ proklamâltatta, Bel
grâd lett Szerbia kirâlyi szekhelye.

Egy verofenyes nyâri hajnalon szâlltam 
negyed magammal hajora. Pancsovâtol viz 
ellen, felfele halad a gozdsunk. Midon a 
kis Visujica szerb kozseg mellett elhalad- 
tunk, mâr kifcontakoznak a tâvolban Belg
râd hâzcsoportjai. gyârkemenyei; majd 
nemsokâra egy nagyobb epiilet vâlik lât- 
hatovâ, hârom nagy kupolâval. Megtud- 
juk, hogy ez a kirâlyi kastely, a konak.

Elhajozunk a belgrâdi vâr toveben. A to- 
rokok idejeben epiilt, tobb meter vastag- 
sâgu, kobol, teglâbol âllo vârfalak egeszen 
leernek a Dunapartig. Onkenteleniil is arra 
gondolunk, hogy mily oriâsi erosseg lehe- 
tett ez a regi vilâgban! Milyen biztonsâg- 
ban erezhettek magukat a csapatok e mo- 
gott, midon nemcsak a sziklatombokre epi- 
tett kofalak, de a Duna es Szâva is felkor- 
alakban vedte ezt az eszakrol oly imponâlo 
benyomâst kelto vârost.

Majdnem 50 m-re emelkedik ki a Duna 
szintje fole a fellegvâr. Elkepzelhetjuk, 
mily kivâlo helye volt itt a szerb es fran- 
cia tiizersegnek a mostani szereplesiikkor, 
ahonnan az egesz magyar partot âgyuik- 
kal uralhattâk.

Hajonk bekanyarodik a Dunârol a Szâ- 
tvâba es csakhamar kikotiink a belgrâdi 
hajoâllomâsnâl. Meg igazolvânyunkat sem 
kerik toliink a szerb penziigyorok. Egyet- 
len fiirkeszo szem sem tekint felenk. Nyu- 
godtan vâgunk neki annak a keskeny, 
piszkos, meredeken emelkedo utcânak, 
amerre magunk elott a legtolbb nepet lât- 
juk felfele haladni.

Megerkeziink a Kalimegdan-nak neve- 
zett kerthez, mely az elokelo tărsasâgok 
setahelye. Ezen keresztiil a hatalmas vâr- 
fâlakhoz jutunk, melyek nagyjâban kor- 
alakban ovezik a vârost.

A szeles vârfalakba nyilo ajtokon ât 
mind kozelebbrol halljuk a kiserteties lânc- 
csorges zajât. a nehezkes lepesek csoszo- 
gâsât. A vâr kazamatâiban a szerb rabo- 
kat tartjâk lâncra verve. Azok sinylodnek 
itt, hogy mielott kiszabadulhatnânak, a tii- 
dovesz pusztitsa el oket.

A vârfalakon beliil a lapos hegyteton tobb 
cpiiletet lâtunk egymâs mellett. Itt egyes 
laktanyâk vannak, tovâbbâ a hadtestpa- 
rancsnoksâg epiilete is. Egy loporraktâr 
e'lott a kozelben egy szerb ortâllo katonât 
pillantunk meg. Mint jellecr.zo esetet ohaj- 
tom kiemelni azt a fegyelmetlenseget, me
lyet ekkor a szerb katonânâl tapasztaltam: 
Megszolitjuk ezt a loporraktâr ort. Az 
szoba bocsâtkozik veliink. Megkerdezziik, 
hânytoltenye van? Vâlaszul kinyitja a tol- 
tenytâskâjât, mutatja es a keziinkbe ad ne- 
hâny toltenyt; de ez nem eleg, meg ennel 
is tobbet produkâl: vâllârol leemeli puskâ- 
jât es keziinkbe adja azt is. Mikor azt ker- 
dezziik, hogy nem biintetnek-e meg, ha 
ezt megtudnâk, azt vâlaszolja, hogy a 
szerb katonasâgnâl ilyesmit nem birâlnak 
el oly szigoruan.

Tovâbb megyiink a vârfokra es onnan 
ellivezziik a kilâtâst a mi edes hazânk fele.

A Mihâly fejedelem uton haladva a szin- 
hâz elotti terre erkeziink, melyen Belgrâd- 
nak talan egyetlen, de mindenesetre leg- 
szebb ercszobra âll. Az 1868-ban meggyil- 
kolt II. Obrenovics Mihâly ercalakja ha
talmas menjen kelet fele tekint.

Csudâlkozva âllunk meg a kirâlyi lak 
elott. Csalodtunk. Megkozelitoleg sem mu
tat annyit kbzeîrol, mint ahogy azt a ha- 
jorol lâtva elkepzeltiik. Az Ibizony csak 
egyszerii kastelynak mondhato es nagyon 
tâvol âll attol, hogy palotânak nevezhctnok 
De azert lâttuk ezt is es megtudtuk, hogy 
melyik voit a konaknak az az ablaka, mely- 
bol az orgyilkos tisztek Sândor kirâly es 
Draga kirâlyne holttestet a kertbe dobtâk.

A fokapu elott ket „diszor“ âll. Mind- 
ketto borotvâlatlan es piszkos ruhâzatu; 
ebben hasonlitottak egymâshoz. De mig az 
egyik bocskorban, a mâsik felszâru szijjas 
csizmâban âlilt a helyen. addig az egyik 
rongyos nyakszegelylyel, a mâsik valami 
foszlânyos kendovel nyaka koriil igyeke- 
zett imagât diszesse tenni.

A legenyseggel ellentetiben âlllott a tisz
tek ruhâzata, akik ismet feltiinoen ragyogo 
lakkcsizmâikkal, elegâns, vasalt ruhâjuk- 
kal vontâk magukra a figyelmet.

Belgrâd legszebb utcâjâban, a Milos fe
jedelem utcân van a katonai akademia, 
melynek belso berendezeset megfelelo al- 
kalom es ido hiânyâban nem tekinthettiik 
meg.

A vâros âltalâban igen piszkos, poros 
„dltozetben“ mutatta be magât. Vajmi ke- 
ves gondot forditottak a tisztasâgra es azt 
is tapasztaltuk. hogy nem volt a vârosnak 
helyes erzeke a kozegeszsegiigy irânt. 
Csak egy esetet emlitek meg erre vonat- 
kozolag: Egyik forgalmas uton (tehât nem 
egy eldugott mellekutcâban), nyârson sii- 
tdttek egy'birkât. A szel port, piszkot hor- 
dott a zsirtol csepego husra, melyet az 
ârus mocskos kezzel fogdosott es a ve- 
voknek 10—20 parâ-ert (filler ertek) osz- 
togatta az utca fiiszerevet bepâcolt pe- 
csenyet.

Kedvelt kirândulo helye a belgrâdiaknak 
a Topcsider park, az 6 ârnyekos. rende- 
zett setânyaival. Itt sem nyugtalanitja a 
bensziildtteket az az erzes, hogy itt is oly 
helyen jârnak, melyen orgyilkosok tanyâz- 
tak. Pedig 1868-ban Obrenovics Mihâly fe- 
jedelmet a Karagyorgye pârt emberei itt 
gyilkoltâk meg.

De letiint az orgyilkos nemzet csillaga; 
utolerte a vegzet, mert nem melto arra, 
hogy az europai âllamok sorâba tartozzek.

L. K.

Onkentes Orsereg.
A Kiiliigy-Hadugya jovo 

szâmtol kezdve uj rovatot nyit, 
melyet keszseggel bocsâjt az 
„Onkentes Orsereg11 parancs- 
noksâgânak es tagjainak szol- 
gâlatâba.

E nepszerii es kitîizott fel- 
adatât tokeletesen betolto or
sereg nemcsak a nemzet hâ- 
lâjât, hanem a hadsereg elis- 
mereset es koszonetet is ki- 
erdemelte.

A Kiiliigy-Hadiigy uj munka- 
târsait es olvasoit meleg baj- 
tărsi erzessel koszonti

a szerkesztoseg.



Csendestengeri nimet birtokok.
Inkâbb kereskedelempolitikai, mint gaz- 

dasâgi fontossâggal birnak Nemetorszâg 
csendestengeri ibiirtokai. E szâmos kisebb-! 
nagyobb sziget legnagyobbreszt Ujguineâ- 
tol eszakra es eszakkeletre fekszik es a' 
Salamon, Bismarck, Samoa, Marschall-szi- marck
geteket, tovâbbâ a Marianâkat es Karoli- 
nâ'kat alkotjâk. Eme sok szâz szigetet 
szâmlâlo nemet birtok egesz teriilete azon- 
ban csak 246.000 km2, amibol az Ujguinea 
s«igeten fekvo Vilmoscsâszârfoldre 179.000 
km2, a Bismarckszigetekre 52.000 km2, a 
Salamonszigetekre 5000 km2 esik. A ben- 
sziilott es Âzsiâbol bevândorolt szines la- 
kossâg szâmât ’hozzâvetoleges becslesek 
alapjân 400.000-re teszik, 1910-ben a szi- 
getvilâgon 1404 feher lakott.

A szigetek termekei: keves fem (vas es 

arany) szandâlfa, kakao, gyapot, kaucsuk, 
copra, kâve, gyongyhâz. Sok sziget belse- 
jet meg eddig europai ember nem lâtta.

A csendestengeri birtokok megszerzese 
ugyanigy tortent, mint az afrikaiake: nagy 
hamburgi kereskeddhâzak elenk kereske- 
delmet iiztek e szigetek lassan civilizâlodo 
lakosaival. Hogy eme erintkezest ibiztosit- 
sâk e nagy cegek, a bensziildtt torzsfono- 
kokkel hatârozott kereskedelmi szerzdde- 
seket kotottek. 1884-ben pedig a Nemetbi- 
rodalom hivatalosan is birtokâba vette e 
szigetcsoportokat.

firdekes volt Ujguinea megszerzese. Mi- 
don Ausztrâlia es Angolorszâg eme oriâsi 
szigeten megvetettek lâbukat, Nemetor
szâg nem volt abban a helyzetben, hogy 
politikailag ervenyesitse igenyeit, hanem 
Hansemann kereskedelmi tanâcsos gazdag 
târsasâgot alakitott, amely tudomânyos 
expedicidt kiildott ama titkos megbizatâs- 
sal, hogy a sziget meg nem szâllott eszak- 
keleti reszen a birtokbavetelt lohetdve te- 
gye.

Az expedicio vezietoje Tinsoh Ujguineâ- 
ban es a szigetvilâg kiilonbdzo reszein fel- 
vonta a nemet lobogot, midon Bamberger 
kepviselo indiszkrecioja folytân a dolog 
ido elott Anglia es Ausztrâlia tudomâsâra 
jutott. A ke't erdekeiben sertett âllam fel- 
hâborodâsa igen nagy volt es csak Bis- 

tudta a fenyegeto veszelyt elhâri- 
tani es a szigeteket megis Nemetorszâg 
szâmâra biztositani.

A. birtokbavetel idejekorân tortent, mert 
nem kevesebbrol volt szo. mint a nemet 
kereskedelemnek Keletâzsiâban szilârd 
alapot biztositani. Felo volt ugyanis, hogy 
az ebredo Kina es Japân kesolbbi hoditâ- 
sokat eurdpaiak szâmâra lehetetlenne fog 
tenni.

A ket âzsiai hatalom ebredesevel ket 
reszre oszlott a keletâzsiai erdekeltseg 
csoportja. A bensziildtt kinaiak es japâ- 

nokkal szemben a nemetek, angolok es 
amerikaiak âllanak.

Azeldtt Oroszorszâg is hatalmas kiizdel- 
met vivott a Csendes-tengerert. Az eszaki, 
befagyott kikotok helyebe Mandzisuria bir- 
tokbavetelevel hasznalhatdbbakat szerzett, 
vasutvonalak kiepitesevel pedig igyekezett 
levezetdcsatornâkat nyerni. Eldrenyomu- 
lâsâban Japan idejekorân megâllitotta.,

Japan eme haboruval megkezdte a Csen- 
des-tenger birtokâert valo harcot, mely- 
nek celja a feher birtokosok kiiizese az 
âzsiai vizekrol.

A legregib'b kolonizâtor e teriileten An
glia. mely Ausztrâliâbol tort eldre. Ezutân 
kdvetkezett Nemetorszâg, majd az Egye- 
siilt-Allamok. Ez utobbiak terjeszkedesere 
Keleten nines hely, mert hisz itt az dreg 
Eurdpanak is keves kiaknâzhatd gyar- 
matteriiletet nyujt. A bevândorldk terme
szetes utirânyât kovetve, minden aspirâ- 
cidja Keletâzsia fele kell hogy irânyuljon. 
Keletâzsia lesz a legnagyobb gazdasâgi fo- 
gyaszto teriilet, es Amerikâe pedig a leg- 

hatamasabb produkeio. A ket teriilet szom- 
szedos es csak a Csendes-tenger vâlasztja 
szet. Termeszetes, hogy igyekezete itt 
tâmpontokat szerezni es hajdinak utjât biz
tositani. Hawaii. Tutuila es Gnam szige
tek voltak az elso szerzemenyek. Majd 
midon a Filippinâk hatalmukba keriiltek, 
amerikai âllamferfiak folyton hangoztat- 
jâk, hogy a Csendes-tenger folotti uralom 
az Egyesiilt-Allamokat illeti, ezen a tenge- 
ren fog a jdvo kereskedelme fejlodni es a 
nemzetkozi politika dontd csatâkat vivni. 
Az Unio vilâghatalmi sulypontja itt fekszik.

Az esetleg gazdât cserelo szigetekre te
hât elsosorban az Egyesiilt-Âllamok pâ- 
lyâznak. Leghatalmasabb ellensege azon- 
ban itt Japân, ezert regdta igyekszik az 
Unio lerâzni a sârga embert, ki mint va- 
lami parazita kapaszkodott birtokaiba es 

*ott lassan kiszoritotta a feher elemet. A 
gyiilolet mindinkâbb elleniik fordult, ugy 
hogy a japânok bevândorlâsa ellen az is- 
mert tdrvenyeket hoztâk. De nemesak 
Amerikâban, hanem a Filippinâkon is ter- 
jedt a japan, ugy hogy itt is folyton surlo- 
dâsok es egyenetlensegek keletkeztek, 
melyek meg ket-hârom ev elott a vilâg- 
sajtot is foglalkoztattâk. Japânnak tulne- 
pesedese szâmâra sziiksege van e terii- 
letekre.

Amerika azota megepitette a Panama- 
csatornât, amelynek biztositâsâra szinten 
sziikseges, hogy a vele szemben es az 
Âzsia fele vezeto uton fekvo szigetek ne 
keriiljenbk oly hatalom birtokâba, mely 
uralmât e tengeren ketsegesse tehetne. Ez 
pedig csak Japân lehetne. Ez terjeszkede- 
sevel oriâsi âthatolhatatlan falat emelne 
Keletâzsia es Amerika kozt es az Unidt 
megfojtanâ ama piacaitol, melyre ipari es 
kereskedelmi fejlodesere okvetlen sziikse
ge van.

Ertheto volt tehât a felhâborodâs, mely 
azt a hirt kdzolte, hogy Japân birtokâba 
akarja venni a Bismarck es Samoa szi
geteket, melyek ep Amerika erdekeit leg
jobban erintik. A Feher Hâz elenk jelene- 
tek tanuja volt es ennek kovetkezmenye- 
kep az U”io Japântol magyarâzatot kove- 
telt. A legutdbbi hirek szerint a ket hata
lom kozt megegyezes jott volna letre, de 
errol biztosat tudni nem lehet. Teny az, 
hogy azdta Amerikâban elenk japânellenes 
hangulat uralkodik.

Az entente bizonyâra nagy igereteket 
țett Japânnak. Mert ez utobbi segitseget 
csakis sulyos ellenszolgâlatâsokert nyujt- 
ja. Valoszinii, hogy ezek kozt voltak a ne
met csendestengeri birtokok es ezekkel 
egyiitt a kereskedelmi terjeszkedes Ne
metorszâg helyeben. ■ ■«

Valoszinii azonban, hogy Japân az egy- 
szer ravaszsâgât nem alkalmazta jdl. Az 
osszes gyarmatok sorsa Europâban fog 
eldolni es ha a nemet gydz, megtalâlja an- 
nak utjât, modjât, hogy meg a tâvoli Ja- 
pântdl is visszaszerezze birtokait. ha pe
dig megtdrtennek az a valosziniitlen szo- 
moru eset. hogy veszit, akkor is Amerika 
'hatalmas vetdt fog mondani es ha nem is 
az egesz. de legalâbb is id reszet magânak 
fogja kovetelni, s ha kell, hâboru ârân is 
megszerezni. Milleker Rezso dr.



Hatonai hirek.
December 2. i

A Monarkia dicsosegesen kiizdo had- 
ereie vilagtortenelmi idoket eld napok- 
ban iinnepelte meg 66-ik evfordulojât 
ama nevezetes napnak. midon a Legfel- 
sobb Hadur vitez hadseregenek elere 
allott. Dicsoseges uralkodâsânak hosszu 
ideje alatt minden gondjat es munkajat 
orszâgai bekes fejlodesenek szentelte 
es a hâboru rettenetes borzalmaitol 
mindenkor megakarta ovni nepeit.

Es most uralkodâsa alkonyân Ma-1 
gyarorszâg es Ausztria halâlos ellense-1 
gei kenyszeritik, bogy a Monarkia be- 
csiiletenek megvedesere, nagyhatalmi 
tekintelyenek fentartâsâra es teriileti 
epsegenek biztositâsâra, — hosszu ev- 
tizedek utân — kardiâhoz nvulion es i 
fegyverbe szolitsa nepeit!

Elso ellensegiink, akire sujto pallosun- 
kat felemeltiik, mâr megtort. Sok dia- 
dalmas iitkozet utân, ellenâllo kepesse- 
ge szetmorzsolva. Belgrad a mienk es 
nines messze mâr az ido, mikor tokele- 
tesen osszetorve, megsemmisiilve biin- 
hodik vetkes konnyelmusegeert.

Eszakon a dicsd hadi tettek lâncolata 
hoz fenyt es becsiiletet a diadalmasan 
lobogo zâszloinknak.

Az utânunk jovo nemzedeknek szâm- 
talani hostett fog tiindoklo pelda gya- 
na'nt szemei elott lebegni es a verâz- 
tatta csataterekbol orszâgaink ujult ero- 
vel fognak megindulni egy dicsoseges 
szebb jovo fele.

Eskiijehez hiien es mindenkor keszen 
forro'n szeretett Legfelsobb Hadurâert 
es egy nagyobb, hatalmasabb Magyar- 
orszâgert es Ausztriâert vert es eletet 
aldozni, halad a vedero a hadak utjain. 
Ha a Seregek Ura ugy akarja es a csa- 
tak Istene tovâbbra is kegyes marad 
hozzâ: ujabb es ujabb sikerek fele tart, 
es gyozelmet gyozelemre arat.

Eljen a kirâly! Eljen a haza!
♦

Az udvari konyvfâr hadi irodalmi gyiijtese.
A becsi udvari konyvtâr a most folyo vi- 

lâghâboruval bârmikeppen osszefiiggo iro
dalmi munkâlatok gyiijteset hatărozta el. 
Kiilonosen azok a nyomtatvânyok becsesek, 
amelyek nem keriiltek a sajto piacâra, hogy 
igy a keso utokor ezen irânyban is becses 
adatokhoz jusson. Ezen torekves azonban 
csak ugy fog eredmennyel jârhatni, ha az 
udvari konyvtâr ezen mozgalma a târsada- 
lom minei szelesebb retegeben fog tâmoga- 
tâsban reszesiilni. Az udvari konyvtâr igaz- 
gatosâga ez uton is a nagykozonseghez 
fordul kerelmevel, kijelentve, hogy minden 
legesekelyebb kiildemenyt is hâlâs koszo- 
nettel nyugtâz.

orvosi

Udiilbhely Merânban.
A merani iidiilokeriiletben tisztek es le

genyseg reszere 1200 hely biztosittatott ma- 
gânosoknâl. Tisztek ingyenes hely elnyere- 
se irânti kerelmiikkel az innsbrucki kato- 
nai parancsnoksâghoz forduljanak.

Ha az iidiilohelyek nem ingyenesek, ak- 
kor a teljes ellâtâsert tisztek reszerol napi 
ot korona, a legenyseg reszerol pedig napi 
ketto korona fizetendo.♦

A sebesiilt legenyseg magânăpulâsa. 
megsziint.

A honvedelmi miniszter december ho 
3-val besziintette a sebesiilt legenysegnek 
magânâpolâsba valo elbocsâtâsât. Pot- 
zâszloaljankent lâbadozo osztagok âllittat- 

, nak fel, hol katonaorvosok feliigyelete alatt 
nyer tovâbb âpolâst a korhâzakbol elbo- 
csâtott legenyseg. Ezen lâbadozo osztagok 

! parancsnokaivâ nyug. torzstiszteket fognak 
I kinevezni, kikhez a szolgâlat ellâtâsâra ket 
I nepfolkelo tisztet osztanak be.

Budapesten egy lâbadozâ osztag mâr meg
, is kezdette miikodeset.

Ai honvedelmi miniszternek e nagyon 
iidvos rendelkezese ăltalânos megelegedest 
kelt,! mert a falvakon alig jutottak 
kezelesbe sebesiilt harcosaink.

,1
Unnepelyes eskii.

A nepfolkelo ujoncok iinnepelyes
I te'elet folyo ho 6-ân, vasârnap tartottâk 

nee;.
I Az 1. es 30. honvedgyalogezred, az I. 

honvedhuszârezred es az 1. honved tâbori 
âgyusezred ujoncai az I. FerencJozsef hon
ved, gyalogsăgi laktanyâban delelott 9 ora- 
kor, a 29. honvedgyalogezred ujoncai a 
Budaorsi-uton levo uj laktanya udvarân 
delelott 10 ora 30 perckor tettek le iinne- 
pelyesen az eskiit.

Az I. Ferenc Jozsef honved gyalogsâgi 
laktanya udvarâra kivonult ujoncok felett 
a parancsnoksâgot Peterdy Ldszlo ornagy, 
a 3Q. potzâszloalj paranesnoka; a Budaorsi- 
utop levo uj laktanya udvarăra kivonult 
ujoncok felett pedig: Szilâgyi Bela szâza- 
dosj a potzâszloalj paranesnoka vette ât a 
parancsnoksâgot.

A kivonult ujoncokhoz magyar es nemet 
nyelven a paranesnokok lendiiletes besze- 
det inteztek.

Az eskii letetele elott a legenyseg reszere 
a fovâros kiilombozo templomaiban isten- 
tiszteleteket tartottak.

❖

eskii-

Kiilfoldrol bevonultak utazâsi koltsegei.
Honvedelmi miniszteri rendelet szerint a 

mozgositâs alkalmâbol kiilfoldrol bevonult 
nem tenylegeseknek kiilfoldi tartozkodăsi 
helyiikrol a monarchia hatârăllomâsâig fel- 
meriilt utazâsi koltsegei — amennyiben a 
kiilkepviseleti hatosâgok reszerol meg meg 
nem tortent volna — utolag terittetnek meg.

A kiilkepviseleti hatosâgok az âltaluk ki-
fizetett utazâsi koltsegeket az illetok ok- 

1 mănyaira (ajânlati lapokra, katona (hon- i 
I ved) igazolvânyra, stb.) râvezetik. 
i Amennyiben ily kiilfoldon tartozkodo 
nem tenylegesek emlitett utikoltsegek meg- 
teriteset kerelmezik, ebbeli kervenyeik, a j 

; mgjeldlt okmânyokkal folszerelve a honve- K., Zangen B., Mr. Heatman, bâro Wrarda 
1 delmi miniszterhez terjesztendok fol.

Legenysegi jelentkezo helyiseg.
A m. kir. honvedkeriileti parancsnoksâg 

epiileteben levo if jusâgi cellovo helyiseg a 
sebesiilt es beteg legenyseg jelentkezesere 
utaltatott ki. Az ifjusâg lokikepzese csak 
rovid ideig fog sziinetelni; addig, mig uj 
megfelelo helyiseget nem fognak kiutalni a 
cellovo tanfolyamok szâmâra.

Tiszti kard viselese.
Mindazon szâmellenorzo tisztviselok, kik 

lovas csapatoknâl mint szâmvevok mii- 
kddnek, a hâboru tartamâra gyalog tiszti 
kardot viselhetnek.

Hâzassâg.
Kisgeszeni Szabo Ilonka es Mitternburgi 

Mitterpacher Gusztâv es. es kir. 101. gya- 
logezredbeli t. fohadnagy, magy. kir. âllam- 
vasuti hivatalnok hâzassâgot kotottek Sze- 
geden 1914 november 15-en.

*
Vaskorona; end egy fohadnagynak.

O csâszâri es apostoli kirâlyii Felsege 
legfelsobb elhatărozăsâval: az ellenseg; elott 
tanusitott vitez es eredmenyteljes majfatar- 
tăsa elismereseiil: Klemann Istvan, 41 hon- 

i ved tâbori ăgyusezredbeli fohadnagynak, a 
hadidiszitmenyes 3. osztâlyu Vaskoronâ- 

; rendet dijmentesen adomânyozta.

Sport.
Az Urlovasok Szovetkezete

1915. evi versenyeit az 1913. evi keretben es 
lenyegeben az akkori hatârnapok niegtar- 
tâsâval irta ki es pedig:

Alag. Tavaszi meeting: mârcius 28, 30. 
Âprilis 1, 4, 5, 7, 9, 11. 

| Pozsony: mâjus 3, 5.
Alag. Nyâri meeting: junius 3, 6, Ș, 10, 13. 
Siofok: julius 6, 8, 10, 11, 
Alag. Szeptemberi meeting:

7,

13. 
szeptember 5,

8, 10, 12.
Alag. November! meeting: 
7.6.

november 4,

X

miatt az urlovas 
evben elmarad, he- 
illeto urlovasoknak

Az Urlovasok Szovetkezetenek pozsonyi 
pâlyâjân levo tribiin-helyisegeiben 500 kato- 
nât szâllâsolnak el.

X
A hăborus viszonyok 

lovak kiosztâsa az 1914,
I lyette az Url. Szov. az
J hăborus emlekermet szândekozik âtnyujtani,

X
Az Urlovasok Szov. is kivette a reszet 

a hadi jotekonysâgbol, amennyiben a Voros 
kereszt reszere 5000 K-ât, a hadbâvonultak 
csalâdtagjai reszere 5000 K-ât adomânyo- 
zott; alagi telepen 16 sebesiilt befogadâsâ- 
ra hadi kisegitd korhâzat tart fenn.

X . '
■ Az Urlovasok Szovetkezete a hadi kol- 
csonre 100,000 koronât jegyzett.

X
A siofoki versenypălya talajânak megja- 

vitâsa folyamatban van.
X

Az 1914. evben a legtobbszor Iovagolt ur
lovasok sorrendje a kovetkezo: Reiter J. 
fhgy, Mr. Harrison, Sibrik S. szâz., Krause

J. fhgy.



fl haboruh geszth^stotisztihaja.
A most dulo gigâszi merkozes nagy 

arânyai Ikozepette, amikor Europa kultur 
es katonai nagyhatalmai — egypâr kisebb 
âllam bevonâsâval — elet-halâl harcot 
vivnak, aimikor t&bb' millios hadseregek a 
a modern teknika minden csodâs alkotâ- 
sâval felszerelten a vegso leheletig kuz- 
denek, termeszetszieriileg felvetodik an- 
nak kerdlese, vajjon a fegyverteknika fej- 
lodese az ernberi vesztesegek fokozatos 
nagyobbodâsât vonja-e maga utân?

Hosok veretol pirosult csatamezok 
nagy temetoiben fagyos, most mâr holepte 
hantok alatt sok ezren alusszâk orokke 
tarto âlmukat csondes, Ikonnyii pihenes- 
ben . . . Diibdrgo vonatok sokasâga ro- 
hanva futja ât a komor, elfakult teii tâja- 
kat, hogy szenvedo sebesiiltjei mielobb a 
gondos âpolâs meleg hajlekainak puha 
âgyaiba keriiljenek .. . A legjobb opti- 
mizmussal is oly benyomasok ez<ek, mint- 

ha a jelen hâboru lefolyâsâban sokkal ve-ț gyiijto fogalom alatt az osszes harci teny- 
ked'eseket erti) arânyszâmai neha nem 
lesznek egyenlok (jo lohatâs, rossz vede
kezes es fordiitva); a ketto kozti kiilonb- 
seg azonban nem lesz sohasem nagy.

Megnyugvâssal tolthet el mindenkit az 
a tudat, hogy a modern lovedlekek miffi- 
ârdjainak sines eletsoprobb hatâsa, mint 
volt az a tokeietlen elbltoltd fegyverek 
korăban, amikor a lomha jârâsu golyok 
blol szinte ki lehetett terni.

Bodo Janos honv. fohadnagy.

reseblbnek mutatkozna a multnak bârme- 
lyikenel, hogy a humanlitas hirdetese mel- 
lett a fegyverek meg tobb eletpusztitâst 
vegeznek.

Egy kiilfoldi neves âllamferfiu is nem- 
regiben arro.1 cikkezett, hogy az ujabb 
hâboruk rriennyjiyel borzalmasabhak. De 
a laikusok nagy tomege is abban a meg- 
gydzodesben el, hogy a harcok mezejen a 
halal mindjobban terjeszti ki kegyetlen, 
fekete szârnyait . . .

Az alâbbi grafikon Nagy Friigyes kor- 
szakâtol, az orosz-japân hâboruig, halot- 
takban es sebesiilt ekben a vesztesegek 
âtlagos szâzalekât tiinteti fel. Kozel ket 
szâzad statisztikâjâbol alkothatunk kovet- 
keztetesekhez fogalmat. E hosszu ido 
alatt a fegyverek oly nagy fejlddesen 
mentek keresztiil, hogy ezen adatok min- 
denfelle latoligatâsnak tamponjtul szolgâl- 
hatnak.

Lâtjuk, hogy a vesztesegek nagysâga 
vâltakozo. Tovâbbâ, hogy a szâmok sem ^t stb.) a szolgălati szabâlyzatban eloirt 
kovetkezetes novekedest, sem csokkenest; mervben megidetik.

nem mutatnak, hanem egy bizonyos maxi
mum es minimum kbzti ingadozâst.

Ha tehât ket szâzad hadviselesebol azt 
lehet megallapitani, hogy a vesztesegek 
e>gy atlagos — emberileg elfogadhato — 
szâm (eddiig kb. 12%) koriil forognak, ugy 
joggal lehet szamitani arra, misaerint a 
most folyo vilâghâboruban, valamint jo- 
voben sem lesz ettol lenyegesebib az el- 
teres

Hogy ez az ernberi esz minden kigon- 
dolhato furfangjâval fokozott lohatâs da- 
câra sem eretik el, annak magyarazata 
abban rejlik, hogy az alkalmazkodo hadi 
elme raffineriâja a vedekezeshez, az elony 
csokkentesehez milndiig megtalâlja a leg
jobb modot, eszkdzt es ellenhatâst.

A multnak tapasztalataibol szabâlyul 
fel lehet âllitani azt a tetelt, hogy a vesz
tesegek jbvoben is csak az eddigi âtilag 
koriil lesznek es az ettol valo esetleges 
kisebb elterest csupan az togja befolyâ- 
solnii, hogy a lohatâs es a vedekezes (e

Tâviro, tâvbeszelo es tâvjelzd 
szolgâlatban allo katonai âllomânyu sze- 
mely orszolgăiatban ăllonak tekintendo. 
Ezekre ugyanazon szabâlyok mervadok, 
mint az orson allo orszemekre. Biinteto jogi 
szempontbol is igy iteltetnek meg, viszont 
mindama jogok birtokâba lepnek, amelyek 
az orszolgăiatban âllokat (fegyverhasznâ-

HEntaosktidesek a hadbavonuitakrol.
Eldfizetdink kivânsâgâra hadbavonult 

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

Illetekes helyekhez intezett kerdezosko- 
deseinkre e heten ismet szâmos hadbavonult 
sorsârdl adtunk hirt hozzâtartozdiknak. 
Ezek koziil ez uton is kdzoljiik:

Benko Jozsef cs. es kir. 2. sz. gyalogez- 
red gepfegyver osztagbeli fegyvermester ok- 
tober ho 10-en Nowo-Miasto melletti iit- 
kozetben megsebesiilt es a hadosztâly 
egeszsegiigyi intezet utjân âpolâs vegett a 
mbgottes orszâgresz egy gyogyintezetebe 
szâllittatott Jelenlegi tartozkodâs’ helye 
utân tovăbb kutatunk.

*
Dr. Bertalan Zoltdn, a 19. tâbori va- 

dâszzâszloalj hadaprodjârol azon szomoru 
hirt vettiik, hogy augusztus 28-ân Paolow 
mellett (Lublintol delre) lefolyt iitkozetben 
hosi halâlt halt. Eltemetesi helye ismsretlen.

Tompa Gabriel cs. es kir. 2. sz gyalogez- 
red 5. szâzadbeli egyeves onkentes a Prze- 
mysl melletti Meriszow kozsegnel meg 
augusztus ho 8-ân megsebesiilt, de elszâlli- 
tăsa kozben az ellenseg âltal koriilfogatott. 
Valoszinii tehât az a felteves, hogy sebesiil- 
ten orosz fogsâgba keriilt.

*
Vass Istvan hadnagy utân meginditott 

nyomozâsunkra azt a felvilâgosităst nyer- 
tiik, hogy nevezett hadnagy a 24. honved- 
gyalogezred II. zâszloaljănâl sohase szol- 
gâlt es ott ismeretlen. A kerdezoskodeskor 
megadott adatok tehât helytelenek voltak.

*
lzsd Vendel 20. honved gyalogezredbeli 

honvedrol december ho elsejerol keltezve 
azon orvendetes kozlest kaptuk, hogy jelen- 
leg az ezred 4. szâzadânâl szolgâl es egesz- 
seges.

*
Kupai Istvân 10. hgye. 11. szâzadbeli hon

vedrol illetekes helyen kozlik veliink, hogy 
a Krako melletti harcokban megsebesiilt es 
valamelyik korhâzba keriilt Tovâbb kerde- 
zoskodiink.

*
Hajdu Gyula 10. hgye. 9. szâzadbeli hon- 

vedpottartalekos ugyancsak Krako mellett 
sebesiilt meg es valamelyik korhâzba szâl- 
littatott. Itt is tovâbb kerdezoskodiink.

*
E heten a kovetkezok sorsa felol kertunk 

illetekes helyeken felvilăgositâst:
Bergl Rezso 1. nepfelkelo gyalogezred 1. 

szâzadbeli nepf. hadnagy
Dr. Csernyânszky Gyula 31 honv. gy, 

ezredbeli e. e. onkentes es
Son ogyi Jozsef 18. nepf gy. ezredbeli 

nepfolkelo.

Dr. Grosz egyetemi tanâr — f 'torzsorvos.
O csâszâri es apostoli kirâlyi Felsege leg- 

felsobb elhatărozâsâval: dr. Grosz Emil 
udvari tanâcsost, a szemeszet nyilvânos 
rendes tanârât a budapesti egyetemen, a 
hâboru tartamâra a honved orvosi tiszti- 
karban 1. osztâlyu fotorzsorvossâ legke- 
gyelmesebben kinevezni meltoztatott.



Elesett hbsDh.
Adrin Miklos hpd 32hgye
Ady Lâszlo hpd 21hgye
Ambrus Andrâs foh 21hgye
Bâno Mano hdgy 21hgye
Becze Istvân hdgy 21hgye
Beres Gyula szds 45hmenzlj
Bîstall Gyula alezr 25hgye
Bihari Jozsef hdgy 21hgye
Blasko Bela hpd 9hgye
Blauhorn Lajos foh 17hgye
Creniân Aurel szds 21hgye 
Csausz Erno zis 21hgye
Domiczek Gyozo orn 45gye
Ebenspanger Andor szds 20hgye
Eckstein Gusztâv hpd jl orm 102gye
Elmer Lâszlo szds 62gye
Erdodi Gyorgy hdgy 21hgye
Erlacher Jozsef szds 77gye
Fodor Istvân 21hgye
Fried Rezso hdgy 15 cs es kir. nepfgye
Fiilop Âkos hdgy 24hgye
Fiirthmaier Jânos foh 5hatvad szd
Glancz Ârmin szds 22hgye
Groger Rezso hdgy 15 cs. es kir. nepfgye 
Grohmann Kâroly szds 20gye
Grosz Fiilop zis 21hgye
Gruber Erno zis 21hgye
Hasenohrl Gyozo hdgy 15 cs. es kir. nepfgye 
Hollaki Bela foh 24hgye
Hoschna Alfred hdgy 91gye 
IJyhlik Ferenc hpd 32Lgye 
Jakab Kâroly hpd 21hgye
Kastner Kâroly hdgy 6tvadzlj
Kâtai Pâl szds 9hgye
Kepes Jeno hpd jl orm 19hgye
Kercso Andrâs zis 21hgye
Klein Izidor hdgy 31hgye
Klesz Jozsef zis 31hgye
(Griinberg) Kohn Leisor hdgy 15gye 
Konya Sândor hdgy 21hgye 
Koref Erno zis 15gye 
Koriak Lâszlo zis 12hgye 
Kovâcs Aurel szds 21hgye
Kreisel hdgy 14 cs. es kir. nepfgye
Kristosek hdgy 31hgye 
Kupferschmid Kâroly orn II cs. es kir.

nepfgye
Lampalzer Ferenc zis 28gye 
Leber Gyula hdgy 21hgye 
Letai Balâzs hpd 21hgye
Lichter Jânos foh 22hgye gpog
Linkes Gyozo foh 21hgye
Litschauer Lajos hdgy 22hgye
Luntz Ivo dr. hdgy II. cs. es kir. nepfgye
Malek Kâroly hpdjl 32Lgye
Melhuba Adolf hdgy 88gye
Merwald Rezso hdgy II. cs. es kir. nepfgye
Nemeth Istvân hdgy 45hmenzlj
Nemeth Jozsef hdgy 21hgye
Nemeth Vilmos foh 22hgye 
Oberbacher Frigyes szds 28gye
Ondrak hdgy 14 cs. es kir. nepfgye 
Orbân Pâl orn 24hgye
Pâl Andor hdgy 22hgye
Palczer Ede hdgy 21 hgye
Pauli Kamill hdgy 21hgye 
Paurer Kâroly foh 22hgye 
Penkel Alajos hpd 13Lgye
Petermann Nândor hdgy 15 cS. es kir. 

nepfgye
Petocz Kâroly hdgy 31hgye
Pollitzer Erno dr. hdgy 62gye
Pulay Istvân szds 19hgye

Radossevich (szokolovâci) Jânos hdgy 
7tvadzlj

Reimann Gyula foh 28gye 
Repeczky Andrâs hdgy 21hgye 
Richter Leo hdgy 15 cs es kir. nepfgye 
Robitsek Mor hdgy 21hgye 
Rosenberger Lajos zis 22hgye 
Rotter Frigyes zis 57gye 
Rumy Sândor foh 21hgye'
Sanchez de la Cerda Albert foh legh oszt 
Schmidt Jozsef hdgy 21hgye 
Schneider Kâroly zis 35gye 
Schrom Frigyes zis 64gye
Schubert Rafael hdgy 13 cs. es kir. nepfgye 
Sinka Jozsef hdgy 28gye
Somforean Arzen hdgy 32hgye 
Sreiber Nândor dr. hpd jl 9hgye 
Stieber Kâroly foh 82gye 
Strânsky Jaromir hpd 32Lgye 
Sychrava Gyorgy szds 91gye 
Szabo (oroszhegyi) Lajos Gyorgy foh

24bgye
Szallos Istvân hdgy 21hgye 
Sziberok Ferenc hdgy 9hgye 
Sz'lâgyi Miklos hdgy 21hgye 
Tahora Pâl hpd jl 20hgye 
Thym Otto hdgy 4tgye 
Untereiner Ferenc hpd jl orm 28gye 
Urbach Zdenko dr. hpd 102gye 
Vadâsz Ferenc foh 22hgye 
Vâradi Geza zis 32hgye 
Vâry-Olvaszto Ârpâd zis 32hgye 

, Vas Istvân hdgy 24hgye
Verboczy Kâlmân foh 21hgye 
Vigh Lajos foh 32hgye 
Vitâlyos Gâbor dr. hdgy 24hgye 
Wald Frigyes zis 12hgye
Weinberger Dâniel hdgy 6 m. kir. nepfgye 
Weissenstein Oszkâr hdgy 28gye 
Willner Simon hdgy 6 m. kir. nepfgye 
Winkler Jânos hdgy 21hgye
Wissky Âgoston szds 32hgye 
Wiirth Gâbor zis 60gye 
Zatloukal Vladimir hdgy 35gye 
Zdunic Zvonimir hpd 28hgye 
Zitka Adolf foh 14 cs. es kir. nepfgye

A katonâk karăcsonyi ajândeka.
A harcvonalban levo csapatainknak kiil- 

dendo karâcsonyi. ajândekok kiszâllitâsa 
termeszetszeriileg sok nehezsegekbe iit- 
kozik. Ezen kerdes vegleges megoldâsâig 
kezenfekvo az a gondolat. hogy a kato- 
nâknak szânt ajândekainkat a harcterre 
potlâskent utibainditott csapataink vigyek 
fl a harcvonalban levo bajtârsaknak. Bar 
â potlâsra szânt csapatok csak bizonyos 
idokbzbkben indittatnak utba, megis ily 
modon biztositottnak tekintheto, hogy ezek 
a csomagok egyâltalân megerkeznek ren- 
deltetesi helyukre. A gyiijto âllomâsok, 
egyes lelkes gyiijtok tehât a leghelyeseb- 
ben cselekszenek, ha az ajândekokat a pot- 
testparancsnoksâgoknak kiildik el, azon 
hatârozott kijelentessel, hogy ezen csoma
gok a harcteren levo katonâknak szânt ka
râcsonyi ajânde'k. Kivânatos, hogy ezen 
csomagok legkesobib december iho 12-ig a 
pottest parancsnoksâgokhoz beerkezze- 
nek. A pottest parancsnoksâgo'k ily erte- 
lemben utasitâst kaptak, hogy az ilyen cel- 
ra erkezo adomâtiyokat elfogadjâk es gon- 
doskodjanak, hogy azok a harcvonalba 
tenyleg kiszâllittassanak.

Hatonai tanâcsatfâ.
Kerdes: Mikor kail a nepfolkelo bemuta- 

to-szemlen megjelenonek kerelmezni az on- 
kentesi karpaszomâny viselhetesenek enge- 
delyetj?

Felelet: Az onkentesi karpaszomâny vi- 
selhetesere engedelyt a nepfelkelo bemuta- 
to-szemlen a bemutato szemlebizottsâgtol 
kell kerni es egyben a jogosultsâgot ok- 
mânyszeriileg igazolni. Ha ezt elfogadjâk, 
akkor az engedelyt azonnal râvezetik a 
nepfelkelo igazolvânyi lapra.

❖
Kerdes: Ocsem 1912-ben soroztatott be 

es meg azon ev oktobereben bevonult a 
szegedi 5. honvedgyalogezredhez. 1913. ev-

■ ben sulyos betegsegbe esett s ennek kovet- 
kezmenyekep vegleg elbocsâjtatott. Ker- 
dem: meg kell-e jelennie a most folyâ nep
felkelo bsmutato-szemlenel?

Felelet: Amennyiben fivere 1891. evben 
sziiletett, ez esetben egyelore nem kell je- 

j lentkeznie; ellenkezo esetben azonnal je- 
i lentkezzek az illetekes honved kiegeszito 
I parancsnoksâgnâl.

*
Kerdes: Folyo evi november ho elejen 

tartalekos hadnaggyâ lettem eloleptetve, 
azonban meg a mozgosităs elrendelesekor, 

; mint polgâri âllâsomban nelkiilozhetetlen a
■ honvedelmi miniszter bizonytalan idore fel- 
mentett a bevonulâs aloi, Minthogy igy 
minden nap parancsot kaphatok a bevonu- 
lâsra, kerdem: felszerelesi jârulekomat hol 
kaphatom mâr most meg, hogy elozetesen

I idejeben felszerelhessem magamj?
Felelet: Mindaddig, mig tenyleges szol- 

gâlattetelre be nem hivatik, nem illeti meg 
a feszerelesi jârulek, tehât azt majd bevo- 

'nulâsakor âllomânyilletekes csapattestenek 
gazdasâgi hivatalânăl kell kerelmeznie.

Szemelmjek orosz lopohbol.
Evek ota rendszeresen foglal'kozik az 

orosz sajto az orosz hadsereggel. Kiilonbo- 
zo szempontokbol vilâgitja azt meg.

Az orosz-japân hâboru utân Mensikoff a 
legnevesebb orosz publicista, akinek min
den cikket a câr felolvastatja magânak azt 
fejtegette, hogy az orosz hadsereg verhe- 
tetlen. Az orosz katona a vilâg legjobb ka- 
tonâja. A kudarc nem az orosz katonâkon 
mult, hanem az orosz hadsereg idegen 
nyelvii generâlisain. A kudarcot az idegen 
generâlisok okoztâk - nem tudni nem-e 
tervszeriien — Rennenkamp. Stossel, Ple'h- 
we stb. stb.

Eme akkor nagy feltiinest kelto cikkere 
most nemregiben Mensikoff vezercikkben 
inutatott râ a „Novoje Vremjâban“. Meg- 
jegyzest nem fiizott hozzâ, de mindenki 
eltalâlja, hogy Rennenkamp tâbornok- 
nak a Mazuri tavaknâl szenvedett oriâs 
vesztesegere celzott.

Mensikoff szerint a csuzimai katasztro- 
fât a lengyelek ideztek elb, akik a hadi- 
hajokon mint hajogepeszek es technikusok 
voltak alkalmazva.

Az orosz sajto az orosz hadsereget ugy 
szâmra nezve, mint felkesziiltseg tekinte- 
teben a vilâg bârmely hadserege fele he-



az orosz had- 
mint a japan 
katasztrofâlis 
Sipkânâl es 
tonkre verte

verniifik.
A hadsereg ellen az orosz sajtonak soha 

sem szabad irni, azt csak dicserni szabad. 
Pedig az orosz hadsereg nagyon sok vesz- 
tett hâborut viselt. 1877-ben 
sereg sokkal erosebb volt, 
hâboruban, dacâra ennek 
vesztesegeket szenvedett 
Plewnânâh Osman basa itt 
az orosz hadsereget.

Ha az orosz hadsereg tenyleg olyan eros 
s verhetetlen, miert hagyta, hogy a berlini 
kongresszus alkalmâval Andrâssy Gyula 
akkori kulugyminiszter diktâljon. Miert 
tiirte, hogy okkupâlja Boszniât?

Miert vâgta zsebre az orosz kiiliigymi- 
niszter Andrâssy akkori kifelenteset. „ko- 
szonje meg Oroszorszâg, hogy a monarkia 
nem hasznâlta. fel a kedvezo alkalmat?“

Az orosz kulugyminiszter hallgatott, 
miert nemesak erezte Andrâssy igazât, ha
nem azt is tudta, hogy Andrâssy hâta md- 
gott âll a'monarkia eros es harcvâgyo had- 
serege.

Tsalingarian Jakab.

Szeitaztoi es hiadohiuatali iizenetek
G. Peter segedjegyzo, Biharrosa es Sze- 

csi Jânos Pola: mai szămunk katonai ta- 
nâcsado rovatâban vălaszoltunk kerdeseik- 
re. — Dr. B. Gezdne, Budapest. A kozolt 
adatok nem voltak helyesek es igy utânjâ- 
râsunk — mint azt a „Kerdezoskodesek a 
hadbavonultakrol" cimii rovatunkban is 
megirjuk — hiabavalo volt. Sziveskedjek a 
pontos adatokat nekiink ujbol megirni 
es akkor szivesen jârunk meg egyszer utâ- 
na a kerdezoskodesenek, — K. Joldn, Also- 
kubin. Kerdesere mâr mai szâmunk kato
nai tanâcsado rovatâban megtalâlja a vâ- 
laszt. — Gr. Bernât, Dusnok. Rockenstein 
Jozsefrol meg eddig nem kaptunk hirt. Meg- 
surgettiik.

Felelos szerkeszto:
Dr. SIMON ELEMeR orszdggy. kepviselo.

lyezi; sot nemely orosz publicista annyiraț igy lehetetlen az orosz hadsereget meg- 
ment, hogy szembeâllitotta az egesz Euro
pa hadseregevel.

Az orosz lapok a vilâghâboru alatt sta- ’ 
tisztikâval bizonyitjâk, hadseregiik fole-î 
nyet. A statisztikât a kovetkezoleg âllitjâk 
fel: Oroszorszâg lakossâga 160 millio, en
nek ketharmadresze asszony, gyermek es ! 
dreg, egyharmadresze pedig fegyverkepes. 
Ezek szerint Oroszorszâgnak tobb mint 50 
millio fegyverkepes polgâra van.

Ennek a nevetseges felâllitâsnak. amely 
kifelejti Oroszorszâg vagyoni kesziiletlen- 
seget, tovâbbâ municio hiânyât, ami az 50 
millio katonâhoz sziikseges volna, csak az 
angol es francia sajto esett âldozatâul.

Az angol es francia sajto hiven âtvette 
es kozolte az orosz statisztikât.

Az orosz hadsereg verhetetlenseget es 
Oroszorszâg biztos helyzetet, a berlini 
kongresszus utân Andrâssy Gyula kuliigy- 
minisztersege alatt, — amikor szinten fe- 
sziilt volt a viszony Oroszorszâggal Bosz- 
nia-Hercegovina okkupâlâsa miatt — 
Tatiscseff orosz publicista, ki a berlini 
orosz nagykovetseg magasrangu tisztvise- 
loje volt, kovetkezoleg ecsetelte: Ha 
benniinket ellenseg tâmad meg, annak. ha 
eredmenyt akar elerni, legelsosorban 
Moszkvât kell elfoglalnia.

Ehez pedig Europa egesz hadserege ke- 
ves, mind Napoleon sorsâra jutna, Moszk- 
vâig annyi az erod, es a termeszetes aka- 
dâly, hogy keptelenseg addig bârmely el- 
lenseges haderonek eljutni.

Ezutân a cikk utân indult meg a szovet- 
segi târgyalâs Franciaorszâg es Oroszor
szâg kozott, amely târgyalâsokban Tatis
cseff nagy szerepet jâtszott.

Ugylâtszik Franciaorszâg akkor mâr el- 
felejtette, hogy Napoleont nem az orosz 
hadsereg âllitotta meg utjâban, hanem az 
orosz tel, amely Napoleon hadsereget fel- 
kesziiletleniil talâlta. Napoleon ugyanis 
nyâri ruhâban — nyâri felkesziiltseggel ve- 
zette hadsereget Moszkvâig.

Most is az orosz sajto az iddjârâsban 
bizik.

Naprol-napra talâlunk cikkeket az orosz 
lapokban, amelyek azt hangoztatjâk, hogy 
a szovetsegesek nem vontathatjâk fel 
âgyuikat es trenjiiket a ho miatt. Elfeledik 
azonban azt. hogy a szovetsegesek okultak 
Napoleon balsikeren es ellâttâk magukat 
szânokkal es minden olyan eszkozzel, a 
rtiely az orosz tellel megbirkozik. i

Nagyhangu cikket kozdl egy orosz pub
licista a Novoje Vremjâban, egy beszelgc- 
tesrol, amelyet meg mâjusban Berlinben 
egy vezerkari ezredessel folytatott.

— Berlinben talâlkoztam — meseli e cikk 
iroja — egy jo ismerdsdmmel, aki 15 ev- 
vel ezelott meg hadnagy volt, most pedig 
ezredes a nemet vezer'karban. 0 maga el- 
ismerte a beszelgetes sorân. hogy az orosz 
hadsereg verhetetlen. Ezen meggyozode- 
set azzal bizonyitotta, hogy az orosz 
hadsereg visszavonulâsânak nines hatâra, 
Ha Ibevonulunk Varsoba, az orosz hadsereg 
visszavonulna Moszkvâba, ha kovetjiik 
oket Moszkvâba, visszavonulnak Kazân- 
ba, Kazânbol Szentpetervârra es igy Vla- 
divosztokig. A nemet hadsereg ezt a hatal- 
mas visszavonulâst nem tudnâ kovetni es

muesztergălyos jâtek-âruhăzâban
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Ărjegyzek bermentve.

HERMES
MAGYAR ALTALANOS VÂLTO- 
UZLET RESZVENY-1ÂRSASĂG

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

Fiokpenztărak : V., Nâdor u. 5. (Tozsde- 
palotat; Vil., Răk6czi-ut 20.; VII., Baross- 
t6r 16. szâm. — Wien-i fiok: I. Steck 
im Eisenplatz 3. (vorm. Felix Epstein).

Foglalkozik kiton’ai hâzassâgi ovadekok be- 
szerzâsâvel 6s az e câlra szii<s6ges ok- 
mănyok megsze-keszkset 6s benyujtăsât 
dijmentesen v6gzi el.

A lapot a „Kultigy—Hadiigy" lapvâllalat 
r-t. adja ki.

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

îl napoMan megjeknt:
HANTOS ELEMER 

orsz. kepv.

9 monarchia psnziigyi harc- 
hBszuItssgE, mozgositâsa es 

hadviselBSE
c. munkaja, amelyet a Magyar Tudo- 
manyos Akademia idei nagygyiilese 

a Levay dijjal jutalmazott.
A jelenlegi viszonyok kozott alig kep- 
zelheto munka, amely nagyobb erdek- 
lodesre tarthat szamot, mint Hantos 
muve, amely a katonai mozgosităs 
es hadviseles osszes gazdasagi es 
penziigyi kisero jelensegeit targyalja 
es kimutatja, hogy a monarchia nem
eș ak katonailag, hanem penziigyileg 
is teljesen felkesziilve nez elebe a 

hăborus bonyodalmaknak.
♦♦♦♦ Ara 3 korona. ♦♦♦♦

r

Pcsti Viktoria Bozmalom
Alapittatott 1866.

A legmodernebbtil berendezett malom, evi orlo- 
kepessege 1,500.000 metermâzsa buza es rozs.
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