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felhivAs a KOZONSEGHEZ!
Katonăink Karăcsonya.

December v6genek kozeledtevel mindnydjunk gondolata, sohajtdsa 6s 
meghatottsăga der6k, bător katonăink fel6 szăll, kik a szent karâcsony estet 
is tăvol szeretteiktol es puha otthonuktol tdbori tiizeknek fagyos vilaga 
mellett toltik. Az egesz nemzet, a nagy magyar tdrsadalom megmozdult, 
hogy a szeretet ajăndekait eljuttassa a hazdert kiizdo harcosoknak. A buda- 
pesti honved keriileti parancsnoksăg e nemes es sz6p mozgalomnak szol- 
gdlatdban All 6s keszseggel vdllalkozik arra, hogy Budapest szekes- 
fftvâros terîileterol, valamint Pest-P.-S.-Kiskun, Jâsz- 
hagykun-Szolnok, Bâcs-Bodrog, Baranya, Somogy, Tolna- 
es Feher vărmegyek terîileterol a harcterre elkiildOtt osszes 
honv6d es n6pfelkelo csapatok szdmdra, tekintet n61kiil arra, hogy gyalogsag, 
lovassdg, vagy tiizerseg es tekintet n61kiil arra, hogy az eszaki vagy deli 
harct6ren harcolnak, elszăllitja a kdzonseg ajăndekait. Vit6z katondinknak 
kivdltkepen sziiks6giik van tartos edessegekre (cukor, csokoldde, bonbon, 
kaldcs, kakao, aszalt deli gyiimolcs pl. fiige stb., konzerv pl. szardinia, 
alma, dio, mandula stb.) tedra, szeszes italokra, de csak kis iivegben; 
dohănyra, cigarettapapirra, szivarra, pipăra, szuks6gleti tdrgyakra (szappan, 
festi, zsebk6s, szarvas-faggyu, vazelin, gomb, cerna, vastag tii, szalag, 
tdbori-levelezolap, ceruza stb.) Termeszetszeriileg keszpenzt is kbszonettel 
fogadunk, melyet — eppen, mert ismerjiik a csapatok sziiks6gleteit — 
lehetd legpraktikusabban haszndlhatunk fel.

A katondk kardcsonyi ajdndekdt kdrjiik bezdrdlag december 18. d. u. 
6 ordig a Budapesti Honv6d Keriileti Parancsnoksdghoz, Relle Sandor szd- 
zados cim6re (VIII., Jozsef-utca 48. I. emelet 68. ajto) eljuttatni, hogy a 
kiildem6nyeket idejekordn csapattesteikhez szdllithassuk. Eldre is hălâs 
kbszdnet a nemes ajdnd6kozoknak.

Karacsonyi szâmunk erdekes ds valtozatos lesz!
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9 hadi esaimpak napIDja.
A szerbektol kiuritett Belgrâdot csapa-
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A Kolubara folyonâl megvert szerbek fil- 
dozeset folytatjuk.

December 2.
A nemet csâszâr Boroszloban fontos ta- 

nâcskozâsokat folytatott Frigyes foherceg 
hadsereg foparancsnokkal, Kâroly Ferenc 
Jozsef foherceg tronbrokosiinkkel es Hot- 
zendorfi Conrad tâbornok, vezerkari fo- 
nokkel.

Torok sikerek Batum elleni elonyomulâs 
kbzben; Ardanutst elfoglaljâk.

Fezzanban — Tripolis deli reszen — fel- 
keles tor ki az olaszok ellen.

December 3.
A mazuri tavaktol keletre az oroszok ve

reseget szenvednek,
Rennenkampf tâbornok orosz hadsereg 

vezert felmentik âllâsâbol.
Arangjelovactol delnyugatra makacs har- 

cok folynak, a szerb tâmadâsok visszaverve.
Flandriâban es Altkirchentol nyugatra 

megkiserelt francia tâmadâsok meghiusul- 
nak.

Az angol hadseregben a tiszthiâny egyre 
erezhetobbe vâlik.

Nem hivatalos helyrol vett hir szerint 84 
ezer embert vesztettek eddig az angolok. 
Ezek koziil mintegy 50,000 Ypern es Arman- 
tieres melletti iitkozetekben esett el.

De Wett bur tâbornokot, a bur felkeles 
vezetojet, az angolok elfogtâk. 

December 4.
Nyugat-Galiciâban, Tymbark meliett, si

kerek az oroszok felett.
A mazuri tavaktol keletre folyamatban 

levo iitkozetek a nemetekre kedvezo siker
rel folytatodnak, ujabban ejtett foglyok szâ- 
ma 1200.

Arangjelovactol nyugatra es delnyugatra 
a harcok egyre tartanak.

Metztol delre francia vereseg.
Nemet sikerek La Bassee-nâl, az argon

nei erdokben es Altkirchtol delnyugatra.
Anglia, keleti partjain nagy elokesziilete-

ket tesz egy esetleges nemet partraszâllâs 
ellen es a franktireur harcot igyekszik meg- 
szervezni.

Torok sikerek Batumtol delre.
Egyiptomba az angolok vedelmere 

ausztrâliai es ujzeelandi csapatok szâllnak 
partra.

Az egylptomi angol kormâny, ugy hirlik. 
14,000 embert kenytelen Sudanba kiildeni 
az ott kitort lâzadâs ellen.

Kanada tovâbbi 31,000 katonât kivân 
Angliânak szâllitani.

A Beszkidekban betort ellent vissza- 
verjiik,

December 5.
A lengyelorszâgi nagy iitkozet kedvezoen 

folyik tovâbb.
Nyugat-Galiciâban elorenyomulni meg- 

kiserlo orosz eroket visszaverjiik, 2200 
orosz foglyul esik.

Rennenkampf orosz tâbornokot âllitolag 
letartoztattâk.

Arangjelovac es Gorni-Milanovac kozott 
a szerbek nagy haderoket vonnak ossze.

Altkirch melletti tâmadâst, a franciâknak 
sulyos vesztesegeket okozva, a nemetek 
visszaverik.

Sulyos angol vereseg Mesopotâmiâban.
Fegyveres osszekoccanăs a bolgăr—gorog 

hatâron.
Gorogorszâg — torok forrâsbol eredo 

hirek szerint — elokeszuleteket tesz a moz- 
gositâsra.

December 6. ,
A Kârpătokbol az oda betort orosz had

ero megkezdte a visszavonulâst.
Lodzt a nemet csapatok beveszik

Piotrkow-tol eszakra tbrekvo orosz csâ- 
patokat a nemet hadsereggel egyesiilten 
megverjiik.

Balkâni hadseregiink uj csoportosulâst 
vesz fel.

A Batum elleni torok offenziva elore- 
halad.

Az angolok a kiszăradt Mentalek tavat, 
Port-Saidtol delkeletre, viz alâ boritottâk, 

ezzel is megneheziteni akarvân a torok tâ
madâst.

December 7.
Kâroly Ferencz Jozsef foherceg tronoro- 

kost a nemet csâszâr a mâsodik 11. sz. 
westfâli huszărezred fonokeve nevezte ki es 
kinevezte Hotzendorfi Conrâd tâbornokot, 
vezerkarunk fonoket, az 5. gyalogos gârda- 
ezred fonokeve.

A Lodztol keletre es delkeletre gyorsan 
visszavonulo orosz eroket a nemetek tovâbb 
iildozik, elfognak mintegy 5000 katonât es 
16 âgyut loszerkocsikkal.

Piotrkow-nâl ujra tâmado orosz hadero 
ismet vereseget szenved

Dobczyce—Wieliczka vonalrol az oro- 
szokat eliizzuk; eredmeny: 5000-nel tobb 
fogoly, koztiik 27 tiszt.

Szerbiai haderonk uj felâllitâsa tervsze- 
rtien folyik, az ezt megakadâlyozni szânde- 
kozo ellenseges tâmadâsokat, sulyos vesz
tesegeket okozva, visszaverjiik.

Belgrâdtol delre sikerrel haladunk elo
re, elfogtunk 14 tisztet es 400 katonât.

Adschar kornyeken, Batumtol delre to
rok sikerek.

A torokok elfoglaljâk Sautschbulakot.
December 8.

Lodz kornyekerol visszavert orosz erok 
keletre a Miazgânâl csoportosulnak.

Lowicz melletti iitkozet meg folyamatban 
van.

Piotrkow melletti ismetelten megujulo si- 
kertelen tâmadâsokban az oroszok koziil is- 
met 2800 jut fogsâgunkba.

Souain kornyeken es Varennes, valamint 
Vauquois ellen sikertelen francia tâmadâ- 
sok.

Az argonnei erdokben nemet elonyomu- 
lâs.

„Prinz Eitel“ nemet cirkălo elsiilyeszt a 
chilei vizeken egy angol gozost.

Az angolok Sudanban proklamâljâk a 
had! âllapotot, mibol ottani nehez helyze- 
tiikre joggal kovetkeztethetni.



December 9.
A marokkoi vereseg Franciaorszăgot ar- 

ra kenyszeriti, hogy oda lenyeges eroket 
kiildjon le.

Tunisban a tuaregee torzse szent hâborut 
hirdet a franciâk ellen.

ii diplomâciai esemenptli is a liaho- 
ruval hapcsolatos eseminych napldja.

December 2.
A nemet csâszâr meglâtogatja a Czen- 

stochau mellett kiizdo magyar-osztrâk es 
nemet katonâkat.

December 3.
A nemet csâszâr visszater Berlinbe.
Miklos car a hadszanterrol az orszâg bel- 

sejebe utazott.
Az olasz kamarâban Salandra miniszter- 

elnok nagy beszedet tart Olaszorszâg ăltal 
a vilâghăboru kozepette elfoglalando âllâs- 
pontrol.

Szerinte az orszâgnak semlegessege da- 
câra mindig keszen kell lennie leterdekei 
megovăsâra es ezert a kormânynak mindig 
legfobb gondjât fogja kepezni a hadsereg 
es hadi tengereszet kello felkeszitese.

Az amerikai kormâny tiltakozâst j elent 
be Londonban a csak feltetelesen hadidug- 
ârut kepezo amerikai ârukkal szemben ko- 
vetett angol eljârâs ellen.

December 4.
Nemetorszâgban a nepfelkelok mâsodik 

osztâlyâba tartozok osszeirâsât rendelik el.
Oroszorszâg Japânban ăllitolag az ottani 

gyâraknâl 48 ăgyut rendelt.
Biilow herceg neveztetik ki nemet nagy- 

kovette Romăba.
Anglia kijelenti, hogy az amerikai hajo- 

zăst hadidugâruk utâni kutatâssal nem fog
ja a jovoben zavarni.

December 5.
Pasics-kabinet lemond.
600,000 angol ujoncbol 500 ezer csak oly 

feltetellel soroztatja be rnagat, hogy az or
szâg hatărain tul nem viszik.

Francia lapok tâmadjâk az uj sorozăso- 
kon kbvetett azon eljârăst, hogy teljesen 
gyenge es tiidoveszes egyeneket is besoroz- 
tak es ezzel fizikailag es erkolcsileg gyen- 
git;k a haderot.

Bulgaria megtagadja az oroszok reszere 
szoîo francia âgyuk atvitelet.

A portugăl miniszterelnok kozzeteszi, 
hogy az orszâg negy expedicios hadsereget 

szervezett afrikai szolgâlatra es egy otodik 
is keszen all tetszes szerinti hadszinterre 
valo utbainditâsra.

December 6. ,
Szerbia ăllitolag kesznek mutatkozott 

fegyveres segitseg elleneben Macedontănak 
a Wardarig terjedo reszet Bulgâriănak ât- 
engedni, mely ajânlata azonban visszautasit- 
tatott.

Franciaorszăgban az uj sorozâsok orvos 
nelkiil tartatnak meg, csakhogy a besorozot- 
tak letszâmât emeljek.

Az angol kormâny lefoglalja egy ottani 
hajogyârban a Chile reszere epiilo keszen 
levo „Almirante Latorre" nevii 28,500 ton- 
năs csatahajot, tovăbbă ket, Norvegia ăltal 
rendelt, pâncelost.

December 7.
Az uj szerb kormâny feje ismet Pasics 

lett, ugyano a kiilugyminiszter. Hadiigymi- 
niszter Bojovics tiizerezredes, ki azonban 
kiilfoldon tartozkodik s ideiglenesen ezt a 
tărcat is Pasics vezet:.

A portugăl kormâny lekoszonni kenysze- 
riil a kozvelemeny hatâsa alatt, mely ero- 
sen kârhoztatja, hogy az orszâg mint Anglia 
zsoldosa, resztvegyen a hâboruban.

December 8.
Vilmos csâszâr konnyen megbetegedett.
A nagy tiszthiâny folytăn a francia had- 

seregben az altiszteket nevezik ki tisztekke.
A francia es angol lapokban visszatiikro- 

zodik a ket orszâg kozvelemenyenek nagy 
lehangoltsâga az oroszok lengyelorszăgi ve- 
resegei felett

Romania visszautasitja a hârmas-entente 
azon ajânlatât, hogy Szerbia seg:tsegere 
fegyvert fog j on.

Gyorgy angol kirâly a belgăk kirâlyăt a 
terdszalagrenddel tiinteti ki.

Lichtenstein hercegseg semlegesseget je- 
lenti ki.

December 9.
Falkenhayn nemet hadiigyminiszter a meg 

m'ndig beteg Moltke tăbornok helyett veg- 
kep ătveszi a nemet vezerkar vezeteset.

A hârmas enten'e azon kiserlete, hogy a 
Balkan szovetseget ismet felujitsa, hajoto- 
rest szenved.

A papa ăllitolag lepeseket tesz, hogy a 
harcolo felek karâcsonyra fegyversziinetet 
kossenek.

Japân Indochinât kivănja megszerezni; 
Părisban remelik, hogy e tekintetben s:ke- 
riilni fog Japânnal megâllapodni.

A Nobel-bizottsâg elhatârozza, hogy a be- 
kedijat ez evben nem adj a ki.

Karâcsonyi szâmunk erdekes 
es valtozatos lesz!

Felkaru sebesiiltek oktatâsa.
Grof Zichy Geza kivâlo zeneszerzonk
(Budapest, Pălma-utca 6. Telefon 98-60.) 

kesznek nyilatkozott felkaru sebesiilteket 
sok evi tapasztalatai alapjân oktatâssal es 
tanăcscsal ellâtni.

A korhâzparancsnokok Onagymeltosăga 
eme nemeș szivii ajânlatânak megbecsiilhe- 
tetlen elonyeire az osszes felkaru sebesiil- 
teket figyelmeztettek, illetoleg adott eset- 
ben Onagymeltosăga tâmogatâsât kertek ki. j

Reflektor.
O MACSKABOR, t i

es megse panama tekintetes Haza es 
tisztelt Hâz! Mikor a temperamentu- 
mos honatya, ki tiszteletremelto kovet- 
kezetesseggel mindig es mindenben pa
nama illatot szagol, kivâgta a rezet: 
bârânybor helyett macskabor nyivâkol 
a hadseregszâllitok panamâjâban; egy- 
szerre nem a szerb, nem az orosz, nem 
a francia, nem az angol, nem a belga, 
mm a japân volt az ellenseg, hanem a 
hadseregszâllito, ki becsapja az âzo- 
fâzo szegeny bakât bârânybor bekecs 
helyett ringy-rongy macskabor-mel- 
lennyel. Ciceros cikkek fujtâk tovâbb 
az âiok-notât es a szegeny hadsereg
szâllitok szaladtak a hadiigyminiszter- 
hez, ki aztân le is huzta a panama vi- 
zes lepedojet hiiseges sâfârjairol, mert 
ugy tortent a fatâlis eset: a bârâny- 
bdrokbol nem volt elegendo keszlet es 
igy a szegeny hadseregszâllito, mi tel.- 
hetett tole, nagyot iitott (mert erre elo- 
re nem gondolt) a szamâr lejere es 
adott drâgâbb macskabort — tekintetes 
Haza es tisztelt Hâz — az olcsobb bâ- 
rânybdr helyett. Ez a hadseregszâllito 
panamânak szomoru notâja.

°o°
© A HABORU

ma mâr nemcsak a tomeghalâl borzal- 
mas temetoje, hanem maga a minden- 
napi, rendes es normâlis elet. Manap- 
sâg a Hâboru mindent potol, de a Hâ
borut nem potolja semmi. Valaha ezt 
a szerelemrol mondtâk, de ma mâr tân 
szerelem sines a vilâgon, vagy ha van, 
az csak — hâborus szerelem. A Hâbo
ru nemcsak a harcmezokon dul, ha
nem a szinhâzakban, mozikban, kon- 
cert- es îelolvaso-termekben. Igy pel- 
dâul valosâgos hâborus irodalom ke- 
letkezett, mely egy es ugyanazon cim- 
mel kezdi a mondanivalojât: A Hâbo
ru es ... A pontok helyett, kedves ol- 
vasom, akârmire gondolhatsz, mert a 
hâboru csak vitez katonâink eletsorsâ- 
ban kegyetlen es kerlelhetetlen. Ahol 
csak iiriigy vagy reklâm, csalogato vagy 
hivogato, ott a Hâboru szelid hâziâllat, 
kit kenyed-kedved szerint pârosithatsz. 
Peldâul: A Hâboru es a Vârosrendezes 
vagy A Hâboru es az Âllatkert jovoje 
vagy A Hâboru es az Imâdsâg vagy A 
Hâboru es a Tango vagy A Hâboru es 
... de tovâbb nem tolytatjuk. A Hâ- 
borunak az a szerencseje, egyszersmind 
a pechje, hogy ma divatban van, mert 
ami ma divatos, az a jbvo szezonban 
kimegy a divatbol. Aki tehât mâris 
megunta a hâborut, az konnyen vigasz- 
talodhat: semmi se tart brokke, sot a 
divatos szerelmek, divatos tâncok es 
divatos hâboruk legfeljebb ha egy evig 
boldogitjâk az emberiseget. Mâhoz egy 
evre a divatjamult divathobortok in- 
validus seregebe bevonul a rokkant 
Hâboru. A veteran csapatbol kilep a 
kbszvenyes Tango es kollegiâlis resz- 
vettel szoritja meg a Hâboru vertol 
csbpdgd kezet . . .



KULFOLD.

9 Dardanelle problcmaja.
Ki van ternve eiottiink a iâz paroxiz- 

musâban vonaglo Europânak terkepe. A 
szep es e‘enk szinekkel kipingait papiros 
vegorâit eli, mert akârhogy vegzodi'k a 
vilâghâboru katasztrdfâlis jâteka: a szi- 
nek elhelyezeseben okvetien vâltozâs 
tortenik. Most mâr lehetetlen a diploma- 
tâk kedVenc szojârâsânak: a statusquo 
antenak propagandât csinâlni. Annyi ver- 
nek kiontâsa, annyi nemzeti vagyonnak 
felegetese utân nem szabad a kirobbant 
energiâknak egy csufondâros szolamnak 
ingovânyâba belefulni. Ha neha napjan 
meg is esiik, hogy a nagyvezerkar- es 
Hofer-jelentesek szerint semmi uj nem 
tortent a harcmezokon es ha ugy is lât- 
szik, hogy holtpontra jutott a gigâszi mer- 
kozes, azert megse lehetseges, hogy az 
legyen a vegeredmeny: „minek ettiik 
meg a bekât?'*

Meglehet, hogy ma meg a vilâghâboru- 
nak keletrol-nyugatra elero hosszukaru 
merfege, ha ide-oda libeg is, azert meg 

, mindig egyenes es vizszintes vonalban 
all. Bar m'a, hacsak rovid idore is,’eliilne 
mindeniitt a harci zaj, hogy csondben 
osszeadhassuk es kivonhassuk a vegered- 
menyt, măs szoval: ha foldben. gazdag- 
sâgban, ncpessegben- termekenysegben 
osszeadnok amit nyertiink tes kivonnok 
bellole mindent, mit eHvesztettiink: eppen- 
seggel nem kellene megborzadnia a ko- 
zepeurbpai szbvetsegnelk a hâboru-merleg 
eredindny osszegetol. Imponaloan erte- 
kes plusz lenne a bekekonferenciâk 
diszkusszidjânak alapja es a kettos szo- 
vetseg diplbmatâinak eppen csak arra 
kellene torekednibk, hogy amit verrel es 
vassal birtokunkba vettunk, attol el ne 
iissdn benniinket a bekekonferenciânak 
dbnto itelete.

De a hare tovâbb folyik es eppenseg- 
gel nem a kettos szovetseg az. mely az 
eddigi eredmennyel meg lenne elegedve. 
Sot: oszinten es feplezetleniil mi hirdet- 
tiik, hogy a vegso celok eleresehez meg 
rengeteg veirâldozat szulkseges. Mine! in- 
kâbb tâvolodunk a statusquo labilis es 
hazwg heiyzetetdl, minei kozelebb jutunk 
nagy nemzeti es internâcionâlis proble- 
maknak megoldâsâhoz, annâl bizonyo- 
sabb. bogy nem nehâny evig elkinlodo 
fegyverszu-netet, hanem tartos, fellegtelen 
es âllando beket kotiink. Es ha igaz az: 
,,ha beket akarsz: kesziilj a haborura“, 
ma meg igazabb: mine! jobban es telye- 
sebben gydzelmet aratsz, annâl tartdsabb 
es âllandobb beket kothetsz.

Mint minden heten, ugy eziuttal is 
Csondes es nyugodt objectivitâssal hajo- 
liunk Europânak sebes es Veres teste foie 
es magyar-osztrâk szempontokat merle- 
gelve megâllapitjuk, hogy a brit vilagura- 
lom nalunk mâsodrangu problema. A 
monarhia egyelbre nem kolonizal. Sza- 
razfol'di nagyhatalom es mint ilyen a brit 
vilâgpolitikâval csak a Balkan tnemzetek 
gazdasâgi piacain talâlkoz'ik. Londonban 
pedig a Balkan meg mindig „Hekuba*’ 
foldje. Az Indiak, Egyiptom, Ausztrâlia

es Kanada mellett a 'brit vilaghatalom 
mit keressen a kopâr karszthegyek es az 
exkecskepasztorok — pardon! — utodai- 
nak fbldjen? Az egesz Balkânbol egyedili 
csak Konstantinapoly sorsa van szive’hez 
nove, nem azert, hogy a Dardanellâk kul- 
csât az ozman padiisah kezebol ikiii'sse, 
hanem hogy ez a kulcs soha se keriiljon — 
Degyverestârsânak, Oroszorszâgnak ke- 
zebe. i •

Keves bdlcseseg kell a vilâg kormâny- 
zâsâhoz. De az emberi logikanak legmi- 
nimalisabb merteket is nelkiildzik az an- 
gol vilaghatalom jelenlegi konmânyzol. 
Mert ha mindenben megegyezhetne is az 
angoli-szâsz faj az eszaki szlâvsâggal, a 
Dardanellâk problemâja meg akkor is 
szemtol-szembe talâlnă oket.

Az angol vilaguralomnak pandantja es 
egyben eltentete a Romanovok hatalma. 
Britannianak a vizek ârja a grandiozus 
terjeszkedesre nemcsak eszlkdze, hanem 
a levegoje. A szent Oroszorszâg is ma 
mâr teliitve van vilâghatalmi utbpiakkal 
es mindene meg van hozza. csak eppen 
a tengerek nyilt utja: a gazdasâgi fellen- 
diiles levegoje van efeârva elole.

A nemet vilâguralomra tores csak a 
rbvid'Iâto angol kalmâr elott olyan nagy 
veszedelem, pedig az orosz nyilt tenger- 
szomja szâzszorosan erosebben ostro- 
mofna a brit imperium partjait, ha egy- 
szer veg,re valahâra oceânok hullâmtara- 
jât paskolhatnâ a fekete-tengeri orosz 
flotta. De amig Oroszorszâg hatalmas 
szarazfdldii bortdneben tesped, addig 
mindent felforgatni vâgyb es folyton rob- 
band energiâja Europa szârazfdldjenek 
tested at keresi a nyilt es hatârtalan 
Oceânt. A kalmâr Albion annyira gyuldli 
a nemet konkurrenset, hogy duhdben 
oda is ajândekoznâ ezuttal Konstantinâ- 
polyt az orosznak es csak kSson es tobbe 
soba jovatehetetleniil eszmefrie arra, 
hogy az orosz terjeszkedo energiak e ter- 
meszetes szell’entyii nyilâson ât uj terre- 
numok fele szâllnânak es orosz invâzio- 
tol meg Afrtkânak partjai se maradhat. 
nânak sziizmentesen.

Mino szerencseje Nagybritânniânak, 
hogy az âldozatra szânt Torokorszâg a 
kdzepeurbpai szovetseg ârnyekâban es 
vedelmefoen hadakozik es igy Albiont mi 
mentjuk Iegjobb 'barâtjânak halâlosan 
blelo karjaibol. Ha Oroszorszâg gazda
sâgi fellenduliese elott kinyilna az Oceân- 
nak kapuja, Magyarorszag tân ordkre 
tr-egszabadulna muszlka invâziok lehetd- 
segetdl es Oroszorszâg oszinten es meg- 
elegedetten belepihenne az europai kon- 
cert pârnâs kenyelmebe.

A kolonizâcio az a biivos csatorna, 
mely termeszetes uton vezeti Ie a gazda
sâgi es nepessegi felesleg energiâkat. 
Orosz gyarmatok Afrikâban, Âzsiâban 
es Ausztrâliâban megkimelnek az euro
pai kulturât pânszlâv barbârsâgoktdl. 
Csak az a baj. hogy se a monarkia, se 
Nemetorszâg nem kaphatd szabad es fiig- 
getlen âll'amok letiprâsâr.a.

Ha a kbze'peurcpai szovetsegtol fiiggne: 
Eurdpara kimondanâ azi drdkos Treuga 
Deit. Annyi ver es konny âztatta rriâr ez 
dreg viiagreszt. hogy az emberi kulturâ- 
nak sziilo es meg mindig legtermeke-

nyebb termbfoldje bizvâst megerdemelne, 
hogy terklepenek szinhanmdniâjât soha 
tobbe meg ne zavarjak. De az orok bek-e 
Isten orszâga elott az orosz csizmânak 
vegig kellene tapodnia — Romania es 
Bulgâria orszâgutjait, hogy eljuthasson a 
Fekete-tenger kulcsâhoz, a Dardanellâk- 
hoz es az ezeregyejszaka vârosâhoz: 
Konstantinâpolyhoz! A kozepeurdpai szd- 
vetseg ilyen âron nem ker az orok beke 
gyonybriisegebdl. Hadserege meg dnkâ- 
rân is az igazsâgnak es a politikai morâl- 
nak piadesztâl'jân âll. A nepek szabadsâ- 
gât hirdeti. Azert. hogy hatârain beliil 
ibeke lehessen, nem tâmasztja fel ujra a 
sinylddd rabszolga âllamok korât. A 
semleges Români,ât dntestevel vedi a 

'miindent elnyelo orosz remuralom ellen es 
nem akar Româniâtiâl egyebet, minthogy 
— semleges maradjon es nemzetgyilkos 
politikât ne folytasson. Ha Români,âban 
a szenvedelyek lâzas fantazmagoriâja 
nem izgatnâ annyira a ked'elyeket, meg 
kellene remnlnidk a szdrnyii halâlos ve- 
szedelemtol, mely orszâguk hatârân le- 
selkedik. .

Ha valaha Oroszorszâg el'eri viâgyainak 
vâgyât: Magyarorszag rrleg mindig Ma
gyarorszag lesz, de hoi lesz akkor Roma
nia . . .? Erne ifeleljenek azok, kik Er- 
delybol akkor akarnak lakmâroznj, mi,- 
kor Hannibâl nemcsak „ante portas“, ha
nem mâr kdzvetTen ott all es diiborogve 
dldrombdl a român tulzd szenvedelyek 
poklânak kapujân.

Fdldes Artur dr.

Karăcsonyi szâmunk erdekes 
es vâltozatos lesz!

Vonatcsapataink dicselrete.
Egy elfogott 297. gyalogezredbeli orosz 

tisztnel talâlt parancs dlenken iga- 
zolja, hogy mâr maguk az oroszok 
is kezdik belâtni. hogy csapataink fold- 
nyenek egyik oka vonatcsapataink ki- 
vâld szervezettsege es fegyelme. A pa
rancs igy szol:

„539. sz. parancs 1914 oktober 3!. (no- 
vember 13.) Az ellenseg fogsâgâbol meg- 
szokdtt Szozegolew 1. grânâtos tiizdr- 
ezredbeli szâzados jelentese szerint az 
ellenseg vonatcsapatainâl mintaszerii 
rend es fegyelem uralkodik. Felhivom 
erre a hadtestparancsnokok figyelmet 6s 
melyen sajnâlom. hogy szâmtalan vonat- 
kozo parbncsaim es rendelkezdsejm da- 
câra, a mi vonatcsapatainknâl meg min
dig nagy rendetlenseg uralkodik. A leg- 
erelyesebb rendszabâlyok îoganatositâsât 
parancsolom meg, hogy vegre ez oly- 
annyira fontos iigyet rendezzem. Ewert 
tabo:hok a 4. hadsereg parancsnoka'4.

♦
Katonâk karăcsonyi csomagjai

A budapesti m. kir. postaigazgatosagnak 
a harcterre kuldendo karăcsonyi csomagok 
kezelesehez 10—14 napi idotartamra, mint- 
egy 400 ember kirendeleset kerte a honved 
âllomâsparancsnoksăgtol. A postaigazgato- 
sâg minden embernek naponfa egy korona 
jutalomdijat ad.



Harcteri pillanatfelvâteleli. Tâborhelyiink koryl, ejjeli nyugalmunk 
biztositâsăra orsegek voltak felâllitva.

Midon meggyozodtem minden munka el- 
vegzeserol es lâttam, hogy befejeztek a kă- 
vedarâlâst is, az utolso sâtrak vonalâban el- 
foglalom ejszakai szâllâsomat, — egy is- 
tâlloban. Nemi keves szenât talâlok ott, azon 
helyezkedem el. Egy kis gyertyalămpa fenye 
mellett itt jegyeztem fel hadinaplomba az e 
napon tortenteket; majd midon az eseme- 
nyek leirâsâval elkesziiltem, zuhogo esoben 
bujtam ki ,,feszkem“-bol, hogy a vak-sotet 
ejszakâban megszemleljem az oroket, sorra- 
jărjam a sâtrakat es villanylâmpâmmal 
azokba bevilâgitva, lâssam alârendeltjeimet.

Sajnos, keves olyan sâtrat talâltam, mely- 
ben az iidito âlom mellett tanuskodo szu- 

! szogâst hallottam. A nagy eso sok sător Ia- i 
| kojât nyugtalanitotta. Egyik-mâsik sâtorba a 
! feltoltesek dacâra befolyt a viz. De a kato
na lelemenyessegevel mâris segitettek magu 
kon a honvedek es ha mâr oly sokszor vi- 
teziil âllottâk meg helyiiket az ellenseg fek- 
telen tiizeben, annâl konnyebben elbâniak 
most az esookozta kellemetlenkedessel. l.e- 
gyoztek annak a tolakodâsât es vegre meg 
a vizzel szemben is a honved maradr a helv- 

I zel ura olyannyira, hogy a hideg dacâra i 
megis csak âtaludt nehâny orăt.

Mâsnap hajnali 3 ora 30 perckor mâr tal- . 
' pon volt az egesz tâbor. A sâtrakat felszed- J 
i tek, a sătorlapokat osszecsomagoltâk, hogy 
majd egy adando alkalommal szâritsăk 
meg azokat. Mozgokonyhânkban mâr forrott 
a kâve es nemsokâra nagy elvezettel sziir- 

■ csoltiik a kituno, forro „feketeleves“-t. E 
napra dupla kimeretben fozettem a reggelit 
Mielott elindultunk volna, minden ember 
meg kiilon is vitt magâval kâvet kulacsâban. 
Kesobb drultem csak igazân annak, hogy 
ekkor ketszeresen hasznâltam ki konyhân- 
kat, mert ezutân mâr sajnâlattal kellett ta- 
pasztalnunk, hogy azon a nehez terepen, 
melyre mâr ma jutunk, a mozgokonyha nem 
kovethet bennunket.

Delutăn 5 orakor indultunk el K.-rol. Or- 
szâguton del fele mentiink, majd egy orai 
ut utân egy hadihidon âtkelve, a folyo jobb- 
partjăn folytattuk tovâbb utunkat. Ekkor 
tulajdonkeppen egy oldalmenetet hajtottunk 
vegre, amelynek az volt a celja, hogy annak 
a magasabb parancsnoksâgnak a korletebol, 
ahol eddig harcoltunk, a sajăt hadosztâ- 
lyunkhoz keriiljiink.

Delelott 8 ora 30 perckor B.-nak neve- 
zett hâzcsoporthoz erkeziink. Măr tâvolrol 
lâtjuk azt a nagy surgest-forgâst, ami ott 
uralkodik. Kocsik, ăutomobilok, mâlhâs lo- 
vak, katonâk, hadbiztosok mozognak min
den irânyban.

Ezen a helyen van a hadosztâly elelmezo 
raktâra. — Az orszâg belsejeben elhelyezett 
nagy elelmezo raktârakbol nagy tomegek- 
ben szâllitjâk ide a rengeteg elelmi cikket, 
ahol oriâsi sâtrak es egyeb ovohelyek alatt 
gyiijtik ossze a hadosztâly csapatainak az 
elelmi keszletet. Ezeket itt zsâkokban, lâ- 
dâkban kicsi bosnyâk-lovakra rakjâk, hogy 
azok tovâbbvigyek rendeltetesi helyiikre, a 
tiizvonal fele es ott a harcban ăllo csapatok 
kozott szetosszâk.

Az orszâguton ăllunk menetoszlopban es 
orommel halljuk, hogy hadosztâlyparancs- 
nokunk, — mielott ujb61 az ellensâg tuzâbe 
kerulnenk — itt megszemlel bennunket.

Elesett hosok sirjânal.
Meg-megeredo esoben, sărosan, piszkosan 

erkeztiink a delutăni orâkban K. kozsegbe. 
Egy. măr a lombjât is elhullatott szilvâs 
volt a szăzad reszere tâborhelyul kijelolve. 
Az ellenseg tâvolsâga es az elottiink levo 
biztosito csapatok lehetove tettek, hogy 
hosszu ido utân most ismet sâtrakat âllit- 
hasson fel magânak a legenyseg.

Milyen vâltozo a harder kepe! Egyszer a 
legborzalmasabb âgyu- es puskatuzben, a 
foldbe vâjt fodozekek szolgâlnak ej jeli szâl- 
lăsul; mâskor viszont oly helyre keriilunk, 
amelytol az ellenseg lovedekei akkora tâ- ; 
volsâgra hullanak alâ, hogy meg a vekony , 
sâtorlapok is feltetlen bizinsitekot nyujta- ; 
nak az alatta piheno honvedeknek.

Mig derek vitezeim a nedves szilvâsban 
sătraik elkeszitesevel foglalkoznak, addig 
ellâtogatok oda, ahonnan reszukre elelmicik- 
keket szerezhetek. — A gyomor szakadatlan 
gondoskodâst igenyel. Bârmily sok is a 16- 
voszerunk, bârmily kitiino legyen is az el- 
helyezesiink, az ember teljesitmenye nehez- I 
kesse, sokszor kerdesesse vâlik, ha a gyo- : 
mor korog. A gozzel telt, jokarban tartott 
kazân nem hagyja cserben a gepezetet. Ha 
a gyomornak van mit feldolgoznia, akkor ! 
lesz is a testnek honnan erot gyiijtenie a ' 
faradaimak elviselesere.

Leginkâbb a harcteren tapasztalhattuk 
azt, hogy mino lekiizdhetetlennek velt aka- I 
dâlyokat tud a katona utjâbol eltâvolitani, 1 
ha â lelki erohoz meg testi ero is jârul, 
mely utobbit — sok âlmatlanul, fâradalmak- 
kal eltoltdtt ejszakâk, kenyelmetlen elhelye- 
zes mellett — kizârolag a jo 
adhat.

Minden adando alkalommal 
gyelmet forditottam arra, hogy 
bosegesen lâssam el elelmiszerrel. Boldog 
voltam, midon kioszthattam kozottuk a 
keszletet; orult a lelkem, midon derek hon- 
vedeim arcârol leolvashattam a megelâge- 
dâst. Ilyen megelegedett arcokban gyonyor- 
kodhettem e napon is, midon a jelenlevok 
szâmâhoz kepest, — sajnos, mâr 25 fovel 
csokkent 
kasznak 
konzerv,

Mikor 
egeszen besotetedett es az eso egyre kime- 
letlenebbiil csapkodta arcunkat. Egy felszer 
alâ huzodtunk es ott egy szâl gyertya pis- 
logo vilâgitâsa mellett folytattuk a kenyer- 
kiosztâst. De nemcsak elelmiszerhez jutot- 
tak ekkor honvedeink, hanem a felszer alatt 
nagy mennyisegben talâlt deszkadarabokbol 
is jutott mindenkinek, hogy azokat a sât- 
rakba hordva, az âtâzott talajra helyezzek 
es bâr kemeny, de azert megis szâraz fek- 
vohelyet teremtsen ki-ki magânak.

Kozben a sâtrak melle âllitott mozgâ- 
konyha telt „konder“-aibol bosegesen oszto- 
gattăk vacsorâra a pompâs burgonyâs gu- 
lyâst. Slvezet volt nezni, a harcedzett had- 
fiak joizii falatozăsăt. — Alig kesziiltek el a 
vacsorâzâssal, mâris a konderok tisztităsa 
keriilt sorra; majd hamarosan vizzel toltot- 
tek meg az iistoket, elokesziiletul a hajnali 
kâvefâzâshez.

I

tâplălkozăs

kiilonos fi- 
embereimet

ekkor letszămunk, — minden sza- 
kulon-kulon kioszthattam a hus- 
ketszersiilt es dohâny adagokat.
a kenyer keriilt volna sorra, măr

a G.

bekeben a hatalmas 
lefele a fiireszmalom- 
epulet elhagyăsa utân 
csupân a făbol keszult

I

Delelott 9 orakor T. tâbornok Sch. ve- 
zerkari testiiletbeli szâzados kisereteben 
megtekinti a csapatot. Rbvid, katonâs be- 
szedet intez mindannyiunkhoz. A parancs 
vetele utân leterunk az orszâgutrol es elin-r 
dulunk kijelolt celunk fele

A B. patak volgyeben haladunk felfele. 
Elottiink egy hatalmas gerincvonal, 
hegyhât es a B. pl. huzodik nagyban eszak- 
deli irânyban, melybol mint gerincbol a bor- 
dâk, szâmos mellekhegyhât ăgazik el.

Măr jo messze jărunk a hegyek kozott es 
megis ritkăbban hallunk egy-egy ellenseges 
âgyudorrenest, mint azelott. Oromujjongva 
szerziink ennek okârol tudomăst. Ugyanis a 
keskeny uton, veliink szemben ket hatalmâs, 
francia gyârtmânyu, modern gyorstiizelo- 
âgyut huz egy-egy pâr 16. Az âgyu pâncel- 
lapjain a mi tiizersegiink es gyalogsăgunk 
lovedekeinek a pusztito hatăsât lâtjuk. — 
A kisero legenysegtol megtudjuk, hogy elo- 
zo napon csapataink hat ăgyut zsâkmănyol- 
tak a szerbektol, melyeket reszletekben szăl- 
litanak le a hegyekrol. — Tehăt ezen a vi- 
deken egyszerre hat ellenseges ăgyuval mii-* 
kodik kevesebbel a szerb tuzerseg, ezert 
halljuk ritkăbban az âgyudorejt!

Egy mellekvolgybe bekanyarodva, nem- 
sokăra elhagyott fiireszmalom mellett vezet 
el az utunk. Fasinek vezetnek felfele a 
volgyben, melyeken 
szălfăkat szăllitottâk 
hoz. — A volgy az 
hirtelen osszesziikiil;
sinek kozott haladhatunk tovâbb elore. Ko- 
zelediink celunkhoz; most mâr halljuk a 
fokozatosan elenkebbe vâlo puskaropogâst. 
Fejiink felett ellenseges grânâtok szelik a 
levegot; bugăsukat szâzszoros erovel veri 
vissza a volgy visszhangja.

Oszlapunk ele megăll, leteriink a sinek 
koziil az erdobe, hogy helyet adjunk az eli- 
benk keriilt es măr a tiizvonalban ăllo csa- 
pataink felol jovo hadosztâlyparancsno- 
kunknak, aki delceg tartăssal iii mokăny 
lovân.

Ismet elindulunk, majd kezdetet veszi a 
meredek hegymâszăs. Az esotol ătâzott si- 
kos talajon magunk nyomdokoljuk a szer- 
pentinăkat a hegyoldalban. Elmulik nehâny 
negyedora, mire a gerincre jutunk. Itt mâr 
kemeny harcok nyomaira akadunk. Egesz 
sora huzodik el a majdnem egymăst ero 16- 
veszfodozekeknek. Szerb katonâk felszerele- 
si cikkei: fegyverek, torott szuronyok, vi- 
torlavâszonbol kesziiit sârgâs hătborondok, 
toltenytâskâk hevernek szerte-szejjel. Ta- 
lălunk nehâny, a mi legenysegunk felszere- 
lesehez tartozo, de keresztullott fozoedenyt 
es evocseszet is.

Delutăn 3 orakor erkeztiink meg kijelolt 
helyiinkre, ahol evszăzados erdo siiriijeben, 
alig 300 lepesre a tiizvonal mogott egye- 
lore mint tartalek helyezkedtiink el.

Nagyon szomoru kepe volt ennek a hely- 
nek. Koriilbeliil tiz tomegsirt vettunk esz- 
re koriilottunk. Itt is, ott is egyszeru fa- 
kereszteket, rajtuk ilyenfele felirâsokat lă- 
tunk: „32 ember a m. kir. . . . honved gya- 
logezredbol, akik 1914 . . . ho . . n haltak 
hosi halâlt". A keresztek mogott 10—15 m. 
hosszu, 3—4 m. szeles sirdombok alig eszre- 
vehetoen emelkednek ki az ellensegtol el- 
lenkezo irânyba eso meredek hegyoldalon.

A helyzet olyan, hogy errol a teriiletrol



most semerre sem mozdulhatunk. Itt kell 
bevămunk a tovăbbi parancsokat.

Akkor, midon a hosoket itt kozos sirnak 
adtăk, a leghevesebb puska- es ăgyutiizben 
tortent a temetes. Igen megnehezitette az 
elfoldelest a sziklăs talaj es most, midon az 
eppen ideerkezett tartalekunk egyes reszei 
a sirdombok foie kertiltek, azokra elobb 
vastagon kellett foldet hordanunk, hogy a 
piheno hbsoknek a fold aloi kilâtszo egyes 
testreszeit eltakarhassuk.

Ha egy „beketemetoben" kellene ilyent 
lătnunk, borzadăllyal tăvoznănk a helytol, 
de itt nyugodt lelekkel vagyunk elesett baj- 
târsaink kozeleben es bător szivvel pihe- 
niink le arra a foldre, — minthogy a hely- 
ben. nem vălogathatunk, — mely hoseink ki- 
hult tetemet takarja. — Bajtărsak, ezred- 
bajtârsak voltunk az eletben, azok vagyunk 
a halâlban is.

Mig a fold alatt a kihiilt holttestek olel- 
keznek egymâssal, folottuk a meg eletben le- 
vok nyujtanak egymăsnak segedkezet es 
retteges nelkiil gondolunk arra a holnapra. 
'midon a kozeliinkben piheno bajtârsaink- 
hoz hasonloan, ha kell, mi is eletiinket al- 
dozzuk Isten neveben, kirălyunkert es ha- 
zânkert.

Lendvay Kâroly fohadnagy.

Karâcsonyi szămunk erdekes 
es vâltozatos lesz!

Hăborus feloluasasoh.
Hazai Sarrtu bâro honvedelmi miniszter 

december ho 8-an, a reg Orszâghăz gyiiles- 
termeben tartotta meg felolvasăsât. Az 
elokelo kozonseg ritka elvezettel hallgatta 
-a kegyelmes ur lendiietes ,ifju tiizben ego 
es hazafisăgtol csengo szavait. Kâr, hogy 
az illusztris szerzo măr az elso mondatban 
elârulta a lelkes szonoklat poetikus titkât: 
„A hâboru tenyezoit" nem a magasrangu 
katona es miniszter, hanem az — ifju had
nagy ur irta. Az ifjusâg himporât csak 
megaranyozta a regi-regi dogozatnak uj 
aktuâlis verete. A kegyelmes ur biiszke 
lehet a hadnagy urra. A kozonseg hălăsan 
tapsolta a hadnagy iro urat es a kegyelmes 
-szonok urat.

A budapesti magyar kir. Tudomdnyegye- 
tem december ho 11-en tartotta legelso — 
a hăboruval kapcsolatos — felolvasăsât. 
Mihâlyfi Akos dr. es Magyary Geza dr. 
egyetemi tanârok felolvasâsait, hacsak ki- 
vonatban is, karâcsonyi szămunkban ismer- 
tetjiik olvasoinkkal.

■; , . *
Az Urania tudomânyos szinhâzban dec. 

13-ân Gholnoky Jeno dr. egyetemi tânăr 
,,A harcterek f61drajzaroi“ tartott nivos, 
erdekes es szellemes szabad eloadâst. A ne
meș hev, a nagy tudâs es a vegtelen biza- 
lom fegyvereink gyozelmeben ki-kicsengett 
szonoki vervvel megkonstruâlt beszedebol. 
Ezt a ragyogo szonoklatot vegig kellett 
volna hallgatnia minden savanyu vilâgfăj- 
dalommal telitett pesszimistanak. A kozon
seg fesziilt figyelemmel hallgatta a tudos 
es lelkes tânăr szavait es a vegen hâlâsan 
megtapsolta.

HerdBzosMdBSEk a hadbauonultakrdl.
Eldtizetoink kivânsâgâra hadbavonult 

csalădtagjaikrdl szivesen kerdezdskodiink 
es dsszekotteteseinknel togva a legrovidebb 
ido alatt valaszolunk.

Illetekes helyekhez intezett kerdezoskb- 
deseinkre e heten ismet szâmos hadbavonult 
sorsărdl adtunk hirt hozzdtartozdinknak. 
Ezek koziil ez uton is kbzbljuk:

Singer (Szekely) Jozsef 51. gyalogezred- 
beli szakaszvezeto oktober 22-en a Stryj 
melletti iitkozetben oldaltâjekân megsebe- 
sult es az ottani korhăzban helyeztetett el. 
Nines kizărva, hogy ezen văros kiuritesekor 
nevezett sebesiilten orosz fogsâgba esett.

*

Csatâr Mătyâs Gyorgy 20. honved gya- 
logezredbeli honvedrol pontos hirt meg nem 
sikeriilt kapnunk. Tovăbb erdeklodiink.

*

Simon Gyula tizedesrol orommel halljuk 
e ho 7-erol, hogy jelenleg a 2/35 elelmezesi 
lepcsonel van beosztva. (Tăbori posta szâm: 
37. vagy 28.) Eloljăroja szerint igen dere- 
kasan viseli magât es kitiino egeszsegnek 
orvend, amit sajâtkezii alâirâsăval 6 maga 
is megerositett. Ez utobbit kivânsăgra szi
vesen megkiildjuk.

*

Havas Gyula cs. es kir. 51. gyalogezred- 
beli e e. onkentes, c. tizedest utoljâra a 
Eesnovice melletti iitkozetben lăttăk. Nem 
âllap'thato meg, vajjon elesett-e vagy pe- 
dig sebesiilten orosz fogsâgba jutott?

*

E heten a kovetkezokrol erdeklodtiink:
Csore Arpad 29. honved gyalogezredbeli 

e. e. onkentes tizedes.
Terenczi Sândor cs. es kir. 63. gyalog- 

ezredbeli gyalogos.
Lujber Gyorgy 31. honv. gyalogezredbeli 

honved.
Bartus Laszld 31. nepfelkelo gyalogezred 

9. szăzadbeli szakaszvezeto.
Dr. Menyhert Janos 3. honved gyalog

ezred 6. szăzadbeli zâszlos.
Turner Andrâs 6. honved gyalogezred

beli fohadnagy.
Berend Laszld tart, hadnagy a cs. es kir. 

32. gyalogezredben.
Klavigyik Pal cs. es kir. 26. gyalogezred

beli pottartalekos.

ELORZETES1 FELH1VÂS.
A Kiiliigy—Hadugy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai hett- 
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet- 
len. Osszefoglalja a het folyamdn tortent 
hadiesemenyeket, azokat vâzlatokkal il- 
lusztrâlva, szakszeriien magyardzza, ha
rms hireket câfol, anelkiil, hogy az igazsd- 
got leplezne, tâjekoztat es ielvildgosit; 
reszletesen foglalkozik a hdborut kisero 
minden jelenseggel, a kiilfold hangulatd- 
val. a tărsadalom munkăjâval; eldfizetot- 
nek katonai tanacsokat ad, hadbavonult 
hozzdtartozdirol hireket szerez es ad.
Eldfizetesi dra: felevre ... 8 korona
Egesz evre . . ... . . 15 korona.

Mutatvănyszâmot szivesen kiild a kiado- 
hivatal.

Katonai lagjM.
I. RepuISgepek.

Alkalmazâsuk az eddigi hadjâratokban.
A teknika legtobb vivmânya az âllamok 

katonai celjait is szolgâljâk. A repiiloge- 
pek mâr a tripoliszi hâboruban az ola- 
szoknak ugy a felderitesben, mint a bom- 
bavetesben nagy hasznukra voltak; bar a 
Ghubli nevii homokot hordo szel a fel- 
szâllâst sokszor lehetetlenne tette. Repii- 
logepek ăltal nyert ertesiilesek alapjân az 
elodrsok fedezete alatt csapiataâkat oda 
tolhattâk, ahovâ a tdrbkok tâmadâsai azt 
megkivântâk, mig a torokok — repiild- 
gepek ellenorzese folytan’) — leplezetten 
mozgasokat nem vegezhettek, ami -had- 
miiveleteik eredimenyere mindenkor ter- 
meszetesen kâros befolyâst gyakorolt.

A balkâni hâboruban, amelyet kisebb 
katonai hataimak vivtak, szinten volt sze- 
repe a repiilogepeknek. Az efeb idoben 
ugy a bolgăroknâl, mint a torokbknel 
hiânyzott a repiilogepek katonai szerve- 
zete, felszerelese (szâl’lito-kocsâk, sâtrak, 
javito-miihelyek, tartâlekanyag stb.). A 
gepek legnagyobb reszet kozvetleniil a 
hâboru kitorese elott vettek, amiert nem 
volt meg a sziiksieges kikepzett pilota- 
szemelyzet, s igy ezuton keves hasznâl- 
hato jelentest kaptaik.

Meg a bdlgâroknâl a repiilogepek nemi 
szolgâlatott tettek, — foleg szemre- 
vetelezeseknel. 27 gepbbl azonban csâk 7 
volt ketiileses, tbbbet nem lehetett' hasz- 
nalni,2) ugy, hogy mindossze 12 gepet al- 
kalmazhattak.'

A torbkoknel nemesak a szenielyzet, 
hanem miaguk a gepek is hiânyoztak. Igy 
az egesz hâboru tartama alatt ezen erte- 
kes felderito eszkoz utjân hireket nem 
igen kaptak az ellensegrbl. Epp igy volt 
ez a szerbeknell es a gbrogoknel is?

A most folyo titani kiizdelemben mâr 
oly jelentbs a szerepiik, hogy nem erdek- 
telen, ha a repiilogepek katonai hivatâsât, 
alkalmiazâsât rbviden bsmertetiiik. •

Kovetelmenyek.
Hogy a repiilogepek katonai eelokra 

eredmenyesen alkalmazhatbk legyenek, 
ket feltetel sziikseges: a repiilogepek jok 
legyenek, a szemelyzet pedig alaposati ki
kepzett.

A repiiilbgep io, ha: kedvezotlen idobeti 
es terepen is miikbdik; a pilbtân kiviil meg 
egy utast szâllithat; a fel- es leszâllâs 
kbnnyii;3) mozgekonysâga ugy vizszintes, 
mint fiiggofeges irânyban nagy;1 2 3 4) a teve- 

') A torokok hărom repiilogepet le is 
lottek; egy motorromlăs kbvetkezteben zu- 
hant le es tort ossze.

2) A legtobb regi rendszerii Bleriot-gep 
volt.

3) A legujabb gepek mâr szântofbldon 
es măs, kevesbe sima talaj on is fel tudnak 
szâllni, sot măr oly kiserletek is folynak, 
bogy vizen es a fbldbn onâlloan mozoghas- 
sanak.

4) Măsodpercenkenti sebessegiik măr 
34—40 m. Osszehasonlitâskeppen a leggyor- 
sabb madarak repiilesi sebessege a kovet- 
kezo: galamb 18—34 m., — fecske 60—67



goben sokiâig tarțozkodhat ;5) a csapat 
atari konnyen szâ'llithato; sajât erejebol, 
vagy tâborszerii eszkozokkel konnyen 
miikodesbe hozhato; lehetoleg onmtikodo 
egyensulyozoja van es drotnelkiili tâviro- 
Văf6) îelszerelheto.

A szemelyzet akkor feilel meg a hivatâ- 
sânak,- ha ugy a gep kezeleseben, mint 
szemreveteleziesekben kivâloan jârtas s e 
teren nagy eredmenyeket kepes bizto- 
sitani. Minden âllam mâr beke idejen 
nagyszâmu tisztet es legenyseget kepez- 
tet ki, hogy hâboruban elegendo tartaTek 
is âlljon rendelkezesre.

Tâjâkozâs.
Nagy magassâg kiterjedt foldteruletet 

tesz âttekinthetove. Teknok. volgyek, rit- 
, ka erdok, utcâk âtlâtszok es ily helyeken 
: nagyobb csapatoik, vonatok a gyorsan elo- 
bukkano repiilogep elol elrejtozni nem 
birnak; mozdulatlan csapatok — terepbe 
olvadd ruhâzattal azoriban sokszor
egyâltalâban nem Tesznek lâthatdk.

A sebesen tova surrand, leginkâbb ma- 
gasban levo gepekrol a tâjekozâs, a terep 
fejosmerese igen nehez. Hogy hâboru ese-

• ten a tâbori pilotak es veliik utazd meg- 
figyelok helyoket megâilhassâk, kell,

■ hcgy mâr bekeben folytonos gyakorlattal
■ nagy ■ ismeretekre tegyenek szert.

Kiilonpsen idegen, ellenseges orszâgban 
nehez a tâjekozâs. Ez esetben a tâjolo es 
tcrkepre nagy sziikseg van. Elonyos, ha 
a megteendo irt-on el'dfordulo vasut-, kocsi- 
ut- es. folydhâldzatot a pilota kivulrol tud- 

. ja. Kozsygek. folydk, patakok es mtvona- 
. lak a tâjekozâst megkonnyebbitik, Ha 
-megfigyelo utas is van a gepen, ugy ez a 

terkepen a megtett utat ellenorzi. s irâny- 
tiivel az irâny helyes betartâsât figyeli, 
miâltal sajât teendoi mellett a pilotat ne
hez munkâjâban tâmogatja.

' Sotetseg, kod a tâjekozâst majd'nemf le- 
hetetlenne teszi. Elobbi esetben lâmpâk 
(pâlyaudvarokon, kozseg e-s vârosokban) 
adhatnak nemi tâmpontot, kddben . a ba
rometer es kompasz utjân lehet az irânyt 
megâîlapitani. Ha a kod felsobb regidk- 

. ban van, ugy idonkent , a fold kozelebe 
kell leereszkedni es ha veszelyeztetve 
van a gep. akkor iijbol feljebb lehet emel- 
fcedni.

A inegiigyelb feladata.
A pilota a kormânyok kezelese es a

• motor vigyâziâsa mellett. tâjekozodni,

m., — lile es szalonka 112 m. tâvolsâgot 
tesznek meg mâsodpercenkent. A virginai 
lile 6000 km.-t koriilbeliil 15 ora alatt tesz 
meg, vagyis orânkent 400 km.-t.

5) Ez evi julius hoban idotartamban a ko- 
vetkețzo vilâgrekordok voltak: Poulet 16 
ora, lk perc, 56 mp., egy utăssal Laitsch 
9 ora, 45 perc, 06 mp., ket utassal Schir- 
meister 6 ora, 16 perc, 30 mp.

6) A drotnelkiili tâviro a repiilogepeknel 
meg most sem bir oly nagy ertekkel, mint 
a kormânyozhato legbajonal, mert egy gep- 
re Îelszerelheto szikratăviro csak rbvidebb 
tavolsagra mukodik s mig ennek jelenteset 
a felvevo-âllomâs ătveszi es onnan tovâbb 
tâviratozza, ezalatt jelento-hfivellyel ledo- 
bott jelentest az erdekelt parancsnoksâg

Teg"megkapta.

szemrevetelezni es jelenteseket irni egy- 
rrlaga nem kepes, amiert egy utas elvitele 
— mint figyelo — nelkiildzhetetlen (tegfel- 
jebb akkor, ha csak âl'talânos hirekre van 
sziikseg.) A megfigyelo kotelmei: a he
lyes irâny betartâsânak elLenorzese, a szel 
irânyânak megfigyelese, a terep âllandlo 
szemmeltartâsa, megpillantott ejlensegrdi 
vâzlatot, vagy jelentest 'Szerkieszteni, 
bomfcâk ledobâsa es fenykepfelvetelek esz- 
kozllese,—• ha van szikratâvird, — ugy azt 
is kezeli.

Ha az ellenseg helyzeterol pontos es 
reszletes jelentest akarunk (tiizerseg, 16- 
vegek âllâsârdl) vagy pedig a repiilogep 
utjân valami fontos megbizatâst elinteztet- 
ni, ugy egy utas beosztâsa elengedhetetlen. 
Mindenkor szem elott tartandd, hogy a pi- 

I lotât a gep technikai vezetese teljesen le- 
koti. Sot egy harmadik szemeliy alkalmiaza- 

: sa meg tobb sikert biztositana. kinek teen- 
doje volna a motor kozeleben iilve, ennek 
rendellenessegeit megsziintetni, tovăbbâ a 
szikratâvirot kezelni.

A megfigyelo jelenteseit, vagy vâzlatait 
az erre szolgâlio femhiivelyben') lehet leg- 
konnyebben a foldre juttatni. honnan lova- 
sok, kerekpârosok stb. a legrovidebb ido 
alatt az erdekelt parancsnoksâgnak el- 
viszik.

Tâvienykepezes.
- A tâvfenykepezes ma mâr tokeletes viv- 
mâny es repulogepekrol igen ertekes felve- 
teleket lehet kesziteni. A tiizersegi megfi- 
gyeleseknek e modon rendkiviili szolgâla- 
tok tehetok. Ily felvetelek nemcsak az el
lenseges âllâsokat. hanemi annak vedmiivi 
berendezeset, mereteit is megadjâk. Igaz 
ugyan, hogy leplezett eroditmenyek, 16- 
vegâllâsok. drdtakadâlyok, geppuskâk he- 
lyei nem lesznek tisztân kivehetok, de ez 
esetben a megfigyelo erne hiânyossâgokat 
vâzlaton egy pâr vonâssal konnyen kiege- 
szitheti.

Vârharcban a tâvfenykepezes a hadmii- 
veletekeV jelentekenyen megkonnyebbiti, 
kulonosen a tamadonak a fotâmadâsi 
.irâny megvâltoztatâsâban nagy segitsege- 
re van.

(Folytatâs)
Bodo Jânos fohadnagy.

Foiskolai onkentesek altisztkepzo 
iskolâja.

A honvedelmi miniszterium rendelete 
șlapjân a „Foiskolai onkentesek altisztkâp- 
zo iskolâja" Budapesten, december ho 1-vel 
felăllittatott.

Parancsnok: Nagy Bela, 6. honved gya- 
logezredbeli szâzados.

Iskolahelyiseg: VIII., Tavaszmezo-u. 15., 
Orâs-ipariskola. (Telefon: Jozsef 2—93).

') A jelento-hiivelyek es az azokkal val6 
bânâsmod mâr bekeben ugy a tisztekkel, 
mint a legenyseggel osmertetve lesz, mert 
nagyobb kotelekeknel, hovâ-reptilogepek be 
vannak osztva, siirun fog elofordulni, hogy 
a pilota a jelentes tovâbbitâsâra felâllitott 
ăllomâst nem talâlja meg, vagy a ledobâs 
nem a kello helyen tortent; kulonosen moz- 
go seregeknel nehez a tovăbbitâsuk.

Sngol imperializmus
Az angol nagyravâgyâs, a fektelen im

perializmus meg e szâzadban is epugy nel- 
kiilozi a imagasabb eszmenyt. neme- 
sebb erzest es nem heviti embersege- 
sebb cel. mint a tizenhetedik szâzad fo- 
lyamân, airielynek minden tenykedese oda 
irânyult, hogy gyarmiatai reven az egyet- 
len hatalmas ipariizo âllam maradjon.

Az angol imperializmus igazi, hamisitat- 
lan kontoseben nyilatkozik Palmerston hi
res szavaiban: „Jog ide, jog oda! Orszâ- 
gunk es vilâguralmunk az egyedtili erde- 
kiink; miattunk a tobbi orszâg akâr tonkre 
is mehet“.

Am miidon annak tudatâra ebredt, hogy 
a nemet-francia hâboru utân a rohamosan 
fejlodo egyseges Nemetorszâg veszelyes 
vetelytârsa, Anglia is azon volt, hogy a 
nevleg fiiggetlen gyarmatait politikailag 
szinten Angliahoz szorosabban fiizze.

Minthogy pedig az angol kapitaliz-mus 
iizleti erdeke a legfontosabb, a folyton sza- 
porodo hadiigyi terhektol lehetoleg meg 
akarvân szabadulni. azok egy reszet a 
gyarmatokra hâritottâk azâltâl, hogy on- 
kentesen hozzâjârultak a teherviseleshez 
es bnâllo katonasâgot szerveztek angol 
tisztek feliigyelete alatt.

M/ivel a gyarmatokon a faji, vallâsi, nem- 
zetisegi egyseg es osszetartâs hiânyzik, 
amihez a foldlrajzi szettagoltsâg is jârul, 
eleinte csak gazdasâgi teren iparkodtak az 
egyesites miivet keresztiil vinni, az angol 
vilâgbirodalom miegalapitâsa celjâbdl, ugy 
okoskodvân, hogy a gazdasâgi egyseg 
majd maga utân vonja a politikai egyse- 
get is.

Az egesz vilâgot âtiogd demokratikus 
angol vilâghatalom kepet azonban hiâba 
varâzsoltâk a nagy tomegek ele: a dolgozA 
neposztâlyok kozott megis kitort az elege- 
detlenseg es a fektelen diih, midon a fegy- 
verkezes koltsegeit kozvetve râjuk hâri
tottâk az âltal, hogy az elelmi es egyeb 
sziiksegleti cikkeket sokkal drâgâbban sze- 
rezhettek be, mert ezekre is vetettek ki a 
sulyos vâmokat.

Tetezte a bajt, hogy az angol kapitalis- 
tâk onzo erdeke megkovetelte, hogy a 
nyersanyagokat Angliâban dolgoztassâk 
fel, mert a rriunkaber itt olcsobb, mint a 
gyarmatokon es minthogy a gyarmatokon 
is fokozatosan halad az ipar, kepzelheto, 
hogy az angol kapzsisâg micsoda veszelyt 
zuditott a gyarmati nep megelhetesere es 
gazdasâgi fejlodesere.

Elmergesitette a helyzetet, hogy az u. n. 
onâllo gyarmatok eszre tertek, hogy a ne- 
kik szinleg engedelyezett onkormânyzat- 
nak semmi ertelme sines es csak arra 
jo, hogy vedelmenek iiriigye alatt az 
illeto gyarmat nepet Anglia kiszipolyoz- 
hassa; a kapitalista erdek pedig megkove
telte, hogy szerzodesen, nepjogokon âtgâ- 
zolva, a meglevo gyarmatot szorosabbra 
fiizze az anyaorszâghoz.

Innen van az, hogy a Szuezi-csatornân 
ât Indiâba vezeto ut biztositâsâra Egyipto- 
mot szâllta meg; utobbinak vedelmere pe
dig a Nilus videket egeszen a forrâsig ke- 
ritette hatalmâba.

Mindez pedig csak azert van, mert vi- 
lâghatalmi folenyet felti a felelmesen batal- 



masodb versenytărsâtol, a nemet imperia- 
lizmustbl. Ez a tulajdonkepeni oka a vilâg- 
hâboru kitoresenek.
' A sajto, a parlament egyarânt uszitotta 
az angol nep zdmet Nemetorszag ellen, 
hivatlkozvan arra, hogy a nemetnek egy
re fejlodo ipara az angol nep vilâghatalmi 
ăllâsât eletgybkereben veszblyezteti. Az 
alsbhâz es a felsbhaz feliilt Grey izgatâsai- 
nak, aki a vilâghâboru elbzmenyeire vonat- 
kozo fontos âllamokmânyokat egyszeriien 
eitiintette, vagy meghamiisitotta.

A brit imperializmiusnak kimeletlen, 
nyers kapitalista bnzese mutathatb ki va- 
lamennyi gyarmata torteneteben. Igy hite-

Kotonai tanacsadi).
Kerdes. En regebben kdzos, kesobb hon

ved tartalekos hadnagy voltam. Tartalekos 
tiszti rangomrol lemondtam es jelenleg mint 
nepfelkelo tiszt vagyok nyilvântartva. Ker- 
desem az, vajjon onkent jelentkezhetem-e 
es pedig csakis helyi szolgâlatra, amennyi- 
ben 44 eves vagyok?

Felelet. Ez irânti kervenyet a honvedelmi 
miniszterhez cimezve terjessze eio, veleme- 
nyiink szerint remelheti a kedvezo elinte- 
zest. Kerelme teljesitese eseten egyenruhâzati 
felszerelesi jârulekot fog kapni.

♦
les adatok vannak arra, hogy az ehinseg erdes. Tobben helybeli iigyvedek, koz- 
jobban tizedeli meg India lakoit, mint most, j ®s magânhivatalnokok, kik 1887-ben a nep- 
mikor veriiket ontjâk ellenszolgâltatâs nel- feUrelo tjszti elvegeztiik s az-
kul az angol yilâgbirodalomiert.

Meg szembetiinobb ez a kapitalista on- 
zes, amely az angol-bur hâboruban jelle- 
mezte, midon nyilvânvalo volt, hogy a re
gi bur koztârsasâg a legmodernebb szociâ- 
lis politikât folytatta; az angol uralom alatt 
azonban ennek helyere valosâgos rabszol- 
ga-iizem lepett. Ez sziilte a bur nepben 
azt a fektelen gyiiloletet, amely most nyiV 
lâzadiâsra vezetett az angol zsarnoksâg 
ellen.

Az angol âlcivilizâcio legsotetebb sze- 
gyenfoltja ama eroszakos hbditâs, amely- 
nek a kozelmultban tanui voltunk Perzsiâ- 
ban, midon mint a szabadsâg es humaniz- 
mus „zâszlbvivdje“ egykedviien nezte, 
mint gyilkoljâk halomszâmra az oroszok 
Perzsiânak legtekintelyesebb polgârait es 
fdpapjait, csakis azert, mert termekeny 
teriileten Oroszorszâggal akartak osztoz- 
kodni.

Csoda-e hât, hogy az angol imperializ- 
mus es az orosz cârizmus egymâsra ta- 
lâit? Ugyanezt a tervet dolgozta ki a tel- 
hetetlen Anglia Tibet elrablâsâra is.

A gyarmatok szaporitâsâra valb torek- 
ves jellemzi most az angol imperializmust, 
mit azzal indokolnak, hogy a nemet ipar 
felelmetes versenye miatt kell uj piaco- 
kat keresni a gyarmatokon. Statisztikai 
adatok Hzonyitjâk azonban, hogy semmi 
alapja sines annak, mintha Nemetorszag 
fejlodo ipara kiszoritanâ Angliât sajât 
gyarmataibol, vagy mintha ipara Nemetor
szag miatt hâtterbe szorul.

Bizonyitja ezt az a teny, hogy 1903-tol 
kezdve 1912-ig Anglia kiilkereskedelmi for- 
galma 902 millio font sterlingrol 1344 mil- 
libra emelkedett.

Csak a feltekenyseg es irigyseg hinti el 
a gyulolet magvât az angol tomegben Ne
metorszag megrontâsâra.

Az igazsâgtalan vedvămpolitika, amely 
az elelmîszerek es egyeb fogyasztâsi cik- 
kek megdrâgitâsât eredmienyezi es a reâ- 
lis munkaberek lenyomâsa meg az anya- 
orszâgban is elegedetlenseget sziil. Ezert 
nem nepszerii a hâboru Angliâban es ezert 
iitkozik akadalyba a Kitchener lord âltal 
tervezett hatalmas sereg szervezese.

Wei wart Bend.

I

Karâcsonyi szâmunk erdekes 
es valtozatos lesz!

. chilei iitkoEietben az angol flottai hasonto 
nagy veszteseget szenvedett; az ott el- 
pusztult hajobriasok erteke aligha marad 
mogdtte a nemet cirkâlbk becsenek. De 
sem a nemet sajto, sem a mi lapjaink nem 
kovetkeztettek ebbol az angol hajohad 
„leveresere“ vagy ,,pusztulâsâra‘‘; leg- 
feliebb aniniyit mondturik, hogy az angol 
tengeri hadero meggybngiilt, ezt pedig a 
hivatalos Anglia sem vonhatia ketsegbe.

A nemet hajok teljesitmenyeit nem sza- 
bad lebecsiilniink; az Emden hosiesseget 
ellenfeleink is tagadhatatlan rokonszenv- 
vel fogadtâk: ha csodâlni Kell valamit, 
ugy teljes tiszteletiinket kierdemli a ne
met tengereszet bnfelaldozb munkaja, 
mellyel elertek azt, hogy hajbhaduk az 
angol tengeri hadero sikereîvel legalâbb 
egyienrangu teljesitmenyleket mutathat 
fel, bâr az angolok, japânok es franciâk 
hadereje (eltekintve a Fekete-tengeri 
orosz flottâtbl!) lpgalabjb haromszoros 
tulsulyban van a szovetscgesekkel 
szemben.

Es nagyon csalodnak azok, akik min- 
den remenyiiket ilyen alarendelt jelento- 
segii tengeri iitkozetekbe helyeztek: a 
nemet invâzibt Anglia

utân nepfelkelo tisztjeloltek voltunk, a mos- 
tani nehez idokben keszseggel szeretndk 
szolgâlatainkat a hadsereg reszere felajân- 
lani, mint nepfelkelo tisztek, dacâra annak, 
hogy mâr 55—65 evesek vagyunk, mert tes- i 
tileg teljesen kepeseknek erezziik magunkat 
a szolgâlatra. Kerdesiink az, mit kell ten- 
niink es elorelâthatolag mily alkalmazâsba 
lesziink beosztva?

Felelet. A 60 even feltiliek ne szâmitsanak 
alkalmazâsra. A tobbieket esetleg alkalmaz- \ kai vizeken elharitani, a Csatomân most 
ni fogja a honvedelmi miniszter. E vegbol is csak ugy cirkalnak 
a honvedelmi miniszterhez kell kervenyt be- alattjârbk, mint ezelott es a flandriai gâ- 
adni, mellekelve lehetoleg honved vagy ka-'• tak sem tarthatjak vissza ,a bnit partok- 
tonaorvosi bizonyitvânyt, erkocsi bizonyit- tbl szovetsegeseink sereget. 
vânyt, polgâri ăllâst igazolo bizonyitvânyt, \

nem tudja ameri-

a nemet tenger-

z____Ezek a vâltozo kimenetelii tengeri csa-
kereseti bizonyitvânyt es a nepfelkelo tan- ; tâk legfoljebb merfbldkbvei annak a fâ- 
folyam elvegzeset igazolo bizonyitvânyt. A raszto orszâgutnak, melyen at Vilmos 

csaszdr emberei bevonulnak az angol 
kalbz-birodalom hatmillios, telhetetlen es 
tehetetlen gyomraba: Londonba. A Leip
zig es târsai csak izelitot adtak minden 
ell'enfelunknek a nemet hbsiessegrol es 
dnfelâldozâsrol.

Ezert becses nekiink meg pusztulâsâ- 
ban is a niegy nagy koporsb es ezert kell, 
hogy fâjdalmas biiszkeseggel gondoljunk 
a hullamsirban nyugvo ezernyi hosre.

Faludi Istvân.

kervenyben elo kell adni, mily szolgâlatra 
kivânja magât beosztatni. Velemenyiink 
szerint annyi uj alakulâs felâllitâsa van fo- 
lyamatban (tartalek hadi korhâzak, lâbado- 
zo osztagok stb.), hogy kervenyiik kedvezo 
elintezeset remelhetik.

Ntgy bilszhe hoporsQ.
Heteken ât vadâsztak râjuk es egyre 

szukebbre szorult koriilottuk a hurok. 
Vegsb viadalba kergettek tavol a hazai 
vizektol. A zu-gva-kiavargb drvenyjen 
kivii'l semmi sem jelezte, hogy hbsi kiiz- 
delem utân ezernyi eld terhevel negy 
nagy koporsb szâllt le a tengerfenekre.

Scharnhorst. Leipzig, Gneisenau, 
Niirnbjerg . . . e hajok nevet feljegyez- 
heti a tortenelem igazsâgos muzsâja, a 
halhatatlan Tegethoff baberjâbbl reszt 
ker Spee tengernagy is, am a sok nevte- 
len hos, az ezernyi âldozat egy kdzos, 
vegtelen sirban almodozihat lidealokrol, 
melyek kivivâsâra a sors odarendelte 
oket a Falkland-szigetek kbzott hullamzb, 
ismer.etlen, nagy vizekre.

A szigetorszâg sajtoja diadalorditâssal 
fogadta a hetek bta Dâzasan vârt siikert 
es ,,dbfitd“ gydzelemmel belyegezte a 
negy hajb elsulyeszteset. Mi sem kicsi- 
nyeljiik le a nemet tengeri hadero fâjdal
mas veszteseget, a tenyâlilâs rovid, rideg 
hangu jelentesben leszogezte Baehneke 
tengernagy; de a ,,donto“ jelleg ellen til- 
takoznuink keM addig is, mig a jovo ese- 
menyei ugyancsak meghazudtoljâk az an
gol frâzisokat.

Emlbkezhetiink râ. hogy a kdzelmult

Isinetlo pisztolyok beszerzese.
A mozgbsiitottsâgi viszony tartama alatt 

12 m. ismetlbpisztolyok es (hozzavalb eles 
tolteniyek tilsztek (tisztviselbik) âltal, koz- 
vetieniil a honved kdzponti fegyvertârnâi 
a'llâbbi ârak mellett igenyelhetbk:

1 drb. 12 m. ismetiopisztoly âra 70 ko- 
rona.

100 drb. 12 m. ismetlopisztoly eles toL 
teny ara ,7 korona 70 filler.

*

Egybvi onkentesek kikepzese.
A hat heti kikâpzesben reszesiilt e. e. 6»- 

kentesek miniszteri rendelet alapjân novem- 
ber 18-tol december 31-ig Budapesten kât 
osztagba egyesittettek es pedig:

1. osztâg: Aschenbrenner Mihâly 30. hon
ved gyalogezredbeli szâzados;

2. osztag: Wagner Geza 19. honved gya
logezredbeli fohadnagy parancsnoksâga 
alatt.

Elhelyezes: (VIII., Trefort-utca 8.) Ta- 
nârkepzointezeti gyakorlb fogimnazium. 
(Telefon: 5—61.).



Hz oroszorszâgi uMek
Nemetorszâg nemzeti torekveset az 

orosz birodalom teriileten leginkâbb a Ke- 
leti-tengeri tartomânyok bekebelezese ele. 
githeti ki. Ma mâr a legelokeldbb nemet la- i 
pok is komolyan foglalkoznak e torekves 
jogi es nemzeti alapjâval. Berlin, Miinchen! 
es Lipcse legelterjedtebb ujsâgjai hasâbo- 
kat szentelnek az oroszorszâgi nemetseg 
kerdesenek.

Az oroszokat, „minden kis nep vedelme- 
zoit“ sohasem hallottuk meg sajăt nemze- 
tisegi kerdeseikrol ertekezni; Moszkvâban 
es Petervârott sohasem beszeltek meg 
oroszorszâgi „nemzetisegekrdl“, bar egyik 
mâsik oroszorszâgi nepnek: nemzet elne- 
vezese is jogosult volna. A pânszlâv sajto 
rikito szine'kkel „hiteles informâciok" alap- 
jân ecseteli a torokorszâgi ormenyek es a 
magyarorszâgi olâhok elnyomatâsât; âm 
csendes ignoranciâval tiintet, mihelyt 
oroszfoldi drmenyekrol, beszarâbiai ro- 
mânsâgrol esik szo. A petervâri felhivata- 
losok tizszeres tulzâssal ketmillid nemetbi- 
rodalmi oroszrol zengnek dicshimnuszokat, 
de bdlcsen elhallgatjâk, hogy ketmillionâl 
nagyobb az oroszfoldi nemetek szâma. Az 
orosz birodalom teriileten lako nemeteket 
hârom nagyobb csoportra oszthatjuk, u. m. 
a birodalmi es osztrâk-nemetekre, a nemet 
gyarmatokra es vegiil a „balti“-nemetekre.

A birodalmi nemetek bevândorolt keres- 
kedok, mesteremberek, ugyszinten merno- 
kok, vegyeszek, kik az oroszi âllami elet 
minden elonyeben reszesedhetnek; hasz- 
nosan ertekesitik intelligenciâjuk folenyet 
az orosz kozneppel szemben. Oroszorszâg 
mcg ma is aranybânya minden kiilfoldi 
szâmâra, aki elsajâtitja az orszâg hivata- 
los nyelvet.

A nemet gyarmatosok Beszarâbiâban, a 
Volga es Kaukâzus menten, tovâbbâ a Kri- 
mi felszigeten laknak. (Szâmuk egy millid.) 
Legtobb a szaratowi es szamarai lakos, 
(400.000), akik II. Katalin es I. Sândor ural- 
kodăsa idejen koltoztek mai lakhelyiikre, 
hogy a cari intenciokhoz kepest peldât ad- 
janak az ottani lakossâgnak a szorgalmas. 
munkâs eletre. A wiirttembergi es szâsz 
bevândorlok nagyobbres'zt parasztsorban 
elnek, mezogazdasâggal foglalkozva; a ta- 
nultabbja azonban szorgalmasan lâtogatja 
a dorpati es nemetorszâgi egyetemeket.

A legerdekesebb, egyben legertekesebb 
nep a Balti-tenger nemetsege. A baliak, 
(„Balten“) idegenkednek az orosz uralom- 
tdl, de nem azonositjâk magukat a birodal
mi nemetekkel sem: csakis sziikebb hazâ- 
juk fiânak valljâk magukat. Ezt a „semle- 
ges“ âllâspontot meltânyolta a cari kor- 
mâny es joindulata jeleiil minden eszkoz- 
zel tâmogatta eleinte a baltiak kulturâlis 
munkâjât. A nemet egyletek agilitâsa 52 
nemetnyelvu nepiskolânak vetette meg az 
alapjât Esthland, Livland es Kurland tarto- 
mânyokban; ezeken kiviil meg 3 nemet 
gimnâzium (Goldingen, Birkenruh es Reval 
vârosokban) dicseri az egyletek tevekeny- 
seget. Az iskolâk miikddese eredmenyes- 
nek is bizonyult: nemcsak a german szel- 
lem eddigi alkotâsait plântâltâk ât a Ke- 
leti-tenger partvidekere, de viszont a bălti 
nemetek foldjen is sziilettek olyan eredeti

nemet gondolkozok, mint Harnack'vagy 
Ostwald Vilmos.

A bălti nemetseg kulturâlis munkâja az 
utobbi idoben szemet szurt a kormânynak 
es egyes pânszlâv agitâtorok izgatâsâra 
hajlando volt az orosz kozvelemeny poli- 
tikai biincselekmenynek minositeni azt, 
amit a legtisztâbb kulturâlis munkânak 
rnondhatnânk. Nagy retorziot sziilt a pe
tervâri „cabinet noir“ benfentesei kozt az 
a nyâri gyiiles is, melyet tisztân tudomâ- 
nyos szempuntbol rendeztek a rigai neme
tek. Mâr a hâboru eldtt ereztettek a tarto- 
mânyi kormânyzok az eddig josorban elcj 
nemetekkel mindama keseriiseget, mellyel 
a cari onkeny minden alattvalojât torkig 
jollakatja. Ggyes politikâval a lettekre ir- 
tâk ât az osszes nemet engedmenyeket, 
Rigâban az ottani nemetek rovâsâra a lett 
lakossâgot kedvezmenyben reszesitettek. 
A hâboru, kitorese utân termeszetesen jaj 
lett Oroszorszâgban mindennek, ami ne
met volt! Egymâsutân fosztottâk meg Re- 
va't, Libant, Wesenberget stb. regi ger
man neviiktol es szlâv nevet kenyszeritet- 
tek râjuk; az osszes nemetnyelvu iskolâ- 
xat bezâratta a magas kormâny s minden 
eroszak tragikomikus betetozesekepen a 
rigai szinhâzat is âtadtâk a — letteknek. 
(Ugylâtszik, a kisszâmu es mâs nepekkel 
vegyesen lako lette'ktol nem felnek Pet- 
rogrâdban!)

Az oroszorszâgi nemetseg erzi, hogy 
szâmâra e hâboru a let vagy nemlet ker- 
dese: es megis verzo szivvel kenytelenek 
a nemet seregek ellen harcolni.

Sport.
Grof Csekonics Gyula, a Magyar Lovar- 

egylet elnoket, soron kiviil fohadnaggyâ 
leptettek elo. A grof jelenleg a deli harc- 
teren teljesit szolgâlatot.

X
Az Urlovasok Szovetkezete versenyinte- 

zosegi tagjaivâ az 1915. evre Inkey Antal 
elnok melle, băro Inkey Jozsef es Liptay 
Bela vâlasztattak meg.

X
A Magyar Lovaregylet 500.000 koronăt 

jegyzett a hadikolcsonre es tovăbbi 30.000 
koronăt szavazott meg alagi 50 ăgyas iidu- 
16 korhăza koltsegeire.

X
Versenynaptâr;

Mârcius
Alag (Uri. Szov.) 28, 30

Aprilis
Alig (Uri. Szov.) 1, 4, 5, 7, 9, 11
Wien 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29

Mâjus
Wien 1, 2, 4 
Pozsony 3, 5
Budapest 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 

23, 24
Wien 27, 29, 30

Junius
Wien 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17
Alag (Url. Szov ) 3, 6, 8, 10, 13
A’ag (M. L. E. meeting) 27, 29

Julius
Alag (M. L. E. meeting) 1, 3, 4
Sidfok 6, 8, 10, 11, 13
Kottingbrunn 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31

Augusztus
Kottingbrunn 1, 3, 5, 7, 8
Budapest 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22. 24, 

26, 28, 29, 31
Szeptember

Budpest 2
Alag (Url. Szov ) 5, 7 ,8, 10, 12 
Wien 5, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21 
Budapest 25, 26, 28, 30

Oktober
Budapest 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14
Wien 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31

November
Wien 3, 4 ,6, 7
Alag (Url. Szov.) 4, 6, 7

Uj hajiiponctl.
A hajokon âltalâban hâromfele pâncel 

van hasznâlatban:
1. A nikkel acelpâncellemez, minek az 

az eldnye, hogy ha ât is hatol rajta a love- 
d'ek, mem torilk szet.

2. A Harvey-fele pâncel, melynek lenyb- 
ge, hogy feliiletet szentartalmu anyaggal 
tioritjâk es aztân edzo kemenceben hosz- 
szabb ideig magas homerseklet hatâsânak 
teszik ki. Amikor eleg szenet vett fel, hir- 
telen — vizzel valo lehiites âltal igen ke- 
meny feliiletet kap.

3. A Krupp-fele pâncel, amelynel gâzke- 
zelessel cementâlâs megy vegbe s bizo- 
nyos kiilonleges kovâcsolâs es hevitesi el- 
iârăs âltal azt erik el, hogy ennek a pân- 
celnak ellenâllokepessege 20—26 szâzalek- 
kal feliilmulja a Harvey-felet.

Az itt vâzlatosan leirt hajopâncelnak 
azonban az a hâtrânya, hogy a hadihajo- 
nak golyok elleni megvedeset nem bizto- 
sitja az esetben. ha a golyo a pâncelt ât- 
iiti.

Kiindulva abbol a fizakai jelensegbol, 
hogy a golyonak rugalmas testen ât valo 
haladâsânâl nem tâmad utâna lyuk, mert a 
rugalmas test eredeti alakjât visszanyerni 
igyekszik, a hajdpancel legujabban kaucsu- 
kos anyagbol kesziil. A kaucsuknak nagy 
mertekben megvan ugyanis az a tulajdon- 
sâga, hogy a golyo âthaladâsakor keletke- 
zo lvuk îsmet zârddik, mert a benne levo 
ragadds gyantanemiiek az âtiitott es elvâ- 
lasztott reszeket ismet mintegy osszera- 
gasztjak.

Az ilyen kaucsulkba lott golyo a hârtyât 
kiterjeszti, amely vegiil olyan vekony lesz, 
hogy nyilâs tâmad rajta; azonban a golyo 
nem szakit ki beldie darabot, hanem a kau- 
csnk ismet zârddik es a nyilâs eltiinik.

Ennek kovetkezteben a golyo utân todu- 
16 viz nem hatolhat be a hajo belsejebe es 
ebben reilik a kaucsukpâncelnak kivâlo 
eldnye.

Az e teren megejtett kiserletek fenye- 
sen bevâltak.

Olasz fegyverkezes.
Olasz forrăsbol eredo hirek szerint az 

1915. evfolyambeli ujoncok măr az ev ja- 
nuărjăban fognak soroztatni. Egy rendelet- 
tel bshivtak szâmos magasrangu tisztet, kik 
odd g a rendelkezesi ăllomănyban voltak. A 
haditengereszeknel behivtak az 1875. es 
1881. evek kozott sziiletett valamennyi tar- 
talekos altisztet



Elesett hosoh.
Ahorner Vilibâld zls 14gye 
Albrecht Mâtyâs zls 96gye 
Antal Jeno hdgy 20 hgye 
Balog Miklos hpd 16gye 
Bauer Kâroly hpd ltvad zlj 
Bauer Rezso foh 68gye 
Baumgartner Vilmos hpd 34Lgye 
Benâk Ferenc foh 78gye
Bittner Vencel hpd jl orm 36gye 
Bodo Ferenc hdgy 20hgye 
Bruckner Ferenc hpd jl orm 36gye 
Bukovski Ferenc zls lgye
Biittos Vendel zls 20hgye P
Chiochetti Jozsef hpd jl fovad II. nepf ezr 
Chitei Gyozo alezr 6gye
Chlebecek Bruno hdgy 27 cs kir nepfgye 
Cservenka Geza foh 67gye 
Czira Denes zls 20 hgye 
Daser Gyorgy szds 41gye 
David Ivăn zls 67gye
Denk Adolf foh 49gye 4 gpog 
Dessl Jozsef zls 4 tir vade 
Dimter Engelbert zls 3 vârtiizer ezr 
Draveczky Gyula zls 67gye 
Eger Ferenc szds 41gye 
Ehrlich Artur foh 58gye 
Ehrlich Rezso hdgy 8tvad zlj 
Ernst Jakab hpd 41gye 
Farnai Istvan hdgy 69gye 
Federle Jănos zls ltvad zlj 
Fe'tsinger Mihâly dr hdgy 4 hegyi tiiz ezr 
Fialka Ede hdgy llgye 
Fontin Pal hpd 4lgye
Francos Imre hdgy II nepf ezr 
Freschi Richârd hdgy 99gye 
Friedrichsberg Ferenc szds 92gye 
Gerstenberger Frigyes zls 8tvadzlj 
Gmell Kâroly zls 92gye
Goldberg Kâroly hdgy 9 cs kir nepfgye 
Gombos Mano hdgy 6gye
Grabmaier Felix hpd jl orm 3 cs es kir 

nepf gye
Gr'esmacher Mâtyâs hdgy 16gye 
Grossmann Imre hdgy 9hgye 
Gycadia Tivadar foh 6gye 
Hahnenkop Lajos hdgy 20hgye 
Harter Jânos szds 3 cs kir nepfgye 
Hausner Nândor hdgy 41gye 
Herrmann Arnold hpd lOgye 
Hofer Otto foh 74gye 
Holub Jozsef hpd 36gye 
Hoppichler Armin hdgy 94gye 
Hiibschmann Antal zls llgye 
Jaconcig Joachim zls 4 tir vad ezr 
Johne Agost zls 94gye 
Juracka Alajos hdgy 92gye 
Kâdâr Zoltân zls 20hgye 
Kaiser Adolf hdgy 92gye 
Kaufmann Jânos orn 7gye 
Keleti Lajos zls 6gye 
Kessler Armand hdgy II nepf ezr 
Komlosi Sandor hdgy 20hgye 
Pramburgi Konschegg Frigyes szds 36gye 
Rechtpergi Kopetzky Rajner szds 42gye 
Kostrzewski Vladimir hpd 20gye 
Kreiner Kâroly orn 4tir vad ezr 
Kroiss Nândor hpd 14gye 
Kucera Kâroly foh llgye 
Ktihâr Ivân hdgy 20hgye 
Kiihtreiber Ferenc ezr 18gye
Kiittner Jozsef hdgy 6 cs kir nepfgye 
Langhans Jânos zls 94gye
Lassmann Arnold szds 5 lovas txiz divizio

Lichtendorf Aron hdgy 4lgye 
Lipter Jeno foh 20hgye 
Lukâcs Istvân foh 20hgye 
Macâlka Antal foh 41gye 
Maenner Ozvâld szds 4lgye 
Mâhler Imre hdgy 31 hgye 
Maly Vince foh 16 hadt par 
Marcus Otto hdgy 49gye 
Marianovic zls 8tvad zlj 
Mazurkiewicz Miksa zls lOgye 
Medwecki Miciszlâv foh 17Lgye 3-4 gpog 
Merinsky Otto hdgy 41 gye 
Mertl Peter orn 4lgye 
Micheiler Andor foh 31hgye 
Mienzil Valter hpd lgye

I Modes Kâroly hdgy 27 cs kir nepfgye 
Murmayr Kâroly hpd 9tâe 
Naussau Kâroly zls lOgye

| Nekola Rezso szds 42gye 
Oancea Oktâv hdgy 41gye 
Occoffer Hugo hpd II nepfolk ezr 
Otte Kâroly hdgy 20gye

’ Palme Arnold zls 41gye 
Patonay Gyula hpd 67gye 
Paukert Richard szds lOgye 
Pereszlenyi Jozsef hpd jl 31hgye 
Pesko Pal hpd 9hgye 
Pirk Lâszlo hdgy 6hgye 
Piskacek Jaroszlâv hpd 41gye 
Pisko hdgy 21 cs kir nepfgye 
Plesz Jozsef zls 31 hgye 
Polonyi Jeno foh lhhe 
Pompe Ferenc dr hdgy 27 cs kir nepfgye 
Poppovits Kornel szds 6gye 
Prager Ulrich hdgy 41gye 
Prett Hubert foh 7gye 
Quirsfeld Artur szds 41gye 
Râth Pâl hdgy 41gye 
Rauch hpd II nepf ezr
Rehmann Ott6 orn 117 cs kir nepf had- 

tâp zlj
Reinelt Rezso zls 94gye 
Reininger Henrik dr foh 36gye 
Richter Frigyes hpd II nepfolk ezr 
Rieger Gottfried foh lgye 
Rogenhofer Viktor dr hdgy 5gye 
Rogozinski Istvân hpd 20gye 
Rdssler Kâroly hdgy 67gye 
Rossmann Peter szds 52gye 
Rozdol Emil szds 41gye 
Sâroi Szabo Lajos alezr 31hgye 
Savin Zivân hdgy 67gye 
Savora Pâl hpd jl orm 20hgye 
Scheffer Gyula hpd 14gye 
Scheiber Mârkus hpd 96gye 
Schierl Hubert hdgy llgye 4 gpog 
Schindler Ferenc orn 38 cs kir nepfgye 
Schoppe Valter hdgy 9 cs kir nepfgye 
Schreiber Kâlmân zls 96gye 
Schwara Erno zls 7gye
Seljan Vladimir hpd jl orm 16gye 
Senohrâbek Emil hdgy 20gye 
Silan Rezso dr hdgy 67gye 
Simon Rezso hdgy 94gye 
Sochor Jozsef zls 36gye 
Sogl Pâl foh 9 cs kir nepfgye 
Somek Ferenc szds 16gye 
Spudil Bohuszlâv szds llgye 
Stachniak Peter hdgy lOgye 
Stanzl Ferenc zls 26Lgye 
Stauffer Lipot hpd 26 Lgye 
Stein Erno szds 25gye
Bâro Sternbach Gyorgy dr hdgy II nepf ezr 
Sternkopf Frigyes hdgy 8tvad zlj 

j Strebinger Bruno zls 49gye

Svatâk Rezso hdgy 36gye 
Szatmâry Alfred szds 9hgye 
Teuschl Antal zls 14gye 
Tobek Alajos zls 28gye 
Uher Jânos hdgy 28gye 
Vajda Bela dr hdgy 38gye 
Villicus Gusztâv hdgy 38 cs kir nepfgye 
Vitas Dusân foh 96gye 
Weiler Alfonz szds 32gye 
Weiser Gusztâv zls 58gye 
Weisz Izidor hdgy 31hgye 
Wessely Otto hdgy 67gye 
Wilkonski Vilmos zls lOgye 
Wimmer Kâroly hpd 14gye 
Zaoralek Antal foh 15gye
Zuckermann Leo dr hdgy 36gye

Harcttri csBlszOvenjek.
A hârci cseleknek, fortelyossagoknak 

celia: kiilonfele fogâsokkal az ellenseg 
hadmiiveleteit megneheziteni, erejet 
gyengiteni es a gyozelem sikeret meg- 
konnyiteni. Alkalmazâsuik oly regi, mint 
maga a hăboru. Mâr az dkor hadjaratai- 
ban nagy szerepiik volt.

A hadi cselek az ellenseget felrevezeto, 
azt meglepd haditenyekbol atlanak. Ilyen 
cselek: leplezett akadâlyok keszitese, 
szinie.lt tâm.adâs, vagy visszavonulâs, turn 
teto nyugalom vagy tetlenseg, hamis hi- 
rek terjesztese stb: a mostami liâboru 
hadmuveleteiben eleg gyakran fordulnak 
elo s az eilenfelnek driâsi kârokat okoz- 
naik, ha — sikeriilnek.

A hard cselek alkalmazâsăt — a lo- 
vagiassâg hatiârân belul — az osszes szâ- 
mottevd âllamok âltal elfogadott nemzet- 
kozi torvenyek is engedelyezik, bar ko- 
zelebbrdl kdriil nem irjak ezeket. Az 
1907 (1889) evi hagai tlekelkongresszu- 
son alkotott IV. (illetve II.) egyezmeny 
24. cikke szerint a hadi csel1, valamint 
mindama eszkozdknek hasznâlata meg
van engedve, amelyek sziiksegesek arra, 
hogy az ellensegrdl es a tereprol tâje- 
kozodâs legyen szerezheto.

Nemcsak hadi cselek, hanem aprobb 
— sokszor a humorba âtcsapo — kaîan- 
dos ravaszsâgok is suriin fordulnak eld a 
tâbori elet romantikâjâban.

Az oroszok es a szerbek is —- nemreg 
viselt hadjaratukbol — egy csomo, elot- 
tiink reszben osmert triikkel ohajtottak 
barmiinket megtepni. Vitez csapatiaink 
azonban nemcsak hogy felosmertek hard 
modoruk ujdonsâgait, hanem azokat sok- 
kal elonybsebbekkel tulszârnyaljâk.

Az oroszok kezdetben — râjuk valid 
naivitâssal — rajvonalaikban celtâblâkat 
is alkalmaztak, hogy csatârjaink tuzet 
azokra vorijak. Egy iitkozetunk alkalmâ- 
val, arnikor elbvedjiik nyilt terepen fej- 
lddbtt fel, nehâny celltălblăt tiiztek a 
foldbe (koztiik nem1 egy tdrdielo ala- 
kot!), az errlberek pediiig ezutân kusz- 
va a kell'emesebb erddbe igyekeztek 
iutni, — ami ugyan nem sikeriilt. Emlek- 

■ szem, hogy mint adtâk csatâraink tovâbb 
egymâsnak, hogy a celtâblâkra ne Idije- 
nek. Szabad szemmd eszrevettek az 
oroszok turpissâgât. Egy iitkozet al'kal- 
mâval leplezett iiregbbl polgâri ruhâban 

szinie.lt


gnbbaszkodo orosz tisztet huztak ki, aki- 
nek az volt szereny szândeka, hogy on- 
nan kedelyesen megtelefonâlja tiizerse- 
genek, hogy milyen kedvezb celit mutiato 
harccsoportunkra, milyen irânyzekkal loj- 
jon. Orosz teriileten a lakossâg szalma- 
kazilak s hăzak felgyujtâsâvail. szelmalmok 
szârnyainak bîzonyos megâllapodâs sze- 
rinti forgatâsâvai, harangozâssat stb.-vel 
jelzi csapataink holletet, hare alatt a tii- 
zersegiik ily modon nagy tâmogatăsban 
reszesiil, azt meg kell adni.” hogy a cel 
felderitesere minden eszkozt fefhasz- 
nâlnak.

Telefon szolgâlatuk ziavartalan tizto- 
sitâsa erdekeben — nem egyszer talâl- 
tuk — sokszor a mi tâbori telefon sodro- 
nyunkat hasznâljâk (a telefon osszekot- 
tetesre nagy sulyt helyeznek). Helyse- 
gekben szeretnek pincebol padlâsrol 
(erddben fâkrol) tiizelni, azonban elessze- 
mii katonâink hol szuronnyal, hol teli ta- 
lălattal ki- es lepiszkâljâk oket, erddben 
valosâgos passzioval, verebek modjâra 
âzedik le oket a fâkrol.

Tâmadâsainknâl elofordult. hogy mikor 
rajvonalunk âllâsukhoz kozeledett, meg- 
adâsuk jeleiil felnyujtottâk karjaikat s 
majd âllâsuk elott kozvetleniil mitsem 
sejto csapatunkra rettenetes golyozaport 
zuditottak. A szuronyharcot ha csak le- 
het, keriilik: foleg a magyarok szurony- 
tâmadâsaitol felnek s alig van eset, hogy 
neklk kezitusaban elllentalljanak. Pedig 
Suvarov hires mondasa alapjân orosz 
jelszo: „a golyo balga. csak a szurony a 
hos“ es harcâszati szabâlyzataik is fel- 
tiinden hangsulyozzâk a szurony nagy 
fontossâgât! (Hogy Nubia pârduca nem 
sziilte oket, ahhoz ketseg se ferhet!)

A szerbek is kinos vergodesiikben 
rrjindenfele eszkdzidkhoz. folyamodniak. 
Sokan magyarul, nemetiil beszelnek, ami 
lehetove teszi, hogy ennek reven egypâr 
ravaszsâgot vegrehajtsanak. Igy megtor- 
tent, hogy egyik âlâsunk kdzelebe jutva, 
egy ott tartozkodo szâzadost neven szo- 
litva, elore hivtâk, lelottek s gyorsan el- 
tiintek. Mâskor egyikuk egyenruhânkba 
oitozve, hamis jelentest hozott egy maga- 
sabb paranesnok/nak: reszletek kikerde- 
zesenel aztân kisiilt ellenseges volta. 
Kozismert peldâul a komitacsiknak az a 
fogâsa, hogy halottaknak tetetik magukat 
s mikor embereink melTettiik elhaladtak, 
akkor hâtulrol râjuk ldnek.

Mikent a balkâni hâboruban, ugy most 
is a râjuk nezve kdtelezo netrizetkdzi 
egyezmenyeket majdnem minden tete- 
liikben megsertik. A hadikovet serthetet- 
lenseget biztosito feher zâszloval vissza- 
einek; felderites celjâbol ily modon igye- 
keznek âllâsaink kdzelebe jutni, sot meg- 
esett, hogy ily zâszlokkal megadâsukat 
jeleztek s mikor jdhiszemu csapatunk ele- 
jiik ert, nagy tiizzel fogadtâk. Kikemleles 
celjâbol sokszor a genfi jelvenyt hasznâl
jâk (mint orvosok, egeszsegiigyi szeme- 
lyek). Az a hir jarja, hogy egesz felderito 
csapatokat a mi egyenruhânkba dltdztet- 
hek. Ez utdbbit — mint olvasni lehet — a 
„grande nation** vitezei is megteszik. A 
fentiebb hivatkozott Egye^meny 23. ciikik 
f) pontja pedig hatârozottan tiltja a beke- 
kdvetek zâszlojâval, az ellenseg zâszlo-

azonban minden alatto- 
sem kepes kisebbiteni 

amelyek kozeledtetik 
fenyes es dicsosegteljes

jâval, vagy ennek hadi jelvenyevel es 
egyenruhâjâval, vagy a genfi Egyezmeny 
iregkuldntozteto jelvenyevel valo vjsz- 
szaelest. De tiltjâk ezt a katonai ere- 
nyek is.

EHenifeleinknek
mos tbrekvese 
eredmenyeinket, 
mâr az igazsâg 
gyozelmet.

Felelos szerkeszto:
Dr. SIMON ELEMeR orszdggy. kepviselo.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy“ lapvâllalat 
r-t. adj a ki.

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

Haracsonyi szamunh BrdBhBs bs vâltozatos Ibsz!

,,MUNDUS“
EgyBsiilt Magyar Hajlitott Fabutorgyarah HBSzvBnytarsasăg
Hozponti iroda: Budapest, V„ Dorottya-utca 7. szâm. Telefon: 89-51 es 143-78.

RAKTĂR: Budapest, V., Pozsonyi-ut 5. szdm. Telefon 107-64.
ELADASI M1NTATELEP: Budapest, V., Dorottya-utca 7. sz. 
GYARAK : Besztcrcebanya, Borosjeno, Ungvar, Varasd, Vruta.

Mindennemu hajlitott fabutor es kertibutor. oooo Ajanlja: 
mozgoszinhâz berendezesekre csinosan kiâllitott gyârtmanyait.

MARTON ALAJOS
CS. £s KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VACI-UTCA12.
Bordiszmtiăruk es mtiipari cikkek raktara.

Nagy vâlasztek kiilonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglasok- es dijloveszetekre 

alkalmas tiszteletdijakban. —

Elsorendti utib6rdndok,berendezett s tires «titâskâk.

T oilette-necessairek.

A mezohegyesi m. kir. allami m6nes 
katonai osztag nak tiszti 6s tisztviseloi 
kara m61y făjdalommal tudatji. hogy 
szeretett bajtârsa

Micheller Andor,
m kir. meneskari szdzados

a d61i harct6ren hdsi halălt halt.
Katon nak, a ki a kirălyârt 6s hazăert 

kiizdott, legszebb sir a harcmezo.
Sziviinkben âllitunk drok eml6ket 

a hos bajtârsaknak, kik kozbsen alusz- 
szâk hosszu, de dicsos6ges dlmukat 
jeltelen sirokban, idegen foldon a ma- 
gyar gydzelmek utăn

Mezohegyes, 1914. 6vi december hd. 
Hosiink emlâkdt mindvdgig megorizztik!

J



LEgahtualisahb konpv
BoM Janos hoiwMfWnagj: 

„NEMZETKOZI JOGOK 
A HÂBORUBAN" 

melybol reszletesen tajekozodhatik min- 
denki a hâboru torvenyeirol s szokasairol.

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

Ara 2 korona.
Megrendelheto lapunk kiado- 

hivatalaban.

Igazgatosâg : Grof Sztâray Sandor elnok, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, baro Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pâl, grof 
Erdody Sandor, baro Wulf de Flotow, baro Hatvany 
Kâroly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
baro Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. Vgyoezeto igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegoezetok: Horvatovics Ferenc, 
r'—"J Lakatos Oszkar. l —-i

Bankosztaly. Gabonaosztâly. Miiszaki osztaly. 
♦♦ Mezogazdasâgi osztaly. Vasuti osztaly. ♦♦

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

Fogak es fogsorok
aranykoronâk. aranvhidak. teliesen 
szâjpadlâs nelkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szâibol kivenni. râgâs- 
r. beszedre azonnal hasznâlhatok. 24 
orân beliil elkesziilnek. Videkiek meg- 
vârhatiâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
las. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gvokerhuzâs. fogtbmesek (plombâk). 
betee fogak gvogvitâsa sth. Tomesek 
aranybol. platinâbol. porcellânbol stb.

fogorvosi es techntkai rendel6-int£- 

• zete Budapest, Erzsebet-korut 54. fsz.

• • Telefonszâm: 916.

Ujlaki-iFogepek 
a legmodernebbek. Katonai 6s polgări hato- 
săgok kozkedvelt irdgdptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszăgszerte. Arjegyz6k 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
UlLflHl-IHDGEPTEEEP Budapest

-1897. 6ta az irâgipszakmâban. =====

A Kulugy-Hadiîgy
eddig megjelent dtvenegy szâmât

4 korona
elozetes bekuldese elleneben ber- 
mentve kiildi meg

a kiadohivatal.



a napon a hâboru vissaasulyedine osi bar- 
barizcmrsaba.

Miutiân a miivelodies a not a fcorhâzba 
sziolitotfa s a betqgâgy a nevieliesniek elo- 
ikelo heliyeve avattaiott fel — versenyez-

nek ott a ionak gyakorfâsiâban; csak ©gyre 
kerem, esdive kerem oket, hogy egymâs 
mieltett tartsanak kii tovabbira is afcban az 
entietemben gyakorolva .a niev.teten jotie- 

I konysayot. amelyben azt Krisztus Urumlk 

kijelenti : ,,Aki elso aikar lenni, crindiereknel 
uitofeobb liegyen es mindeniteknek szol- 
gâj;a‘‘.

Bekemozgalmak es a vilâghâboru.
Irta: Dr. Magyary Geza egyeiemi tanâr.

Bekemozgalmak csak oly âllamok kozt 
vezethetnek teljes sikerre, amelyek mind- 
egyike oszinten akarja a beket, amelyek 
kozt egy sines, amely hol nyiltan, hoi titok- 
ban a mâsik eletere tor, ahol becsiiletes 
munkâjuk âltal felfele tdrekvo ăllamokat a 
tobbiek kajăn irigysege nem akarja meg- 
fosztani munkâjuk gyiimolcsetol. Euro
pâban mâr majdnem fel szâzad ota ezek az 
indulatok voltak tobb allamban uralkodok. 
Ezek mâr eleve kizârtâk a bekemozgalmak 
sikeret. Midon nap mint nap attol kellett 
tartani, hogy Europa lângba borul, a beke- 
mozgalmaktol nem lehetett teljes eredmenyt 
vârni. Tartos es nagy sikerii bekemozgal- 
makra a talaj Europâban meg nem volt elo- 
keszitve, s azert csak fel sikerre vezethettek.

A mai hâboru izgalmai a kiilpolitikai 
helyzet ismeretere mindnyâjunkat sokkal 
jobban megtanitottak, semhogy bovebben is 
kellene vâzolnom. Csak nehâny legjellem- 
zobb vonâsra szoritkozom.

Magyarorszâgnak es Ausztriânak regi 
haragosa Oroszorszâg, egyszeriien az£rt, 
mert utjâban âllunk. Oroszorszâgban eppen 
olyan joi tudjâk, mint ahogyan nâlunk is 
kozismert volt, hogy hoditâsi terveink nem 
voltak. Egyediili celunk a belso konszolidâ- 
co volt. Es megis Oroszorszâg folyton elle- 
niink tort. Benniink lâtta akadâlyât annak, 
hogy a szlâvsâg Europâban uralomra jus- 
son es hogy a Fbldkozi-tengert hatalmâba 
keritse. De haragosa lett Nemetorszâgnak 
is, amint a nemet egyseg letrejott. Regota 
barâti viszonyt tartott fenn Poroszorszâg- 
gal, mig ez ellentetben âllott a tobbi nemet 
âllamokkal. Neki kedves volt egy gyonge 
Nemetorszâg, de nem egy eros. A kozos 
sors letrehozta koztiink es Nemetorszâg 
kozt a szdvetseget. Franciaorszâgot a re
vanche eszmeje hevitette, s kiirthatlan gyii- 
lolete Nemetorszâg ellen meghozta a fran- 
cia-orosz szovetseget, amelyhez. foghato ter- 
meszetellenes politikai szovetseg meg alig 
letezett Angliât pedig az egyseges Nemet
orszâg nagy fellendiilese, tengeri hadereje- 
nek hatalmas megnovekedese, a nemet 
ipar es kereskedelem or'âsi terhoditâsa 
tette feltekennye es Nemetorszâg ellense- 
geve. Vilâghatalmât feltette tole, emiatt 
lett az o ellensegeinek szovetsegeseve, 
akikhez egyebkent semmi erdekszovetseg 
sem fiizi.

A nagy âllamok forrongo szenvedelyei âl- 
tal szitott erdekharcban a hâboru veszedel- 
met nem sikeriilt elhâritani, s igy az a jO 
Szândek, amely nemzetkozi birosâg utjân 
torekedett az osszeiitkozeseket kiegyenli- 
teni, teljes eredmenyre nem vezethet.

(Reszlet a budapesti tudomânyegyetem 
disztermeben 1914 december 11-iken tartott 
eloadâsâbol.)

Europânak az a nagy hâtrânya, hogy itt 
a nepek ketezer eves fejlodes utân sem tud- 
tak ugy elhelyezkedni, hogy azok az okok, 
amelyek koztiik az elet-halâl hare veszedel- 
met âllandositottâk, megsziintek volna. 
Europa eddig fâklyavivoje volt a nagy em
ber segi eszmeknek, s a tudomânyos hala- 
dâsnak, de nem volt es nem is lehetett, fâk
lyavivoje az âllamok bekes egyiittletet biz- 
tosito jogintezmenyeknek. Sajâtszerii ellen- 
tet az emberiseg legtekintelyesebb reszenek 
torteneti fejlodeseben, amellyel az âllam- 
ferfiaknak az eddiginel tobbet kell foglal- 
kozniok.

Ennek az âldatlan, rendellenes âllapot- 
nak nemcsak az europai âllamok sajât joi 
felfogott, de az emberiseg erdekeben is 
meg keil sziinnie. Mert bizonyos, hogy ha 
Europa eddig nem lett volna kenytelen 
anyagi erejenek tulnyomo reszet fegyverke- 
zesre forditani, s ha nem fel, hanem ket kez- 
zel munkâlkodhatott volna nepei boldogu- 
lâsân, a vilâg a fejlodes magasabb fokân 
âllana.

Es a vâltozâst, a jobb jovot csak a mi 
fegyvereirtk gyozelme hozhatja meg. Nem 
egyediil a hazâm sorsâert aggodo lelkem 
legforrobb kivânsâga adja ajkamra ezeket a 
szavakat, hanem a hidegen merlegelo, s 
minden erzelmi szemponton feliilemelkedo 
jogâsz meggyozodese is. Anglia es Orosz
orszâg vilâguralomra torekszenek, eddigi 
uralmukat megerositeni es kiboviteni akar- 
jâk. Tobbi ellensegeinkrol, beleertve a sze- 
rencsetlen Franciaorszâgot is, beszelni is 
alig erdemes, mert ezek szâmâra a gyoze- 
lem sem hozhatna szâmottevo eredmenye- 
ket. Annak a ket âllamnak vilâguralma 
azonban nem lehetne âldâsthozo az emberi- 
segre. Ha a foldkerekseg nagy resze ket âl- 
lam uralma alatt sinylodnek, ez nem moz- 
d'thatnâ elo sem a haladâst, sem a bekes 
nemzetkozi egyiittlet felteteleit. Folytonos 
elegedetlenseg es lâzongâs az elnyomottak- 
nâl es mindennapi fegyveres beavatkozâs 
az uralom biztositâsâra, volna a nepek sor- 
sa, mindaddig, mig az a ket âllam, amelyek 
egymâsnak mindig ellensegei voltak, a ko
zos uralmon bssze nem vesznenek, s azt sa
jât egyenetlensegiik folytân el nem veszi- 
tenek. Mert jegyezziik meg, hogy a vilâg- 
uralmak sohasem voltak tartosak. Lâtott a 
vilâgtortenelem mâr sok vilâguralmat meg- 
bukni, a mostani sem keriilne el sorsât, sot 
vegzete meg korâbban elerne, mint regen. 
Vilâguralom nemi âllandosâggal csak a fej
lodes igen alacsony fokân âllo nepek folott 
tarthato fenn. Ma azonban a kultura feny- 
sugarai Âzsia es Afrika legtâvolibb sivatag- 
jaiba ts bevilâgitanak, ma mâr ezek nepei- 
nek tartos szolgai meghodolâsâra sem le- 
het szâmitani. Legkevesbbe âltassa magât 

Oroszorszâg balkân torekveseivel. A balkân 
nepek, beleertve Oroszorszâg dedelgetett 
gyermeket, Szerbiât is, nem azert râztâk le 
a torok igât, hogy azt most az orosszal fel- 
csereljek, ok szabadsâgot es fiiggetlenseget 
akarnak. Az pedig, hogy Angolorszâg a vi- 
lâg mlaiden fontos tengerszorosât, kikoto- 
jet, csatornâjât es szăgetet maga szâmâra 
torekszik megtartani, amily termeszetelle- 
nes, mert nem is âll arânyban erejevel, 6p- 
oly bânto es lealâzo a vilâg tobbi kulturne- 
peire. Vilâguralom ma a legnagyobb anach- 
ronismus, amelybol senkire, sem az emberi
seg bekes fej lodesere haszon nem fakadhat. 
Ezt jelentene az o gyozelmiik, s ezert volna 
az veszthozo az egesz emberisegre.

Ez>zel szemben a mi gyozelmiink a nepek 
szabadsâgât es fiiggetlenseget fogja meg- 
hozni. Sem mi, sem Nemetorszâg, nem to- 
reksztink vilâguralomra, idegen nepek le- 
igâzăsâra. Mi az âllamok eihelyezkedese- 
ben az egyensulyt akarjiik megteremteni, 
amely a tartos, bekes egyiittletnek legfobb 
feltetele. Gâtat akarunk vetni azoknak a 
fektelen szenvedelyeknek, amelyek mâs âl
lamok lete es nagysâga ellen tornek, s 
amelyek az âllamok bekes egyiittletet foly
ton zavartâk, Ezert oly nagy jelentosegii a 
mi gyozelmiink a bekemozgalmakra, s az 
emberiseg szebb jovojere. A mi gyozelmiink 
nemcsak a magyar nemzetnek hatalmas fel- 
virâgzâsât fogja meghozni, de megteremti 
azon torekvesek szâmâra >is az eros alapot, 
amelyek az âllamok bekes egyiittletenek 
elomozditâsâra irânyulnak. Europât ki keli 
szabaditani mostani anarchikus, jog nel- 
kiili âllapotâbol. Az europai âllamok kozt 
szorosabb nemzetkozi kapcsolatnak kell 
letre jonnl'e letiik kolcsonos tisztelete alap- 
jân, amely azokat az okokat, amelyek a 
mostani hâborut eloideztek, csirâjâban 
megoli. Ennek a jogi egyensulynak letre kali 
koztiik jonnie, mert kiilonben Europa el- 
veszti a vilâg folott vezeto helyet. Es ezt 
az egyensulyt csak a mi gyozelmiink hoz
hatja meg. A mi gyozelmiink nyomâban meg 
fog sziiletni az eleteros nemzetkozi birâs- 
kodâs Europâban 's. A beke apostolait ne 
ejtse ketsegbe a mostani hâboru, ne tart- 
sanak attol, hogy minden fâradozâsuk gyii- 
molcset egyszer mindenkorra elsopri. Nem, 
mert ha a vihar a mi fejiink folott elvonul, 
a beke fâja lesz az, amely legszebben fog 
kivirâgozni. A megprobâltatâs nehez nap- 
jaiban az a meggyozodes erositse katonâ'nk 
bâtorsâgăt, s mindnyâjunk lelket, akik itt- 
hon kiizdiink, hogy a mi gyozelmiink nem
csak hazânkat fogja megmenteni es szâmâra 
boldogabb jovot megnyitni, hanem, hogy az 
az egesz emberisegnek is tartos beket es 
nagyobb boldogsâgot fog hozni.



A hâboru es a teologia
Irta; Mihâlyfi Akos egyetemi tanâr.

Sokan vannak, akik azt ohajtanâk, hogy 
a papok a mai vilâghâboruban is fegyver- 
rel a kezukben vegyenek reszt. Sot a pap- 
sag koreben is a hâboru ebresztette lelke- 
sedes es izzo hazaszeretet sokakat arra 
kesztet, hogy fegyvert ragadj anak a haza 
vedelmere. Egy ferences kolostorrol olvas- 
tam a lapokban, hogy fiatal novendekei 
mind folcsaptak katonâknak. A debreceni 
kâlvinista papok, a pozsonyi luterânus teo- 
ldgusok lelkes folhivasokban toborozzăk a 
papsâgot is fegyver ala. Berlinben a luterâ
nus papok egy konzisztoriâlis gyiilese egye 
nest a birodalmi gyiileshez fordul, kerve, 
hogy a papok hadmentessege torbltessek 
a torvenykonyvbol.

Elesett hosok shjănâl.

Szep es meghato ez a lelkes felbuzdulâs, 
a hazaszeretetnek e spontân megnyilatkozâ- 
sa, de nezetiink szerint igen nagy kâr volna 
annak a boles torvenynek megvâltoztatâsar 
mely a papsâgot a fegyveres szolgălat alol 
fdlmenti s amely tbrveny minden orszâgban 
fennâll Franciaorszâg kivetelevel. Epp oly 
boles ez a tbrveny, mint a mâsik, amely az 
orvosnak jeloli ki a helyet a hâboruban. Az 
orvos sem harcol, de resztvesz a hâboru 
terheinek viseleseben s biiszkeseggel mond- 
hatjuk, hogy a magyar orvosi kar, elso- 
sorban egyetemiink orvosi fakultâsa olyan 
odaado onfelâldozâssal teljesiti nemes hi- 
vatâsât, aminbvel derek katonâink a kiizdo- 
teren vedik liazânkat. A pap sem fog fegy- 
vert, de 6 is resztvesz a hâboruban; neki is 
annyi munka es fâradsâg jut osztâlyresziil, 
hogy elotte is tisztelettel kell meghajol- 
nunk, ha hiven teljesiti a reâ hârulo nagy 
feladatokat, amelyek talân fizikailag nem 
oly fârasztok, mint az orvosoke, de epp oly 

teljes lelki osszeszedettseget, odaadâst es 
onfelâldozâst igenyelnek.

Talan sohasem volt oly szembeszoko, 
hogy a papsâg munkâssâgât mennyire igeny- 
be veszi a hâboru, mint napjainkban. Igaz, 
hogy meg nem is volt soha hâboru, mely 
az âltalânos vedkotelezettseg alapjân az 
egesz târsadalmat mozgositotta volna. A mt 
târsadalmunk pedig — eppen a hâboru mu 
tatta ezt ki — ma is melyen vallâsos. Ha 
talan a beke idejen es sok ellenseges erkol- 
csi es szellemi âramlat folytân a târsadalom 
egyik-mâsik retegebol kialudni Iâtszott a 
vallâsossâg, ezt a mâr csak pislogo parazsat 
a vilâghâboru uj lângra lobbantotta. Ez a 
hâboru minâlunk a vallâsos renaissance 

hajnalhasadâsa, amelynek sugarai nemesak 
a kunyhok, hanem a palotâk ablakain is âț- 
sztirodnek, nemesak a koznep, hanem az in- 
telligencia szivet is bearanyozzâk. A kato- 
nasâg arculata is teljesen megvâltozott. Be
ke idejen, sot azelbtt hâboruban sem akadt 
a papnak sok dolga a katonâkkal, foleg a 
tisztekkel. Bosznia okkupâcioja utân egyik 
katonai lelkesz naplojegyzeteiben szomo- 
ruan irja, hogy bar ugyszolvân mindegyik 
tiszt adott neki valamelyes megbizăst arra 
az esetre, ha a harcban elesnek, de egyik 
sem vette igenybe papi segitseget. Ma ilyen 
panasszal nem lehetnek a katonai lelkeszek; 
ellenkezbleg azt lâtjuk, hogy a katonai lel- 
keszsegek jelen szervezetiikben nem elegsâ- 
gesek arra, hogy a tâborokban fekvo kato- 
nasâg lelki sziiksegleteit kielegitsek, Nem
esak nâlunk van ez igy, de Nemetorszăgban 
is, ahol azonban igyekeznek a bajon mielobb 
segiteni is. Csak a porosz hadseregben — 
mert Nemetorszâgban minden âllam hadse- 

regeben mâskent vannak a katonai lelkesz- 
segek szervezve — a hâboru kitorâse ota 
70 uj katolikus es 70 uj evangâlikus tâbori 
lelkeszseget szerveztek, mert a meglevbk 
nem bizonyultak elegnek s a lelkeszeknek 
katonai autok âllanak rendelkezesre, me- 
lyeken a messze kiterjedt tâborok minden 
reszet folkereshetik. Sot a nemet katoliku- 
sok âldozatkeszsegebol most negy auto- 
kâpolna kesziil — hârom a nyugati, egy a 
keleti harcterre — melyek teljes templomi 
felszerelessel lesznek ellâtva. £s csak helye- 
selni lehet, ha a hadvezetbseg a katonasâg 
vallâsos erziiletenek âpolâsât elosegiti: hisz 
a vallâsossâg a vitezsegnek es a halâlt meg
veto bătorsâgnak, a legfobb hadi erenyek- 
nek legjobb elesztoje.

Van meg egy mâsik szempont, amely 
egyenest kbveteli, hogy a papsâg a vedkote- 
lezettseg alol ment legyen, A papsâgnak 
feladata ugyanis nemesak a hadbavonultak, 
hanem az itthonmaradtak lelki gondozâsa 
is. Es egy vilâghâboru gybzelmes kivivâsâ- 
hoz nemesak a fegyveres ero, hanem az 
egesz târsadalom âldozatkeszsege, nyu- 
godtsâga es bizalma sziikseges. Ezt elesz- 
teni a lelkipâsztorok feladata, kiilonosen a 
falvakban. De egyszersmind nekik kell a 
hâboru âltal a târsadalmon iitott sebeket 
gyogyitgatni, a megtort sziveknek vigaszt 
nyujtani, a ketsegbeesest tâvoltartani. Te- 
merdek az a bânat, szomorusâg, aggoda- 
lom, amit a hâboru eloidez. Es azokban a 
kis szalmafedeles falvakban, melyekben a 
hosszu teli esteken mecsesek mellett betiiz- 
getik a sebesiiltek es elesettek nevsorăt, oz- 
vegyek, ârvâk, jegyesek es sziilok keseru- 
seget nines, aki enyhitse, csak a lelkipâsz- 
tor. Az âllam legfolebb csak anyagi segelyt 
nyujthat, de ez nem eleg, sokan nem is szo- 
rulnak râ. Viszont a sziilot, aki a szemefe- 
nyet, a not, aki szive vâlasztottât, az anyât, 
aki gyermeke atyjât veszti el a hâboruban: 
nem vigaszalja meg sem a hazaszeretet, sem 
a gyozelem remenye vagy kilâtâsa, — az 
ilyen sebekre vigaszt csak a vallâs orok 
igazsâgai tudnak hozni. Ettol a vigasztol 
lennenek megfosztva a falvak nepei, az oz- 
vegyek, az ârvâk, a gyermekeiket sirato 
Rachelek, ha az âltalânos vedkbtelezettsâg 
kiterjesztetnek a papokra is s ennek foly- 
tân szâmos kbzseg lelkipâsztor nelkiil ma- 
radna a hâboru alatt. Ez nagyobb csapâs 
volna a nepre, mint amennyi elonyt nyuj- 
tana egy-ket ezer katonâval tobb a hadse- 
regnek, Meg vagyok arrol gyozodve, hogy 
a francia nep is konnyebben viselne el a 
hâboru szenvedeseit, ha az a 22 ezer pap, 
aki ott fegyverben âll, mâs mbdon teljesit- 
hetne kbtelesseget hazăj a es nemzete irânt.

Mâr leirtam volt ezen gondolataimat, 
mikor kezembe keriilt a Protestâns Szemle 
legujabb fiizete. Nagy orbmmel olvastam 
benne, hogy teljesen azonos âllâspontja az 
enyemmel. ,,Ki kell jelenteniink — igy szol 
— hogy a lelkipăsztornak a hâboruban is 
egyetlen lehetseges es szuksâges szerepe az, 
hogy lelkipâsztor legyen. Ha tehât a pap 
hâboruba megy, a hâboruban is mint papnak 



kell reszvennie. Velemenyunk szerint a hă- 
boruban, melynek borzalmai kozt, mint a 
kozelmult tobb peldâja s a hâboruk torte- 
nete âltalâban bizonyitja, az erkolcsi defek- 
tusok kiutkozesei nemcsak napirenden 
vannak, hanem az emberi elet osszes ala- 
csony kisertesei folytatnak a lelkek ellen 
egy pârhuzamos, de veszedelmesebb hâbo- 
rut; sziikseges, kell, sot nelkiilozhetetlen az, 
bogy valaki minden erejebol es szivenek tel- 
jes dnfelaldozo hosiessegevel hordozza es 
kepviselje a fenyegetett erkolcsi rendet, as 
unos-untalan megtaposott emberi meltosâ- 
got, a kultura legfobb kincset: a nemes lel- 
ket; s eletevel szakadatlanul peldăzza es a 
harcolok figyelmeben tartsa, hogy a hâbort» 
a bekeert es a lelki kulturâert folyik . , , 
Erre es ennek vigasztalo, bâtorito, lelkesito 
predikâlâsâra es cselekvesere valo a pap, a 
lelkipâsztor a hâboruban; es mas ezt a sze- 
repet, ezt a nelkiilozhetetleniil fontos mun- 
kât be nem toltheti ott, csakis a pap . .
Az a pap pedig __ folytatja tovâbb a Pro-
testâns Szemle nevtelen iroja — aki tăbori 
lelkesz nem lehet, merhetetleniil tobbet 
hasznâl hazâjânak, nepenek, egyhăzânak 
azzal, ha itthon maradva ketszeres gonddal 
es hdsies onfelâldozâssal szolgâlja gyiileke- 
zetet, eleteszmenyet, Isten evangeliumăt, 
vagy kesziil elo annak jovendd szolgâlatâra, 
mintha elmegy es legszebb esetben — meg- 
hal. Ezzel mi nem a meghalo katona onfel- 
ăldozăsânak erteket kicsinyitjiik, hanem az 
elo es munkâlkodo lelkipâsztor onfelâldo- 
zâsânak nagysâgăra mutatunk rea".

Engedjek meg, hogy befejezesiil hozzâ 
adjak fejtegetesemhez egy gondolatot, lel- 

kemnek melyseges meggyozodesebdl faka- 
dot. Nekem mint papnak s mint a teologia 
tanârânak kotelessegem kutatni az Isten ki- 
fiirkeszhetetlen gondolatait; kotelessegem 
betekinteni az isteni Gondviseles titokzatos 
melysegeibe; kotelessegem elmelkedni azon 
nagy igazsâgok felett, melyek benniinket a 
pusztasâgban bolygokat mint vilâgito tiiz- 
oszlopok irânyitanak: mindezen vizsgâlo- 
dâsaim es elmelkedeseim arra a meggyozo- 
desre vezetnek, hogy ebben a vilâghâboru- 
ban gyozni fogunk, mert veliink az Isten.

Veliink az Isten, mert az iigyiink igazsâ- 
gos. Szent Âgoston bizonyitja, hogy igaz- 
sâgos az a hâboru, mely a szenvedett serel- 
mek megtorlâsât celozza. Mi pedig csak 
ezert rântottuk ki a kardot; meggyalâztâk 
legszentebb erzelmeinket, becsmereltek agg 
kirâlyunk fonkelt szemelyet, orvul meggyil- 
koltâk tronunk orokoset es hitveset; titkos 
lâzadâsokat szottek; hazânk epsege ellen 
tortek, ennek alapjait vakondok modjâra 
mâr-mâr osszerâgtâk. Ezert fogtunk fegy- 
vert,

Szent Âgoston bizonyitja, hogy az ilyen 
hâboru igazsâgos; boldog emlekii X. Pius 
pâpa elismerte, hogy a mi hâborunk ilyen 
igazsâgos hâboru.

Veliink az Isten, mert az igazsâgos hâ- 
borut Isten felelmevel es segitsegevel akar- 
juk megvivni.

Az 1870—71-ki nemet-francia hâboru utân 
egyik legragyogobb tollu francia katolikus 
iro, Bougaud Emil, kesobb lavali piispok, 
„Keresztenyseg es korunk" cimii munkâjâban 
megrâzo beismerest ir le. Most mâr lâtom, 

miert kellett a franciânak elvesztenie a hâ- 
borut. Bejârtam a sedani csatateret, melyet 
elboritottak az elesett franciâk es nemetek 
holt-tetemei. Lehajoltam s meg-megneztem 
a hoit katonâk tâskâit, — a francia katonâk 
tâskâinak nagyreszeben frivol, vallăsgu- 
nyolo es erkolcstelen fiizeteket es kepeket 
talâltam, mig a nemetek tâskâiban ima- 
konyveket. Ez volt melyenfekvo oka a fran
ciâk bukâsânak.

Ha Bougaund ma foltâmadna s az o eles 
szemeivel vegignezne honfitârsait s az elle- 
niik kiizdo nemetek tâborăt; ha tapasztalnâ, 
hogy a francia koztârsasâg belugyminisz- 
tere most a hâboru alatt adott ki korlevelet, 
melyben megtiltja az ăllamhivatalnokainak, 
hogy nyilvânos istentiszteleten reszt vegye- 
nek; a hadiigyminiszter pedig eitiltja, hogy 
a korhâzakban miset mondjanak; viszont ha 
hallotta volna a nagy nemet csâszâr sza- 
vait, mikor a hâborura kivonva kardjât, igy 
szolt: Most pedig menjetek a templomba 
s boruljatok le az Ur elott; ha hallană, mi- 
kep âd minden egyes kivivott gyozelem 
utân hâlât az Istennek; ha lâtnâ azt a nagy 
hitet es istenfelelmet, mellyel seregeink a 
harcba indultak s melyet a hâboru veres 
munkâja kozdtt is megdriztek: meg vagyok 
arrol gyozodve, hogy az 6 nagy francia szi- 
ve meghasadna, mert elore lâtnâ bâlvânyo- 
zott nemzetenek ujabb vereseget.

Ezert mondom: legyiink telve biza- 
lommal; a mi iigyiink igazsâgos s mert azt ■ 
Istenben bizva vivjuk, mi csak gyozhetiink, 
nekiink gyozniink kell, mert veliink az 
Isten.

Nehăny szo a Voros Keresztrol.
Irta: Simon Elemer dr.

orszaggyulesi kâpviselo, a Voros Kereszt fomegbizott helyettese, a Kuliigy-Hadugy szerkesztoje.

Van-e imepszerutlb jdtveny ma a Voros 
Keresztmâl? Bâr rnlindiainnyian tisztâban 
vagyunk e szent jelvenynek mibenletevel. 
megis vaj'mi kevesen tudiâk azt. hogy e 
jelveny allatt miikddb Voros-Kereszt Egy- 
letnek mi is valojâban a miikodesi kore? 
A Kiiliigy—Hadtigy imindenkor lelkes pro- 
pagandât csinâlt a magyar Voros Ke
reszt Egyletnek es igy olvaso kdzonse- 
giink bizonyâra ertekeltii fogja, ha egy 
rovid bepiltantâst nyujtok arra, hogy mi 
mindenre terjed ki a magyar Voros Ke
reszt Egylet miikddesi kbre; hol kezdb- 
diik az es meddig ernek el âldâsos hatâ- 
sai! Nehez ezt a korvonalat nfeghuzni, 
mert hiszen a Voros Kereszt Egylet âr- 
nyekâban a nagykozonsegnek, az egesz 
târsadailomnak minden mozgataa. torek- 
viese es âklozatkeszsiegie hdlyt talâli; mas 
szovall: minidaz a sok jdtekanyslâgi akciso, 
rrtely a hâbioruban kiizdo hadseregiinknek 
segitseget es a megsebesiilt harcosok âpo- 
lâsât szolgâlja.

Joggal kerdezheti az ember tehât, hogy 
hol kezdbdik most mâr a Voros Kereszt 
Egyesiilet miikoddse? Erre a vâliaszt leg- 
egyszeriibben ugy lehet megadni, hogy ha 
azt (mondjuk: ott. ahol a katonasâg miiko- 
dese megsziinik, ott, ahova a katonasâg 
kezte nem er el. s vegiili mindeniitt, hova 

csak a katonasâg a Voros Keresztet bie 
engedi. Âm, hogy hol van ez a pont, ezt 
mindig az egyes esetek adjâk meg es a 
Voros Kereszt elen âillo vezetoseg tapin- 
tatiâtol fiigg, hogy a fonatat ott vegye fel, 
aholi azt a had'sereg vezetosege letette. 
A katonasâg es a Voros Kereszt kozdtt a 
legszorosabb kapcsolat es a legteljesebb 
osszhang kell hogy uralkodjek- A Voros 
Kereszt Egyletnek kell a gyengedseget, az 
indîvidualitâst a katonai âpolâsi iigybe be
le vinmi s azt a bizonyos katonâs ridegse- 
get, amit a katonai szervezet es szolgâlât 
hoz magâval, a Voros Keresztnek kell eny- 
hitenie. Azon a hosszu kâlvâriân, amelyet 
katonâinik a megsebesul'es pillanatâtdl 
kezdVe egeszen a korhâzban valo elhelye- 
zesiikâg kenytelenek megfutni, tdbb izben 
is talâlkozna'k Voros Keresztes intezmie- 
nyek segito kezevel.

Hogy hova mindenhovâ er el a Voros- 
Kereszt egyesuletiink e segito keze. ezt 
bhajtom ismertetni. valamint roviden eld- 
adni az egyesiilet szervezetet es hâborus 
miukbdesenek foirânyait:

A magyar Voros Kereszt-Egylet a imoz- 
gosiitlâs eUrendjsilieselkior azonnal f-efâHHitott 
egy mozgo tâbori kdrhâzat, amely kbrul- 
bleltil 200 beteg befogadâsâra van beren- 
dezve es fel van szerelve szâlfitâsâhoz 

sziikseges osszes jârmuvekkel es raktâ- 
rakkal. Utnak inditott azon kiviil 4 egyleti 
mozgo raktârt, amely katonai nyelven 
•szdlva osszesen 68 korhâzi egyseget fog- 
lâl magâbain. Egy korhâzi egys-eg âtllag 50 
beteg reszere foglal magâban mindenne- 
mii egeszsegiigyi felszerelest. kotszeneket. 
gydgyszereket, iiditoszereket es ruhafel- 
szerelest.

Sebesiilt szâlilito kocsija 165 d'arab van 
az egyesiiletnek, amellyet a hâboru kito- 
resekor a hadvezetoseg rendelkezesere 
bocsâtott es azonkiviil elkuldott az egye
siilet Boszniâba 20 drb. hegyi se'btesiilt- 
szâllito kocsit- Ellâtja az egyesiilet azon- 
kiviil kdtszerrel es gyogyszerrel mindazo- 
kat a csapatokat, amelyek e cikkekert rak- 
târaihoz es egyeb hadegeszsegiigyi intez- 
menyeihez fordiulnak. Azonkiviil a hadse- 
reg magyarorszâgi csapatai kozott 120.000 
sebkotozd csomagot osztott szet, hogy a 
sebesiilt harcosok rogton megsebesiiliesiik 
utân dnimiaguk is bekotihietik sebeîket-

Azonkiviil a szegedi es pecsi fiokegye- 
suletiink 1—1 onkentes egeszsegiigyi osz- 
tagot âllitott fel, amelyek kozel a hadszin- 
terhez teljesitenek szolgâliatot.

A imagyar Voros-Kereszt egyesiilet a 
hâboru ota resz'ben a sajât erejevel, resz- 
ben magânosok avagy alapitvânyck hoz-



zâjărulâsâval 3 korhâzvonatot szerelt, il- 
tetve tart fenn. amelyek eddig mâr 26 utat 
tet'tek meg es korulbeliil 4000 sebesiiltet 
szâllitottak es lâttak el utkozben. E sebe- 
siilt szâBito vonatok valdban peldakepei a 
modern hadegieiszsegiigyi te'knalkâmkes va
ldban ăldâs azokra a sebesultekre nezve, 
akik ezekben a vonatokbian tehetik meg a 
harcterrol a kdrhâzig tarto nehez es hosz- 
szu utat- E vonatokat megfeleDo szâmu or- 
vos, hivatâsos âpolono es az egyesulet 
megbizottjai kiserik. Ezek gondos-kodnak, 
hogy a sebesultek semmiben hiânyt ne 
szenvedjenek. Termeszetiesen ez a 3 kor- 
hazvona't csak egy csep a tengerben es 
nem kepes az osszes sebesiiltforgalmat le_ 
bonyolitani, ameliy ugyanis a katonasag 
hatâskdrebe tartozik, s csak annak segitse- 
gere llettek a vonatok a hadvezetdseg ren- 
delkezesere bocsâtva.

Aki a mat nehez utazâsi viszonyok kozott 
kenyszeritve volt megis utrakelni. min- 
dienut-t a ViasutâMomâsdkon lâthatta a 
vords-keresztes hdlgyeinket es orvosain- 
kait, akik 48 betegnyugvd âllomâsunkon. 
âmelyek osszesen 5000 âgygyal rendel- 
keznek, pihenessel es tâplâlekkal vârva az 
eltsigâzott sebesulteket.

A szabaly az. hogy a magyar Voros-Ke- 
reszt egyesulet a beteget a katoniasâgtdl a 
vasuti âllomâsokon veszi at s igy egyesii- 
lqtiink osszes intezmenyei a hozzâjuk ât- 
utaPJt sebtesuliteket a vasuti 'âillomâsokrdl 
maguk szâllitjâk el. Bud apesten e celbol1 
egy sebesult szallito osztâlya van a Voros 
Keresztniek, amely a vasutallomasokrol 30 
automobillal -s a viliamos vasuitak e celra 
rendelikezesre bocsâtott kocsijaival, derek 
mentoinkkel egyetemben oly nagy buzga- 
iommal vegzi teendoit, bogy immâr a hâ
boru megkezdiese dta korulbeliil' 60.000 se- 
besultet szâllitottak Budapestei) egyes 
•korhâzakba-

A Voros Kereszt egyesiiletnek koriilbe- 
lliil 2000 egeszsegiigyi intezmenye 92.000 
âgygyal all a hadvezetdseg rendelkeze- 
sere.

Ezek koziil csak peldanak hozom fel a 
ket ezer âgyas korhâzat, az Erzsebet es a 
Revesz-utaai kdrhâzakat, melyek koziil az 
eWJbbit egyediiil, az utdbbit pedig a szekes 
fovânossal egyetemben tartja fenn a Voros 
Kereszt egyesulet.

A fidkegyesuletek szâma immâr a 600-at 
meghaladja es az egyesuleti tagok szâma 
elerte mâr a 100.000-ret.

Barmily nagy volt is a hâboru kitorese 
ota a szaporodâs a tagok letszâmâban, az 
orszag osszes lakossăgât figyelembe veve 
azonban es dsszehasonlitva mas orsza- 
gokeval a Voros Kereszt egyesulet tag- 
letszama meg mindlig kicsinek mondhato.

Az eldbb jelentett korhazaink es egesz- 
segiigyi inttzmenyeink reszben az egyes 
liokegyesuktuiik feliigyelete alatt âlilanak, 
reszben 'pedig a kozpontbdl1 kikullddtt fo- 
megb.zott es megbizottak teljesitettek 
azoknâl az el’enorzest es drommcl âllapit. 
hattuk meg. bogy az orszâgnak osszes 
Voros Keresztes kdrhâziaibalni alig talalha- 
tunik okot, akâr a gydgykezeles, akâr az 
ellâtâs tekinteteben panaszra-

Sokszor infcalbb >aizt tapaszfcalljuk, bogy a 
Voros Keresztes korhâzalkban tulsâgosan 
is elkenyesztetik sebesulțjeinket es hogy a 

korhâzak voros keresztes hdlgyei, az ugy- 
nevezett onkentes âpoldndk mindlen er- 
kol'csi es anyagi erejiiket megfeszi'.ve azon 
vannak, hogy a gondjaikra bizott sebesui- 
tekkel minei inkâbb el'feledtesseik âMiaipo- 
tuk kellemetlensegeit.

Enniel a ponifnâl, az onkentes âpo- 
idndknel âiljunk meg egy piManatra, 
ezeknek a szerepliese a jelen hâbo- 
rus viszomyok egyik legszebb epi- 
zodja. Egyszeriien bâmulatba ejti az em- 
bert. az az aldozatkeszseg, az a fâradsâ- 
got nem isrnero iigybuzgalom, amelylyel 
târsada'lmunlk holgy tagjai minden ragkii- 
l'onbseg nelkiil sebesul'tieink âpolâsât ke- 
ziiikbe vettek. Orvosaink al'tal a szekesfo- 
vârosban es a vidieken taritott apolondi 
kurzusokon eddig 6957 oinkentes âpolono 
nyert kikepzest es ezeknek legnagyobb re- 
sze reszben a Voros Kereszt egylet. resz- 
ben a katonai korhâzakban is a szo szoros 
ertelmeben vett âpolcndi szolgâlatot telle-1 
sitenek. Ha volt is eleinte panasz egyesek!

Egy e.dd kiilsd dvvonalânak reszlete. (Gyalogsagi alias.)

ellen, akik talan csak a divatnak engedve 
mero szorakozâsbol âlilottak az onfcentes 
âpolonok gârdâjâtia. de ezek az eras ideg- 
megfeszito munka rostâjân keresztul ha- 
mar kihullottak es ma mâr azt llehet mon- 
dani, hogy mmdazok, akik kiiâllottâk ezt a 
prdbât, tântorithatatlanul megmaradtak es- 
csak diicseretet es elismerest szereznek a 
magyar hoigyvilâg bâmuliatra mi&lto âldio- 
zat ke sz s e ge n ek.

Az onkentes âpoldndkdn kiviil a Voros 
Kereszt egyletnek 401 hivatâsos âpolbnbje 
van. akik 46 kiilonbozo kdrhâziban szet- 
osztva teliesiitenek szolgâlatot. Hogy mii- 
csodia erteket kiepvisel egy voros keresz
tes âpolono, azt mindiazok tapaszitalihattak, 
akik azok mukddeset valamely kdrhâzban 
megfigyeltek.

Az eliesett es eltunrt harcosok nyilvântar- 
tâsât a Voros Kereszt tudidsito irodâja 
vegzi, amely reszint a hiivataltos vesztese'gi 
lajsitromokbdl reszint a Central) Nachweise 
Bureaubdl es az egyes korhâzibdl beszer-

zett adatok alapjâin kesziti nyiilvântartâisii 
liapjiait. Az iroda eddig totb, mint egy fel 
miffio levelJre es tâViratra adiotit fei- 
vilâgositâst. A tuddsito iroda mukodese el
len tobb izben haltottami panaszkepen fel- 
vetai, hogy ellkesve, vagy egyâiltiafân nem 
tud adni felvilâgositâst egyesek sebesiile- 
seirol. Ennek oka azonban nem a tuddsito 
irodâban rejlik, hanem a jelen hâboru tek- 

■iniikâjiâban. A sok szâz kilometer hosszu 
harcvonalon foliyo haircok ugyanis roppant 
nehezze teszilk a vesztesegek megâKIapitâ- 
sât- Napok, sot sokszor hetek elmulnak. a 
mikor aztân vegre az elveszettnek bitt ki- 
sebb csapattestek ismet elidbukkannak es 
igy az egyes parancsnoksâgok dvatossâga, 
hogy az egyes eltiinteket azcnnal nem ve
szi a vesztesegii liajstromba, teldesen indo- 
kolt es ez az oka fdfcepp annak, hogy a 
kdzponti tuddsito iroda csak iovai kesdbb 
kapja a fdlvilâgositiâshoz sziikseges ada- 
tokat.

A tuddsito irodâhoz basonld rendszerrel

kezeliik a Voros Kereszt egyletnek a had! 
fogtyokat gyâmolito osztâlyât, a hadifog- 
lyokkal vald erintkezes iigyet is. Ez az 
iigyosztâly csak oktdber 1-en kezdte meg 
miikbdleSet s mâr is tbblbl mint 22.000 leve- 
let es tlâviratot kapott. illetve inte- 
zett el.

EBenseges âlfiamolklban intern âlt hadifog- 
lyainkkial vald eriintkezes azonbiain ma meg 
niagy, ugyszol'vân lekiizdihetetien akadd- 
IVokba iitkozik.

Nem Ms tevekenyseget igelnyel es kor- 
hazaiinik resziere valllosâgos âldâs a Voros 
Kereszt egyesiitetniek Pandveidie-utcai fe- 
hememii gyiiitdraktâra, amelyben reszint 
a kozdnseg nagylelkusege folytan, reszint 
a Voros Kereszt-Egyllet âlitaff koriilbelul 
60-000 koronâert vâsârolt fehernemut gyiij- 
tottek ossze, amelyekbdl eddig osszesen 
320.000 drb.-ot kiildottunk szet ’koriilbeltit 
498 kdrhâzba.

Mozgalmat indiitott a Voros Kereszt a 



vadlâsztertitetek tuliajdionosiainaJ, a betegek 
efelimezeseniek vâlitozaitossâ tetele vegett 
s igy mâr eddiig is nagyszamu radiat, ha'llat 
kapott az egyestiliet, amely a kdrhazak 
kbzotiti szieltosztlaitott.

A beitegiek szbriakoztlatâsâra az egy.es 
korhâzialklbian hangversenyeket es miozgo- 
kiep-eloaidasokat, ugyszilnten kiabarekalt 
rendleztek es a sebestilltek reszene meg- 
szămllâlhiatiaitlan meninyisegti konyvet, fo- 
lydinatokat es ujsagoit osztott. szet a Vo- 
ros Kereszt- Gonidoskodlott egyuttal a sebe_ 
stilteknek sizivairraH es cigiareittaval es 
egyeb felszerellesi târgyakkal val-6 elliâtâ- 
sârdl is- A kardcsonyi iimepefarie p-edig az 
osszes Voros Keresztcs kiorhâzakban âpolit 
setesul'tieket megajândlekozzia az egyesii- 
'lleit. Mindlez. a szefesk&rti teyâkenyseg ter- 
■mieszetesen megfefelo any-agi eszlkozoket 
is iigienyel!. A Voros Kereszt-Egyilet vagyo- 
na a hâtloru ikiitdresekior Ikortilbeltii 4 iirilllio 
koronia volt, amelybdl iazoniban majdnem

Tâmadăshoz felfejlbdott gyalogsăg az erd cbol kibontakozva.

3 miUliib lăllampapirokba van fektletve. A 
mozgosittas efcendellese dta a nagykdzbn- 
seg âdozartkeszsege pâraitllan modern nyil- 
vanuilt meg, oly mddon, hogy a hâboru ki- 
toreSe otia a nagykdzbnsdg ■adiomianyalkep- 
pen koriilfcfeiiir 3 rniffio kor-onia foliyt be- 
Ezekbol az osszegekbol eddiig mâr a hâbio- 
rus kolteegekre, hadiifedrhazak tierendleizie- 
sere es hadi alafculfasok felszereliesere .Ko
zel 3 milllio koronât kbltdtt el a Voros Ke- 
reszt-Egyesulet, s ha valamely oldalroi ta
lan tulizdtt takarekossâggâl vâdbllâk az 
egyestiJIeteit. azolkka'l szemben fel ikelU hoz- 
nli, hogy szaimioM1 kielill az egyesitiletinelk <az- 
zail, hogy a hâboru meg soikâiig eitairthait 
es nieki a megkiezdett muinkâssâgât hoSz- 
sizafob ideig kell fcliytatnia, amihez a imeg- 
tevo anyagi ereje naigyon is sztikos.

Milnldlez a sofcollda'llu tevekenyseg terme- 
szetesen nagy munklaerdt is vesz igeinybe- 
a kozpomti iigazgatdsag tefeesltii, atr.eiynek 
nyitasa mellett a kdzpontt vâlaszitmâny s 
a kbzponti igazga-tdsâg tdiesilti, aimtellynek 

randlelkeziese alatt all az legyesu-let ko- 
zeil 300 tagboH aflo miegiblizotiti Kara. Ezek- 
nek egy resze a fcozpontiban, nagyobb re- 
sze a videken van szolgallaittetelbe beoszt- 
va- A kbzponti igazgatosâgnâî miiikbdlo 6n- 
kenites munfcaerok es hivatataoki bar let- 
szdimia megkdzeliti a 200-at, a mi nem is 
vafllamii nagy szam, ha fiigyejembe vesszuk, 
hogy a baterii kitbrese otia tobb mint 31.000 
tigydaralbtot intezett el az egyesulet koz- 
ponftja. A tudosito irodâban magâbanveve 
8 fomegbizott. ffletve meglbtzott- 350 enten
tes sziolllgalla-tot teljesito urho'lgy, 12 onken- 
te-s szolgaJaltot teljesito ferfi es 102 niepfel- 
kelo van allkailimazâsban.

A hadifogilyokat gyâmollito irodâban egy 
fomegbiitzo'tb 2 megbi-zott, 7 tfeztviselo, 60 
onkentes hblgymunkaero es 14 nepfellkelo 
t el j esit szolgâlatot.

Ha meg most figyelembe vesszuk, hogy 
a kdrha'zakbian levo tires ăgyaknak nyil- 
vântartiâsa es a Voros Kereszt korhâzak 

orszâgios eltenorzese, tovâblblâ a pâlyaud- 
varokban vailio egylleti szoilgâlat megfehe- 
tos siok munkart igeinyeL akkor beHiâthatjuk, 
hogy a liapokban annyiszor afaptalanulli 
megvadolt „.tarajos sarkantyus“ megbi- 

,zotti kiarnak meglehetos szeleskdrti mun- 
kakdde van- s ezen sokszor klilguinyott rneg- 
blizotti iklar fegnagyobb resze a haboru ki- 
tbne'se dta fâradhatatlan buzgalommal es 
igiazân te'llkes odaiadlaissal telliesitli a nem 
kbnnyti feladiaitâit.

Nem korinyu ez a felia dat azert, mert a 
Voros Kemeszit fennâllâsia dta a j-elen hâ- 
tloru az ellso alkallom, amMon a hadsereg 
a Voros Kereszt tâmiaszâra komolyan neâ- 
■siziorulllt- Ez a nagy apairafus, amelyniek hal- 
wâniy ecs-etellesere e sorokban vafflailkoZ- 
tiam. most menit ât az elso k-oimoly eros 
problain.

A videki s-zervezeteket is figyelembe 
veve, tegailalbb is 5—6 ezer ember mtiko- 
diik a Voros Kereszt kuliombozo sz-erveze- 
tieiben ds ha figyelembe vessztik, hogy 

mindezek az onkeritesen vâfialkozo es be- 
•kdben erre a szolgdlatra be nem gyako- 
rolt eltemek milyen hatalmas eredmenye- 
ket eirtiek el1, ugy nem a kritikanak mer
ges fuiîânkiaiviah hanem az efomeresr.ek 
hâlaszavâval kell oket ilMtetniink. Terme- 
szetesen a kezdiet nehelzsegei ailkadriav-al 
mem fceriilhette el ez az egyesuîet sem a 
hibâkat, die nem Vcitak ez'ek sohasem le- 
nyegbe vagdk es az idok fclyaman miin- 
dig (ndegtafâltâk a kello orvosl'â&t e neha 
felmerill'd apro bajokria.

Ha a Voros Kereszt nemzetkozi szent 
jelvenye megvedi is az afatta kiuzdoket az 
bfenseg gol'ydzâporâtol. sajnos, nem nyujt 
azcinlban tellies vedelmet e jelveny a râ- 
galimak merges nyillai ellilien, amelyek saj- 
nos egy intezmenyunlket serp kSmelik meg. 
Szerencsere azcinlban mimdez nem kedVet- 
leniiti el- a kiizdok fetes tâborât, mert leg- 
tobbszor e jogosuliaitlan kritikâk forrâsât 
Silkertillt egy-egy kielegitetlen amlbicidban 
felfedezni. A jelen nehez idlokben nem le- 
het szildtai hti szovetsegestinlket, a nemetet, 
mem iffik bântamii, illletofeg fcritiziailni a kor- 
malnyit' sem, felelkezieti hafcorusagot pedlig 
-eppenseggel nem alkaliomszerii szitani; s 
-rrtilutan azoniban vafiamilt sziidni rnuszaj a 
magyarniak, halt szîdljâk a Voros Keresztet. 
Mindiezt lazonlblan boven ellensuiyozza az 
Intezmenyekblen âpolltalk hâiâjia eis az a fe’1- 
emelld es m-egnyugtiaitb tudiait, hogy ăz 
egyesltifeit megtette mindenben kotellasse- 
geit s hogy ezt -az eredirrlenyt a kozremii- 
ikodok munkâssâgân kivtil egyednl1 es ki- 
zardllag a nagykdzonsielg pâriafcn âildb’zat- 
keiszsiege ds egytittmtiikodese alapjân sike- 
-riiffit elernie

Eloleptetesek februârban.

Az 1915 januâr ho 1-evel ervenyben levo 
eloleptetdseket a hadvezetoseg boles in- 
tezkedesere a hadiigyminiszterium s mind- 
ket honvedelmi miniszterlum, măr most 
december ho 20-aval rendeleti kbzlbnyileg 
kozhirre tette. Ezen eldleptetesek a harc- 
ban ăllo csapatoknâl bizonyâra nagy orb- 
met fognak kelteni. A hadvezetoseg azon- 
ban meltânyolva tisztika.ânak bnfelaldozd 
es vitez magatartăsât, măr most jelzl, hogy 
februarban ismet eloleptetesek lesznek. A 
legutobbi Rendeleti Kozlbny mâr kozli 
azon ranghatărokat, melyeken belul az il- 
letc tisztekrbl beadvânyokat kell beter- 
jeszteni. Az elb’eptetes februât kozepere 
van tervezve.

Vea-âllomâsok katonâk 
reszere.

A hidegebb ido beâllltâValli a hadvezeto- 
sâg iintezkediett, hogy a vasutvonalak imfcn- 
ten tiea-allllomasok afflittassanak fell. Az el- 
vonulid katomi szâSItmânyokinak, valâmtat 
a harcterrol viSSzialeirkezb seitiestilt szâ'Tit- 
mânyckna'k, ezen âlomâsokon forro teat 
fognak kio-szitani. A paraincsnokok mindb-n 
allkaillomm'al taviratillag bejielentik az âtnta- 
zok lletszâmât, ugy, hogy mire a csapat 
odiaerkezik, a kiesz tea resziikre kioszthato 
legyen.



vilAghAboru.
(Az elozmenyeket tartalmazo 29., 30., 32., 
37., 39, 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 
50. es 51. szămokat 2 K 80 filler postakolt- 

seg elleneben megkiildi a kiadohivatal.

9 hodi BsemfenyEk napldja.
December 9.

Frigyes foherceget, hadseregtink foparancs- 
nokât O Felsege tâbornaggyâ nevezi ki.

Novoradomoktol delnyugatra megkiserelt 
orosz ejjeli tâmadâs visszautasittatott. A 
nyugat-galiciai iitkozetek tovâbb folynak, 
eddig 10.000 orosz keriilt fogsâgunkba.

Przasnyszot Eszak-Lengyelorszâgban a 
nemetek ostrommal beveszik.

Gorni Milanovacnâl eros szerb ellense- 
ges hadero lep fel elleniink. Ez elol csapa- 
taink uj hadâllâsba csoportosittatnak.

A franciăk megujitjâk a keleti Argon- 
neokban Vauquois—Bourenilles elleni tâ- 
madâsukat, de sulyos veszteseget szen- 
vednek.

Freiburgot francia repiilogepekrol bom- 
bâzzâk.

Grof Spee tengernagy vezerlete alatt allo 
nemet hajorajt december 8-ân a Falkland- 

szigetek mellett, tuleroben levo egyesiilt 
angol-japân hajoraj megtâmadja. „Scharn- 
horst", „Gneisenau“ es „Leipzig'* nemet ha- 
dihajok elsiilyednek.

Torok csapatok bevonulnak Tauschkerd 
vârosâba a Kaukâzusban.

Urmiâban levo torok konzult az oroszok 
elfogjâk.

December 10.
A Kârpătokbâl az oroszok megkezdik 

visszavonulâsukat. Mâr csak a hâtvedeik 
bocsâjtkoznak iitkozetekbe, melyekben ko- 
ziilok ismet ketezret foglyul ejtiink.

Nyugat-galiciai hare meg nem ert veget.
Przemysl vârorsege sikeres kirohanâso-

( kat tesz.
Eszak-Lengyelorszâgban az offenziva 

eredmennyel folytatodik.
Szerbiai visszavonulâs nagyobb harcok 

nelkiil rendben megy vegbe.
Bois de Pretreben, nyugatra Pont â Mous- 

i sontol megkiserelt francia tâmadâs vereseg- 
gel vegzodik.

„Nurnberg*' nemet cirkâlot az iildozo an-
; gol hadihajok elsiilyesztik.

Batumtol delre Goniânâl megkiserelt 
orosz partraszâllâs kudarcot vail.

Wan tartomâny hatărân tortent orosz 
' lovastâmadâst a torokok visszavernek.

December 11.
Csapatamk gyoztesen vonulnak elore a 

Kârpâtokban.
Gorlice—Grybow—Neu-Sandec vonalon 

nagy iitkozet fejlodik.
Kelet-Poroszorszâg hatărân betoro orosz 

lovassâgot nemet lovassâg visszaiizi.
Flandriâban Langemarck mellett a neme

tek visszaverik a francia tâmadâst.
Az argonnei erdosegben es a Vogezekben 

tobb heti passzivităs utân ujra tâmadâst 
kezdenek a franciăk, melyet azonban a ne
metek konnyen leszerelnek.

Batum kornyeket a torok flotta bom- 
bazza.

December 12.
Az oroszok visszaszoritâsa a Kârpâtok- 

bol folytonos eredmennyel halad elore.
Limanowa mellett, Nyugat-Galiciâban 

megverjtik az oroszokat.
Ujra elfoglaljuk Neu-Sandect, Grybo- 

wot, Gorlicet es Zmigrodot.
Eszak-Lengyelorszâgban a nemetek tobb 

ellenseges hadâllâst foglalnak el, mikozben 
11.000 foglyot ejtenek es 43 gepfegyvert 
zsăkmănyolnak.

Flirey ellen megkiserelt francia tâmadâs 
visszaveretik.

December 13.
A Kârpâtokon ât elonyomult oszlopaink
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az iildozott oroszokbol 9000-et elfognak es 
10 gepfegyvert birtokukba vesznek.

Nyugat-Galiciâban iildbzziik az oroszt. 
Duklât ujra hatalmunkba vessziik.

Lovicztol eszakra a Bzura alsâ folyăsa 
elleni nemet tâmadâs elorehalad.

A Balkan hadero uj csoportosulâsa fo
lyamatban van.

Az eszak-albân torzsek ăllitolag hadat 
iizentek Szerbiânak,

Gyenge francia erok âltal a Maas es a 
Vogezek kozotti nemet hadâllâsok ellen in- 
tezett tâmadâs eredmenytelen marad.

Kedvezo torok elorehaladăs a Kauka- 
zusban.

Wan hatârăn folytatodnak az orosz-to- j 
rdk osszecsapâsok.

Sarai mellett a perzsa hatâr menten meg- . 
kiserelt orosz lovastâmadăst a torok lovas- 
sâg sikerrel ver vissza.

A Kaukâzusban ăllitolag nagy mohame- 
dân felkeles van kialakuloban az oroszok 
ellen.

December 14.
Nyugat-Galiciâban csapataink Jaslo— 

Rajbrot vonalâig hatoltak elore.
Rajbrot—Niepolomice—Wolbrom—Nowo- 

radomsk—Piotrkow egesz vonalain az oro
szok visszavonulnak.

Belgrâdot hare nelkiil kiuritjiik.
Ăllitolag 25.000 albăn betort Uj-Szer- 

biâba.
Yperntol delnyugatra megujitott francia 

tâmadâs, hajotorest szenved.
Suippestol es Ornestol eszak-keletre a 

franciâk elotoresi kiserletei sulyos verese- 
gtikkel vegzodnek.

A Vogezekben a hare all.
Negyszer megujitott tâmadâs a nemet 

hadâllâsok ellen Ailly—Apremont mellett, 
ugyszinten Toultol eszakra megkiserelt elo- 
retores eredmeny nelkiil osszeomlik.

Az egykori „Breslau" nemet, most „Mi- 
dilli‘‘ neven torok cirkâlo Sebastopol kiko- I 
to jet bombâzza.

December 15.
Eszak-Lengyelorszâgban a nemetek szâ- 

mos orosz tâmaszpontot bevesznek.
Nieuport mellett a tenger felol hadihajok 

âgyutiizevel tâmogatott francia tâmadăst a 
nemetek visszavernek.

Az Urmia tavânâl a torok es perzsa lo- 
vassâg gyozelmet arat egy kozâk tâmadâs 
felett.

Sautschulak elfoglalâsakor Ilhani perzsa 
kurdfonok egesz torzsevel a torok sereghez 
csatlakozik.

December 16.
A nemet hajoraj megtămadja Anglia ke- 

leti partjât es sikerrel bombâzza Scarbou- 
rough es Hartlepool megerositett tenger- 
parti vârosokat.

Torok gyozelem Serail mellett. „Messu- 
dije" nevii regi âllomâshajot a Dardanellâk- 
ban „B 11" angol tengeralattjâro torpedo, 
lovessel elsiilyeszti.

fl diplomdciai esEmdnyeh ds a habo- 
riraal hapcsolatos Eserndnyek napldja.

December 9.
A francia fogsâgba esett nemet orvosok 

es âpolânok ellen hozott iteletet megsemmi- 
sitik.

Japan Kina ismetelt tiltakozâsai ellenere 
megszâllva tartj a a Schangtun vasutat 

December 10.
România megengedi bolgâr ăruknak terii

leten valo âtszâllitâsât.
A japân kiiliigyminiszter kijelenti, hogy 

Kiautschaut a hâboru utăn sem adjâk 
vissza.

December 11.
Earl of Aberdeen, Irorszâg alkirâlya âl- 

lâsârol lemond.
Az olasz kormâny lepeseket tesz a Ho- 

deidâban a torokok âltal, az olasz csendor- 
seg epuleteben foglyul ejtett angol konzul 
kiszabaditâsa erdekeben.

A japân kiiliigyminiszter Kato, a parla- 
mentben egy interpellâciora adott vâlaszâ- 
ban kijelenti, hogy a megszâlloft Deli ten- 
geri nemet szigeteket addig fogja Japân 
megszâllva tartarii, mig az erdekeiknek meg- 
felel.

December 12.
Miklos câr elhagyja Tiflist.
Francia minisztertanâcs Pârisban Poin

care elnoklete alatt.
Az 1915. evfolyambeliek Franciaorszâg- 

ban behivatnak.
A spanyol kamara es szenâtus egyhangu- 

lag az orszâg szigoru semlegessege mellett 
foglal âllâst.

December 13.
Millerand francia hadiigyminiszter a 16- 

hiâny folytân, uj kerekpâros osztagok fel- 
âllitâsât rendeli el.

Bulgâria a hârmas entente-tal kozli, hogy 
semleges marad.

December 14.
Olasz kereskedelmi gozosoket francia es 

angol hajok feltartanak.
Az Egyesiilt-Âllamok tengereszeti mi- 

nisztere, az amerikai tengeralatti hajok 
szaporitâsât ajânlja.

December 15.
A torok szenâtus szerencset kivân a ma- 

gyar-osztrâk es nemet seregeknek a tovâbbi 
orosz elleni gyozelmekhez.

A sved, norveg es dân kirâly Malmoben 
tanăcskozâsra jon ossze.

December 16.
Petervârott nagy lehangoltsăg uralkodik 

a galiciai es lengyelorszâgi orosz balsikerek 
felett.

ELOFIZETESI FELHIVĂ^*
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai hetl- 
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet- 
len. Osszefoglalja a het folyamân tortent 
hadiesemenyeket, azokat văzlatokkal il- 
lusztrâlva, szakszeriien magyarâzza, ha
mis hireket cătol, anelkiil, hogy az igazsâ- 
got leplezne, tâjekoztat es felvilâgosit; 
reszletesen foglalkozik a hâborut kisero 
minden jelenseggel, a kiilfold hangulatâ- 
val, a târsadalom munkâjâval; elofizetot- 
nek katonai tanâcsokat ad, hadbavonult 
hozzâtartozoirol hireket szerez es ad.

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

Mutatvânyszâmot szivesen kiild a kiadd- 
hivatal. ■* ■ 'r'*!

Reflektor.
o A NYUGATNAK

adresszâljuk, de mâs lap is erthet be
ldie. Igenis, „rna minden ulănus had- 
nagy irodalmi lendulettel irja le hârci 
elmenyeit". Es ha nines is oly nagy
,,irodalmi lendiilete", mint peldâul a
Nyugat cimii folyoirat iroinak. azert 
megis jobb, igazabb es plasztikusabb 
akârmelyik hadnagy Hadinaploja. mint 
hires haditudositok „nesze semmi, 
fogd meg joi" nagykepiisege. A had- 
nagynak Hadinaploja nem iroi baber- 
ra vâgyik, csak eppen az igazsâgot szol- 
gâlja es mert e nagy idokben az igaz
sâgot szomjuhozza lelkiink — nem te- 
hetiink rola — nekiink sokkal jobban 
tetszik a Harcteri Pillanatfelvetelek ci- 
kornyâtlan egyszerii irâlya, mint az a 
bizonyos „hâzak, csereptetejii, zsinde- 
lyes hâzak" lendiiletes es hangulatos 
poemâja. A hadnagy ott van a rajvo- 
nalban, bent lapul a sâncârokban es irâ- 
sât a grânâtok lecsapâsâtol felturt fold 
porzozza. Es ezert a rideg tenyek szâ- 
raz egymâsufânjâban is benne liiktet a 
hâboru grandiozus iiteme. Aztân meg a 
katona eles es biztos szemevel lât min- 
dent. A hadifudosito ur fel nappal hât- 
râbb lesi a hivatalos jelenteseket es a 
csataterre csak akkor keriil, mikor ott 
mâr a vegso „nagytakaritâs" folyik. 
Mig a hadifudosito — tisztelet a Fenyes 
kivefeleknek — nem vesz fel a lovesz- 
ârokbol Harcteri Pillanatfelveteleket, 

addig a hadnagy lesz az igazi haditudo- 
sito. Az igaz, hogy az itt irodott Naplo 
nem lesz — kbltoi poema, csak eppen 
es egyszeriien — Naplo, de amikor az 
Elet irja az Ember legnagyobb trage- 
diâjât, akkor csak gyorsirora es
nem lirai kbltore van sziikseg.

© HALAL ELLEN
nines orvossâg, de ahol a nagy Jelen- 
volt mindig — jelen van, ott mâr — 
komâznak vele. Mig mi itfhon foldet 
tură orral szimatoljuk a legujabb es 
legfrisseb — remhireket, az Ele, az Ot- 
let es o Humor elszâllt toliink boldo- 
gabb vilâgtâjak fele. A loveszârkokban 
iitottek fel tanyâjukat es mig e kedv- 
derito jobarâtok el nem hagyjâk a ko- 
mâkat, addig a bâtorsâg es a halâli 
megveto hosiesseg nem leszen ritka 
hollo a derek fiuk tâborâban. Az em
ber azzal mulat, amivel lehet es ha a 
fene srapnel miaff a hadjârat elejen 
igen sok derek tiszt az oriiltek hâzâba 
keriilt, ma mâr plâne ha — dbglbtt: 
egeszen kedves kis joszâggâ vedlett. De 
nemesak ott, ahol a srapnel otthon van, 
hariem itthon nines mâr olyan jo hâz- 
bol valo iroasztal, melyen srapnel pa- 
pirnehezek ne ekeskedne. Orosz tol- 
teny, komitâcsi frakk-gomb, bocskor- 
lakk. srapnel-hiively annâl becsesebb, 
minei tdbb nyomot hagyott rajta a drâ- 
ga emberver. De legertekesebb az a 
nikkelezett muszka golyo, amelyet ora- 
lâncâra biggyeszt a miatta majdnem el- 
patkolt sebesiilt. Halâl ellen nines or
vossâg, de ha a Halâl elobb -— meg- 
hal mint en, akkor mâr — lâncra fuzom 
es zsuzsukent dedelgetem.



KULFOLD.

9 monarhia as a Balkan.
Irta: Foldes Artur dr.

Komoly es nagy okunk van arra, hogy 
most vessiik papirra e gondolatokat, most, 
mikor tân egesz Magyarorszâg azutân so- 
hajtozik: a feledes jotekony leple boritsa 
be mihamarâbb a Balkan felol szâllongo 
hiobhireket . . ,

Ha a ,'monarkiai Jciilpolitikâjânak utjait 
es irânyait a neplelek ide-oda hullâmzo 
impresszioi diktălnak, ugy mi is toprengo 
elmelkedeseinkkel bekesebb videkeket V<e- 
resnenk tel. De eppen azert, mert a mon- 
arkia nagyhatalmi politikâjânak valosâgos 
fundâmentuma a „keleti kerdes" megoldâ- 
sânak egyetlen helyes es lehetseges modja; 
ezert, mikor a nyulsziviiek, a pesszimistâk 
es a kârorvendok — Belgrâdot siratjâk; 
nekiink ketszeresen publicisztikai koteles- 
segiink meltatni azt a kovetkezetes es biz- 
tos kiilpolitikât, melyet zavaro incidensek 
es kellemetlensegek azert se befolyâsolhat- 
nak, mert utjât es irânyât elore egy egesz 
evszâzadra megepitette

Ami Szerbiâban tortent, nem olyan nagy 
szerencsetlenseg, mint ahogy azt a sirânkozo 
ketsegbeesok valosâgos flagellâns perverzi- 
tâssal elzokogjâk. Kellemetlen, de azert 
konnyen jovâteheto epizod, amelyhez ha- 
sonlo igen sok akad a hâboruk tortenelme- 
ben. Boszniăt es Hercegovinât se vettiik be 
— katonazenekarral es a burok, a legyoz<- 
hetetlen burok addig vertek Angliât, mig 
Srbkre elveszett a — bur szabadsâg.

Napoleon „verhetetlen" sereget megverte 
az orosz ho, a mi csapatainkat harckepte- 
lenne tette a szerb sâr.
• Szerbia kiiiritese nem egyeb, mint a nagy 
vilâghâborunak jelentektelen incidense, a 
mely utân kovetkezik a hodito hadjâratnak 
uj fâzisa. Talân nehâny het mulva, talân 
csak egy ev mulva a szerb hadsereg megis 
csak lerakja a fegyvert, hogy szivszorongva 
meghallgassa annak a vegteleniil sulyos be- 
kenek felteteleit, melyet a monarkia kerlel- 
hetetlen szigorusâggal es konyortelen 
igazsăggal diktâlni fog.

Szo sines rola: a szerb hadsereg kivâlo. 
Hosiessege melto ellenfelle avatja es ha az 
orgyilkosok nemzetet nem torli el e vilâghâ
boru a fold szinerol, azt egyediil es kizâro- 
lag a szerb hadsereg vitezsegenek koszon- 
heti. A szerb politika, mely ilyen hadsereg- 
re tâmaszkodhatott, maga se ismerte kato- 
nâinak erteket. Az orgyilkossâg, az âlnok 
perfidia, a gyâvâk es a gyongek kivâltsâga. 
A szerb hadsereg semmivel sem âll hâtrâbb, 
mint a român, vagy a bolgâr es ahol a 
diplomăcia ilyen hadsereg kardjât forgatja, 
ott nincsen sziikseg a brâvok es utonâllok 
orvtâmadâsaira!

De a szerb hadseregnek erenyeiert lehe- 
tetlen megbocsâtani a szerb polgâri kozelet- 
nek sotet terveif es cselekedeteit. Vegre va- 
lahâra meg a Balkânt is meg kell szabadi- 
tani a — balkâni erkolcsoktol. Es hogy e 
felszabadito szerepre eppen a monarkia 
vâllalkozik, ne higyje senki, hogy ennek ha- 
talmi orjonges, biinteto expedicio vagy pe
dig foglalâsi vâgy a rugoja. A monarkiât

nemesak nagyhatalmi presztizse, de j oven- 
do letfeltetele, sot foldraj zi helyzete is a 
Balkân-protektorâtusa utalja. A nagyha
talmi presztizst nem lehet serthetetlen szent- 
segeben fenntartani, ha a nagyhatalomnak, 
mint olyannak, nincsenek gravitâcionâlis 
celj ai kifele. Ha a monarkia a bekes tespe- 
desnek politikâjât akarnâ csak kovetni, ugy 
ehhez eppen csak — akarat nem sziikseges, a Balkân hegyek kozt is erintetlen epseg- 
mert hiszen a tespedesbe beleful minden 
energia. A mindenâron bekes politika tespe- 
desebe eppen csak — ellensegeink nem ful- 
ladnak bele, sot az o ifju es felenk gravl- 
tâlo energiâi sziilik a monarkia hatârain be- 
liil a nemzetisegi aspirâcioknak — nemzeti 
remenysegeit

, A kiizdelem a letert" az egyennek lât- mas âllamba tudnânak tomoriilni, ugy ssm 
szolag nyugodt es esdndss elete folyâsât ik a monarkiânak, sem Oroszorszâgnak nem 

lenne e teriileten keresni valoja. De ez le- 
hetetlenseg, mert mindegyik kiilon-kiilon bar 
âbrândozik a Nagy Birodalomrol, de az 
Szerbiâban: Nagy Szerbia, Româniâban: 
Nagy Romania es igy tovâbb! A Balkân- 
szdvetseg, amely ideig-orâig imponâlo erd- 
vel es egyetertessel lepte meg az europai 
diplomâciât, meg a hâboru vegeig se tartott 
es a bukaresti bekekotes kitiinoen gondos- 
kodott arrol, hogy Bulgâria „nagyon" sze- 
resse Szerbiâtt es ugyancsak „nagyon" 
Româniât.

A Balkân âllamai egymâsra irigykednek 
es ez az irigyseg akkor is tiizfeszekke ât- 
kozza a Balkânt, mikor kiilonben Europâ- 
ban minden esondes. Ahol .ilyen nagy a mâ- 
rakodâs, a folytonos elegedetlenseg, ahol 
mindig dulnak a „szabadsâgharcok" es a mi 

i itten evvel egy: a szabad rablâsra szovet- 
kezett bandâk garâzdâlkodâsa soha se szii- 
netel; az ilyen teriilet nagyszerii talaja a 
regi romai uralkodâsi elv kitiino ervenyesi- 
tesenek. Oroszorszhg fujja is sziineilen a 
„divide et impera" akna tiizet, de a fujtato 
ehes szâjât be kell tomnie a monarkiânak, 
ha csak azt nem akarja, hogy ontestebol 
vâgjâk ki Nagy Româniât es Nagy Szerbiât 
— nevleg es Nagy Oroszorszâgot az Adriâ- 
ig es a Boszporusig — tenyleg.

Mig Szerbiâban az Obrenovicsok ural- 
kodtak, Belgrâdban esondes, tâmogato, nem 
provokativ, csak segito es mindenben hii- 
seges es becsiiletes tanâcsado szerepet tol- 
tott be a monarkia. Es az okos Milân es a 

, nagyon szerencsetlen Sândor soha se banta 
j meg, hogy a szerb ktilpolitika a becsi kapun 
ât vezetett az europai koncert epiiletebe.

Sztambulov, a bolgâr Bismarck, pedig 
nem hiâba jârt magyar tiszti garnizonok 
mulatos kompâniâjâba, mikor fejedelem- 
nezobe indult. A Habsburgok rokonât ke- 
reste a nagyon gazdag Coburg Ferdinând- 
ban es bâr Sztambulovnak tân igen, de Bul- 
gâriânak soha se volt oka megbânnia, hogy 
magyar verii princet iiltetett tronjăra. 
I. Ferdinând egy vegteleniil veres hâboru 
utân is, szabad es fiiggetlen orszâg uralko- 
doja. Bulgâria szabadsâgănak es most mâr 
teljes szuverenitâsânak titka abban van, 
hogy mindenkor hiisegesen es kovetkezete- 
sen a monarkia erdekszferâjâhoz csatlako- 
zott es meg akkor se iizott pânszlâv politi- 
kât, mikor meg a biiszke becsi Burg nem is
merte el szuveren fejedelemnek.

România csak az iment temette el nagy 
kirâlyât. I. Kâroly a leghiisegesebb barâtja

a kiizdelmek, harcok, meghasonlâsok es 
gondok sziintelen csatatereve avatja. A 
boldogsâgnak a beke abban is az ikertest- 
vere, hogy orszâguk nem e foldon van. A 
nepek „bekes" versenye csak enyhe es sze- 
lid fâzisa az oldoklo hâborunak. Es ha igaz 
az, hogy modern hâborunak csak gazda
sâgi versengesek lehetnek az igazi rugoi; 
meg egyszer oly igaz, hogy a gazdasâgi 
verseny bekes hullâmzâsai nemesak exisz- 
tenciâkat es vagyonokat, hanem veres testii 
eleteket is morzsolnak es orolnek sziinet- 
laniil.

A monarkia teriilete nem a boldogok szi- 
geten teriil el, melyet koriil olelnek az orok 
bekenek hullâmzo vizei. Europa kozepen 
fekszik a dualisztikus nagyhatalom es a fold- 
rajzi helyzetnek e nagy exponâltsâga keny- 
szerito erovel irja elo a monarkia gravitâ- 
cionâlis irânyât.

A vilâghâboru darabokra tepte a semle- 
ges âllamok papiros-menlevelet, Svâjc is 
fegyverrel vedi -— neutralitâsât. Igy fest a 
bekes semlegesseg a hâborus valosâgbanl 
De ha szâzszor igazabb lenne a semlegesseg 
serthetetlensege: Europa kbzepet a vilâg
nrnden âllamânak nagy pecsetje se avathat- 
nă a boldog semlegessegnek âllamâvă.

Kulturâk, vilâgnezetek es rettento ha- 
talmi erok ellentetenek iitkozo pontja a 
monarkia es csak lâtszolag a germân vilâg- 
hatalomnak eloretolt orse. A monarkia 
szerkezetet nem a Habsburgok patrimoniâ- 
lis es dinasztikus erdeke, hanem a bis- 
marcki „sziikseg" alkotta ilyennek. Nem 
lehet nemet nagyhatalom, mert ugyan 
olyan jelleg ket nagyhatalomnâl mâr fel- 
veti akaratlanul is az elsoseg kinzo proble- 
mâjât. Es nem lehet szlâv nagyhatalom sem, 
mert a monarkia teriileten beltil e nepfaj- 
nak csak apro es egymâssal ellentetes szi- 
getei vannak. Milyen lesz vegre-valahâra e 
nagyhatalom reprezentâns kiilso jellege: 
az mâr — belpolitika, errol tehât ezuttal 
ne essek szo. De hogy nagyhatalomnak kell 
lenn'e, azt Deâk Ferenc ota minden euro- 
pai — magyar politikusunk vallja. A ma- 
gyarsâg egymagâban mint fiiggetlen szuve- 
ren âllam nem âllhatna meg a germânsâg 
es szlâvsâg vâlaszto hatârân es aki meg ma 
— e vilâghâborunak oly rettento tanulsăgai 
utân is — ebben ketelkedik, az nem erti meg 
a tortenelem ’into es komor szavât.

A kettos szovetseg erefalât, sot az entente 
hataimak ad hoc barâtsâgât is a Deâk Fe- 
renci bolcseseg diktâlta. A nepek es nemze-
tek szabadsâgâhoz nem a dinasztiâk josâga, | volt a mi uralkodonknak. Az evrol-evre is-

II
hanem az — ero, a hatalom es nagy had- 
eroknek szuronyerdeje sziikseges. Meg a ha- 

; talmas Nemetorszâgnak is sziiksege van 
Magyarorszâg es Ausztria ved- es daeszo- 

' vetsegere, aminthogy Ausztria Magyaror
szâg nelkiil, Magyarorszâg Ausztria nelkiil 
fenn nem maradhat.

Az eronek e grânitsziklâju igazsâga meg 

ben uralkodik. A Balkân-ăllamok szovetse- 
j ge az ero jegyeben sikerrel harcolt es Szer
bia, Gorogorszâg pânszlâv szerelme Orosz- 
orszâg fele nem egyeb, mint a gyongenek 
vonzodâsa az erohoz, hogy oltalmat es ve- 
delmet talâljon.

Ha a Balkan kis nemzetei egyetlen hatal- 



metlodo ischli talâlkozâsok amilyen egyhan- 
guan egyformâk voltak, annyira ekesen bi- 
zonyitottâk, hogy Romania hiiseges es ba- 
csiiletes szomszedja nemcsak a monarkia- 
nak, hanem — Magyarorszagnak is,

Aztân egyszerre hirtelen — văratlan az 
orosz fujtato szabad levegore talâlt, a 
lang nagyot lobbant es az utolso Obreno- 
vics holttestet kidobtâk a belgrădi konak 
ablakâbol.

Ha mâsnap Zimony elott megszolaltak 
volna a monitorok, ugy nemcsak a gyilkos- 
sâgban reszes Karagyorgyevics Peter nem 
tilt volna a veres tronra, hanem vegered- 
menyben ez a rettsnetes vilâghâboru is el- 
maradhafott volna.

De a monarkia a becsiiletnek es a politi- 
kai morâlnak piadesztâljân âllt minden- j 
koron. Meg a kirâlygyilkossâgot is — bel- | 
iigynek tekintette es csak az lett casus belli, j 
mikor a gyilkosok a mi tronorokosunket is 
meggyilkolfâk. Nem Princip, hanem az orosz ; 
bujtogato politikânak drotjân rângatodzo 
pănszlâv propaganda volt a tronorokos ha- 
lâlânak igazi okozoja. E gyilkos bujtogatâs- 
nak csak eppen utolso âllomâsa volt Sara
jevo, kozvetlen elotte a constanzi talâlkozâs 
mâr ereztette a rettenetes idok kozelgo dii- 
borgeset II. Miklos car szemelyesen ment 
el az oreg es mâr nagyon torodott Kâroly 
kirâlyt lâbârol levenni. Az orosz marsallbot 
es a câri „testveri csok“, hacsak rovid ido- 
re is, meg e boles kirâlyt is megtântoritotta 
annyira, hogy Miklos ofelsege elerkezettnek 
lătta az idot arra, hogy — mozgosifsa ten- 
gernyi haderejet.

A muszka haditerv gyonyoriien kiosz- 
totta a szerepeket; eszakrol az orosz, delrol 
a szerb, keletrol a român karolja at es olelje 
— agyon a monarkiât. Az ostoba Princip 
golyoja bâtran esutortokot is mondhatott 
volna, mert ez a gyilkos golyo ugratta ki 
Româniât a szepen es nagyon gonoszul meg- 
tervezett complottbol. Kâroly kirâly a con
stanzi mâmorbol riadtan ebredt fel: I. Fe
renc Jozsef szornyii fâjdalmâba măr bele- 
s:rt az 6 reszvet konnyiije is es elete vegso 
alkonyân ujra râeszmelt vezercsillagăra: 
..inkâbb vagyok a monarkia barâtja, mint 
Oroszorszâg vazallusa!"

Es ez a punctum saliens, amelyet cstirni- 
csavarni lehet, de akkor is csak igazsâg 
marad: a monarkia nem lehet egyeb a Bal- 
kânon, mint minden fiiggetlen, szabad âl- 
lamnak atyai jobarâtja; mig ezzel szemben 
Oroszorszâg mindenkoron nepek es nemze- 
tek leigâzâsâra torekedett. Oroszorszâg meg 
onnemzetenek is verlâzito zsarnoka es azert 
mert valamely nemzet szlâvtestvere, ez meg 
azt nem menti meg attol, hogy Lengyelor- 
szâg vagy Finnorszâg sorsâra ne jusson.

Szerbiât el fogja erni sorsa, mâr csak 
azert is, hogy az orosz vegveszedelemtol 
megmenekiiljon.

A monarkia szerb hâborujânak el kell 
temetnie a Karagyorgyevicsek remuralmâ- 
nak minden kinzo emleket. Szerbiânak 
vissza kell ternie az Obrenovicsok politikâ- 
jâhoz. Ha Szerbia csak — Szerbia akar len- 
ni es nem akar se Nagy-Szerbia, se kis 
Oroszorszâg lenni —; ha a szerb kirâlyok 
csak — kirâlyok es nem cârok akarnak len
ni, akkor a ,,svâbâk“-nak meg Belgrad se 
kell! De elobb — visszamegytink Bel- 
grâdba . . .

Delnyugatafrikai nemet gyarmatok.
Dr. Milleker Rezso egyetemi tanâr.

Nemet Delnyugatafrika 835.000 km2 te- 
riilettel, nagysâgra nezve a mâsodik he- 
lyet foglalja el a nemet gyarmatok kozt. 
Lakossâga kb. 150.000 bensziildtt es 
13-000 feherbdl ăU. Eszakon Portugâl1- 
Nyugatafrikâyal, defen es keleten pdig 
angol birtokkal hatâros- A nâmetek foleg 
akkor igyekeztek a gyarmat megszerze- 
siere, midion hire jdtt, hogy ott kiterjedt 
aranymezok vannak. Kesobb kiderult, 
hogy a hirek tulzottak es az arany bâ- 
nyâszata nagyon koltseges. A rezbânyâ- 
szat azonban annâl erdemesebb, ugy.i 
hogy evente kb. 40.000 tonna rezet szâlli- 
tanak Nemetorszâgba. A Liideritz-obol 
kornyeken pedig szep gyemântokat ta- 
lâlnak. Quânot is sok helyen âsnak. A 
gya.ri.Ti3t ertetke aizenfoan fejiodd mezo- 
gazdasâgâban rejlik.

A deli es nyugati homoksivatagokat ki- 
veve, a teriilet jo resze igen termekeny 
es kiilonos-en alkalmas a farmrendszer 
kiaiakulâsâra, ha kutforrâsokkafl az ivo- 
viz hiânyon segitenek. Gyapot, dofhâny, 
datofya, tovâbbâ gabonanemiiek, gyii- 
molicsok es zoldsegfelek kitiinoen megte- 
remnek es e .gyarmat Nemetorszâg szâ
mâra valosâgos elestârnak igerkezik. 
Nagy kiserleti âllomâsok, kutfurâsok es 
bânyavâ&iatok igyekeznek itrttenziv es 
gyors fjeJodlest elosegftenii. Sajnos, ez a 
koldnia gazdagsâga meliett a legveresebb 
âldozatoklba is keriilt-

Terfoglalâskor itt is elsosorban az an- 
gollal talâltâk magukat szemkozt. Egy 
angol politikai iigynok, Lewis, a foglalâ- 
sok kezdeten a felbujtatott bensziilottek 
segitsegevel kiiizte a nemeteket. Ez okoz- 
ta az dnkent jelentkezokbdl szervezett 
„Schutztruppet‘‘, mely azbta sok veres 
harc es megpndbâltatâs ârân meg is sze- 
rezte e gyarmatot.

Amidta csak Anglia vetelytârsakkal 
kenytelen megbirkdzni tengeren tuli gyar- 
matainak szaporitâsânâl, kedNenc foglal- 
kozâsa a fegyvercsempeszet. Sajât kato- 
nasâgânak kiselejtezett fegyvereit mas: 
âtfamok teriiletein lako elggedetlenek ke- [ 
zebe juttatta. majd instruktorokkal es lo- 
szerrel ellâtva, lâzadâsra birta oket. Ai

kimustrâlt fegyverek ilyenkor is meg bu- 
sâs hasznot hajtottak Angliânak.

A bensziilottek legfokeppen hottentot- 
tâkbol es hererokbol âllanak. Legnagyobb 
reszt âll'attenyesztessel foglalkoztak es 
igy hamar osszeutkbzesbe jutottak a ne
met farmerekkel. Allattenyesztes es fold- 
miveles ugyanis ily helyeken eskiidt el- 
lensegei egymâsnak. A kivâltsâgokkal 
biro farmer mind tobb es tdbb foldet kerit 
el a vândornyâjak elol. A nomâdizâlâ al
lattenyesztes ily formân korlâtok koze 
szorul, sot, ha a gyarmatositâs ugy mint 
itt igen gyors, jo reszt megfojtodik.

Kulonosen ily vizbem szegeny vidiekc- 
ken, ahol a forro nyâr hamar elegeti a 
noveniyzedet, a nyâjaknaik nagy mio'zgâs- 
szabadsâgra van szuksege. Az âllattartâs 
ilyforma megszoritâsa azert sok helyt el- 
szegenyedâst, sot nyomort es erniatt lâ- 
zadâst okozott.

1888-tdl 1908-ig keves megszakitâssal 
tartott a harc, 1896-ig a hoiftentotitâk eli- 
len kelbett harcolni. Ez a bâtor es harcias, 
de mâskiilonben lusta faj teljesen angol 
befolyâs alâ keriilt es vezetojevel, Wit- 
booi-val tegefeosorban is a biâkes es 
gazdag hererok nyâjait dezsmâlta meg. 
Majd modern lofegyverekkel1 leVen fel- 
szerelve, a vârosok es farmok ostromâ- 
hoz lâtott. A nemetek csak akkor tuidtak 
eredmenyt elerni. rniutan tdbb mint 1000 
embert kiildtek ellleniik. Igy is csak lât- 
szdlag tudtâk oket leigâzni, mert egy evi 
nyugalom utân rendesen valami lâzadâs 
kdvetkezett.

Az angol fegyvercsempeszetnek es a 
hosszu harcoknak kâros kovetkezmenye 
volt az, hogy a bensziilottek szemeben a 
nehezen gyozo nemetek veszitettek erte- 
kiikbol. 1903-ban mâr az addig bekesen 
viselkedo hererok szovetkeztek a hotten- 
tottâkkal es kenyszeritettek Nemetorszâ- 
got 5 evig tarto legveresebb gyarmathâ- 
borujânak megvivâsâra. A nagy nehezse- 
gekkel epitett vasuti- es tâvird-vonalak 
elpusztultak es a lâzadâs elso napjân 120 
farmot pusztitottak el lakosaikkal1 egye- 
temben. A hererok meg a kisebb katonai 
telepcket is ostram aba fogtâk es csak a 
kdzelben cirkâld hadihajdkrol szâllitott



csapatok tudtâk szorong’atott helyzetiik- 
bdl! megszabaditani. Hogy mily nagymer- 
tâkii volt a hâboru, kiltiinik abbol, hogy 
Nemetorszâg csak ak'kor tudott ered- 
menyt eterni, miutân csapatait 15.000 fore 
54 âgyuval es 16 gepfegyverrel szaporii- 
totta. Ezek koziil 2348 elesett.

Ez az âld'atlan hâboru hosszu evek 
kulturmunkâjât tette tonkre. A sz&p far- 
mok, mezogazdasâgi kiserleti âllomâsolk 
mind tonkrementek. Igen nagy volt ezen- 
kîviil az âllatokban vald veszteseg, mert 
a bensziildttek elsâsorban a nyâjakat 
hajtottâk el, majd midon legyozettek, 
vagy a homoksivatagokba. ahol szomjan 
vesztek, vagy angol teriil'etre tereltek. A 
gazdasâgi veszteseget kb. 16 miilfio mâr- 
kâra becsiiltek. A csapatok 16- es oszver- 
âliliomânyâbol a hâboru ala.tt 50.000 darab 
pusztulț el. A hadsereg fenntartâsa pedig 
napi 100.000 mârka kol'tseggel jârt. Ezek- 
kel a vesztesegekkel azutân arânyban âl- 
lott a Fokgyarmat nyeresege, ahovâ sok 
millio ertekii ăllatot, termenyeket es ta- 
karmânyt vittek ât. Termeszetes, hogy 
ily koriilmenyek ;kozt az angotok azon I _
voltak. hogy a hâboru minei hosszabb, a posta! Nemsokâra keziinkbe adjâk a 
ideig tartson es a nemet kormânynak bi- vârva-vârt levelet, melyet a legjobb reme- 
zonyitekai vammak, hogy a felkelo ben- \ nyekkel eltelve inditottak el az otthonbol 
sziilottek a hatârontuli angol hatosâgok- 
t61 âllando tâmogatâsban reszesiiltek.

Ha Anglia nem Lâtja el a benszulotteket 
âllandoan, loszerrel, ugy hamarâbb gyoz- 
tek votaa le oket es a gazdasâgi kâr ki
sebb lett volna. De hisz epp a gazdasâgi i 
fejllodies megakadâlyozâsa volt Anglia j 
cefe, .amelyet most a vegso eszkbzzel a vi-1 
lâgihâboruval akar elerni.

Hogy a jovohen ily felkelesek lehetet- j 
lienne tetessenek, lefegyvereztek a ben- 
sziilotteket. vagyonukat elkoboztâk, el
szort teriileteken letelepitettek, kozmun- 
kâk elvegzesere kdteleztek, tovâb’bâ a 
szabad koltozkodest es utazâst eltiltottâk. 
800 Jlovasreinidor gondoskodiik a kozbizton- 
sâgrol, a csapatâllomâny pedig 2000 em
ber. Ezekhez jârul a telepes nemet lakos- 
sâgbbl kikeriilo kb. 2000 katonakoteles es 
ugyanannyî bensziiliott.

Hogy most ott lenn ujabb harcok vol- 
tak, az biztos. mert meg a Caprivifold es 
az OVambofold lakoi nem hodoltak meg 
teljesen. Ezek pedig osszesen vagy 5000, 
modern fegyverrel ellâtott harcost âllit- 
hatnak ki.

A burok tehât innen csak loszert es fel- 
szerelest kaphatnak. A felkelok pedig 
esetleges îeveretesuk utân ugyanabban 
a vedelemben reszesiilhetnekiJia nemet 
teriiletre menekiilnek, mint a hesj!rok am 
gol foldon. hol mint politikairvetkeseket 
letelepitettek 6s kiszdfgâltatâsukat meg- 
tagadtâk.

Kârhâzhan âpoltak panasza.
Tofclb helyrol panaszt hiaMottunk, hogy 

a. kdrhazi dpolast igenylo legenyseginek az 
iltetdkes szivar- es oiigaretta-adlagclkat nem 
adijalk.ki- Ehhez azon megjegyzeist fiizziik, 
hogy a ikiorhiâzi lăpofâs affiatt a megettes or- 
szagreszben nem a had» elelfmezes, hamiem 
a korhâzi elelmezes jar, ezzel pedlig a 
szivar vagy cigaretta ingyenes szolgalta- 
tâsa nines osszekdtve.

Harcttri pillanatfelseteteh.

sze-

I,
Tâbori-posta.

Irta: Lendvay Kâroly, fohadnagy,

Idegen orszăgban, szulofoldiinktol,
retteink meleg otthonâtol tâvol, evszâzados 
erdo nyirkos siiriijeben keszitjiik fodoze- 
keinket. Kozvetlen kozeliinkben, elesett ho- 
sok kihiilt tetemei folott, egyszerii keresz- 
tekkel diszitett sirdombok tanuskodnak az 
itt lefolyt veres harcokrol.

Rovid ideig tarto tiizsziinet utân ismet zese, hogy vajjon milyen helyzetben lehet 
megkezdodik a puskaropogâs, melyet ezer- ' most a sorok kiildoje: „nem tortent-e az- 
szeresen tulharsog a bombolo âgyuk doreje, ’ ota valami baja, midon e pâr betiijet leir- 
a mellettiink lecsapodo grânâtok irtoztato , taj?“ 
robbanâsa. A nagy legnyomâstol megremeg 
a fold. A fodozekeink tetozetere szort vas- 
iag foldreteg a galyak kozott ugy huli ke- 
resztiil, mintha lapâttal hintenek nyakunk 
kore,

Majdnem 500 meter magassâgban, —meg 
ilyen viszonyok mellett is, _ mint futotiiz 
terjed el a kellemes hir, hogy megerkezett

az ismeretlen helyen miikodo tâbori posta 
fele.

Mâr majdnem hârom hete, hogy nem 
kaphattunk hirt otthonunkbol! Mindig olyan 
helyre szolitott benniinket a szolgâlat, ahol 
a tâbori postânkkal nem juthattunk erintke- 
zesbe. De most ime, egy levellel telt zsâkot 
pillantunk meg. — Alig hiszem, hogy na- 
gyobb volna az orome az otthoniaknak, mi
don azt a levelhordot veszik eszre, amely a 
harcteren kiizdo csalâdtagoktol hozza a 

i *ozsaszinii tâbori levelezolapot; mint amily 
nagy volt az oromiink nekiink, midon a ha- 
zai levelekkel telt zsâkot ket honved keze- 
ben eszrevettiik!

Egyetlen ember sem volt ekkor kozottiink, 
aki ne szâmitott volna arra, hogy rovid idon 
beliil szerettei kezvonâsât lâthatja es nem
sokâra boldog orommel szorithatja szivere 
a kapott levelet, kepzeletben ănnak kiildo- 
jet olelve magâhoz.

A levelek csakhamar jogos tulajdonosaik- 
hoz jutnak. Csupân egy festo ecsetje tudnâ 
a megszolalâsig hiien âbrâzolni azt a kepet, 
amely ily levelbontâsok utân szemiink ele 

i țârul. Egeszen âtszellemiilt areokat lâtunk 
koriilottiink. Mindenki arcârol leolvashatâ 
az a pillanat, midon a csalâdtagokat maguk 
ele kepzelve, beszelgetesbe bocsâjtkoznak 
Veliik. Meghato az a jelenet, midon ezek a 
harcedzett honvedek, akik mindenkor băt
rân neznek farkasszemet a halâllal, most 
mennyire elerzekenyedve, konnytol csillogo 
szemekkel hajtogatjâk ossze az edes leve
let, az apro csemetek nagy âkom-băkomos 
irâsait, — hogy oromkonnyek kozott ismet 
szejjelbontsâk es ujbol elolvassâk meg egy- 
szer es tizedszer . . .

Nemsokâra megkezdodik a vâlăszirâs. 
Akinek tâbori levelezo-lapja mâr nines es 
draga penzert sem vâsârolhat, elszort papir- 
dobozokat szakgat szejjel, hogy azokbol 
'formâljon egy levelezo-lapot es azon tu- 
dassa szeretteivel:

— Kivânom, hogy ezen pâr sor irâsom a 
legjobb es legfrissebb egeszsâgben talâljon. 

En hala Istennek jol vagyok es egeszseges, 
melyet neked is szivbol kivânok.

Mennyi szeretetet, mino oromet, mino bol- 
dogsâgot es remenyt juttat kifejezesre e 
mindig egyforma naiv levelkezdes!,..

Nagy sietve osszegyiijtik az otthonlevok- 
âek szolo irâsokat. Ezek is zsâkokba keriil- 
nek es midon a „levelgyiijtot" eltiinni lat- 
juk, ama boldog megelegedessel tekintiink 
utâna, hogy jo hirt vivo bethink nemsokâra 
megerkeznek rendeltetesi helyiikre, melyek 
elciintetik az aggodo arcokrol a but, bânatot, 
de csak — pillanatnyilag, mert az otthoniak- 
ban csakhamar feliilkerekedik a ketseg er-

Az ellenseg kozeleben azonban vitez har- 
cosainknak nines ideje a hosszan tarto erze- 
kenykedesre. Minden figyelmetlen pillanat 
csak rosszat es nem jot hozhat fejere. Lop- 
va kell annak meg a haza szânt sorokat is 
megirnia es mikozben a fodozekbol a szere- 
tet hangjăn szol az otthoniakhoz az egyik 
honved, addig szomszedja gyilkos puskatii- 
zet zudit az ellensegre, hogy megakadâlyoz- 
za azt az elorejutâsban.

A meg-megujulo heves ellenseges ttizer- 
segi tiiz arra kenyszeritett bennunket, hogy 
fodozekeinket meg erosebbe alakitsuk at. A 
sziklâs talajon fâradsăgosan osszegyiijtott 
fdldbol meg lobtel szc: tunic a tetore es 
nemsokâra eleriuk azt, hoy ă levegoben 
robbano srapnelek szilânkjai es toltelek- 
golyoi ellen teljesen biztos ovohelyet ke- 
szithettiink magunknak.

De nemesak az ellenseg tiize, hanem meg 
az eg most megnyilt csatornâi ellen is fod- 
ve voltunk. Delutân 6 orâtol kezdodoleg 
egesz ejjelen at tombolt a termeszet vihara. 
A viz megrongâlta a fodozekeket, nehâny 
be is omlott. De azert nem esuggedtiink. 
Amit a termeszet elrombolt, azt a honvedo 
kezek ismet ujraepitettek.

A melyen fekvo volgybol csupân emberi 
erovel tudtâk a lovoszert, elelmicikket erre 
a helyre utânunk hozni. J armii mâr nem te- 
hette meg az utat utânunk. A honvedek a 
kiosztott elelmi keszletekkel kisebb csopor- 
tokban leereszkednek a volgybe; ott ket 
villaalaku fâra egy karot helyeznek el, mely- 
re a fozoedenyeket aggatva, nyilt tiiz folott 
lâtnak hozzâ a meleg etel elkeszitesehez. A 
hideg ejszaka utân kiilonosen jol esett a 
pattogo tiiz mellett nezni a forro viz bugyo- 
gâsât, hallani a tiizon a nedves fa sisterge- 
set. Az esoâztatott galyak egese nagy fiis- 
tbt okozott ugyan, de azert nyugodtak le- 
hettiink, mert a mely volgyet koriilovezo er- 
do elnyelte a siirii feher fiistot; szertefosz- 
lott az, mielott a magasba emelkedhetett 
es âllâsunkat az ellensegnek elârulhatta 
volna.

Delutân egy orakor arra a hirre, hogy az 
ellenseg egyik fontos pontunk ellen egy ora 
mulva âltalânos tâmadâst kiserel meg, el- 
hagyjuk jelenlegi helyiinket es a hegy gerin- 
ce mogott a katonăink âltal keszitett kes- 
keny hegyiuton haladunk kijelolt celunk 
fele.

A sajât hadosztâlyunknak a tiizvonalban 
levo csapatai mellett, a hegygerinc âltal az 
ellenseg felol takarva, hosszuranyult osz- 
lopban, kettesevel meneteliink.



Mig fejiink mellett a legsiiriibb golyozâ- 
por siivit es a hegy gerince fdlott âtrepiilo 
lovedekek a kimagaslo fâk koronâirol tor- 
delik az âgakat es rostossâ szaggatjâk a fâk 
tdrzset, addig a mellettiink piheno tartale- 
kok kenyelmesen probâlgatjâk lâbukra a 
most ideszâllitott vadonatuj bakkancsokat. 
A sok jârâs a sziklăs majd saros talajon 
bizony mâr nagyon megviselte a lâbbelieket 
es az idonkent tartalekviszonyba keriilo 
csapatok felhasznăljâk az alkalmat, hogy 
bakkancsokat csereljenek.

A szăzad elen menetelve hallom, hogy egy 
bakkancsot probâlgato B, honved utân ker- 
dezoskodik, hogy nincs-e ennel a szâzad- 
nâlj? A kovetkezo pillanatban mâr B. a 
kerdezoskodo fele ugrik. Sokâig tartjâk 
egymâst âtolelve, aztân igaz, forrd csokok 
kovetkeznek. fjromkonnyek csillognak sze- 
miikben, amint egymâst tetotol talpig vegig- 
nezve, kolcsonosen megâllapitjâk, hogy igen, 
ok azok, — az edes testverek, — kiket Isten 
eddig szerencsesen megovott a veszelytol. 
Mindketten măs-mâs ezredben teljesitik ko- 
telessegiiket es most az isteni Gondviseles 
megengedte erniok azt az oromet, hogy a 
harcmezon, az ellenseg golyozâpora kozben, 
egy vedettebb helyen talâlhattak egymâsra 
es e viszontlâtâs utân kolcsonosen ujult erot 
adhattak egymâsnak a tovâbbi kiizdelmek- 
re. A harcteri sok szenvedes, nelkiildzes mel
lett neha-neha orom is jut osztâlyresziil a 
katonâknak. Ne gondoljuk, hogy egyesek 
orome csak egyeseke marad! A hâboruban, 
ahol az emberek annyira egymâsra vannak 
utalva, mint sehol mâshol az eletben, ott 
olyan egygye forrnak ossze, hogy egyes 
ember bânatât fâjlaljâk, igazân szivbdl ât- 
erzik a târsai is; viszont egyesek drbme ât- 
ragad kornyezetere es ezek megnyilvânult 
drome meg boldogabbâ teszi azt, aki az 
drdmbol elsonek râszesiilt.

Az osszetartâs, testveriseg erzesenek ere- 
je valojâban csak a harcmezdn acelosodik 
meg. Itt tanuljuk meg egymâst oszinten tisz- 
telni, becsiilni, szeretni, mert naprol-napra 
lâtjuk, hogy — bâr az egyen kiilonfelekep- 
pen ertekesiti is tudâsât, — azert alapjâban 
veve megis mindannyian egyformâk va
gyunk. Valamennyien egy celert kiizdunk: 
Megmutatni, hogy az igazsâg jelszava alatt 
gyozelemre vissziik fegyvereinket!

Becsapodo grânât-

lakâsom

JI.
Nagyszerîi dolog a hâboru.

Irta: A .... e.
-— Szâzados urnak alâzatosan jelentem, 

a zâszloalj egy ora mulva sorakozik . . . 
jelenti a napos tizedes.

— Hâny ora vâri?
— Hârom.
— Jânos!
— Parancs!
__  Csomagolni. Napos, jelentse a sza- 

kaszparancsnok uraknak, hogy 
elott sorakozo.

Ezzel felkeltem szalmâbol rdgtdnzott 
fekhelyemrol s mâris indulâsra keszen âll- 
tam. Milyen nagyszerii dolog ez a hâboru! 
Az embernek nem kell dltdzkddesssl, 
holmi haszontalan fenyiizessel, mint mos- 
dâs, fesiilkodes stb. veszodnie; estenkent, 
ahol eppen megâlltunk, egy pajtât, goret 
szalmâval elokeloen berendeztiink s teljes 
felszerelessel (menetdltozet tâbori eszkdzok- 
kel) Morpheus karjai koze vetjiik magun- 
kat. Ha nem talâltunk fedelet, megteszi a 
sâtor is, — ez ugyan nedvesebb, s reumăra 
erzekeny uraknak kevesbbe ajânlatos — de 
ennek hiânyâban az Isten szabad ege is bo- 
keziien gondoskodik takarorol, Elofordul 
ugyan, hogy az este elovigyâzatlanul lefekvo 
katona reggelre hobol kap paplant, de ez 
legfeljebb mulatsâgosabbâ teszi az amugy 
is eleg egyhangu napot.

Mondom, felkeltem. Hopp! most jut 
eszembe, tegnapeldtt hallottam, hogy a had- 
osztâlyparancsnok ur ma megszemleli ezre- 
diinket. Nosza erre legalâbb megkefelke- 
diink.

— Jânos! Csutakolni!
A fenti neven szolitott egyen erre egy 

csomo szalmât vesz a kezebe s neki âll gaz- 
dâjânak s tetotol-talpig alaposan lesurolja 
rola a mâr râszâradt nehâny napos sarat.

Miutân ilyeten tobbe-kevesbbe „comme il 
faut" âllapotba helyezkedtem, vârom a szâ- 
zadot.

—■ Szakaszparancsnok urak, letszâmjelen- 
test! A fegyverek be vannak faggyuzvaî? 
Te gazember, mâr megint megetted a fagy- 
gyut, amelyikkel puskâdat kellett volna be- 
kenned! Na vârj csak, te ... — Fegyvert 

vizsgâra! — Vâllra! —■ Kettos rendekre 
szakadozz, jobbra ât! Menet! Elso szakasz 
utânam! Indulj!

Eldkeriil a lovam; hât bizony sovâny 
szegeny, mert egy hete nem evett zabot, ku- 
koricât pedig csak egyszer mutatott neki 
egyik honvedem, de bizony nem adott beld
ie, mert — neki kellett.

Elindulunk a sotetben botorkâlva:
— Hallo! Ki van ott?
— A mâsodik zâszloalj.
__ Eljen! Helyben vagyunk es vârjuk a 

szemle kezdetet.
Negy ora lesz, mig elindulunk, — szâzad 

szâzad utân, zâszloalj zâszloalj utân, ezred 
ezred utân vegnelkiili libasorban ârkon- 
bokron, szakadekon, vizen keresztiil, csak a 
legelso ember tudja, hogy hovâf? mig a tobbi 
csak egymâs nyomât koveti: tiz lepes elore, 
megâllâs, megint tiz lepes, ujra megâllâs, 
ujra nekilodulâs, egy ujonnan feltalâlt fxizer- 
tânc, mely csupă tipegesbol, megâllâsbol es 
— pâlinkaivâsbol âll. Utobbit a higienikusok 
az egeszsegre es az ellenâllo kepessegre 
kârosnak mondjâk ugyan, de tapasztalat 
szerint doktoraink is kiildnos eloszeretettel 
fogyasztjâk a korbejâro butykosokat.

Virrad. Megyiink tovâbb, vâltozatossâg 
okâbol neha a megâllâsok hosszabbak lesz- 
nek, mikozben a rejtett szalonnâk, bicskâk 
elokeriilnek s ki-ki megreggelizik.

Het ora. Meg mindig megyiink.
Nyolc, kilenc .. , tizenket ora . . . Gyor- 

san mulik az ido (itt a papiron). A tâbomok 
ur, ugy lâtszik, jo elore lovagolt. Talân jo 
lenne a szemle elott meg ebedelni.

Egy tiirelmetlen ujonc kivâncsian kerdj 
tizedesetol:

— Tizedes ur, ma ugy-e harcba me- 
gyiink?

— Egesz biztos lehetsz ocsem, en ezt mâr 
tegnap tudtam.

Rânezek:
— Mâr aztân honnan tudod fiarn?
— Alâzatosan jelentem, tegnap delutân 

ket repiilogep zakatolt felettiink, pedig meg 
ahânyszor ezeket lâttuk, mâsnap biztos volt 
az iitkozet. Alig hogy ezt mondja, mâris 
ket dorrenes hallatszik. A mi tuzersegiink 
a mellettiink levo hegyen megkezdte mii- 
kodeset.

Odamegyek a megfigyelo tfszthezi:
— Mi ujsâgi?
— Ott vannak a fickok! Nezd csak!
Belenezek a tâvcsobe. Az âm! Furcsa er- 

zes, amikor az ember eloszdr lât fegyveres 
ellenseget. Tisztân lâtszottak kdriilbeliil 
negy kilometerre elottiink a fedezekek, egy 
hetszâz meter magas hegyen nehâny gyalo- 
gosf is lâttam, amint ort âllottak.

Intezkedes kiadăs, utâna barâtsâgos in- 
tegetes egymâsnak:

— Szervuszi pajtâs! A viszontlâtâsra!
Az egesz ezred csendben egy domb mo- 

gott lassan, nyugodtan felvonul. A zâszlo- 
aljparancsnokok torzsiikkel elol, utânuk 
harminc lepesre a szâzadparancsnokok, 
azutân a szakaszparancsnokok s e mogott 
ăttorhetetlen fallanxban a rajvonal. Jaj an- 
nak, aki ma puskavegre keriil! A legenyseg 
az ebed elmaradâsa miatt az ellenseget 
okolta s mâr ezert is fente fogât râja. A 
korvadâszat megkezdodott.

— A korcsmânâl vigyâzz, mert az allen-



seges tiizerseg arra belotte magât,__figyel-
meztet tiizertiszt baratom.

— No, gondoltam, a korcsma meg mesz- 
sze van, addig nyugodtan mehetiink, — s 
ezzel semmivel sem torodve, neki vâgtam a 
szemben levo hegynek.

Egy eros durranâs es en gurulok a fol- 
don hâtra fele, azutân egyet nyekkenve el- 
teriilok. Mikozben a havat es sarat râzoga- 
tom magamrol, târsaim mondogatjâk, hogy 
ez bizony egy grânât volt.

—• Nezd csak, meg most is ott fiistolog. 
Az am! Nagyszerii dolog a hâboru!

Gyeriink tovâbb! jottek — mint ahogy a 
mindig jokedvii legenyek mondjâk: a slap- 
perek, snapszlerek egymâsutân; kisertek az 
elonyomulâst lepesrol-lepesre s csodâk-cso- 
dâja, vesztesegiink alig volt. A srapnel 
hatâsât bajtârsaim âllitâsa szerint ki lehet 
konnyen keriilni. Az egyik megoldâs az, 
hogy az ember megvârja az elso lovedek 
lecsapodâsât s akkor oda âll, ahovâ az 
esett; azutân a mâsodik helyere ugrik s igy 
tovâbb; egy nehâny ,,chasser croisez"-val 
az ember âtevickel a tiizersegi tuzkorleten, 
— a ,,holt terek“ kozben erosen frequen- 
îâltatnak kisebb szusznyeres celjâbol.

Mâs megoldâs: — mint ahogy a diâkok 
lapdâval „duplex"-et jâtszanak, az egyik 
dob, a mâsik a lapdât kitempozza. A ka- 
tona megvârja a robbanâst s azutân oldalt 
vagy elore balanciroz, vagy a foldre veți 
magât; elofordul, hogy neha eppen belesza- 
lad a „szorâs“-ba, de a tapasztalat szabâ- 
lyât azert mindenki hiisegesen koveti.

Vegre elerjiik a gyalogsâgi fedezeket; 
most mâr fiityuliink az âgyukra, (igaz, 
hogy azok is reânk s e kolcsonos fiityulge- 
tes oly kiildnosen hangzik!) megtalâltuk az 
egyenrangu ellenfelet, akinek mâr mi is 
tudunk valamit mondani.

S elkezdiink diskurâlgatni, eleinte csak 
koszontjiik egymâst nehâny ldvessel, majd 
mind hangosabb lesz a feleselgetes; koze- 
lebb-kozelebb jovtink. Mig mi egymâssal 
kedelyesen pourparlezunk, egy tolakodo 
harmadik elkezd oldalrol suttogni, az em
ber idegesen legyint:

— Hagyjon beket, nem lâtja, hogy el va- 
gyok foglalva)? — de ez nem tâgit s oly er- 
dekeseket mond, hogy az ember akaratlanul 
is felszemmel es felfiillel oda-oda figyel. 
Hât kerem, ezt a kellemetleniil tolakodot 
ugy hivjâk, hogy: oldaltiiz.

Az elohyomulâs szakadatlanul lepesrol- 
lepesre folyik; sok ambicio, sok loves, keves 
talâlat; ugy lâtszik, szerb ellenfeleinknel 
elv: „minden szâzadik golyo talâljon! mert 
szemmellâthatolag mâshovâ lonek, mint a 
hovâ akarnak; s tudvân Jokai Mor hadi- 
tudosito kollegânktol, hogy „ha talâl, az a 
legszebb halâl!" nem igen hat a rajvonalra 
zavarolag a gyalogsâgi tiiz, annâl jobban 
bântja ez a tartalekokat, mert a legtobb lo
ves „magas" s a hâtrâbb jovo vonalakat ero
sen veszelyezteti.

Kozbe-kozbe egy malom elkezd kelepel- 
ni. Ez a geppuska, ijesztget, bâr hatâsa 
csekely. Kozben a mi tiizersegiink sziinet 
nelkiil dolgozik, kesziti, megmunkâlja elore 
a talajt. Legenysegiink orvendve mondo- 
gatja:

— Ez a mienk volt!
— Dehogy ocsem, ez az ovek, nem lâtod 

a f»dezekben a hatâsât.

Lassan bealkonyodik s kezdodik a leg- 
izgatobb, hatâsâban legmeginditobb reszlete 
a barcnak: a roham. Itt is — ott is felkel 
egy csoport s hangos „rajtâ"-val elore tor. 
Elorejut 50 lepest, lefekszik es gyorsan be- 
âssa magât. A „rajtâk" siiriibbek, mâr az 
ellenseges fedezekek elott hangzanak, ne- 
hol egyesek elerik az âllâst, visszavetik; 
ujbol neki indul mâsodszor, harmadszor, 
mig vegre egy ponton sikeriilt betorni, erre 
az egesz ellenseges vonal elesett; ellenenk 
vagy kiugrâlva fedezekeikbol hâtra szalad- 
nak, vagy feltartott kezekkel ott maradnak.

Nem is vettiik eszre, hogy kozben ket 
âgyut es ket geppuskât is teljesen felszerel- 
ve elfoglaltunk.

Hatszâz fogoly.
Most mâr nyugodtan megebedelhetiink.

Katonai tanâcsndd.
Kerdes Rendes katonai szolgâlatom tel- 

jesitese utân megszerzett oklevelem alapjân 
kerelmezhetem-e utolagosan az egyeves on- 
kentessegi jog kedvezmenyef es elkesziilhe- 
tek-e magânuton a tiszti vizsgâra!?

Felelet. A vedtorveny ertelmeben az egy- 
evi onkentessegi jog kedvezmenyenek elo- 
feltetelei mâr a sorozâskor fenn kell hogy 
âlljanak, tehât ezt a katonai szolgâlat el- 
telte utân semmiesetre se kerelmezheti. Epp 
igy nem lehet a tiszti vizsgâra magânuton 
elkesziilni.

Kerdes. A jelenleg folyo nepfelkelesi be- 
mutatoszemlen alkalmasnak talâltak es a deb- 
reczeni kiegeszito parancsnoksâghoz valâ 
bevonulâsra osztottak be. Minthogy azonban 
budapes'i lakos vagyok es ăllandoan itt tar- 
tozkodom, itt szeretnek bevonulni es szol- 
gâlni. Kerdesem az, hol kerelmezzem ezt?

Felelet. Kervenyet az illetekes honved, il- 
letve, ha on a hadsereghez van beosztva, 
had-k:egeszito parancsnoksâgnâl kell kerel- 
meznie es azt katonâs rovidseggel indokol- 
nia Tekintettel azonban, hogy ily kervenyek 
most rendkiviil tomegesen erkeznek, nem 
igen van kilâtâsa kerelme teljesitesere.

Kerdes. A nepfelkelesi bemutato-szemlen 
alkalmatlannak osztâlyoztak. Minthogy en 
azonban semmi oly testi hibâmrol nem tu- 
dok, ami katonai szolgâlatra alkalmatlannâ 
tenne, sot a hadi fâradalmakra erosnek er- 
zem magam es mindenkep szeretnek a haza 
irânti kotelessegemnek, mint katona eleget 
tenni. Kerdesem az, mit kell tennem es ho- 
vă kell fordulnom, hogy ismet sorozzanaki?

Felelet. Ha a honvedsegnel akar szolgâ- 
latot teljesiteni, akkor a honved kiegeszito 
parancsnoksâgnâl, ha pedig a hadsereg ko- 
+elekebe akar lepni, akkor a hadkiegeszito 
parancsnoksâgnâl jelentkezzek es kerje, 
hogy a hâboru tartamâra, mint onkent bele- 
pot sorozzâk be. Ha okmânyai rendben van- 
nak es a kiegeszito parancsnoksâgnâl meg- 
ejtett orvosi vizsgâlat eredmenye alkalmas
nak talâlja, akkor azonnal besorozzâk a 
honvedseg, illetve a hadseregbe.

3 lEiigyel forradalom hitOrdse.
Irta: Nyâry Albert dr. bă 6-

Az orosz sereg offenzivâja meggyengiilt s 
lassan visszavonulva, vedelmi vonalat keres. 
A megâllhatâs, egy eros defenziva talâlha- 
tâsa csak Varson tul, a Wisla es a tobbi 
folyo uj hâlozatânak vedelme alatt lehet- 
seges. Lodz eleste utân megnyilt csakugyan 
az ut Varso fele s csak ido kerdese, hogy 
mikorra sikeriil az utba âllitott akadâlyokat 
lekiizdeni s Varso alâ erni. Ez az elore 
torese a nemet es osztrâk es magyar sere- 
geknek igen nagy jelentosegii a lengyelekre 
nezve. Minden talpalatnyi fold szabaddâ 
lesz, ha arrol az orosz a lâbât leveszi, s a 
leendo Lengyelorszâg hatârai akkent tâ- 
gulnak, amily mervben hâtrâbb es hâtrâbb 
tudjuk a rablott foldekrol szoritani a musz- 
kât.

A hâboru elejen az orosz koriilbeliil azon 
a vonalon akarta fogadni az ellenseges se- 
regeket, amelyre most kenytelen lesz visz- 
szavonulni. Es a szâmitâsa, haditerve aligha 
helyes nem volt. Iszonyu erovel vethette 
volna magât reânk, a termeszet alkotta eros 
poziciokbol. Olyan helyen vetts volna fel 
a harcot, ahol minden tekintetben 6 lett 
volna folenyben. Âm a franciâk irânt valo 
kotelessegei folytân meg kellett azon âldo- 
zatot hoznia, hogy jobb meggyozodese elle- 
nere takt'kât vâltoztatott s offenzivâval ki- 
serletezzek. Ma mâr merleget lehet csinâl- 
ni rola, hogy mibe keriilt neki ez a kiser- 
letezes. Erejenek jobbik felet elpocsekolta 
s most kenytelen a potolhatlan vesztesegek 
utân felâllani a defenzivâra. Valoban Orosz- 
orszâg a szovetsegesei âldozata lett.

A lengyelek mâr minden elokesziiletet 
megtettek, hogy a szovetseges hadak elo- 
nyomulâsa kozben felâllitsâk a negyedik 
lengyel legiot, amelyet mâr Galicia igenybe 
vetele nelkiil akarnak szervezni. Az enge- 
delyt megkertek mâr a legioba valo tobor- 
zâsra s remenyiink lehet, hogy a legendâs 
hirii lengyel legio rohamosan fog novekedni 
az orosz-lengyelek csatlakozâsa folytân. 
Durski generâlis serege ma-holnap elsoren- 
dii tenyezove fog vâlni a harcteren. A le
gio szervezes kezdemenyezoje, Pilsudski 
Jozsef, a lengyel szabadsâg uj hose lett. 
Kosciusko, Dombrowski melto utoda, aki 
nagyobb, szerencsesebb lesz azoknâl, mert o 
lâtni is fogja Lengyelorszâg feltâmadâsăt. 
Pâlyafutâsa mâr eddig is kiveteles. Egy ev 
elott meg bekes polgâr, ma pedig mâr dan- 
dârparancsnok £s nem egy irregulâris, fel- 
kelo seregben, hanem az osztrâk es magyar 
hadsereg kotelekeben.

A negyedik lengyel legid-ezred felăllită- 
sa konnyen keresztiilviheto volna akăr ma 
is măr. Foglyaink kozott igen sok a lengyel, 
akik mm gyăvasâgbdl adtâk meg magukat, 
hanem azert, mert nem akartak azok ellen 
harcolni, akik hazâjukat akarjăk felszaba- 
ditani. Ezeket a fogoly lengyeleket nem a 
sebek gyotrik, hanem az azutân valo vâgy, 
hogy a szabadsâgert valo kiizdelembdl ki- 
vehessek a resziiket. Vitezebb serege nem 
volna a vilâgnak, mint az, amelyet azok a 
lengyelek alkotnânak, akiket a fogsâgbol 
visszaeresztenenek a harcterre, A nemet 
csâszâr haza kiildte a mohamedân foglyo- 
kat a harcba, miert nem tehetnenk mi ugyan- 



ezt a szegeny lengyel foglyainkkal?
Lengyelorszâg fiiggetlenitese Magyaror

szâg szempontjâbol nem csak erzelmi, ha
nem magasabb politikai tekintetekbol is na
gyon fontos. Az osszes nemzetisegi kerde- 
sek megsziinnek Magyarorszâgra, ha azok- 
ba Oroszorszâg nem avatkozik folyton 
rosszakaratuan bele s meghiusitja a kolcso- 
nos megertest, sajât onos erdekeit tartva 
szem elbtt. Oroszorszâg tulajdonkeppen csak 
akkor tarthatnâ vilâghatalomnak magât, ha 
Galic'ât be tudnâ kebelezni, mert ekkor ke- 
zeben tartanâ, mint kozvetlen szomszed a 
magyarorszâgi nemzetisegi kerdest s ezzei 
felrobbanthatnâ hazânkat. Budapesten es 
Wienen ât mehet csak az ut a Balkânra es 
az adriai tengerhez. Mig ellenkezoleg, 
Oroszorszâg visszaesnek abba a hatalm 
sphaerâba, amelyben a kiewi nagyfejedel- 
mek voltak, le kellene mondania a szlâvok 
feletti protektorâtusrol es az europai beke- 
zavarâsrol. Oroszorszâgnak nagy erofeszi- 
tesei erthetok, a mostani hâboruban Joi el, 
hogy belole lesz-e a legnagyobb birodalom, 
amilyen csak idâig a vilăgon volt, vagy 
visszamegy szereny, tobbe soha mag nem 
nbvekedheto nagyfejedelemsegnek.

Kuropatkin generâlis kiszămitotta, bogy 
az utolso ket evszâzadban Oroszorszâg csak 

71 Vg evet toltott bekeben, a tobbi ido alatt 
osszesen 35 hâborut viselt. Ezek kozbtt on- 
vedelmi hâboruj a negy volt, amelyek negy 
es fel evig tartottak, egyebkent minden hâ- 
borujânak indito oka a terjeszkedesi polit.i- 
ka volt, vagy reszben a sajât hatârain beloli 
zsarnoki onkeny fentarthatâsâra irânyult. 
Hogy egy b’rodalom ilyen orokos vervesz- 
tegetes kozott egyre noni, gyarapodni tud, 
az ketsegkiviil nagy eleterejet bizonyitja. Ez 
az eletero rendkiviili szaporodâsi kepessâ- 
geben rejlik. 1800-ban az orosz birodalom- 
nak 38 millio lakosa volt, 1910-ben pedig ez 
a szâm 169 milliora novekedett. Ugyancsak 
1800-ban egesz Europa nepessege 155 millio 
s 1910-ben alig ketszerezodik meg ez a szâm. 
Szâztiz ev elott negy es felszer olyan su- 
rtin lakott volt, mint Oroszorszâg, ma mâr 
csak ketszer olyan nepes. Nem kell hozzâ 
otven ev, hogy az Oroszbirodalom elerje a 
350 millio lakossâgât s ugyanennyi kell 
egesz Europânak is, hogy lakossâga idâig 
novekedjek, vagyis egy felszâzad alatt ma- 
gânak Oroszorszâgnak eppen annyi lesz a 
nepessege, mint egesz Europânak. A sziile- 
tesi hânyada Oroszorszâgnak messze feliil- 
mulja az europai âllamokat. 1.6 az orosz no- 
vekedesi percent, s hozzâ legkbzelebb a ne
met âll 1.4%. Az utolso evtizedet, 1900— 
1910-et veve, amely ido alatt Oroszorszâg 
lakossâga 132 milliorol 169 7 milliora nove
kedett, evenkent 2.9 millio a nepessegi sza- 
porulat, mig Ausztria es Magyarorszâgban 
a szaporodâs ugyanezen ido alatt csak evi 
426.000 lelek.

Nem csak nekiink, nem csak a kozvetlen 
erdekelt orszâgoknak eletkerdesiink Orosz- 
orszâgot megfelelo hatârok koze szoritani 
vissza, hanem Europa es Âzsia csaknem 
valamennyi nemzetenek, mert a Molochnak 
rohamos novekedese minden mâs erdeket 
veszelyeztet. Valosâggal vaksâggal vannak 
megverve az a hatalmak, amelyek a mai 
ketes ertekii sikereiert egyiitt harcolnak az 
orosszal, megfeledkezve arrol, hogy holnap 

mâr nem fogjâk a sajât erdekeiket megol- 
talmazni tole, ha gyozelemhez segitettek.

Hallottunk hireket. arrol, hogy az orosz 
csak megigert holmi jogokat a lengyeleknek, 
de bevâltani nem akarja azokat. A dolog 
nem egeszen ugy âll. A generalissimus Mi- 
hajlovics nagyherceg az oroszorszâgi len
gyel pârtok vezerenek irâsbeli rezervâlist is 
ătadott, hogy az igeretek nem maradnak 
igeretek, s Lengyelorszâg autonomiât kap 
katonai es penziigyi teren is, de hât igy is 
csak keves uj hivet tudott szerezni az 
orosz-lengyel barătsâgnak. Sot tovâbb 
mentek az orosz igeretek. Lengyelorszâg- 
hoz csatoltăk a bălti tartomânyokat, a fog- 
lalâsokat is, ha erdemesnek mutatkoznek 
az orosz jutalmazâsra. Es Lengyelorszâg 
nem akar erdemeket szerezni a cârnâl.

Sajnos, a lengyelek egyelore elviselni 
kenytelenek azt a vâdat, hogy nem tesznek 
eleget fiiggetlensegiik kivivâsâert. A lâtszat 
csakugyan ezt mutatj a. Csak neha, neha 
hallunk egy-egy hirt a lengyel legio hosies- 
segerol. Amikor az oreg orosz tisztek azt 
mondjâk, hogy verest erdemelnek, mert 
olyan gyerekektol engedtek elfogatni ma- 
gukat. De a lâtszat itt csakugyan csal. Sza- 
badon csak azok a lengyelek mozoghattak, 
akik Galiciâban laktak. Ezek ma vagy a le- 
gioban vannak, vagy a kozos hadseregben. 
Otthon epkez-lâb embert nem igen lehet ta- 
lâlni. Orosz-Lengyelorszâg lakossâgânak 
nem volt se ideje, se alkalma a tole vârt 
felkelest megcsinâlni. Nehâny nap volt 
ugyan, amikor a hatâros kormânyzosâgo- 
kat: Kielcet, Radomot, Kaliszt, Piotrkowot 
valamennyire kiiiritettek az oroszok, de ak
kor mi nem hasznâlhattuk fel a kedvezb 
alkalmat, mert nem tudtuk fegyverekkel el- 
lâtni a jelentkezo felkeloket, s igy nem le- 
hetett âltalânos a forradalom. Akik ebben 
a hazafias mozgalomban reszt vettek, ke- 
servesen lakoltak, mert az ârulok a vissza- 
ozbnlo oroszoknak egyenkent mutattăk meg 
a felkelo lengyelek hâzait. Akik megsejtet- 
tek ezt a szomoru jovot, mâr elore a he- 
gyekbe, erdokbe menekiiltek azokhoz, akik 

Tiizersegiink Przemysl utcâin.

a mozgositâskor dezertâltak. Hisz tudvalevo, 
hogy a mozgositâs Orosz-Lengyelorszâg 
teriileten igen rosszul slkerult s alig 10%-ăt 
tudta a hadkoteleseknek megkapni az orosz 
sereg. Ezek most remenykedve vărjâk, hogy 
fegyvert kapnak, s megtâmadhatjâk elnyo- 
moikat. Az teljes lehetetlenseg, hogy egyes 
eseteken kiviil, valaki a lengyelek koziil 
orosz teriileten forradalmâr lehessen, Hisz 
a hâboru csaknem elso napjâtol kezdve 
a lengyelek folyton ki vannak teve minden 
borzalomnak ,s valosâggal moccanni sem 
tud ott kbziilok senki. Nines azoknak mâr 
regen betevo falatjuk, a szabadsâg utâni 
văgy is csak imâikban mert most megnyi- 
latkozni. Majd akkor beszeliink lengyel 
gyâvasâgrol, ketsziniisegrol, ha a hadak 
Varso alatt lesznek. Ha akkor nem tor ki 
elementâris erovel a, felszabaditott tarto- 
mânyokban a forradalom. Termeszetesen, 
ha kelloen istâpoljuk erkolcsileg es anya- 
gilag ezt a forradalmat. Mert ne kivânjunk 
embertbl lehetetlent. Azok a lengyelek pe
dig most a vilâg legelnyomottabb, legelsa- 
nyargatottabb emberei, akikben az elcsiig- 
gedt remenyseget, szabadsâgvâgyat, bâtor- 
sâgot szitani kell. Ha ezt megtessziik, ket- 
segtelen, hogy napok alatt ketszâzezer jo 
lengyelbol alakithatunk hadsereget. Csak 
gondoskodjunk a felszerelesiikrol, mert a 
kaszaharcoknak az ideje lejârt mâr s nem 
vehetjiik a lelkiinkre, hogy forradalomba 
kergetiink, csataterre kuldiink egy nemzetet, 
anelkiil, hogy fegyvert adhatunk a kezebe. 
Ha enelkiil a vâgohidra kiildenenk bket, a 
veriik a mi fejiinkre hullana vissza.

Automobilistâk jelentkezese.
Sajât automobillal, kiildonc szolgâlatra 

jelentkezo onkentes automobilosoknak 
kervenyei, minthogy a letszâm mâr teljesen 
betelt, nem fogadtatnak el. Az onkentes 
motor-testiiletbe felvetelre folyamodok ker
venyei tobbet nem vetetnek figyelembe.



Jonescu is Besszarabia.
Andrâssy Qyula grof nemregen oly fe- 

nyesen vâgott vissza a volt român mi- 
niszter. Take Jonescunak egy elll&nunk im- 
tezett tâmadâsâra, hogy kiverte kezebol 
a tollat. Bebizonyitotta, hogy Jonescu mi- 
ikor azt allitja. hogy nekiink magyarok- 
nak nines jogunk Erdelyre, rnivel I'akos- 
săgânak tobbsege român, ugyanakkor Ro- 
mâni'ia pblitilkai amlbioioit is eliilteli. Hogy 
mjiert? Bbven es al'apos okfejtessei meg- 
talâljuk Andrâssy vâl'aszâban. ,,De imeg- 
lepb az is — irja Andrâssy, — hogy egy 
volt miniszter, aki alighanem ujra az akar 
lenni, a nemzetisegi elv absolut uralmât 
hangoztatja, amely elv arra kotelezne ha- 
zâjât, bogy visszaadja szomszedjanak 
azt, amit nemregen vett el tble, s azonki- 
viii Oroszorszâgot es Szerbiât is fenye- 
getne ugyanakkor, mert ezen âllamoknak 
is vannak olyan teriiletei, amelyek lakos- 
sâgân/ak tobbsege român ajku“.

Take Jonescu e vâlasz ota hallgat. Ta- 
lân mâr bszrevette, hogy kbvetkezetlen 
volt onmagâhoz es gondolatainak a nyil- 
vânossâg ele valb vitelere rossz format 
vâlasztott. vagy talan mâr belâtja. hogy a 
multban sem fedtek, de soha nem is fog- 
jâk-fedni az âllamok politikai hatârai es az 
egyes- fajok hatârai egymâst. Mert a let- 
ert valb kiizdelemben az utbbbi, mindig a 
kbrulmenyekhez kepest, hol kisebb, hol 
nagyobb arânyokban tolta tul hatârait a 
politikain. Akârcr.-ilyen okbbl is hallgatott 
legyen el Jonescu, megâllapithato, hogy 
az 6 nyilatkozata nem fog ui hullâmokat 
verni, mert jelenleg a komol'y felelosseg 
erzetebol sem az 6 vâllân, sem nezetro- 
kon barâtjân, Filipescu volt hadiigymi- 
niszteren nines egy szemernyi se. Hogy 
milkepen ereznek a felelos kbrok, arra eleg 
hivatkoznunk az uj kirâly tronbeszedjere, 
amelyet annyi .lelkesedessel iinnepelt a 
român kamara’ s mely a jelen rendkiviili 
kbmoly nemzetkozi helyzetben az ovatos- 
sâgot ajânlja orszâgânak; vagy Bratianu 
miniszterelnb'k politikâja, ki a nemreg el- 
hunyt Kâroly kirâly holes .utmutatâsain 
halad, senkitol sem befolyâsoltatva. Es 
sem Ferdinand kirâly fejedelmi intelme, 
sem Bratianu politikâja nem lehet âlnok 
keipmutatâs, hanem az esz egyediil helyes 
politikâja. ezt bizonyitja a nagy tobbseg, 
mely rendiiletleniil tart ki orszâgânak ket 
elso embere meltetf. Hogy ez igy van, <arra 
a lege'kesetb bizonyitâk, hogy a Liga, 
melynek programmja az erdelyi român- 
sâgnialk a maigyair „jâirom1* atoli valb felisza- 
b.aditâsa most hem kâphato russzofiî moz- 
galmak erdekeire. Maga a Liga jelenti ki, 
,,%• vilâgrengetb esemenyelk klbzepette 
nem az erzelemi, haneim az esz poliiti'kâjât 
kell kovetnibk!’1 De meg egy pel'da — a 
sok kozul: Egyik diplbmatâjuk, Rosetti 
Radu — igaz, hogy jelenleg 6 se tobb se 
kevesebb Jonescunâl. de megis a tobbseg 
szbesove akkor, midon ova in-ti Româniât, 
hogy ne tartson az orosszal! Meggyozo- 
deset România tbrtenelmebol meriți s egy 
ropirat kereteben fel is sorolja mind'azokat 
az. ,.eljârâsokat“. amely&kben orszâga 
Orcsziorszâggal szemben mindig a rovii- 
debbet huzta. Prbfeciâkba is bocsâtkozik 
es vegeredmenyben ezekben fc azt mond- 

ja: /(Cave canem! Ha sorsunkat osszelkbt- 
nok Oroszorszâggal. jaj lenne nekiink, ak- 
kior is, ha gyoz, akkor is, ha elbukik!’1 . . . 
Sapienti sat . . .

Lâssuik Besszarâbia helyzetet, hol a 
2,400.000 lakosbol 1,350.000 lelek român 
ajku!

Moldovâtol a Pruth-folyo keskeny eziis- 
tos szalagja vâJasztja el Besszarâbiât. 
Mintha tobb ezer mertfolddel keletebbre 
jutottunk volna, midon âtkeliink a keskeny 
politikai, de annâl briâsibb kuitur-hatâ- 
ron . . . Oroszorszâg!

A nyolc keriiletbol âllo kormânyzosâg 
teriilete — a nagy tavak felszinteriilete 
nelkiil — mintegy 45.000 km. Lakossâga 
igen tarka, de felenel tobb a român ajkuak 
szâma s utânuk legtobben vannak az uk- 
ralncek (rutenek v- ruszinâkok, reveseu, de 
hivatalosan kisoroszok,) kik tobbi mosz- 
kovita testvereiikikel) egytttt elbrik a feimil- 
liot. Nemetek, a kormânyzosâg dellkeleti 
reszeiben, mintegv hatvanezeren vannak. 
Ennel is kisebb szâmmal vannak a goro- 
gok, akik bolgâr es ormeny târsaikkal a 
partvidbk kereskedelmevel. foglaîkoznak. 
Benn a kormânyzbsâgban a kereskede- 
lem tulnyomb resze az izraelitâk kezeben 
van, akik-nek szâmuk 200.000

Besszarâbia ... A român kirâlysâgbeli 
ember e nev hallatâra felsohajt nehezen, 
tekintetet a foUdre vetve kezevel ol'ykep 
legyint, mint a kbnnyelmii ifju az apai 
orbkseg gyors eltiinese utân. Joi ismerik 
e teriiletet Româniâban, elottiik nem kell 
feifedezni, hiszen Hotin (Chotin) vârânak 
koveit român verben oldott rnesz koti osz- 
sze. Egy az anyaorszâg testebol kivâgott 
resz ez, lassu halâlra kârhoztatva, ha csak 
meg idejekorân segitseget nem- kap.

A XIV. szâzadiig az Azsia felol nyugatra 
toro nepek orszâgutja volt e teriilet. Deli 
csendesebb reszeit azonban mâr egy szâ- 
zaddal elobb kolonizâljâk genuai es pisai 
hajosok. itâliai keresked&k, kik aztân ugy 
e teriiletnek, mint a Fekete-tenger eme re- 
szenek kozel negy szâzadon keresztul 
urai maradnak. A românsâg a XIII—XIV. 
szâzadakban telepedik a mai Besszarâbia 
kbzepsb es felso reszeibe a Havasalfold 
felol a Kârpâtok d/eli lejtbjn huzbdva e tâ- 
jek felie, mely nagy kiterjedesii es buja 
legeloivel igen alkaknas volt a pâsztorko- 
dâsra. Ez idotol kezdve âllandban româ- 
nok âltal lakott teriilet volt es mint a mai 
România felso reszenek, Moldoyânak volt 
elvâlaszthatatlan resze 1812-ig. ideig-brâig 
szenvedte ugyan idegen uralom jârmât is, 
de ep olyan formâban, mint hazânk egy 
resze a torbk hbdoltsâg korâban. Csak- 
hogy Moldovât ketfele râncigâlta a ket 
hatalmas es a szelekre a -szomszeddal 
szemben feltekeny, ennelîogva egymâst 
halâlosan gyiiltolo torok es orosz hataloim. 
Mold'ova idegen szârmazâsu (joreszt go- 
rog) fouraibbl ha valamelyik a hatalmat a 
kezebe kerithette, az orszâggal mint âru. 
cikkel bânt el. Ha a torok tobb elonyt es 
Mvâlltsâgot „igert‘‘, orszâgâvall egyutt hâ- 
tat forditott az orosz gyâmsăgnak, hogy 
utodja mâr forditva telhesse- Annâl kony- 
nyefcb volt ez azokban az idbikben, mert a 
tisztân român ajku jobbâgy vakon kbvette 
urait s igy a gyulolt fbl hadai ele a’kâr âru- 
lâsok âltal, akâr mas fonmâban olyan ne- 

hezsegeket tâmasztottak, hogy a mâsik fel 
gybze'lmiet megakiadlâlyozini nem liehietett, 
legfeljebb a vereseget szepiteni. Igy voltak 
idbk, mi'kor Moldova a câri despotizmijst 
erezte a hâtân. majd a portânak fizetett 
adbt. Megis Besszarâbia mindaddig nem 
volt kulbnâlto teriilet, mig 1812-ben Mold- 
vârbl le nem szakitotta az orosz. Es hogy 
egyiivetartozbsâguknak tudata .mieg a 100 
eves orosz ,,uralom‘‘ alatt sem veszett ki 
a besszarâbiai românbbl, ekesen bizonyit
ja az. hogy nacionâtojuk utân tudakozbd- 
va, mindegyik imaigâ't „moldovean'Lnâk, 
mblidovaiinaik vaiWa.

Hiadlifogltyatak kozibtt salkâiditanik mâr ilyen 
orosz katonâra, aki szinten moldovainak 
mondta magât, csakhogy ,.a besszarâbiai 
kormânyzosâgbbl vato moMovai1’. (Mol'- 
dlovean di>u Basarabia-)

Besszarâbiânak regen nem ez volt a ne
ve- Mig Moldovâval egyiiitt volt, .addlig 
„Moldova de jos*’ = Afeb-MoMbva volt a 
neve az akkori Felso, a mai tulajdonke- 
penii Moldova mellett- Mai nevenelk erede- 
te az, hogy a dleli reszeken fekvo es a ko- 
zepkor vegen ket szandzsâkot alkotb Is- 
crai teriiletet, a gafaci Duna-vonalig ugy, 
sât a Baszarâb român csalâdra bizta a 
porta. Az uralkodo csalâdrol kapta nevet 
a dieli teriilet, melyet 1812-ben az orosz 
hatalom az egesz teriiletre alkalmazott. 

'Moldovâbbl valb kiszabadulâsânak torte- 
nete rbvidien, a kbveDkezb:

1806-ban. mikor kitort az orosz es otto- 
mân birodalom kbzott a hâboru, az orosz 
hadsereg cregszâllotta Besszarâbia egesz 
mai teriiletet, a galaci Duna-vonalig ugy, 
hogy a tbrbknek csak Ismail, Braila es 
Giurgiu maradt a kezeben. A-szultân beke 
es egyezsegi kiserletei hajbtorest szenved- 
tek I. Sândor orosz câr makacssâgân, aki 

■az egesz teriilet âtengedeset kerte a por- 
tâtol- A târgyalâsokat azonban megakasz- 
totta a tilsiti beke (1807. jul. 7.), mely ugy 
az orosz, mint a torok seregeknek Moldo
va es Havasalfold' teriileteirol valb kivo- 
nâsât hatârozta el. A beke gyiimblcsejt 
azonban nem elvezhette sokâig Bessza
râbia. 1809-ben szinten a telhetetlen Sân
dor câr ujabb kiserleteket tesz a fennebb 
emlitett ket teriilet teljes leigâzâsâra es az 
ebbol keletkezett orosz-tbrbk hâboruban 
utbbbi, mint vesztes. âtengedi Oroszor- 
szâgnak a regi Moldovânak a Pruth-folyb- 
tbl keletre eso teriiletet, a mai Besszarâ
biât. 1856-ban rbvid idore meg egyszer 
felcsilllan annak a remenye, hogy a româ- 
noklakta Besszarâbiâba regi anyateste 
me’jle visiszaikeriil. mlikor is a nyugatii nagy- 
hatalmak a pârisi egyezmenyben arra 
kenyszeritettek az oroszt, hogy Besszarâ
bia delnyugati reszet visszaadja Moldovâ- 
nlaik- Ez a teriillet 10-228 (km2, volt, miint- 
egy 128-000 ‘laikossal. De 22 ev multâu uj- 
bbl visszakeriil ez a resz a berlini szerzb- 
des ertelmeben, egyidejiileg azonban kâr- 
talanitottâk Româniât is. a mâr Nagy Mir- 
csa fejedielerm idejbben român jogar alâ 
tartozb Dobrudzsa teriiletevel. De milyen 
kârtalanitâs volt ez? A kibver fegelbjii, jb 
terlrlbfbldlii s tiulnyomblaig romlân llakossâgu 
Besszarâbia helyett egy tbrok-tatâr lakos- 
sâgu mocsaras videket kapott! Tenger- 
pairtiot Bes'sziarâlbiiâbarti is todbtt voite te- 
remteni magânak România^ mint ahogy



modern Konstairuzâvâ tiudltia felciiielni Ho- 
henizolflerni Karoly walma az adldig szik- 
lazâtonyos Kiistendset.

Es imit miivelt Besszarâbiâban az orosz?
Tbrikretette es vlssziautiasitotltia az ot

tani românsâgot legalâbb 100 evvel! Meg 
jo, hogy csak ennyilvel!

Mert az 1812-iki foglalâs utân az elso 
idokben meg barâtsâgosan viselkedett, kii- 
lonosen a tehetosebbekkel szemben. Port 
hintett a românsâg szemebe! Hiszen egy 
Sturdzât emelt a kormânyzoi szekbe es 
szinten moldovai ember, Banulescu Ga
bor, volt az elso piispok, akivel meg ro
man konyveket is iratott a nep szâmâra 
a ketszinii despotizimus. Aztân alkalmas 
pillanatban lecsapott kbzejiik es kiverte io 
idbre a szabadsâg fogalmât, meg almaik- 
bdl is-

Es mit tialiâlwnk. mi mâr most Bessza
râbiâban? A valamikor român foldire 
nem sziablad beyimj egy kbnyvet, 
egy latpiot sem, ami az orosz hatbsa- 
gok elott ismeretlen latin betiikkel van ir- 
va. Iskolaikban nem tanithatnak românul, 
a konyvtărak nem tiirhetnek meg egy ro
man kbnyvet sem. Az orosz ,,kultura‘‘ az 
iskolâk segitsegevel a miiveltebb târsadal- 
mat; az egyhâzon keresztiil a nepet me- 
telyezi meg. Jogaik a românoknak Besz- 
sziarâbiâbian ninicsenek, de airmail tbbb a 
kotelezettsegiik. Meg az sem elieg, hogy 
az annyit szellbztetett ,,uri mulatsagok1’ 
koltsegeit is a szegeny pornep fizeti, ha
nem meg a legtisztâbb român kozsegnek 
is a nyakâra iiltetett orosz eloljaro is ha- 
râcsol a vegletekig. Hiszen autentiikus for- 
râsbol, egy volt kormânyzo. Urusoff me- 
moirjâbol tudjuk meg azt is, Jiogy pl. a ki- 
senewi rendorseg tbbb mint 1 millio rubelt 
„lop ossze‘‘ a ikozvagyonlbiol. Van olyan ro
mân kbzseg Besszarâbiâban, hot az ellol- 
jâro evi „negy lovas uti-naplbi“ negyed- 
millio rubelt emesztenek fel a nep terhere.

Otnegyed-millio român nyomorog ott 
zsarnoksâgban es ezt a hatalmas tbmeget 
kancsukâval kenyszeritette a hatalom, 
hogy hbzsannât kiâltson ezelbtt 2 evvel, a 
„megvâltâs1' sz âz ados evfordluliojân. A fâj- 
dalom, a ketsegbeeses nema reszvetevel 
hul'ajtotta akkor konnyeit Jâszvâsâr la- 
Kossâga- lâtvân a virâgokban, zâszlodisz- 
ben uszb Unghenit. a maga veres hâtu ro- 
manjaival .eltetve a ,-hatalmas cârt.“

Besszarâbia meg azokat sem tiirte meg, 
akik românul csak ,,gondolkozni“ is mere- 
szeltek. A român irodalom es kozelet tobb' 
jeles embere. igy pl. Donici, Rusu, Stamati, 
Sirbu, Hasdeu P. Bogdan es mâsok, mind 
az orosz zsarnoksâg miatt hagyjâk oda 
szulofbldjiiket, szâmiiztek bnimagukat- De 
vannak hivataLosan szamiizbttek is. Mert 
el6g ott egy Balkan elejtett meltatlankodo 
szo is, hogy a ,,megturt“ elem egyes tag- 
jai az âzsiai hosivatagokra keriiljenek, 
honnan soha tobbe nem keriilnek vissza a 
szoke Pruth partjara. Hogy hebe-korba 
lecsapoltassek a român nepszeriiseg, arra 
is Van gonidia a hvataliois Oroszorszâgnak- 
Vagy ket-hârom evtizeddel ezelbtt egy jo. 
kora csoportot telepitett ât a Kaukâzusba, 
osalk aziert mert ep airra a teriilletre egy, az 
udvar elott kedves embernek volt sziikse- 
ge. Hogy aztân az ui klimatologiai viszo- 
nyokhoz hozzâszokni nem tudo emberek

eloblb-utobb mind odapusztultak, erre mâr 
nem volt senkinelk se szava. Azota ma 
mâr harmadszor csapoltatjiâk le a bessza- 
râbiai român nepsiiriiseget, mâsodszor az 
brosz-jiapân hâboruban, mikor a besszarâ- 
biai ezredek csaknem teljesen elpusztultak 
es ma, napjainkban.

NyeUvuik annyira ©1 van nyomva, hogy 
nehâny evvel ezelbtt a kisenewi român 
papsâg âltal ,,draga penzen" alapitott 
Szent-Demeter nyomda megnyito unne- 
pelyien, a rbvidre szabott, de megis meg- 
engedett român szonoklatokrbl brbmre- 
pesve irtak a româniai lapok- Nem a drâga 
sikernek oriiltek, hanem hogy anyanyelvii- 
kon beszelhettek, ha kiszabott ideig is — 
mondja Jorga professzor.

Schmidt Tibolt dr.

9 hos hadnagy.

Igy beszelte el nekiink Ungar Kâroly, a 
83. cs. es kir. gyalogezred hadnagya, a 
Signum laudis es a Vaskoronarend lovagja 
legendănak îs beillo hostetteit:

— A signum laudis legfelsobb elismerest 
a hadjârat kezdeten a g . . .-i iitkozetben er- 
demeltem ki. Parancsnoka voltam az elo- 
vednek es elonyomulâsunk alatt eszrevet- 
tem, hogy a kozvetleniil elottiink levo ma- 
gaslatot az ellenseg lâtszolag gyenge erovel - 
megszâllva tartja. Magasabb parancsnok 
nem volt a kozelemben es a helyzetnek rovid 
roerlegelese utân arra az elhatârozâsra ju- 
tottam, hogy az ellenseget megtâmadom, 
visszavetem es a magaslatot birtokomba ve- 
szem. Legenysegemet gyorsan rajvonalba 
fejlodtettem es rovid tiizharc utân erelyesen 
nekimentem az ellenseges vedelmi âllâsnak 
es egy lelkes szuronyrohammal kenyszeri- 
tettem az ellenseget a visszavonulâsra. A 
focsapat mâr e magaslat îedezete alatt min- 
den veszteseg nelkul, nyugodtan îolfejlod- 
hetett. Az ezredparancsnokom azonnal meg- 
dicsert onâllo elhatârozâsomert es kiilbno- 
sen kiemelte, hogy csakis a gyors es meg- 
lepetesszerii vegrehajtâssal volt lehetseges a 
magaslat birtokbavetele.es igy a focsapatnak 
a nyugodt fejlodâst biztositanom.

A III. osztâlyu vaskoronarend tflrtenete 
pedig ez: Oktober 2-ân este azt a paran- 
csot kaptam, hogy oktober 3-ân a hajnali 
orâkban B. kozsegbe korulbeliil 18—20 kilo- 
meterre a Viszokâtâl egy hid epitesehez 
sziikseges faanyag keresesere induljak. Me- 
net kozben kellett volna mindenfele modon, 
deszkâlt, fât bsszegyiijtenem, a hidveres he- 
lyen mindent elokesziteni, ugy hogy mire 
oktober 4-en az utâszok odaerkeztek volna, 
mâr a megfelelo faanyag rendelkezesiikre 
âlljon, Meneteles kozben mâr G . , , koz- 
segben megtudtam a lakossâgtol, valamint 
a sajât huszâr jârorjeimtol, hogy a kozelben 
eros kozâk csapatok portyâznak. Bâr kisebb 
erovel — 87 emberrel — rendelkeztem, meg
is elhatâroztam, hogy utamat folytatom es 
a parancsot vegrehajtom. Koriilbeliil delutân 
1 ora 30 perckor elfogtam egy egyediil ko- 
borlo parasztot, aki rovid vallatâs utân el- 
mondta nekem, hogy a Viszokân, U . . . 
kbzseg irânyâban, egy vert hid van, ezt 
azonban kozâkok megszâllva tartjâk. Te- 
kintettel arra, hogy mâr a delutâni orâkban 
jârtam es meg mindig nem volt alkalmam 
megfelelo faanyagot szerezni, elhatâroztam 
magamban, hogy megtâmadom a kozâkokat 
es megkiserlem a hidat birtokomba keriteni. 
Utirânyomat teljesen megvâltoztattam es Ie- 
genysegemmel biztositott menetben a pa- 
raszt âltal jelzett hid fele tartottam. Del
utân 3 orakor kaptam az elso tiizet, legeny
segemet azonnal harchoz fejlodtettem es 
megkezdtem erelyes tempoban a tâmadâst. 
Hârom ora 30 perckor mâr rohamtâvolsâgra 
âllottam a kozâkoktol, nem sokâig haboz- 
tam, kirepult kardom a hiivelybol s egy ha
talmas ,,rajta‘‘ kiâltâssal legenysegemet 
szuronyrohamra vezettem. A hos kozâkok 
esznelkiil menekiiltek vissza a hidon ât. A 
hid teljesen sertetlenul keriilt birtokomba 
es azonnal kiadtam az intezkedeseket an- 
nak megszâllâsâra. Ket huszârom volt, eze- 
ket elkuldtem a hadtestparancsnokhoz egy 
rovid jelentessel, amelyben a tortenteket 
leirtam. Egyszersmind kertem segitseget.

fijjel koriilbelul egy bra tâjban az oro
szok megtâmadtak, de tâmadâsukat vâresen 
visszavertuk.

Reggel 3 ora 45 perckor erkezett be egy 
zâszloalj segitsegemre es igy veglegesen biz- 
tositva volt, hogy a hid birtokunkba marad.

Jelentesem alapjân az egesz hadtestet 
felriasztottâk, utbainditottâk es 4-iken reg
gel az egesz hadtest âtkelt az âltalam elfog- 
lalt hidon. Hadtestiink meg aznap megkez- 
dette erelyesen az elonyomulâst. Az oro
szok a meglepetesszerii tâmadâs elol keny- 
telenek voltak visszavonulni. Oktober 5-en 
az igy keletkezett machowi iitkozetben az 
oroszok vereseget szenvedtek, ugy hogy a 
szomszed hadtestek is minden vesztesâg 
nelkul nyugodtan, az ellenseg âltal nem za- 
vartatva, a Viszokân âtkelhettek.

Eddig tartott a hos hadnagy eloadâsa, aki, 
mint lâtjuk, gyors elhatârozâsaival es min
dent elsepro elszânt tămadâsaival, vitez es 
bâtor rohamaival, nyugodt, kbriiltekinto ma- 
gatartâsâval, fenyes dicsoseggel râszolgâlt 
a kirâlyi kegy elismeresere. Ugy tudjuk, 
hogy a monarkia hadseregeben 6 az egye- 
diili hadnagy, akit eddig Ofelsege, a legfel- 
sobb hadur a hadi diszitmenyes III. osztâ
lyu vaskoronarenddel tiintetett ki.

birtokbavetele.es


HttzlishiidM a hadbavonultaH.
Elofizetdink kivânsăgâra hadbavonult 

csalâdtagjaikrol szivesen kerdezoskodiink 
es dsszekotteteseinknel fogva a legrovidebb 
ido alatt valaszolunk.

E heten a kovetkezok sorsa felol kertiink 
illetekes helyeken felvilâgosităst:

Baro Kemeny Elemer 7. huszârezredbeli 
huszârszâzados — kit utobb a 8, huszâezred- 
hez helyeztek at — az augusztus ho 17-iki 
Gorodoki roham utăn eltiint. Nem âllapit- 
hato meg, elesett-e, vagy orosz fogsâgba 
esett-e|?

Dr. Csernyctnszky Gyula egyeves onken- 
tesrol azt kozlik veliink, hogy f. evi decem
ber havâban Pozsonyba a 13. honved gya- 
logezredhez lett âthelyezve.

*

C satâr Mâtyâs Gyorgy 20. honved gya- 
logezred 5. szâzadâhoz beosztott honved- 
rol eddig azt sikeriilt megâllapitanunk, hogy 
sem ezredenek a harcteren osszeâllitott 
nevszerinti veszteseg kimutatăsâban nem 
szerepel, sem pedig nem jelentkezett mint 
sebesiilt vagy beteg. Tovâbb nyomozunk.

*

Demjen Imre, a 2. sz. lovas tiizer hadosz- 
tâlynâl szolgălo egyeves onkentes tiizerrol 
december ho 7-rol azon orvendetes hirt 

vettiik, hogy eletben van, egeszseges es jol 
erzi magât.

Dr. Kovacs Jozsef cs. es kir. 2. sz. 
gyalogezredbeli pottartalekos utân eddig 
megejtett alapos es szeleskdrii nyomozâs 
dacâra sem sikeriilt megâllapithatni, elesett 
vagy pedig orosz fogsâgba esett-e?

Kremlovich Peter 27. nepfelkelo gyalog
ezredbeli ormesterrol igen jo hireket kap- 
tunk. A harcteren mindig az elsok kozott 
volt, meg is sebesiilt, de sebe egesz kony- 
nyii termeszetii leven, nem tâvozott el csa- 
patâtol. Sebs mâr begyogyult, nagyon jol 
erzi magât es vitez magatartâsâert legfel- 
sobb helyre kitiintetesre van felterjesztve.

♦
Az elmult napokban a kovetkezok sorsa 

felol inteztiink illetekes helyekre kerde- 
seket:

Kodubinszky Ferenc 1. honved gyalog- 
ezred 5. szăzadbeli honved.

Jerkovich Odon cs. es kir. 23. gyalogez
redbeli pottartalekos.

Jancso Erno cs. es kir. 2. gyalogezred
beli gyalogos.

Cseh Sandor 24. honved gyalogezredbeli 
honved.

Dr. Daroczy Jozset cs. es kir. 32. gya
logezredbeli hadaprod

Dr. Dioszegi Kălmăn cs. es kir. 60. gya
logezredbeli hadnagy.

Such Samuel cs. es kir. 19. tiizâr ezred- 
beli tiizer.

Ivicsics Jozsef cs. es kir. 12. gyalogez
redbeli 4. szăzadbeli gyalogos.

Horvath Ferenc 17. honved gyalogezred 
45. menetzaszldaljbeli honved.

Feleki Geza cs es kir. 26. gyalogezred
beli gyalogos.

-Oettner Rudolf 302. honved menetezred 
412. zâszldaljbeli szakaszvezeto.

Katonai legjârok.
Irta: Bodd Jânos fohadnagy.

(Folytatâs.)

Felderites. osszekottetes-
A felderitesnek celja. hogy a vezetioseg 

az ellenseges helyzietrol .’lehetffieg helyes 
es pontos kepet nyerjen.

A mai modern haborufcban a fegyverek 
nagy hordkepessege miegkivanja, hogy a 
harder .,iires“ legyen, vagyis a vedieke- 
zes erdekelben a csapaitak lehet'dleg lâtha- 
tatianul mozogjanak. Ezert a rajvonalak, 
a harcosok leplezett fedezekben, a fbldbe 
âsva, pâncelvertek rnogott keresnek me- 
nedekeit a lidvedlekek rettenetes hatasa 
eloi; nyjft terepen pedig a tallajszinii ruhâ- 
ztat. ameliy kevetoe feltiino, van segitise- 
giikre- Ha mar most a fedett csapatmoz- 
gâsokhoz hozzâvessziik az ellenseg meg- 
teVesztesere szolgaM szintelt miiveleteket, 
azt latjuk, hogy a parancsmofcokniak a fek 
derito saolgâlâtra a legmagyobb sulyt kell 
fektetni, mert hiânyos fâjelkiozâsniâl kiilbn-' 
ib'en konnyen jiuthatnak helytelen elhataro- 
zâsc-khoz. amrfyak a silkent fcockâra teszi <.

A iekferitest eszkozlilk: liovassâg, gya- 
fcgsâg, tovâbbâ e celra szolgâlnak gepko- 
csflk, motorkerekpârok, kebekipdrok es lieg- 
jârok.

A lovassâg es a foMon jăiro kozliekedesi 
eszfcozok jo utaikat kivâmnak, ai.r.ielyek 
nem. mindenutt vannak es utobbiak emel- 
lett ellenseges teriileten kevesbbe is alkak 
mazhatok. Mig evvel szemben a Hegiarok 
— amelyek a jelen nagy hâboruban mâr is 
oly fenyesen bevâltak — e fontos felad’a- 
tot a legelonybsebben teljesithetik, mert: 
Lith-oz ninosenek kotve es reridkiviil gyors 
mozgâsukkai (3—4 era alatt oly jelentese- 
ket hozhatnak, amjre a lovassâg csak 3—4 
nap utân kdpes) a celnak ltegjobban felel- 
nek meg. PePdaul repuldgepan a parancs- 
nok, vagy vezerkari tiszitje szemdlyesen 
figyelheti meg az ellenseges erocsoporto- 
sîtâst, âHâsokat, sajât heliyzeterc' tâjeko- 
zodhathk, aminek aSapjăn feghelyesetib in- 
tezkedesek adhatok. Leghajdn ily megfi- 
igye’lesek mâr kevesbbe lehetsegesek: a 
felszâllâs nehezebb, nagy celt mutatnak, 
mozgâsuk las^ubb es nem tudnak oy gyor- 
san irânyt vâltpztatni.

A repiilogepek kivâlt tâvoli, kozeii -as 
tiizersegi felderitesre lesznek alikalmazva-

Tâvoli felderiitesnek cella az ellenseg zo- 
menek rnegâllapitâsa. valamint ennek hâ- 
tâban megfigyeleseket eszkozblni. Uyen- 
ktr rendszerint tobb gepet mâsmâs pontrol 
fciildlenek el. Nagyobib îoldierito lovastes- 
tek, a reszletfolderites konnyebib es gyor- 
sâbb keresztiilvitele celjâboh valamint hât- 
rafele az osszekottetes fentartâsâra legha- 
jok leszniek beosztva. Ha az ellenseges 10- 
vastest zbme megtalâltatott, akkor vele az 
er in tfce zie s f en n t a r taitik.

Kozeii (hare) es tiizersegi feilderiitlesmâi1 a 
repiiliogepek oly irânyba kiilidetnek ki, 
•amerre feMerito csapatok neim tudhiak ello- 
re jutni.

Foleg a kozeii harcâszati eelokra sziik- 
seges ielderitesnâl mukodesWk megfizet- 
hetetlen. Mily elbny a paranesnoknak, 

hogy elmdulâs elott egy orâval elkiildbtt 
repiilogep meg a csapat rnenete elott je- 
lentheti, hogy aznap taliâlkoznak-e ellten- 
seggel. vagy sem!

Tuzeresgi hatâs megfigyelesere a repii- 
logep kitiinoen hasznâlhatd, mert magas- 
bol a Ibecsapodiâsokat (kullonosen fedett te
repen van erre sziikseg) igen joi lâtni es 
a megfigyeld szikratâviroval, cptikai jel- 
zesse'l, vagy mas uton a sziikseges javitâ- 
■sokat az utegparanesnoknak megadhatja-

Az ellenseg kozetediesekor. az egyes osz- 
lopok bnâllo felderitesere is nagy elony- 
nyel alkalmaztatnak.

A vedo ily modem idejekora-n rfiszletes 
jelenteseket kaiphat az ellensieg csoporto- 
siitlâsârol es igy kladlhatja nyugodtan a 
sziikseges ellenintezkedeseket.

Mig a lovas jârorok es a gyalog jardrok 
riendszerint tuagyobb eMensâges erbknel 
csak azok elet. koriilbeliil erejet jelenti, 
addig a repiilogepek hadosztâyok, hadtes- 
tek 'hassziu oszlppait tekjlesien attektatheitik. 
Oldalrol jovo megleipeteseket gyors jelen- 
tesiikkel teljesen meghiusitanak.

Megerositett âlliâisok elleni tâmadâshâl a 
legjârdk ertekes szolgâlatot tehetnek âllan- 
do megfigyeles-, osszekdttetds- es tiiizer- 
segi tuz vezetese erdiekeben.

Vedelemhez fejlodott ellenseg elleni tâ- 
madâsnâl a sziikseges felderitest, szemre- 
vetelezest a legjârok vegzik-

Hare kozben a lovas es gyalog jârbrdk- 
tbl kapott hireket a repiiliogepek gyors 
imozgâsukkal elonybsen kiegeszitik. Osz- 
szeiitkozesnel az arcvonal eliotti harcâszati 
felderitest celszerii, ha a loVassag vegzi, 
mig hâtban es a harcold csapat szârnyain 
a repiilogepek nyernek alkalmazast; ep 
ugy prancsok, kbzlesek kozvetitesere az 
egyes harccsoportok kozott es a paranes
noknak az ellenseges es sajât helyzetrol 
vald âllandd tâjekoztatâsa is e jârmiiivek 
feladata. Ezen tevekenyseguket a szikra- 
tâvird — amikor alkalmazâsa mâr tokele- 
tes lesz — nagyban fogja eldsegiteni,

Minden paranesnok, kinel legjâro alaku- 
lâsck lesznek beosztva, gondloskodik azok 
biztositâsârol es ha kell. fedezetet is oszt 
be hozzâjuk.

Ha legjârok lesza'ilnak, a legkozelebbi 
paranesnoksag jelenteseiket âtveszi, gyor- 
san tovâbfoitja es a leszâllâsnâl sziikseges 
segitseget miegadjias.

Az osszekottetes az oszlopok (csopor- 
■tek) kdziott a legnagyobb fontossaggal fair- 
Minden paranesnek ezert ugy a sajât kor- 
leteben, mint a szemsze'dios oszlopokkal 
(csoportokkal) a nyugvâs idejeben, menet 
alatt es kiilonosen harcban a sziikseges 
osszekottetest fentartja. Tavird. tâvbesze- 
16. riadd es tâvjelzd âlilomâsok megrongâ- 
lodâsa az osszekottetest neim egyszer meg- 
■hiusitjâk s ezert fdLeg nagycbb viszonyok 
kozdtt e nehez szolgâlatot legjârdk telje- 
sitik.

A repiilogep osztag parancsnoka a ma- 
gasafcb parancsnoksâggal vald dsszekdtte. 
tesrol (radiiotâvird, tâvbeszelo, tâvjelzd, 
gepkocsi, kiilddncvonal es hasonlok utjân) 
gond'oskodik. Neha az bsszekdttetes hely- 
reâllitâsâra meghatârozott helyek, vona- 
lak, vagy idopontok âllapittatnak meg.


