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HABORUS KARÂCSOLY
piros-feher leple borul a vertol gozolgo, fagyos hotol dermego csatamezore.

A Beke Unnepe es a Hâboru Istene megâllnak egymassal szemtol- 
szembe az elet es halal borzadălyos mesgyejen.

Szent-Karăcsony hofeher palăstjâba burkolozva a făjdalomnak es 
reszvetnek konnyiiivel revedezve nezi a sebeknek, a jajoknak es a kătsegbe- 
eseseknek holldszărnyu sereget. Mors Imperator sotet, dacos komorsâggal 
utasitja vissza Feher Testverenek szemreliănyon kerdd pillantâsât:

— Mit cselekedtel Sebnek es Halalnak Istene?
— Halâlt arattam, milliok es milliok halâlât, hogy a biinos emberi- 

seg nagy temetoje beteljen . . .
— Es miert cselekedted ezt Konnynek es Făjdalomnak Istene?
— Hogy jbjjbn el a Te orszâgod . . .
— Az en orszâgom nem e fbldon van.
— Itt lesz abban a szent pillanatban, mikor rablăncra fuznek min

den ârto es irigy hatalmat, mely a hăborut a hâboruert akarja, de aki oszin- 
ten es igazân a bekăert harcol, annak adorn nemcsak a gyozelem pălmăjăt, 
hanem a Te fehăr birodalmadat is szent Testverem . . . Ez a szent ejszaka 
a Te ejszakăd volt es lesz mindbrbkke. Mig Bethlehem csillagai az egen 
tiindokolnek; en pihenni terek. Beke veled B6ke fejedelme . . .

*
Szent Karâcsony melyseges bânattal nez a tâvozb utân es aztăn a 

feher irgalomnak palăstjăt csondes szordinosan szomoru gesztussal raboritja 
a holtakra es a fâjdalomban vonaglokra . . .

Isten orszâga borul a veres săncârkokra es a tiilevelu drdkzold fâk 
galyain gyemântporkânt csillog a bethlehemi ejszakănak feher, tiszta, bekăs 
hovilăga. Es a nagy nema csendben az alvd katonâknak sohajos haza- 
vâgyâsâbol kodpârânkent csillămlik a Iăthatâr peremen Âlom, Szeretet es 
Băke karăcsonyfâja . . .

*
A hajnal kodbs vilâgâba ezer es ezer âgyu torok belebombol. Mors 

Imperator ujra munkâra indul, hogy halâlt arasson, sebet osztogas^T- . . a 

 

hogy draga emberverrel megbntozze a Beke tartos es âldâsos veteset j . . Rer,:ir)9.-

Lapunk karăcsonyi szâma 24 oldal.



Szabadsăg... Testveriseg...
Irta: Grof Csekonics Endre

v. b. t. t., a magyar Vords Kereszt kir. biztosa.

Atnikor a mozgositâs napjân a leg- 
felsobb Hadur fegyverbe szolitotta 
hadsereget, mindenki izgatottan ol- 
vasta- târgyalta, magyarâzta a hi.rdet- 
menvt. S aztân- akire a oarancs vonat- 
kozott, haza ballagott, elbucsuzott 
oveitbl es ment a kotelesseg szent me- 
zejere: gyozni vagy meghalni . . .

Az itthonmaradottakrdl a legfelsobb 
parancs nem rendelkezett. Ezek elhet- 
tek szabadsâgukkal. Szabadon vâlaszt- 

hattak a meddo tetlenseg es a munka 
kozott.

S valamennvien: a târsadalom aora- 
ja-nagyja, szegeny-gazdag, ferfi-no a 
nehezebbiket vâlasztotta: a munkât.

Mindenki keresett, mindenki talâlt 
valami kegyeletes munkât

Senki sem hivta oket. senki sem oa- 
rancsolta ezt nekik: onszântukbol eltek 
igy a szabadsâgukkal.

Ez az igazi szabadsâg . . .
*1'

Naponta lâtom korhazainkban az on- 
kentes âpolonoinket . . .

Mily egyformân onîelâldozo, gyon- 
ged, szeretetteljes mindegyik! Mintha 
testverek volnânak valamennyien! 
Mintha a sajât atyjât, ferjet, testveret 
ânolnâ mindegvik! Azt. aki szivenek a 
legkedvesebb!

Ez az igazi testveriseg ...

A nemzet nagyszeru felbuzdulăsa.
Irta: Kirchner Hermann

cs. es kir. altâbornagy, a m. kir. honv. min. Hadsegelyezo Hivatalânak vezetoje.

Jelenlegi hivatali milkodesem a nemzet 
nagyszerii felbuzdulăsânak a tanujâvâ ava- 
tott, amint kafanairol gondoskodik es erzo 
szivvel âpolja az ozvegyek s ârvâk erdekeit.

~ i

Az itthonmaradottaknak valdban felseges 
kotelessege, hogy a kirălyert es hazâert el- 
hullo hdsok utolso perceinek borzalmas 
lelki vălsâgăt, — melyet a szeretteik sorsă-

ert valo aggddâs tbit be — 
annak biztositâsâval, hogy a 
takra nem vâr nelkiilozes.

megenyhitsek 
hâtramaradot-

Erkolcs a hăboruban.
A veres nagy vilâghâboru eloidezeseben 

s&mmi resziink. Sem nekiink, sem szovetse- 
geseinknek, a nemet es torok birodalmak- 
nak. A mi resziinkrol es szovetsegeseink re- 
szerol a hâboru vedelmi jellegu. A vegle- 
tekig menb provokâciok utân, melyeknek 
utolso etapeja az volt, hogy Szerbia mond- 
hatnâm âllami tâmogatâssal meggyilkol- 
tatta tronunk brokoset, a nemzeti becsiilet 
elemi kovetelmenye volt azt az ultimâtumot 
inteznunk Szerbiâhoz, amelynek teljesitetle- 
niil hagyâsa vonta maga utân a hâboru ki- 
toreset. A nemetet is csak az orosz mozgo
sitâs a torokot meg eppen az orosz resze- 
rol valo egyenes megtâmadtatâs birta had- 
baszâllâsra.

Ezekkel a câfolhatatlan tenyekkel szem- 
ben hiâbavalo az entente sajtojânak erblko- 
dese, mellyel a szbrnyu vilâghâboru fel- 
idezesenek odiumât raânk es Nemetorszâgra 
igyekeznek hâritani. Provokâlt reszesei, nem 
elbidezbi vagyunk a vilâghâborunak. A pro- 
vokâlok Anglia meg ȘOroszorszâg. Anglia 
azert, mert vilâghatalmât felti a nagysze- 
riien eloretbrb nemet ipartbl, Oroszorszâg 
azert, mert eletsziikseglete nyilt tengerre 
jutni, ahhoz pedig csak a mi testiinkon vagy 
Nemetorszâg testen keresztiil juthat. Ha 
minket sikerul megsemmisiteni, elfoglal- 
hatja a Dardanellâkat vagy az Adriâra 
juthat s nyitva elotte a Foldkozi-tenger, ha 
Nemetorszâgot leigâzza, az fiszaki-tengeren 
ăi juthat a vilâgoceânokba.

Persze, az igazsâgot a tâmadok nem vail--

Irta: Lukăcs Gyorgy
v. b. t. t., orszâggyiilesi kâpviseld.

jâk be. Igyekeznek azt minden modon ellep- 
lezni. Oroszorszâgnak egy intesebe keriilt 
volna, hogy az orgyilkos Szerbiât elegtetel- 
adâsra kenyszeritse, ehelyett mozgositott 
az orgyilkos erdekeben azzal az ălszentes- 
kedessel ajakân, hogy nem engedheti a kis 
fajrokont egy nagyhatalom boszujânak âl- 
dozatâul esni. Imigy a jo rokon. Anglia 
meg eppen a semlegesseg megvedojenek 
hbsi lovagja gyanânt tiintette fel magât ak- 
kor, amidon Nemetorszâgba belekbtbtt. 
Tette ezt ugyanaz az Anglia, amely abban 
nem lâtott semlegessegi sertest, hogy Fran- 
ciaorszâg javâra mâr eleve biztositva volt 
az, hogy a nemet ellen mozgositott csapatâi 
belga teriileten âtvonulhatnak.

Az entente hatalmassâgokat terheli a 
nagy vilâghâboru felidezesenek szomoru 
felelossege. Szâmoljanak ezert a tortenelem 
elott.

De tartoznak egy mâsik szâmadâssal is. 
Szâmadâssal a nemzetkozi jogszabâlyok- 
nak, a hâgai egyezmeny kifejezett rendelke- 
zeseinek lepten-nyomon valo durva megser- 
teseert. A hadviselesnek is van jogi âlla- 
pota. A hadviseles nem jelenti azt, hogy az 
ellenseg teljesen jognelkiilive lett. S mit 
tesznek az entente hatalmassâgoki? Orosz
orszâg — ktilbnosen kezdetben — nemcsak 
nem kimelte a mi Voros Kereszt jelvenyiin- 
ket, hanem egyenesen golyozâporral iildoz- 
te azt. Anglia a nâla megrendelt es elke- 
sziilt torok csatahajokat egyszeriien elko- 
bozta, Franciaorszâgbăn, de a tobbi entente 

hatalmassâgok kbreben is az ott tartozkodo 
magyar, osztrâk es nemet alattvalo a leg- 
hallatlanabb brutalitâsoknak, szabadsâg- 
vesztesnek, vagyon elkobzâsânak vannak es 
voltak kiteve.

Ezzel szemben a mi resziinkrol a nem- 
zetkozi egyezmenyek legszigorubb betar- 
tâsa a szabâly. Egy haja szâla meg nem gor- 
biil sem nâlunk, sem a nemeteknel a fran- 
cia, angol, belga, orosz, vagy szerb âllam- 
polgâroknak, nemhogy a magântulajdon 
szentsegehez mereszelnenk ujjal is hozzâ- 
nyulni! Meg a reimsi dom entente-reszrol 
oly gyakran felhânytorgatott bombâzâsa 
sem tekintheto nemet initiativânak, mert az 
semmi egyeb nem volt, mint jogos vissza- 
torlăs, mert hiszen a franciâk hasznâltâk a 
domot hadi megfigyelo es tâmado âllomâs 
gyanânt, maguk vontâk tehât ki a miireme- 
ket az azt megilleto kimelet aloi es tettek 
hârci objektummâ. Sem a mi csapataink, 
sem a nemet csapatok embertelenseget az 
ellenseges harcosokkal, meg kevesbbe az 
ellenseges âllamok fel nem fegyverzett pol- 
gâraival el nem kovettek, ellenben kotete- 
ket lehetne teleirni azokrol az egbekiâlto 
szivtelensegekrol, amelyeket a hullacson- 
kito szerbek, avagy a verszopo gurkhâk (a 
franciâk kedves fegyvertârsai) meg a dum
dum lbvegeket gyârto es hasznâlo muvelt 
franciâk elkovettek.

A magyar azt a lovagiassâgot es azt a 
jogtiszteletet, mely oly kiv'âlo jellemtulaj-



donsâga, ebben az iszonyatos vilâghăboru- 
ban is mindig megtartotta. A magyar har- 
cos vitez es kemeny, az ellenseget eltiporja, 
de soha âllatias kegyetlenseget el nem ko- 
vet es soha a hadviseles nemzetkozi jogsza- 
bălyait meg nem serti.

Kegyetlen kenyszeriisegbol vivjuk a hâ- 
borut. De mindvegig vitezen es soha er- 
kolcsteleniil. Tenger a szenvedesiink eddig 
is s a megprobâltatâsok ozone vâr meg 
reânk. De veliink az igazsâg, eppen ezert 
gyozni fogunk.

A tortenelem pedig kettot fog konsta- 
tălni. Az egyik az, hogy az iszonyatos vi- 
lâghâboruert nem minket terhel a felelosseg. 
A mâsik az, hogy vitez hăborunk sorân soha 
le nem tertiink az erkolcs utjârol.

Adakozzunk a Voros Keresztnek.
Irta: Josipovich Geza, v. b. t. t.

A voros Kereszt Egylet hâborus idokben akkor fogja magasztos 
emberbarâti hivatăsăt minden irănyban teljesithetni, ha a kozonseg 
mâr beke idejen s annak egesz tartama alatt egyenenkent csekely, 
de tomeges anyagi tâmogatâsban fogja reszesiteni.

A nep es a hadsegelyezes.
Irta: Melichăr Kălmân, honv. min. tanâcsos.

A nagykozonseget legjobban erdekel- 
heti sajât gondolatvilâgânak visszatiikrio- 
zese, melyet leghivebben lelkes gyerme- 
keinknek minden miiveszkedes nelkiil je- 
lentkezd keresetlen s eppen azert meg- 
kapo erzelmi megnyilatkozâsa ad vissza.

Ex uno disce omnes. Ime egy kistoszegi

iskolâs leânynak 1914 december 15-en 
kelt levele. mellyel a >,vitez katonâinkert‘‘ 
rendezett gyermekelbadâsbol befolyt 100 
koronât a kbvetkezo bevezeto sorokkal 
juttatja a katonâk karâcsonyâra: «»

„A tanito băcsi bevonult katonănak.

Egyediil maradtunk a tanito nenivel. 
Szabad idonkben a hadbavonult katonâk- 

ert munkalkodunk“-

E keresetlen es klasszikusan szep sza- 
vakban lâtom megnyilatkozni a nepnek 
a hadsegelylezesre vonatkozo tdl*)gâsât.

Onkentes Orsereg.
Irta: Szterenyi Jozsef v. b. t. t., orszâggyulesi kepviseld.A reânk kenyszeritett hâboru csatasor- ba sziolit mindten fegyverkepes ferfit Az el- lenseg driasi ereje meg azokat is fegyverbe hivja, aikilk katonai szoiligiatatot soha sem tleBesitettek es belkeis csaliâdi oitithonuklban vegig csak polgâri (kotetaeiknek veltek elt hetni. Vert es eltet kivân tdîtinik a haza, meg kelll adntmk — rogy'âsiijg. Akiinefc he- lyie meguresiedlik az eltenseg gyilkos golyd- jâtdl. annak helyebe azonnal mdisnak kell ■tepirjie, az ezrek helyefee ezrelkiruek. mindiad. diig, mig „magyar el a fdldon!“ Ma har- minclhat dvig, holniajp — ha kelll — negy- venkettoig es ha az sem eleg, azontul is mindaddig, mig a gyozellmet ki nem viv- tuk es a belket neral biztoSitottuk- Mindl- nyâjunkniak el kelll menniink. ha sziikse- ges. Sir a lelkiinik a pataikolkban omlio hon- fiVenert els megis ujabb meg uiabb vert kej] âidozatul felajânianiunik. Letiink kerde- se ez, Meg gyaszolini sines idonk az elesett hosdkeb az anya, ki egyik fiaert gyâszifâ- tyoit tesz. odakiildi masodik es harmadik, fiat, hogy megboszulVa a testver Veret, segitsek kivivnii a hosi diiadait.lliyen haborut nem Uatott meg a villâg, ennyi eltenseggel nem altott szemben meg soha mieiTiziet. Miintha az egesz vilâg ossze. eskudott volina efcniink. Meg akkor is ’’helyt Bell âltanunk.Soikan. tulsokan vannak azonban, akiket koruk, test! torekenysegiik, vagy hivatali âllâsuk mentesit a harcvonalba âBâstdl- 

Vagy âltalâban, vagy meg egy ideig. Akik csaliâdi tiizhelyeiket gondbzhatljak, mig festvereinik veriiket -ontjâk. Akik rendes polgâri kdtellmeik utân jarhatnak, mig sze- gieny katonâink szeneltiteik kdrebbll kiragad- va, a harder ldveszârfcaiban gornyednek. Akik a fell zordonsâga ellol kenyelmes, fii- tott szobâiikba voniulhatniak es az elet min- diem igenyet kiellegithetik. mig vitez kato- nâink a zuzmaras hidegben dermednek es nem ritkain ehezve, fâzva âllanak elllent az elfensieg szaimlbeli tulerejenek.Az otthonirriaradottaiknak is vannak azonban kotelessegeik a hâboru koriil. Kd- tetessegek, melyek vele jarnak a haboru- val, sot befoiyâsoilini ailkaJmasak a hâboru eselyeit is. Kdtelessegek a hadiszolgâlta- tâs. a sebesiilt-elillâtâs, az elelmezes, a had- segelyezies es annyii mas, a hâlbloruval kap- csoliatos teendo koriil- Kdtelessegek, miei- lyeket csâk a târsada'lom llâthat el. El is lâtja a magyar târsadalom becsutettel.Ezen kdtelessegek kdzie a koznend feran- tantâsâlban vaio kdzremiikbdies is ilepett. Annyibain, hogy amit bekes idokben a ka^ tonasâg îâtott eh azt, vagy annak egy re- szet a lakiossag maga vegezze. LeveVe a kaitonasâg vâliiârol ,a terhet, feiszabaditja azt a harcvonial szâmâra.Ennek a polgâri kbtel'essegnek felisrrte- rese teremtiette meg a kiilfoldli poigârorseg .miintâjâra nâltaiik az Onkentes Orserteget.Az eszakamerikat Unio elinbke csak 

nemreg, mâr a habloru tantama alatt hir7 detfe, hogy az UhiomJak nem annyiira hiva- tâsos katonâkra. mint katonailag kepzett es fegyelmiezett palgârsâgra, niemzetdrolk- re van sziiksege-llyen nemzetorok tegyeniek miajd az on- kenites orsereg tagj.aii is. De az erds, nagy hadsereg melfett. Addig azonban. mig vitez hads'eregiinlk klikuzdii a diadiailt e's a be- ket, nemzietbrsegnek kell tenmie a hedyi drsegi szoilgâlait nemely reszeiben a hadsereg heiliyett. Ezt a nemzetori feladatot vegzilk ferfias komolysâggal, igazi oda- adâss.al’, polgâri dnerzettel a budapesta on- kenites orsereg szolgâld ezrei. A polgâri târsadlalom minden osztâilya kardltve a proletariâtussal. A târsadalom szeliemi munkâsai es a nehez munkâban megker- gesiilt kleziii munkâsok egyarânt A e'llsd tizezerhez tartozok es a szegeny nep gyer- mekei raingkulonbseg neflkiil- Aminthogy a hazaszeretetben es a hazăn-ak tarto'zo kdtelessegek telijesiteseben nines kiilonbseg sziitetes, rang es vagyon kozott. Legfel- jfebb az. hogy az egyiikinielk miodiot adtott tbbbet âldozni, mint a triâsîkhiak. De az onkentes orseregi szolgâlatban ez a k.ii- ilonteeg sem iehet, oft egyenlden teljiesit- hetfiuk kotetessegeilnkiet vaJiameninyien, a kiik erre a szolgâlatra fefeskudtiink. Mi.n- fienki azon a helyen, meliyre a szolgâliat âlUitja, fis teljesiitjuk is becsulettel.



Az amerikai gyermek karâcsonyi ajăndeka.
Irta; Pekâr Gyula iro, orszâggyulesi kepviselo.Van-e szebb, nagyobb, ragyogâbb karâcsonyfa annâl, mely az 0‘ Lauglin Kriisz- tusi btletebbl nove ki im dusaim aggatott âgaikkal borul a ven Europa had'banallo bsszes nernzeteiitiiek Mcsi ârvâirla? A mia- ga nemeben egyetlen gondolat ez s hi- szem, a vilagtortenet sem fog megfeled- kezini roia: az uj Amerika ion at hozzâink az dreg fbldreszhez a Jezus szeretetevel, join- hogy megsziegyenitsen, hogy vigasz- taljon, hogy felemelijen. Pâncellos hadiha- 

jon jbn egy briâsi karâcsonyfa, messzirbl feniyeskedik mâr a kek oceânon s mentiil kbzellebb join,, annul fensegesebten ragyog- tatja mivoltât a kiilldb nemzet magasztos szereitete. ime most itt van mâr! . . . -s egyik again, mely felenk hajlik, boldogito kiriszkiindli csfflog a mi szegeny magyar gyermeikeink szâmâra- Hatszâz lâda jâtek. cipocske. cukor, ennivalo, kbnyv. haris- nya, kabiâtkia, sipka. prem, temerdek jo meteg liolmi, amit mind ketszeresen me- 

legge tesz az ado many ozo kicsinyek sziv- beli irrâllysege. Isiten âldja meg oket erte, oket, a gyerekeket, kik midbn a nagyok oly gyutekbdoen on-tjak a vert, giigyo- go szavukkal a Megvaltb szeretetet juittait- jâk esziinlkbe! A nagy karâcsonyfa pediig, ha leszediik is rola a Kwszkrjndlit. ragyogni fog e planeta tortemeteten tovâbb. — fe- nyeskedjek is a nemos es bolldog Amerika diicsbsegere!
A hâboru es az irgalmassâg.

Irta; Farkas Lâszlo dr.
udv. tanâcsos, a magyar Vbrbs Kereszt fbtitkara.

Ariosto „Orlando Furioso'* nagy iovagi eposzâban megenekb, hogy mikor Nagy Kâroly unokabccse Roland a friezek kirâ- 1-yât megbite, elvitte gyilkos fegyveret, mi- mot sem a regi, sem az uj hosbk kivtile nem i'smertek, mely egy csoves vasbbl âl- lott. mibe durrano port tettek, hogy e gio- lyoj. Ibkjdn ki ijeszo sebesseggel- A gyo- ’zelmes Roland hajbra szâfllt s ahogy a szikllapartok eltiintek elotte — tengerbe dobta a fegyvert utâna kiabâlvân: .,0 ât- kos gep, hât a a poklOk feneken Belzebub -tuiiajdon kiezevel kovâcsolt, hogy meg- rents.a vele a vilagot, pokblba veled, ahon- nain jbttlei’- Mit szotoa jo Ariosto, kiben mâr a kenkanbcos puska is illy meltb felhâboro- dâst keltett, a 42-es âgyuk minden ellen- ăilllâst tetbrb hatâsâhoz.Mondjuk ki bszirrten, a lbvagkor vegleg el van temetve. A hâboruban a tudomâny ■ s az ipartekniika biztositjâk a diadialt. a har- cos ezek le'Jekjelenletet, ep erzekeit s ed- j zett idegei't szoJgâlitatja hozzâ- A regi ‘ nagy hadi erenyek, a szeoritbi szembe vaio szle“p bsszeu'tkbzie^ek, hoi a szemelyes ba- torsâg meg kitiintethette magât- a modern hâboruban ritka epizbdok.Ma a rombo'' ’ -ci eszkbzok elol a ka- tona fbldlbeâsc‘+ ‘ 'steri tbkelllyel elkeszii- tett ârfcokba mme1''?. Asb kapa hadfelsze- rellesi szerszbmm. lejlbdoft. Hâboru rtân' bizonyâra akac Im-* >g- phus, ki clkcszsiti] Europa sâncârok-terkcpet, mely tarulsâ-1 gos pelda lecnd air . al, hogy a sok milllib -emib ■ hangya szorgalmaval mik'ent huzta! keresztiil-kasul a fokiet.Igy âlilvâ-n a helyzet, csodla-e- hogy Ko-1 vâcs Istvân niepfolkelb, kinek jobb karjât Ivamgorodnâl Ibttek meg, arra a kijelen- tesemre, hogy llegallâbb lâtott Kovacs jo darab foldet Oroszorszagbbl, tal!praesetten ezt a valaszt adta: „Hât bizony uram az igazlat megvalllva, ahogy odaerfunk, mind- jârt sâncârokba kleriilitunk s onnan lodbz- tiink reggelitol es'tig az orosz sâncok fele, — este aiztiân -a „Sturm*' pariancsra ndgy- kezlliab âtmâsztunk az ellenselg ârkaiba s pâr oroszlt miagunlkkal vissz,avittunk. Igy ment ez masnap is s azontnl vagy egy he-

ten ât egyforma tempbban, — ndtt az akârcsak tulâjdon gyermekerbl lennie szo cros-z, mint a gomba. lodozitiink irâjuk, pa- — visszaiadlni eliszâltlni kesziilb remenyet. rancsszbra âtmâsztunk hozzâjuk s elfogtuk a gybgyuiâs kilâtâsâfval fcecsegtetni es ho- oket. Vegre hetednap egy elteniseges golyo sies magiavisetetenek jutataiaul fennen râmtallâlf s ekkor este az orosz foglyokkal loeikedni a diadlallal, melynek a sebesiilt egyiitt hâtraszâMitottak, kesbbb aztâin ide- fbreszese — szbval llâbra kell) a'lflitani a hozitak- Nem liâttam en nagy Oroszorszâg- ikatona erkblcsierejet. Ehhez csak a no ert.bbl egy pâr kopasz f aural egyebet, meg egy fagybkeret, urielybe belekapaszkod- tam. mikor a sâncâroktbl kimâszitam.'* Milyen fain eseft oda fegkozeliebb? faggatâm tovâbb! ,,Azit mâr uram nem tudom.** Mert hât a nagy titokzatossag is hozzâ- tartozik a modern hadviseleshez. Az alîan- tas katoma ritfcan tudja hol jâr, ,az iitkbze- tek forgâlsâlrbl meg bppen seimimit sem- tud- hat- Egy rajztanâr, ki miitait niepfolkblb all- tiszt vett reszt a bosnyâk-szerb hatâron vegbemeno hadmuvelletekbeni. terajzolta csapaitjânak mozdulatait s nines az a har- monika, meliynek annyi redozete volna, mint amennyi zegzug fordlul eld az ide-oda menetelesek erne tereprcszeni s ima is titok marad elotte, mi volt celjia ennek a girbe- gbrbtesegnek.Menetfâradtlani, neilkulbzestol kimeriilten egy nagy bsszeutkbzies kbzben 6t is fcimus- trâlta az eltensieg golybja a katoniasorbol's kbrhazba fceruit; itt taliâl'ta a hbs alz irgalmassag kepvi'sdibjiet, tble vârja a segelly- nyujtâst es sebenek gyâgyulâsât-Igazân sivâr l>e,nne a kbrhâz, ha csak ferfiâpolâk teljesiteneniek benine egeszseg- iigyi szolgâllatot. mert a ferii csupân hiva- tâsbo! szolgâiatkesz. mig a no belsb. oszitb. ■nenel fogva irgalmas. Szegeny katona, ki meg az iitkbzet izgallmânak hatâsa afatt alt, vdrziilk, teste, lellke bsszetort — megta- lâîja none! a kbnnyii kiezet, a reszvevo szi- vet s a gyengbd: hangot. Mert nem eleg a gybtrb fâjdiallmak enyhite'siere a morfium- dldat bor âlâ fecskendezese, >a goiybnialk vagy valamely szuros csontszâlkânak! mii- teti eltâvoiitâ'Sia, az eUtort llâbnlak gipszkb- tessel egyenies irânyba valo hozatala, — a sebesultnek tbbbre van sziiksege. Meg- nyugtaton kelll hozzâ szdlni, csiiggieteg lel- kiitetet feltâmasztainî, bâgytado hfltiet fenro-tartaini, a biztatas mâmorâval elaltatni, siitett erne rendszere

felhasznalva bâjiât s elmessegiet- Nagyon jol tudja, hiogy egy kis hazugsâg vagy a tob'b kevesebb megalkuvâs az igazsâggal a gybgyulîâsinak kitiinb segediszere, — ami- ert aizt betege j avara .allkiataiazza is.Egesz sereget ezelknek aiz dnfelaldozo jbtekony lelkeknek aflitotta korhazaiban csatasorbia a Vbrbs Kereszt egyllet — osz- szeverbuvâlva oket a târsadaliom minden retlegelbbl. Ok a viaiUbdi jotlekonysâg nagy nev.teleinjei. Vaininiak kdztiik sziep fiatal nagyviiliâigi hblgyek, kiknek minden oldal- rbl elvezet kinâlkozik, kik szokva vannalk a fenyuzeshez; — edies lanyâk, kik a csa- lâdi eltet -mâmorâba riingathatnâk magokat, kereskedbk, polgârok serdiiHb iânyai, kik koria reggel elhagyjâk otthoniukat s tetszel- ges nellku'li komioliysâggal liepnek be a kbr- halzakba a sebesiilt katonâk kbzle, koriil- bvezve a magâval megelegediett I’etekniek dicsfelnyetbi- Otlt siirognelk forogniak a be- tegâgy kbrul, riâhajolnak a llâzban szenve- dbkre, gcmdosan jegyziik fel a test meleg hbfcfcat, letbrlik a kinokban nyugtallainko- dbnak homlokâra kiverbdbtt izzadsâgot, szeliidien, biztatbn szbtoaik hozzâja s hang- juikbiain van valiami elrinigatb harmoniia; az elihagyiatottoak megigerik, hogy ertesitik eides anyjât, hogy imak falujâba; vigasz- talnak, meg a legefcsiiggedettebben is feL toetltik aiz elleteret- A kaitonâk szerne folyton raijituk csiing s szeftdi trefâlkozâsiaik, kied- ves nievetesuk visszihangra tiailâtaak a be- tegnel s bt megnyugtatjâk- VaSodii -rejAelye'S csodatevblk, kik a haroosnialk nemcsak se- bere. de lelkere is gyogyito balzsamot cseppentenek.Elgondolinii is retteneites, hogy mind kepe lemie a viBâghiâboruniak a niok reszvetellie nie'lku'l- Amely napon az irgailimas se.gel.y- nyujtâsnak a Vbrbs Kereszt âltal szente- megsziiirtrDek, azon



Repiilogepekkel val6 rendelkezes,Eiv: az anyag kimelese- Legcdlszeriibb korân reggel, vagy estefele 'kikiild’eni, ami- kor a llegvszonyok a fegikedlvezâbbeik (a levego tisztasaga es a nap âllâsa a meg- iigydo szeniponjâbof kât forttos t&nyezd). Sz<el« eso uiabban mâr nem akadâly, leg- feljcbb: nagy hildeg es kod. Altalâban a pilotâk mereszseige, bâtorsâga sok legi el- lenseget lebir gyozni es legtobbszor rajtuk mulik, hogy mikior tehetseges a felszâllâs.A foparancsnok a repiilotelep parancs- nokânak: unegjieldli pentosan, hogy mit akar reszletesen es mit âlitialânossâgtoan meg- tudlni. Az osztag paranesnoka. valamint az egyes felder.itok âllandoan tâjekoztatva lesznek az ellenseges es sajât helyzetrol, tovâbbâ, hogy hoi lesz a kikiiildo parancs- noksag egkbzelebbi tartdzkodâsi helye. Gyakran az>t is kell veliik kbzblni. hogy mikor es honnan vârunk meg nemleges je- lentest is; ep igy a jelentesek atvetelerol es kezbesiteserol kell gondoskodni- Tul nagy teriilet. vagy terjedelmes feladatot a repiilonek nem lehet kiutalni, sokkal cel- szeriibb sziiik keretek kdzott mozgo, de hatarozott megbizâst adni (pld. utvonal, vasutak, magaslatok megfigyeHese stb.) Nagy teriitetek âltalânos megfigyelesenel înkâbb a veletlenen fog mulai, hogy az el- lenseget meglâtja es magatartâsâbol annak szândekât megtudja allaipitani.A telep paranesnoka, ki dsmeri a pilo- tâkat es megfigyeldket, intezkedik az egyes repiilogepekkel es kiutalja a felderi- tend'd sâvokat, valamint a tobbi sziikseges relsztetes utasiitasokiat megadija. Kozil'i veliik, hogy mely paranesnokokat erdekli jelentesiik.Bizonyos megallapitott ismerteto jelek miutatjâk meg, hogy a magasabb parancs- noksâgok hol tartdzkodhak- Ha a hadse- reg ePonyomul, ugy az osszekottetesre ki. jel'olt sziemelyziet az ismerteto jeleket (ki- szemelt uj repiiloteret) ujbol elhelyezi. Az bsszekdttetest jelento Lovasok vegzi'k.A pilota (megfigyelo). ha a jeteritleset megirta, vagy megrajzblltia, flefeieresi azt a helyet, ahol a kikiilido parancsnoksâg je- lezve van. lejebb szâlll es jelenteset az erre sz'olgâlo hiivelyben ledbbjla, honnan lovasok vagtatva visziik ezeket rendeltetesi he. lyiikre. (Bar elUenseges pilota is kozeled- hetik igy, ki hiively helyett bombat dob lie. de ha az dsszekbttetes biztositâsâra egy kepzett piiliota-ti'Szt rendleltetett ki. ugy az az ismerteto jeleket idejelbien eltiinteti, a j eJen test kdzvetitâk pedik fedik magukat.
Alkalmazâsuk varharcban.A mai modern erodlok kiilso vedimuveik- kel mâr o'ly nagy kiiterjedesiiek,, annyira leplezettek, hogy felderitiesiufc a legina- gyobb nehiezsegekkel jar- Lovas es gya- ■log jarbrok e feladatot 'flem nagy eredi- nuennyel birjâk megoldlani. A felihbk homâ- lyâba elrejtozd legjârok nagy âttekîntesi teriilietiikkel vaninak erre egyediil hivatva. Fefoykep felvetelliik, vaziataik teljes kepet adfcatjak a vedelem e hatalmas alkotăsai- nak.A legjârok koziil a repiillogep itt is a legjobban felel meg. A tamadonak nagy ki- terjedesii leghajokat alkialmazini szinte ie- hetetlen, imert az erodokben levo es legjâ

rok eileni lovegek konnyen eltelalhatjak, milutân liassu mozgâsuk tollytân jdl ceiba veheto'k. Repiilogepdk nagy sdbessâggel les kis celt mutatva a felderitest keves kockâ. zattal es legeredmenyeseblben eszikozbl- hetik-A veddnek is nagy elonye ha ia tâmado elcnyomulasi irânyârdl. erejerol idejeben repiilogepek utjân kapja r-eszletes jelente- seit. A kiilvilaggal is ezuton tarthatja legjobban fenn az osszekdttetost. Azielott e celra szabad leggombbk es postagalambok szolgâltak. A leggombbk hâtrânya voh, hogy csak a l'egâramliat irânyâban mozog- hattak (amely neirn egyszer ellenkezb irânyba vitte oket*) (csekely sebessegiik mellett vissza nem fordulhattak. Postaga- lamlb meg nem mindig megy oda, ahova akarjuk. (Follytiatjitk.)
Mesterstges ahadaljoh alhalmazăsa 

a hdbaruban.
A legujabb hadviselesnek mintegy kiin- 

dulo pontj ăt kepezte az angol-bur haboru, 
Harcăszatilag sok felhasznâlhato tapaszta- 
latot meritettiink e hadj arat tanulsâgaibol. 
Ekkor — a tobbi kozott — a drotakadâlyok 
is, felosmert nagy elonyiiknel fogva, fontos 
szerephez jutottak, ugy hogy a kovetkezo 
hăborukban mindnagyobb lett alkalmazâsuk.

Az orosz-japân haboru elso feleben azon 
hiszemben, hogy a tiizerseg ezeket pillana- 
tok alatt megsemmisitheti, rikâbban ke- 
szitettek, mig a kesobbi idoszakban nem 
volt oly jelentos iitkozet, hoi elo ne fordult 
volna.

A balkâni hâboruban szinten nagy hâsz- 
nukat vettek. Ezek âllitottâk meg a roham- 
ra indult csapatokat a tsataldsai vonalon, 
Janina deli reszen, Skutari egesz vedoven 
es Drinâpoly legtobb oldalăn. Hogy mily 
rettenetes âldozatba keriil ilyennek meg- 
semmisitese, avagy ennek megkiserlese, ar- 
ra legjobb pelda Przemysl elso korulzărăsa, 
amikor koriilbeliil negyvenezer orosz holt- 
testen at sem sikertilt rajtok keresztiil jutni. 
A japănok egy ejjeli tâmadâsânâl hârom- 
ezer ember temetoje lett az oroszoknak 
egyik drotakadâlya.

A drotakadâlyok meglepetes es roham 
ellen biztositanak.

A drotakadâlyok 3—5—7 soros vonalban 
lesznek keszitve, a sorok egymâstol egy m. 
tâvolsâgra. A colopok ket m. terkozre van- 
nak; magassâguk 75—120 cm.; alacsonyab- 
bat kbnnyen âttorhetnek, magasabb pedig 
nehezebben leplezheto. Ha lehetseges, vas- 
cbldpoket alkalmaznak. Az akadâly elso 
sorai tiiskes drotbol valok. A drothâlozat 
osszekuszâlt, hogy az âtjutâs es elpusztitâ- 
suk nehez legyen. 1 m2 teriiletre âtlag 1 
kgr. drot sziikseges.

A drotakadâlyok az alias elott rendsze- 
rint 50 m.-re fekszenek. Nagyobb tâvolsâg- 
nâl az ellenseges tiizerseg sajât gyalogsâgâ- 
nak veszelyeztetese nelkiil az âlliâst lodoz- 
heti, az ellenseg konnyebben kozelitheti 
meg, mert az eloterep szemmeltartâsa sok
kal nehezebb; kisebb tâvolsâgnâl az ellen
seg kezi grânâtokat dobhat a vedoâllâsba s 
igy a vedo tiizhatâsât csokkenti.

Hogy az ellenseg eszrevetlenul meg ne 
kozelithesse az akadâlyt, leplezett godrok- 
ben figyelok lesznek elore kiildve, kik min- 
den eszleletet telefonice hâtra adnak. E 
mellett fenyszorokkal is megvilâgitjâk az 
eloterepet.

A roham elokeszitese celjâbol a drot
akadâlyok elrongâlâsâra lehetoleg miiszaki 
csapatok alkalmaztatnak, melyek ejjel drot- 
vdgo olloval, robbano-anyaggal, hosszu ru- 
dakkal, csâkânnyal es mâs sziikseges eszko- 
zbkkel pusztitjâk el ezeket. Hogy munkâ- 
jukat hâboritlanul vegezhessek, a vedoâl- 
lăsban geppuskâk olykepen lesznek elhe- 
lyezve, hogy az akadâly elotti teret oldal- 
tiizzel pusztithassâk.

Ha elegendo ido âll rendelkezesre, ugy 
a drotakadâlyok elott farkasvermeket âs- 
nak. Ezek âtlag 180 cm. melyek, nyilâsuk 
pedig 80 cm. âtmerojii. A fenekbol egy he- 
gyesitett facolop nyul fel, amely nyârsra 
huzza âldozatait. Egymâstol 30—40 cm.-re 
kell, hogy legyenek e sirgodrok, nagyobb 
tâvolsâgra hatâstalanok es a tamadonak 
konnyen fedezeket nyujthatnak.

Ezen kiviil — foleg regebben — âg- es fa- 
torlaszokat is keszitettek. Nagy veszteseget 
ideznek elo a ropito-aknâk es kut-aknâk. 
Erkolcsi hatâsuk kiilonbsen levero. Hâtrâ- 
nyuk azonban, hogy sajât csapatokat is ve- 
szelyeztethetnek.

Ugyesen epitett akadâlyok nagy eroket 
potolhatnak es az ellensegnek nagyobb 
veszteseget tehetnek, mint sokszor a gyors- 
tiizelo fegyverek gyilkos lovedeke.

Ingyenes gyogykezeles.
Oberegger Herman, a Hof-gasteini Ger- 

mânia-szăllo tulajdonosa a gyogykezelest 
igenylo tisztek es azokkal egyenrangu sze- 
melyek reszere, tartozzanak azok, akâr a 
cs. es kir. kozbs hadseregben, vagy mindket 
honvedseg bârmelyikehez, teljesen dijtalan 
helyeket ajânlott fel. A szăllodăban 53 sza
bad hely all rendelkezesre es pedig 23 egy- 
ăgyas szoba es 15 ketâgyas. A kervenyeket 
az innsbrucki cs. es kir. katonai paranesnok- 
săghoz kell benyujtani, de mindenkor leg- 
alâbb is nyolc nappal a szândekos gyogy- 
kezeltetes elott. Minden egyes ingyenes 
hellyel a kovetkezo kedvezmenyek jărnak: 
dijtalan szăllâs, fiites es vilâgităs, a szăllo- 
dâban talâlhato fiirdoknek ingyenes hasznâ- 
lata, ingyfzn fiirdo-ruhâzaf, ugyszinten in
gyenes kiszolgâlăs ugy a szobăkban, mint 
a fiirdokben. Orvosi gyogykezeles tekinte- 
teben a Germânia-szâlloban elszâllâsolt 
tisztek minden tekinfetben a Hof-gasfeini 
katonai gyogyintezet orvos-fonokenek van- 
nak alăvetve. Az elelmezest a sajâtjukbol 
tartoznak fedezni. Az elhelyezesi viszo- 
nyokra valo tekintettel a tisztek tiszti szol- 
gâjukat nem vihetik magukkal.

»
Zenekarok alkalmazâsa.

A beke-âllomâsokon visszamaradt pa- 
rancsnoksăgok, sok helyen a zenekarilag ki- 
kepzett legenysegbol kisebb katonai zene- 
karokat âllitottâk ossze. Ezek a most rog- 
tonzbtt katonai zenekarok szolgâlaton ki- 
viil, kizârolag jotekony celu iinnepelyek^n 
miikbdhet'nek kozre. A rendezd-bizottsă- 
goknak azonban mindenkor a katonai bi- 
zottsâgok elozetes engedelyet kell kikerni.



Etatf hfisBh.
Altmann Adolf dr foh 21Lgye 
Asbock Ferenc hpd 18gye 
Auer Janos hpd 21Lgye 
Auguszt Lajos hdgy 19hgy 
Bachmann Frigyes szds lOtte 
Bartos Ferenc hpd jl orm 18gye 
Beier Emil szds I nepf gye 2/1 gpog 
Benes Tamâs ezr 14gye 
Beres Gyula szds 17hgye 
Berlepsch Ferenc bâro szds 2 tir gye 
Bermann Hugo hdgy 36 cs nepf gye 
Berti Titus hdgy 2 tir gye 
Blumel Kâroly hdgy 21Lgye 
Bohm Hugo hdgy 28gye
Bolschwing Peter bâro zls 87gye 
Bozdech Lâszlo zls lOOgye 
Christalnigg-Gillitzstein Sandor grof vezer- 

kari ornagy
Chyil Alaj os hdgy 18gye 
Deutsch Jeno dr zls 17hgye 
Deutsch Janos szds 38gye 
Dinczer Bela hpd 87gye 
Dytrt Jozsef foh 18gye 
Entmay Otto zls 94gye 
Federer Robert zls 28gye 
Fejer Sandor hdgy 22 magy kir npf gye 
Felzmann Otto hpd 2 tir gye 
Fichtner Artur foh 57gye 
Fidler Richard hpd I nepf gye 
Forgăcs Lorand hdgy 38gye 
Frankel Robert dr hdgy 27gye 
Frimel Jozsef zls 3 tir gye 
Gherbetz Gottfrid foh I nepf gye 
Goltsch Jozsef hdgy 1 cs nepf gye 
Grbger Gusztâv zls lgye 
Gutter Kâroly hpd 2bh gye 
Heigl Antal dr segedorvos-belyettes 
Helsner Kâroly hpd 16Lgye 
Hojny Janos foh 2bh gye 
Hollwarth Jozsef hdgy I nepf gye 
Hopfner Ferenc hdgy 73gye 
Humplik Erno hpd 13Lgye 
Jakob Ferenc hdgy 18gye 
Janiczek Wladimir (?) 
Janus Hugo foh 4bh gye 
Jost Elemer zls 19hgye 
Kalenda Richard hdgy lOOgye 
Kammerer Albert hpd 2bh gye 
Karabaczek Erno hdgy 28Lgye 
Klein Istvan hdgy 3 tir gye 
Konecny Agost hdgy 54gye 
Kopp Ervin hdgy 18gye 
Kovâcs Jeno zls lltvad zlj 
Kraigher Ciril zls 2bh gye 
Kreiszl Hermenegild foh 57gye 
Kron Otto hdgy 2 tir gye 
Krug Jozsef hdgy 42gye 
Kuhn Erno foh 16Lgye 
Kun Gyula foh 38gye 
Lederer Otto zls 102gye 
Lobi Erno szds I nepf gye 
Mandi Gyozo dr hdgy 3 tir gye 
Matis Antal zls I nepf gye 
Mayrgiinther Albert hpd 2 tir gye 
Meder hpd jl 33Lgye
Melot de Beauregard Kâroly ezr 60gye 
Miklovits Jeno zls 17hgye 
Mlinek Antal orn 85gye 
Myslbek Zdenko hdgy 54gye 
Okuniewski Istvân foh 21Lgye 
Omasta Ferenc hpd jl orm lbh gye 
Perlberg Richard hdgy 2 tir gye 
Peschka Rudolf hdgy 42gye

27gye

Pulay Istvân szds 19hgye
Richetti Hektor hdgy 87gye
Ritter Vilmos zls 2 tir gye
Rosenauer Jeno dr hdgy 29tvad zlj 
Roszler Otto szds 3 tir gye
Sajovic Jozsef dr hdgy 2bh gye
Scharschmied-Adlertreu Ferenc dr szdos 

58gye
Schipfer Peter zls 87gye
Schletterer Jozsef hpd I nepfgye 
Seibt Rezso zls 74gye
Seipel Gusztâv zls 15Lgye
Simm Kâroly hdgy 73gye
Skvaril Jânos foh 16Lgye 
Socher Engelbert dr hdgy 86gye 
Spăenka Kâroly hdgy 16Lgye 
Speck Henrik hdgy 42gye
Stepien Gâspăr hdgy 57gye

j Stix Ozvâld hd hdgy 36 cs k nepfgye
I Sojanowski Ignâc hpd I nepf gye 
Studencki Szaniszlo zls 16Lgye 
Tambossi Egon dr hpd I nepf gye

] Torday Jozsef dr hdgy 3 tir gye 
j Vydra Kâroly szds 16Lgye
Walter hpd 21Lgye 
Wanjak Rudolf foh 58gye
Weil Gusztâv hdgy 28Lgye
Weisz Jânos hpd 87gye 
Wiesner Gusztâv zls 18gye 
Woduschka hpd 21Lgye 
Wurner Arnold szds 2bh gye
Zweig Robert hdgy 13 cs k nepfgye

Vilaghaboru.'vilagbBkB.Irta: Welwart Bend. Most a tenger szenvedes es pusztulâs kozepette, amely a vilâgot megrâzo vihar nyccriâban jâr, mint egi joveveny szâll a fdldre, a verâztatta tâjokra es Itiiinterhelt helysegekre, amelfyelkinek romja a civiliza-! ciio dlicsoseget hird'etik, a beike es szeretet iinmepe.Benso hâboru diul ugyan minden em- ■berben szilJetesetdl kezdve sirjâig, de ez1 az etket elteto eterne, mlert hisz az ab- szolut bâke nem ellet tdbbe, hanem maga a mindent kiegyenlitb haltei-Ebbol a szempontboi igen sokan a szaka- datlian kuzdehnet a letert a nemzetek fegy- veres osszeutkdzesevel tevesztilk ossze es ezert a hâborut mint az isteni vilâgrend alapveto intezmenyenek tekintetik s jiogo- sultsâgât kdvetkezetesen hirdetik.Legjobban jeltemezte ezt .a tevhitet az a japân diplomata, aki az orosz-japân hâboru lezajlâsa utân mano gunnyal megje- gyezte. hogy a japânt csak azota isme- rik el rniivetatek, amâiofa modern hâlbornt viselit, ellenben midbn ket evezreden ât csendes visszavonultsâgban a kultura be- kes gyiimdlcset âpolta es eîvezite. barbâr- nak tekintettek.Mâr szâlldigeve vâlt. hogy a nemzetek kozt evtiizedekre, vagy evszâizadiokra ter- jedio beke ailî'g kepzelihetd, mi'g az egye- diili iidvdziitd tartos vilâgbeke elierese utopia es a kepzelet binodatoâba tartozik.Amdie mâr az bperzsâk is a villâgbeket hirdetteik, amidon arra tanitottăk nepiiket, hogy az Ahriman, a hâboruokozta gonosz szelfem liegyurese utiâin majdan minden vi-

szâlly veget er s brdkds beke szâlt az em- berek szivebe.Meg ia viHaghodito rdmaiak is foglalkoz- (tak a vilâgbeke eszmejievei, midon az el- Iensegnek menedeket nyujto Janustem- pl'om bezârâsât tervezitlelk.A gdrdgbk is barbar szokâsnak mindsi- tette'k a hâborut, mert az szerintiik .,tdbb gotnosz embert sziii, mint amiennyi beloliik elipuszitiit“- A beke utâmi sovârgâs a Keleti nepeknel: a zsidokml es a mohamiedanok- nâl egyaranit llepten-nyomon jetentkezik, bar ezeknek tdrteneDmie nem egyeb, mint a hâboruk szakadatilan llâncolata. A „beke vetetiek1' szofema epugy haingzilk ell az iz- lam hivetaek koszonteselbep, mint a zsiddk es a papa papi âldâsiâiban.Ezzel szemben igen sokan arra hivat- koznak. hogy a hâborunaik is meg van az erkdlcsnemtesito hatâsia, valamint gazda- siâgi es piolitikai elonye. Igy a hâboru bâ- torsâgra, nelfcuiozesre tanit, testi 6s lelki ’kiinok stoikus elviselesere szoktat. noveli a kdtelessegerzest es âldoziatkeszseget; edzid hatâst gyakorol testilieg es lelkileg a kiiz- do harcosokra es aizokra» alkilket a hâboru csak kdzvetve suit es mivel annak borzal- maival jar a vesaely vâlogatiâs nelkiil min- denkit erhet, lteddnti a faji, feliekiezeti, târ- sadaltai es politilkai korllâtckat. sot ameny- nyiben a legdrâgâtlb kincsunket: az elle- tiimket feliâldozzuk a haza oltâr-ân. a hâboru az anyagi javakrol valid llemondâs reven a nyers materializmus karjaibâl kiiira- gad benniinket es egy magasabb erkollcsi vitegrendhek âldâsât hint! rank.Ilykep a hâboru, amely âlltaliânos velte- meny szerint mint erkollCsneimesito szuk- seges rossz a kereszteny valtes szempont- jâbdl is szâmos esetben indoktoltoak es meltânyosnak tekinthetd, Krisztus tanaival sem ellenkezik-Hiszen Krisztus is megerezte- bogy a szeretet es bake eszmejenek szâmos el- lensege van es hogy a gyiilldlet furiâja nem egyhamar irthato ki az ember lellke- bol s azert hangoztaita, hogy az esetben, ha a szeretet gyakorlfâsa veszelyben fo- rog es annak nycmâban a viszâly es hâ- itbru faka'dl, el kell turniiinlk a szenvedesek kâlvâriâjât es javainikat. sot eletiinket is fel kell âldoznunk a ,,veszelyeztetett“ be- ■ke megmenteseert.Ebboi a szemponltbdl a hâborunak er- kolcsi es politiikai sikere ketsegbe nem vonhatd; die mivel ezek az eldnydk el- enyesznek a hâboru sziilte pusztitâsokkal es vegtelen szenvede-sekkel szemben, szii- net nelkuli azon fâradoztak. hogy mikep lehetne a hâboru kitoreset rr.egakadalyoz- ni, esetlieg lfehetetlienne tenni.Maga Petofi is, mint aiz onfelâUdoizo ha- zaszeretet eszmenyikepe, a vilâgszabadsâ- got, mint a villâgbekievel tartataiil'ag azonos eletcelt magasztal'ta es Schfflernek a „Seid umschilu'ngen ihr M)iffionen“ cimii gyonybrii kottemienye sem egyeb, mint a villâgbekeert vald rajongâs.Ennek aiz eget ostroimlld eszmeneik esz- szerii< tiszta es reals atapot a niagy bbl- csesz Kant adott az ,,Ordk beke fele*‘ ci- mu viiliâghiru munikiâjlâban.E miinek ama reszei, melyelk! a ibekiekd- tes mbdo'zatairoL a mas nemzetek alikot- mânyaiba es belliigyeibe valid aviatikoziâs-



Repiililgepekkel val6 rendelkezes.Eiv: az anyag kimelâse- LegcSlszeriibb korân reggel, vagy estetele kikiildem, ami- kor a liegvszonyoik a ifegikedlvezobbelk (ia levego tisztasâga es a nap âllâsa a meg- iigyeflo szemponiabol kelt fonitos tenyezb). Sziel. eso ujabban mâr new akadâly, leg- feljefrb: nagy hideg es kod. Âltalâban a pilotâk mereszseige, bâtorsâga sok legi el- lenseget lehir gyozini es Iegtoibbszor rajtuk muLik, bogy mi'kior lehetseges a felszăllâs.A foparancsnok a repiilotelep parancs- nokânak megjielbli pontosan. bogy mb! akar reszletesen es mit âlitalânossâgban meg- tudlnd. Az osztag parancsmoka, vialamint az egyes felderitok allandban itajekoztatva lesznek az el'lenseges es sajât helyzetrol, tovâbbâ, bogy hoi lesz a kikiiildo parancs- nioksâg cgkbzelebbi tartozkiodâsi helye. Qyalkran azit is kell veliik kbzolni. bogy mifcor es honnan varunk meg nemleges je- lentes't is; ep igy a jelentesek âtvetelerol es keztbesiteserol kel'l gondio'Slkodbb Tul nagy teriitet. vagy terjedlelmes feladatot a repiilonek nem lehet kintalni, sokkal ce'l- szeriibb szfflk keretek kbzott tmozgo, de hatarozott megbfeâst adhi (pld. utvonal, vasutak, magaslato'k megfigyefiese stb.) Nagy tertitetek âltalânos imegfigyelesenel înkâbb a veletlenen fog mutai, bogy az el- lenseget meglâtja es magatartâsâlbbl annak szandekat megtudja aliiafprtiatni.A teliep parancsnoka, ki o!smeri a pilo- tâkat es megfigyelbket, intiezikedik az egyes repulogepekkel es kiutalja a felderi- tendo sâvokat. valamint a tobbi sziikseges rdszitetes utasjitasokat megadlja. Kozili veliik, hogy mely parancsnokokat erdekli jetentesuk.Bizonyos megallapitott ismerteto jelek mmtatjak meg, hogy a magasabbi paramcs- nciksâgok boil tartbzkodh/ak- Ha a hadse- reg elbnyomul, ugy az osszekbttetesre ki_ jel'olt sziemelyzet az ismerteto jeleket (ki- szemelt uj repiiloteret) ujbbl elhe'lyezi. Az bsszekbttetest jelentb lovasok vegzik.A pilota (megfigyelb). ha a jeten'teset megirta, vagy megrajzblltia, felkeresi azt a helyet. ahol a kikulid'b parancsnoksag je- lezve van. lejebb szâll es jelenteset az. erre szolgâlo huvelyben ledhbjla, honnlan lova- sok vâgtatva visziik ezeket renidefltetesi be. lyiikre. (Bar elllenseges pilota is kozleled- lietik igy, ki hiively helyett bombat dob lie. de ha az bsszekbttetes biztositâsâra egy kepzett pitota-tiszt rendleltetett ki. ugy az az ismerteto jeleket idejefcen elitiinteti, a jetentest kdzvetitdk pedik fedi'k magulkat.
Alkalmazâsuk vârharcban.A mai modern erodlok kiilso veidlmuveik- kei mâr o‘ly nagy kiterjedlesuek, annyira leplezettek, hogy felderitiesiuk a legna- gyobb nehezsegekkel jar. Lovas -els gya- tog iarbrbk e feladatot niem nagy eredi- mienmyel birjâk megoldlani. A fetabk homâ- iyâba elrejtozo legjaroik nagy attekilntesi teriiietiilkkel vaninak erre egyediil hivatva. Febiykep felveteliik, vazlataik teljes kepet adihatjak a vedelem e hatalmas alkotâsai- nak.A legjaroik koziil a repiillogep itt is a legjobban felel meg. A tâmadonak nagy ki- terjedesii leghajokat alkialmazini szintie le- hetetlen, mert az erbddkben levo es Idgjd- 

rok lelleni Ibvegek konnyen ebtialalhatjak, miilutân liassu mozgâsuk follytan jbl ceiba veheto'k. Repulbgâpek nagy siebesseggel les kis celt mutatva a felderitest keves kocka. zattal es legeredmenyeseibben eszkozdl- hetik-A veddnbk is nagy elonye ha ia tâmado elonyomuliâsi irânyârbl. erejerol idejeben repiilogepek utjân fcapja reszletes jelente- seit. A kulvilaggail is ezuton tarthatja leg- jobban fenn az osszekottete'st. Azeldtt e celra szabad leggomibbk es postagalambok szolgaitak. A leggdmbbk hâtrânya volt, bogy csak a liegâramllat irânyâbattî mozog- hattak tamely nem egyszer ellenkezb irânyba vitte oket*) (csekely sebessegiik mellett vissza nem. fordulhat'tak. Postaga- lamjb) meg nem mindig megy oda, ahovâ a'kiarjiu'k. (Follyitatjuk.)
Mestersfges akadalpok alhalmazăsa 

a hâborubnn.
A legujabb hadviselesnek mintegy kiin- 

dulo pontjât kepezte az angol-bur hăboru, 
Harcâszatilag sok felhasznâlhato tapaszta- 
latot meritettiink e hadj arat tanulsăgaibol. 
Ekkor — a tobbi kbzott — a drotakadâlyok 
is, felosmert nagy elonytiknel fogva, fontos 
szerephez jutottak, ugy hogy a kovetkezo 
hâborukban mindnagyobb lett alkalmazâsuk.

Az orosz-japân hâboru elso feleben azon 
hiszemben, hogy a tiizerseg ezeket pillanâ- 
tok alatt megsemmisitheti, rikâbban ke- 
szitettek, mig a kesobbi idoszakban nem 
volt oly jelentbs iitkbzet, hoi elo ne fordult 
volna.

A balkâni hâboruban szinten nagy hasz- 
nukat vettek. Ezek âllitottâk meg a roham- 
ra indult csapatokat a tsataldsai vonalon, 
Janina deli reszen, Skutari egesz vedoven 
es Drinâpoly legtobb oldalân. Hogy mily 
rettenetes âldozatba keriil ilyennek meg- 
semmisitese, avagy ennek megkiserlese, ar- 
ra legjobb pelda Przemysl elso kbriilzărâsa, 
amikor koriilbeltil negyvenezer orosz holt- 
testen at sem sikeriilt rajtok keresztiil jutni. 
A japânok egy ejjeli tâmadăsânâl hârom- 
ezer ember temetoje lett az oroszoknak 
egyik drotakadălya.

A drotakadâlyok meglepetes es roham 
ellen biztositanak.

A drotakadâlyok 3—5—7 soros vonalban 
lesznek keszitve, a sorok egymâstol egy m. 
tâvolsâgra. A cblopbk ket m. terkozre van- 
nak; magassâguk 75—120 cm.; alacsonyab- 
bat konnyen âttorhetnek, magasabb pedig 
nehezebben leplezheto. Ha lehetseges, vas- 
cblbpbket alkalmaznak. Az akadâly elso 
sorai tiiskes drotbol valok. A drothalbzat 
bsszekuszâlt, hogy az âtjutâs es elpusztitâ- 
suk nehez legyen. 1 m2 teriiletre âtlag 1 
kgr. drot sziikseges.

A drotakadâlyok az âllâs elott rendsze- 
rint 50 m.-re fekszenek. Nagyobb tâvolsâg- 
nâl azi ellenseges tiizerseg sajât gyalogsâgâ- 
nak veszelyeztetese nelkiil az âlliâst lodbz- 
heti, az ellenseg konnyebben kozelitheti 
meg, mert az eloterep szemmeltartâsa sok
kal nehezebb; kisebb tâvolsâgnâl az ellen
seg kezi grânâtokat dobhat a vedoâllâsba s 
igy a vedb tiizhatâsât csokkenti.

Hogy az ellenseg eszrevetlenul meg ne 
kozielithesse az akadâlyt, leplezett godrok- 
ben figyelok lesznek elore kiildve, kik min- 
den eszleletet telefonice hâtra adnak. E 
mellett fenyszorokkal is megvilâgitjâk az 
eloterepet.

A roham elbkeszitese celjâbol a drot- 
akadâlyok elrongâlâsâră lehetoleg miiszaki 
csapatok alkalmaztatnak, melyek ejjel drot- 
vagb olloval, robbano-anyaggal, hosszu ru- 
dakkal, csăkânnyal es mâs sziikseges eszko- 
zbkkel pusztitjâk el ezeket. Hogy munkâ- 
jukat hâboritlanul vegezhessek, a vedoâl- 
lâsban geppuskâk olykepen lesznek elhe- 
lyezve, hogy az akadâly elotti teret oldal- 
tiizzel pusztithassâk.

Ha elegendo ido All rendelkezesre, ugy 
a drotakadâlyok elott farkasvermeket âs- 
nak. Ezek âtlag 180 cm. melyek, nyilăsuk 
pedig 80 cm. âtmerbjii. A fenekbol egy he- 
gyesitett facolbp nyul fel, amely nyârsra 
huzza âldozatait. Egymâstol 30—40 cm.-re 
kell, hogy legyenek e sirgodrok, nagyobb 
tâvolsâgra hatâstalanok es a tâmadbnak 
konnyen fedezeket nyujthatnak.

Ezen kiviil — foleg regebben — âg- es fa- 
torlaszokat is keszitettek. Nagy veszteseget 
ideznek elb a ropito-aknâk es kut-aknâk. 
Erkblcsi hatâsuk kiilbnbsen leverb. Hâtrâ- 
nyuk azonban, hogy sajât csapatokat is ve- 
szelyeztethetnek.

Ugyesen epitett akadâlyok nagy eroket 
potolhatnak es az ellensegnek nagyobb 
veszteseget tehetnek, mint sokszor a gyors- 
tiizelo fegyverek gyilkos lovedeke.

Ingyenes gyogykezeles.
Oberegger Herman, a Hof-gasteini Ger- 

mănia-szâllo fulajdonosa a gyogykezelest 
igenylo tisztek es azokkal egyenrangu sze- 
melyek reszere, tartozzanak azok, akâr a 
cs. es kir. kbzos hadseregben, vagy mindket 
honvedseg bdrmelyikehez, teljesen dijtalan 
helyeket ajănlott fel. A szâllodăban 53 sza
bad hely all rendelkezesre es pedig 23 egy- 
ăgyas szoba es 15 ketagyas. A kervenyeket 
az innsbrucki cs. es kir. katonai parancsnok- 
sâghoz kell benyujtani, de mindenkor leg- 
alâbb is nyolc nappal a szândekos gyogy- 
kezeltetes elott. Minden egyes ingyenes 
hellyel a kovetkezo kedvezmenyek jărnak: 
dijtalan szâllăs, fiifies es vilăgitâs, a szâllo
dăban talâlhato fiirdoknek ingyenes hasznâ- 
lata, ingy^n tiirdo-ruhâzat, ugyszinten in
gyenes kiszolgâlăs ugy a szobâkban, mint 
a fiirdokben. Orvosi gyogykezeles tekinte- 
teben a Germânia-szâlloban elszăllăsolt 
tisztek minden tekinfetben a Hof-gasteini 
katonai gyogyintezet orvos-fbnokenek van- 
nak alâvetve. Az etelmezest a sajâtjukbol 
tartoznak fedezni. Az elhelyezesi viszo- 
nyokra vald tekintettel a tisztek tiszti szol- 
gâjukat nem vihetik magukkal.

*
Zenekarok alkalmazâsa.

A beke-âllomâsokon visszamaradt pa- 
rancsnoksâgok, sok helyen a zenekarilag ki- 
kepzett legenysegbol kisebb katonai zene- 
karokat âllitottâk ossze. Ezek a most rog- 
tbnzbtt katonai zenekarok szolgâlaton ki- 
viil, kizârolag jotekony celu iinnepelyekin 
mukodhetnek kozre. A rendezo-bizottsâ- 
goknak azonban mindenkor a katonai bi- 
zottsâgok elozetes engedelyet kell kikerni.



Etatt IWsOk.
Altmann Adolf dr foh 21Lgye 
Asbock Ferenc hpd 18gye 
Auer Janos hpd 21Lgye 
Auguszt Lajos hdgy 19hgy
Bachmann Frigyes szds lOtte 
Bartos Ferenc hpd jl orm 18gye
Beier Emil szds I nepf gye 2/1 gpog 
Benes Tamas ezr 14gye
Beres Gyula szds 17hgye
Berlepsch Ferenc hard szds 2 tir gye 
Bermann Hugo hdgy 36 cs nepf gye 
Berti Titus hdgy 2 tir gye
Bliimel Kâroly hdgy 21Lgye 
Bohm Hugo hdgy 28gye
Bolschwing Peter bâro zls 87gye 
Bozdech Lâszlo zls lOOgye 
Christalnigg-Gillitzstein Sandor grof vezer- 

kari ornagy
Chyil Alajos hdgy 18gye
Deutsch Jeno dr zls 17hgye
Deutsch Janos szds 38gye
Dinczer Bela hpd 87gye
Dytrt Jozsef foh 18gye
Entmay Otto zls 94gye
Federer Robert zls 28gye
Fejer Sandor hdgy 22 magy kir npf gye 
Felzmann Otto hpd 2 tir gye
Fichtner Artur foh 57gye
Fidler Richard hpd I nepf gye
Forgăcs Lorand hdgy 38gye
Frankel Robert dr hdgy 27gye 
Frimel Jozsef zls 3 tir gye
Gherbetz Gottfrid foh I nepf gye
Goltsch Jozsef hdgy 1 cs nepf gye 
Grdger Gusztâv zls lgye
Gutter Kâroly hpd 2bh gye
Heigl Antal dr segedorvos-helyettes 27gye 
Helsner Kâroly hpd 16Lgye
Hojny Jânos foh 2bh gye
Hollwarth Jozsef hdgy I nepf gye 
Hopfner Ferenc hdgy 73gye
Humplik Erno hpd 13Lgye
Jakob Ferenc hdgy 18gye
Janiczek Wladimir (?)
Janus Hugo foh 4bh gye
Jost Elemer zls 19hgye
Kalenda Richard hdgy lOOgye
Kammerer Albert hpd 2bh gye 
Karabaczek Erno hdgy 28Lgye 
Klein Istvân hdgy 3 tir gye
Konecny Agost hdgy 54gye
Kopp Ervin hdgy 18gye 
Kovâcs Jeno zls lltvad zlj 
Kraigher Ciril zls 2bh gye
Kreiszl Hermenegild foh 57gye
Kron Otto hdgy 2 tir gye
Krug Jozsef hdgy 42gye
Kuhn Erno foh 16Lgye
Kun Gyula foh 38gye
Lederer Otto zls 102gye
Lobi Erno szds I nepf gye
Mandi Gyozo dr hdgy 3 tir gye 
Matis Antal zls I nepf gye
Mayrgiinther Albert hpd 2 tir gye
Meder hpd jl 33Lgye
Melot de Beauregard Kâroly ezr 60gye 
Miklovits Jeno zls 17hgye
Mlinek Antal orn 85gye
Myslbek Zdenko hdgy 54gye 
Okuniewski Istvân foh 21Lgye
Omasta Ferenc hpd jl orm lbh gye 
Perlberg Richard hdgy 2 tir gye
Peschka Rudolf hdgy 42gye

Pulay Istvân szds 19hgye 
Richetti Hektor hdgy 87gye 
Ritter Vilmos zls 2 tir gye 
Rosenauer Jeno dr hdgy 29tvad zlj 
Roszler Otto szds 3 tir gye 
Sajovic Jozsef dr hdgy 2bh gye 
Scharschmied-Adlertreu Ferenc dr szdos

58gye
Schipfer Peter zls 87gye
Schletterer Jozsef hpd I nepfgye 
Seibt Rezso zls 74gye 
Seipel Gusztâv zls 15Lgye 
Simm Kâroly hdgy 73gye 
Skvaril Jânos foh 16Lgye 
Socher Engelbert dr hdgy 86gye

I Spâenka Kâroly hdgy 16Lgye 
Speck Henrik hdgy 42gye 
Stepien Gâspâr hdgy 57gye 
Stix Ozvâld hd hdgy 36 cs k nepfgye 
Sojanowski Ignâc hpd I nepf gye 
Studencki Szaniszlo zls 16Lgye 
Tambossi Egon dr hpd I nepf gye 
Torday Jozsef dr hdgy 3 tir gye 
Vydra Kâroly szds 16Lgye 
Walter hpd 21Lgye 
Wanjak Rudolf foh 58gye 
Weil Gusztâv hdgy 28Lgye 
Weisz Jânos hpd 87gye 
Wiesner Gusztâv zls 18gye 
Woduschka hpd 21Lgye 
Wurner Arnold szds 2bh gye 

j Zweig Robert hdgy 13 cs k nepfgye

Oilâghâhoru.^vilâgbâliB.Irta: Welwart Bend.Most a tenger szenvedes es pusztulds kozepette, amely a vilagot megrâzo vihar nyccriâban jâr, mint egi joveveiny szâll a foldre, a vdr'âztâtta tâjokra es Ibiiinterhelt helysegekre, amelfyeknek romijia a civiiizd- ciio dicsbseget hirdtetik, a beke es szerettet iirmepe-Bensb hâboru diui ngya.n miindien em- berben szuilietesetol kezdve sirjaig, de ez az etet eîteto eterne, mient hisz az ab- szolut beke nem eJet tobbe, hanem maga a mindent kiegyenlito hailal-EJbbol a szempootbol igen sokan a szaikia- datlan kuzdetaet a letert a nemzetek fegy- veres osszeutkozesevel tevesztilk ossze es ezert a hâborut mint az isteni vilâgrend afepveto initezmenyenek tekilntetik s jiogo- sultsâgât kbvetkezetesen hirdetik.Legjobban jellemezte ezt .a 'tevhitet az a japan diplomata, aki az orosz-japân hâ- boru lezajlâsa utân maro guinlnyal megje- gyezte, hogy a japânt csak azota isme- rik el rnuveltaelk, aimiiidta modern hâborut viselt, ellenben midon ket evezreden at csendes visszavonultsâgban a kultura be- kes gyumdfcset âpolta es e'Jvezite, barbâr- nak tekintettek.Mâr szâlloigeve vait, hogy a nemzetek kozt evtizedekre, vagy evszâizadokra ter- iedio bieke afflg kepzelheto, mi'g az egye- diili udvozito tartds villagbeke elierese utopia es a kiepzelet binodatoâba tartozik.Âmdie mâr az dperzsâk is a vilagbifiket hirdettelk, amidon arra tanitottâk nepufeet, hogy az Ahriman, a hăboruokozta gonosz szelletn ilegyur'ese utân maidan minden yi- 

szâJy veget er s orokbs beke szâll az ember ek szivebe.Meg a viHaghodito romaiak is foglalkoz- tak a villagbeke eszmejievel, midon az el- Itensegnek menedeket nyujto Janustem- pltom bezărâsât tervezitek.A gorogok is barbâr szokâsnak minosi- tettek a hâborut, mert az szerintuk ,,tobb gomosz embert szii'l, mint amennyi beloliik eipusztit“- A beke utâni sdvârgâs a Keleti nepeknel: a zsiddknâl es a mohamedânok- nâl egyarânit tepten-nyomon jelentkezik, bar ezeknek torteniekne nem egyeib, mint a hâboruk szakadatllan llâncolata. A „beke vefetek‘‘ szolama epugy hamgzilk el az iz- lam hiveinek koszontese'ben, mint a zsidbk es a papa papi âldâsâban.Ezzel szemben igen sofcan arra hivat- koznak, hogy a hâborunak is meg van az erkolcsnemesito hatâsa, valamint gazda- sâgi es politikai eldnye. Igy a hâboru bâ- torsâgra, nelkiilozesre tanât, iești es telki ’kinok stoikus elviselesere szoktai. nbveli a kdtelessegerzest es âldozatkeszseget; edzb hatâst gyakorol testileg es lelkileg a kiiz- do hareosokra es azokra, akilket a hâboru csak kbzvetve suit es rnivel annak borzal- miaival jâr a veszel'y vâlogatiâs nellkul mliln- denkit erhet, ledonti a faji, fetekezeti, târ- sadaltai es politikai korfâtckat, sot ameny- nyiben a legdrâgâtlb kiincsiinket: az elie- tiiinket feliâldozzuk a haza oltârân. a hâboru az anyagi javakrbi valid llemondâs re- ven a nyers materializmus karjaibâl kiira- gad benniinket es egy magasabb erkollcsi vilâgrendhek âtd'âsât hinti rank.Ilykep ,a hâboru, amely âltalânos velle- meny szerint mint erkbiltsneimesitb sziik- seges rossz a kereszteny valllâfi szempont- jâbbl is szâmos esetben indoktotaak es meltdnyosnak tekiintheto, Krisztus tanaival sem el'lenkezik-Hiszien Krisztus is megerezte, hogy a szeretet es bake eszmejenek szâmos el- lensege van es hogy a gyiiliolet furiâja nem egyhamar irthato ki az ember lelîke- bbl s azert hangoztatta, hogy az esetben, ha a szeretet gyakorliâsia veszeiyben fo- rog es annak nycmâban a viszâly es hâ- itlcrru fakadl, el kell iturnliink a szemivedesek kâlvâriâjât es javainfcat, sot etetiinket is fel kelli âldoznunk a „veszelyeztetett“ be- •ke mjegmenteseert.Ebboll a szempomtbol a hâborunak er- kblcsii els politikai silkere ketsegbe nem vonhato; de rnivel ezek az elonybk el- enyesznek a hâboru sziilte pusztitâsbkkal es vegtelen szenvedesekkel szemben, szii- net nelkul azon fâradoztak, hogy mikep lehetne a hâboru kitbreset megakadâlyoz- ni, esetlieg l’ehetettenne ternii.Maga Petbfi is, mint az bnielâUdozo ha- zaszerete't eszmenykepe, a villâgszabadsâ- got» mint ,a villâgbekievel tartalimiilag azote os elet'celt magasztal'ta es Schlitlernek a „Seid umschilungen ihr Miililionen“ cimii gybnybrii kbltemenye sem egyeb, mint a villâgbekeert valo rajongas.Ennek az eget ostromlo eszmenek esz- szerii, tiszta es reâlfe allaipot a niagy bbl- csesz Kamt adott az „Orok beke fele‘‘ ci- mii viiliăghirii munkâjlâban.E miinek amaa reszei, mielyek! a bekieko- tes mddozatiairbl, a mas nemzetek alikot- mânyaiba es belliigyeibe valid aviatkoziâs-



rol idegen âlamteriiletek csailârd iiton valo eroszakos hoditâsârol szolnaik. aikikeint hat. nak az olvaso tellkiere, mint egy uj kiinyi- latkoztatas igei.Az ailani'Ok kozossegenek eszmiei, -az -.emberi jogdk“ btetossâgât ved/o gyafcor- lati eszmeirânyziate, a jogegyentesegrol, a teljes valfâs- es lellkiiismereti szabadsâg- rol szolo fej-tegetecei (megjeloliik azt aiz irâniyt, amely az orok bâke felie vezet.Kamt mint gyakorliati iranyt kdveto bol- csesz. igen jdl tudta, hogy az orokbeke be- lâthatd idon beliil nem kovetkezhetik be, azert a fokozatossa'g elvet sziemieliott tiart- va, a kereskedtelem nemzetkozli kapcsolia- tât jelblte meg mint a vilagibeke gyaikor- latilag megya'ldsithatio felteteîe gyanânt, mert szerinrte lehetoleg korilâtlanuli meg kell engedini minden eirrlbernek. hogy gaz- dasâgi teren az egyes âllamok belteriile- ten szaibadon erveniyesulhessien es mivel az âliamhatialomnlak alârendtelt vatameny- nyi hataliom kozul -a penzhatatom ia legero- sebb es legbiztosabb, azert arra 'szamitott, hogy az alilamok mâr onizo vagyiailk kielie- gitese celljâbol is legalâtb gazdiaisâgi teren iparkiodnak miajd aiz orok beket biztosita- ni es a fenyegeto hâboru kitoreset szovet- segbe valo toimidrules utjân efcaritani.Most, hogy az angoi es francia kapi- fernus tielhetetiensege es az imperialliz- mus utani oriiltetes versenye a kapzsiisâg gonosz szenivedelye a vilâgbeke allapjât megrendiitette. e villagtortenellmi orakbian, am/idlon az orosz zsarnofci hatalima rank tenyszeritette ezt a hâborut, amelyet mi meg egynehâny megalâzkodâs ârân is ke- riiltni iparkiodtunik, ezen rank, iniezve eJet- halâl hare elol tobbe nem terhetiinik ki.Nekiink most rertdiitettenul, a legna- gyobb szenvedesek es veirâldbzatok ârân is vegig kell! kuzdeniimk ezt a titani hiarcot- hogy ezzel a tegmaigasztosabb celt: az orokbeke âldâsât bztositeuk.Tovisesnek es vegtelennek llatszik ez az nt. amely a vilagbekehiez vezet, die ,>ez oly felladat, — Kant szavait szoszertot idezve, — amely lassan bar. de miegis meg fog ok datai es oelpontjahoz (mert az fdlo, amely- ben a hasonlo fej-Podes mozzanatai vegbe- meninekj remelhetolteg egyre sziikebbre szorul) folyvâst kozeledni fog.“Addiig is remenyt es vigaszt outsort lel- kiinkbe a rettenetes kuzdelimek c napjai- baih az angyalok zsolozsmâja: „Bekesseg szalilijon a foldre, iidvosseg az emberek szivebe“.
Hatonai hirek.

Karâcsonyi sziinido.
A december 16-an kelt honvedelmi mi- 

liszteri rendelet szerint a kikepzesre ren- 
lelkezesre allo rovid idore es kiilonosen 
.rra valo tekintettel, hogy az ellenseggel 
zemben âlloknak vasăr- es iinnepnapon is 

legnehezebb viszonyok kozott kell a ko- 
elesseguket teljesiteniok, nem engedheto 
leg, hogy ă megettes orszâgreszben levo 
arancsnoksâgoknâl, csapatoknăl es inteze- 
eknel beosztott egyeneknek karâcsonyra 
zabadsâg engedelyeztessek. A karâcsonyi 
ziinnapokat is âltalăban a fokozottabb ki- 
epzâsre kell felhasznalni, illeWleg a szol- 

gâlatnak szentelni, de amennyiben lehetseges, 
december 24-en es 25-en, valamint januar 
1-en delutănra a tiszteknek es a legenyseg- 
nek a szolgâiatmentesseg engedelyezendo.

()> tnesterekbol tisztek.
A legutobbi csapatszâmvivo tiszti kine- 

vezeseknel a harcteren tanusitott kivâlo 
magatartâsuk elismereseiil Ofelsege a kirâly 
tiz altisztet csapatszâmvivo tisztte neve- 
zett ki, hadnagy szamvivoi rangban.

Nepfelkelo merndkokke kinepezett egyenek 
ruhâzata.

A cs. es kir. honvedelmi miniszterium 
rendelete ertelmeben, nepfelkelesi szolgâ- 
latra kdtelezett mernbkok, ha szaktudâsuk- 
nak megfeleloen tartosabban alkalmazhatok, 
keresiikre a hâboru tartamâra 11-ik rang- 
osztâlybeli nepfelkelo mernokokke nevez- 
hetok ki. Ebben a kinevezesben jogos az 
egyenruha viselesiik, gyalog tiszti karddal 
es tisztviseloi kardbojttal. A mernoki âllâs- 
ban alkalmazott, de nepfelkelo mernokke 
nem kinevezett egyenek, akâr mert nem ke- 
relmeztek, akâr mert tartosabb alkalmazâ- 
suk a hadi allapotban sziikseg hijjân nem 
volt elorelâthato, kiilso ismertetesere szol- 
gâlati beosztâsuk tartamâra, mig tenyleges 
alkalmazâsban vannak, a sajât koltsegtikon 
az egyenruha viselese megengedtetik. Ker- 
venyek felszerelesi segelyre nem fogadtat- 
nak el. Az egyenruha ugyanaz, mint a nep
felkelo mernbkoke, de megkiilonboztetessel 
es eppen ezert a kabât felett is egy feher 
szalagot kell viselniok ,,mernok“, illetve 
,,okleveles mernok" fekete felirattal.

Tdrzsormesterek a repiiloezrednel.
A repiilo ezrednel ujabban torzsormesteri 

âllâsokat rendszeresitettek. Ezek a torzs- 
altisztek ugyanazon rendfokozati jelvenye- 
ket fogjâk viselni, mint a gyalogsâgnâl 
vagy egyeb fegyvernemeknel a torzsormes- 
terek.

Szerkesztoi es kiaddhiuatali ilzenzteh.
Sz. Săndor tiizer-hadaprod, Szentkirâly. 

On a hivatkozott rendeletet, ugy lâtszik, fel- 
reertette, mert az kizârolag csak a nepfel
kelo szolgâlatra kotelezettekre vonatkozik 
es igy tehât onre nem. — Itj. Cs. Geza 
gymn. tanuld, Szekelyudvarhely. Nines tu- 
domâsunk oly intezkedesrol, hogy a Ludo- 

RAKTĂR: Budapest, V., Pozsonyi-ut 5. szam. Telefon 107—64. 
ELADÂSI MINTATELEP: Budapest, V., Dorottya-utca 7. sz. 
GVARAK : Besztcrcebanya, Borosjeno, Ungvâr, Varasd, Vrata.

Mindennemu hajlitott fabutor es kertibutor. 0000 Ajanlja: 
mozgoszinhâz berendezesekre csînosan kiâllitott gyârtmanyait

vika Akademiaba — elteroleg a rendestoi — 
mârciusban lennenek a felvetelek. Mindan- 
esetre elojegyeztiik es ha valamirol tudo- 
mâst szereziink, ertesiteni fogjuk. — Tob- 
beknek. ,,Kerdezoskodesek a hadbavonul- 
takrol" es „Katonai tanacsado" rovatunk- 
ban keszseggel âllunk mindenkor rendelke- 
zesere, de csak eldfizetoinknek.

Felelos szerkeszto:
Dr. SIMON ELEMeR orszâggy. kepviselo.

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

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

9 napohban iNgjalant:
HANTOS ELEMER

orsz. kâpv.

9 manarchia penziigyi harc- 
kaszultsega, mozgositâsa as 

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

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

hâborus bonyodalmaknak.
♦♦♦♦ Ara 3 korona. ♦♦♦♦

Tennis-rahetteh, sport-Eszkozbk, lovaglo- es 
setabotoh, tajteh es borostyân dohanyzo- 
szereh, bnboro tualo es hajnyiro gepeh, zseb- 
kesEh, fesiik es hefeh nagy valasztehban

HUBER J.
muesztergâlyos jăt€k-ăruhăzâban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Arjegyzek bermentve.



Legaktuâlisabb kbnyv
Bodo ianos lismdfoliadnagj: 

„NEMZETKOZI JOGOK
A HĂBORUBAN" 

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

Ara 2 korona.
Megrendelheto lapunk kiado* 

hivatalâban.

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

Poloskairtast
jotâllâssal. Padlo beeesz- 
test, ac61forgâcsolâst, festest, 
mâzolâst, tapetozâst olcsdn vâllal

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

Tiszteknek 10 szâzalek engedmeny.

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

Bankosztâly. Gabonaosztâly. Miiszaki oszlaly. 
♦♦ Mezogazdasâgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

Telefonszam; Jdzsef 36-46.

Szenes Laszlo
festdfc, kence, tnâz, kefe es 
hâztartâsi âruk gyâri raktăra

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

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

Fogak es fogsorok 
aranykoronâk. aranvhidak. teljesen 
szâjpadlâs nelkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szâibol kivenni. râgâs-
r. beszedre azonnal hasznâlhatok. 24 
orân beliil elkesziilnek. Videkiek meg- 
vârhatjâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
las. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gyokerhuzâs. fogtdmesek (plombâk). 
beteg fogak gvogvitâsa stb. Tomesek 
aranybol. platinâbol. porcellanbol stb.

Barna I. fogorvosi es techntkai rendeld-inte- 
zete Budapest, Erzsebet-korut 54. fsz.

• o Telefonszam: 916. ••

HERMES
MAGYAR ALTALANOS VÂLT0- 
UZLET RESZVENY-1ÂRSASÂG

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

Fidkpenztârak: V., Nidor-u. 5. (TSzsde- 
palota); VII., Răk6czi-ut 20.; VII., Baross- 
t6r 16. szăm. — Wien-i fioks I. Steck 
im Eisenplatz 3. (vorm. Felix Epstein).

Foglalkozik katonai hăzassăgi 6vad6kok be- 
szerz6s6vel 6s az e câlra sziiksăges ok- 
mănyok megszerkeszt6s6t 6s benyujtăsât 
dijmentesen vdgzi el.

A Kîilugy-Hadugy
eddig megjelent otvenket szâmăt

4 korona
elozetes bekiildese elleneben ber- 
mentve kiîldi meg

a kiadohivatal.


