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VILÂGHÂBORU.
(Az elozmenyeket tartalmazo 29., 30., 32.,
37., 39, 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49.,
50., 51. es 52. szâmokat 3 korona kolfseg 

elleneben megkiildi a kiadohivatal.

fl hadi Bszmtnjeli naploja.
December 16.

A Szilezia es Lengyelorszâg ellen inte- 
zett orosz offenziva osszeomlik es az oro- 
szok megkezdik fiszak- es Del-Lengyelor- 
szâgban, valamint Galiciâban az ăltalănos 
visszavonulâst.

Piotrkowot a cs. es kir. 34. gyalogezred 
rohammal elfoglalja.

Krosno es Zakliczyn kozotti orosz had- 
âllâsokat erosen tâmadjuk.

Sikertelen francia tămadâsok Nieuport, 
Zillebeeke es La-Basseenal.

Angla keleti partjainak bombâzasakor, 
ket angol torpedozuzo is elpusztult.

Rustenburg es Pietersburg kozott heves 
bsszeutkozes az angolok es burok kozott; 
az utobbiak âllitolag foglyul ejttettek.

December 17.
Przedborzt a 31. cs. es kir. gyalogezred 

elfoglalja.
Krosno es Zakliczyn kozotti hadâllâsaik- 

bol kiverjiik az oroszokat.
Harcok a Dunajec also folyâsânâi.
Przemysl vedoserege az erod kiilso vona- 

lain tul sikerrel tâmadja az ellenseget.
Lengyelorszâgban a megvert orosz sere- 

get iildozzuk.
A Somme mindket part j an, valamint La- 

Bassee es Arras kozott megujitott francia 
tâmadâs sulyos vesztesegekkel 6sszeoml:k. 
Egyediil a Sommenâl 1800 halottat es 1200 
foglyot vesztenek.

A Tschorxh bal partjân elorenyomulo 
orosz hadoszlopot a torbkok visszavernek.

A Sarai mellett megvert oroszokat tovâbb 
iildozik.

Koturtol nyugatra torok lovassâg Razi es 
Koturig vissza iizi az orosz csapatokat.

December 18.
Krosno—Zakliczyn vonalăn tul elorenyo

mulo csapataink eros ellenâllâsra talâlnak.
A Dunajec also folyâsânâi az iitkozet tart.
Uldozesi osszeutkbzesek Del-Lengyel- 

orszâgban. Lovassâgunk eleri a Nidât. 
Eszakra âtlepjiik a Pilicât.

Przemysl vedoserege ismetelten kitor.
Orosz lovassâg veresege a kelet porosz- 

orszâgi hatâron, Pilekallentol nyugatra.
Harcok Nieuport, Bixschote es La-Bas- 

seetol eszakra.
Lenstol nyugatra, Alberttol keletre es 

Noyontol nyugatra visszavert francia tâma- 
dâsok.

Saarburgra (Lotharingia) francia repiilo- 
gepekrol bombâkat dobnak es jelentekeny 
kârokat okoznak.

Akaba melletti angol partraszâllităsi ki- 
serlet szerencsetlentil vegzodik.

December 19.
Latorcza kornyeken az oroszok verese- 

get szenvednek. .
A Lupkowi hâgotol eszak-keletre na- 

gyobb harcok fejlodnek,
A Krosno—Zakliczyn vonalon tâmadâ- 

sunk tert nyer.

I
Az oroszok a Nidănâl es Rawkânâl cso- ; December 19.

A malmoi uralkodo talâlkozâsrol kozze- 
also folyâsânâi meg mindig tett nyilatkozatbol kitunbleg az eszaki âlla- 

j mok szigoru semlegessegiiket hangsulyoz-

portosulnak.
A Dunajec 

folyik a hare.
A franciak besziintetik Nieuport es Bix- 

schotenâl eredmenytelen tâmadâsaikat.
La-Basseenâl a nemetek megverik a tâ- 

mado egyesiilt francia-angol haderot.
Armentierest a nemetek ujbol bom- 

bâzzâk.
Sudanban iitkozetek kezdodnek. 

December 20.
A nemet csâszâr ismet a hadszinterre 

utazott.
A Latorcza felso folyâsânâi sikerrel har- 

colunk.
A lengyelorszâgi orosz hadâllâsok ellen 

a nemetekkel egyuttesen intezett tâmadâ- 
sunkat folytatjuk.

Heves iitkozetek a lupkowi szorosnâl es 
eszakra Krosno—Tuchowtol.

A nemetek elfoglaljâk az angolok hadâl- 
lâsait Richebourg 1' Avoue es a d‘ Aire â la 
Basseei csatorna kozott.

Sikertelen francia tâmadâs Souain—Mas- 
siges tâjekân Chalonstol eszak-keletre.

Az Argonneokban Le Four de Paris mel
letti fontos magaslatot a nemetek birtokuk- 
ba veszik.

Ibn Soud arab tbrzsfonbk 6000 lovassal 
âllitolag a torok csapatokhoz csatlakozott. 

December 21.
Alexandrette partjât (Kis-Âzsia keleti 

partvideken) ellenseges hadihajo bombăzza. 
December 22.

Konstantinâpolyi ertesites szerint tobb 
i ezer senuss' âtlepte az egyiptomi hatârt 
Kairo irânyâban es az elejiik kiildott indiai 
csapatokat megverte,

i) diplomâciai esBmenyBk es a hâbo- 
ruual hapcsolatos csemGnpeli naploja.

December 16.
A Magyar Tâvirati Iroda megcâfolja a 

russofil erzelmii român lapok ama hazug 
hiret, mintha Erdelyben a român lakossâg 
kozott lâzongâsok tortek volna ki.

A londoni sajtoiroda kozzeteszi," hogy az 
angol kontinentâlis expedicio december 
14-eig 3871 tisztet vesztett el es pedig 1133 
halott, 2225 sebesiilt, 513 eltunt es fogoly. 

December 17.
A svâjci koztârsasâg elnokeve Molta Jb- 

zsefet vâlasztjâk meg.
A ,,Baseler Nachrichten" ertesiilese sze

rint Marseillebe 50.000 gurkha erkezett. 
December 18.

Miklos câr elutazik Wladikawkasbol 
(Kaukâzus).

A francia kormâny 1915. ev elso felere 
81/2 milliard tovâbbi hitelt ker.

Anglia kihirdeti Egyiptom feletti protek- 
turâtusât. Franciaorszâg elismeri ezt.

Abbas Hilmi pasa, egyiptomi kedive, 
Becsbe erkezett.

„Adelaide” nemet gozbst Sao Paolo de 
Loandâban a portugâl hatosâg feltartja.

Az olasz szenâtust elnapoltâk.
A „Stefani-iigynokseg" megcâfolja Olasz- 

orșzâg reszleges mozgositâșârol elterjedt 
hireket.

A bolgâr kormâny diplomâciai lepeseket 
tesz Strumnitza keriiletben tortent szerb- 
bolgâr hatârsertesi eset iigyeben,

zâk.
Hussein Kemal herceg neveztetett ki 

„Szultân” cimmel a kedive utodjâul.
Româniâba egy orosz misszio erkezett.
A hollandiai hadiigymmiszter az âltalâ- 

nos vedkoielezettseget eletbelepteto torveny 
beterjeszteset jelenti be.

December 20.
A szaloniki osztrâk-magyar posta be- 

sziintette miikodeset.
A pâpa felhivja a papsăgot, hogy a hadi- 

foglyok lelki es testi joleterol gondoskod- 
janak.

December 21.
O Felsege megengedte, hogy Kâroly Fe

renc Jozsef foherceg tronbrokbs, valamint 
egyenrangu hâzassâgbol szârmazo utbdjai 
az „Este” nevet es cmert sajâtjukeval egye- 
sitve, viselhessek.

Az amerikai Egyesiilt-Âllamok elnoke 
semlegessegl okokbol eloterjesztett ama 
torveny javaslatât, mely szerint hadi anyagot 
az orszâgbol kivinni nem szabad, az erdekelt 
iparosok es gyârosok, valamint a megrende- 
leceket eszkozlo entente hataimak âltal 
gyakorolt nyomâs hatâsa alatt, ugy lâtszik, 
kenytelen volt elejteni.

December 22.
A francia kepviselohâz es szenâtus ma 

iilesre jbn bssze Pârisban, hogy a kert 9 
milliard hitelt megszavazza.

Egyiptomban az angol polgâri lakossâgot 
felfegyverzik es a fegyverhasznâlatban kiok- 
tatjâk.

KULFOLD.

11 ksttfis szowtstg fMrajzi cgjstgc.
A diplomâcia miiveszetenek csodijet jo- 

solja a vegteleniil okos, fordulatos es min- 
dentudo Ignotus a Vilâg ikarâcsonyi szâ- 
mâlblan. Es a pokoîltia, sot meg rosiszabb 
helyre 'kivânja a magystilh-, tiltkos rejitek- 
ajtokoin iki-be jard, aissaonyj aranysziolke 
hajszâliaikkal atifont angol-orosz-franda 
mesterkedeseket mellyet a tenyeres-talipas, 
papaszemes, de vegtetenul ibecsiiitebes ne
met dlipllcwriâcia a haz,ug cs al'âa’klnlâzetit bie- 

'ike mapiiaiten meg ott se liâtiott meg, hoi pe
dig mâr — Ikbtiefet fontalk a nemet' >biro- 
dlalcm megfojâsăirat

Meg Benlinben is, Simpiicissimus es vi- 
deken, humor-siziatimilkus megjieigyzeselk.et 
suttognak ,a nemet ikulbeMka vaiksagârâl, 
iirelynelk fogatoa se volt arroil hogy mino 
tomerdek ellensege van Nemetorszagnak.

Nos halt iigen: a nemet !kiil<poHik.a veze- 
toi mig a beke utolsot nem vonagllott nem 
igen olVasgaittâk az ellenseges orszâgOk 
sziâmât. Nem tudlâlsu'k nem, a dlipfcmaoila 
csod'jiet jetenti, hamiem egysztenuen azt, 
hogy az a termeszdt nendjie: vaimak olyan 
dotgok a vfl'âgcn, areltyelkinjeik —ellobb meg 
fcell - tort»&nmok<--hogy-<-siak azutain -Vehes- 
siiink holla (tadiomjâst. A villâg l'egzsehiiâi- 
siajtib Sherlock Ho'limiesiei Ils csak azut’an ke- 
*pes.etk a tegordiogitob middon bsszegaibial'yi- 
tott gaztettet kibogozmi, imikor az mâr el-



neik csak akfcor van efe, ha - tdmetateten 
fegyver szuronyerdeje indul meg a nemet 
hatâir fete. Die a „Wacht am Rhein1’ most 
is eber es a|,r|it a nemet diplomâcia tan 
mieg nlern haltotlt, azt rogton 6 megmesizel- 
te. ,,Alarmot“ fuvatott es a blrnami ne
met ercerdo mâr von-ult Luttich vâra 
fete. Ki alDudlt tovâfclh a<z âflmos nemet dilpto- 
mâciia vagy a pe'zisgotol meg mimig imâtoo- 
iros fnanca-aingo'li-orosz entente? Csak az 
ostoba szoszâityârkloldâist, febiuirnutaitsâgot, 
'titkos szerellmiet es tooudbir tliltikot mem lât- 
ita meg a nemet dîpHomâcia, die aaert' az 
eBJso âgyugoilyb iltt is, otit is — nemet volt. 
Az ero âlmos csondlben es nyugodt biziton- 
srgbain itiirelmesen vârtet a tettiek onâjâ- 
nlalk haranguteseig, de afirEkoir bliirokra ke- 
iriiii a dotog, mikor jo magyarân: az „iisd 
vâgd nem apâd‘‘ elh-amigzik, aklkor igazam 
miindegy, hogy harman vagy ihieiten van- 
nak odaât! Sot: lâttunk mi mâr olyan 
hetyike, die# magyar paraszt -legenyt, ki 
mtkor hetet vert ki a kicrcsmâbcâ', riagyoai 
szomoru lett, hogy — nines tobU miert 
nerrksak eves kozben, de verekedes koz- 
ben is megjon az etvâgy es az a jo barâitia 
Nemetorszâgnak, ki azt kivâniia, hogy mi
nei tbbb az eHlensege: azt mind egyszeire 
megismerje, hogy most s ne egy vagy ket 

fev mulva tonkreverje. Most benne v-a- 
gyu>nk a szbnnyiisegek tomJbofedban. Ne- 
hâny ezer cmbeirctettej toltlb — vagy ke- 
vesebb: mâr bei'eful az emberiiseg nagy 
jiajdinak gyotrellrrielbe, dte aztâin, ha egyszer 
vege tesz, aikkor ltegyen is viege, ha telheti: 
orofcre vege; ha pedlig megis ujra kieMene 
menini a haborti ellebe, az csak aklkor, mi- 
fcor a most ©16 nemzedlekbol mâr „mind- 
nyâjunknak el keltett menini1 az orolk pi- 
henekbe es drok felediesltie . . .

„Oik sokan vamnak es mi csak kettien va_ 
gyunk‘‘. Ezt sjrjâlk uton-uitilelien a fuliinikbe 
es elfelejtlik, hogy ez a ketto tbbb mint ok 
harman, sot meg itdblb, rnfint a het, kiik size- 
retik egym/âst, de csak messznufbl . . .

Paris megremegett, Briisszeil eliesett, 
Belgrad is v-ârja sorsât es London fdtett 
mâr cirkâilnak a mlemet gepmadiarak-. De 
Biudlapiest, Bees es Berlin nyugodt, ©son
des es eiii a belkenek evtiizedies kdzinapi, jo- 
sagos, megbizihato etetet. Be teheit utazni 
Kozepeuropât aneUkiik hogy a villâghâboru 
âgyumorajât meghalllanok es ha a regge- 
linlk (rielfett nemesak a h-âtlorus ujS-âg, hia- 
nem a hadifczitbol is vcgtelien kiicsinyre 
siltott zsemiye nem eimteikeztetne az alb- 
no'rmâlis iidokre, ugy bâtiran ugy kezethet- 
nok a vifâghâboruit, mint kisisd mâir tecse- 
pelt szenzâciiotemât. Az igaz, hogy mimdien 
csaliâdlbdl ihiânyzik vataki, die aziert az ut- 
cakomi, kâvhâzaikban es hivatatokban meg 
miiindig vamnak erds es egeszsieges ferfilalk. 
Niemetorszâg es Magyarorszâg-Ausztria 
itrieg mindlig rendlelkezik sizinlte kimerithe- 
tetlen erotarfaliekkal, anelkul, hogy a ha- 
târaiit ât-karolo ercgyuriu nyomâsât csak 
vaHamel'yest is megerzne.

Hfeinisegeinknek tomerdek -sokasâga es 
siolkifelesege megtorik a kettos szbvetseg 
fdlldrajzi egysegen. Ez az egyseg miegaka- 
ddlyozza aiz.t, hogy eltenisegeink egyesiiî- 
jeniek es ez egyesutessiell egyetlen siraiie- 
giali ponton megtâmiadljanak' Itieniniiinkiet. Az 
orosz haidsereg soha nem ertiet et a nyu- 
gati hadszinterre es a szerb iniem operâlhât

fcovebtetett. De, mig csak az elvetemulit 
szândek el a gazok agyaban, aiddlig a gon- 
dotat nem csak zo®neti, hasnem vogelfrei is. 
Vegre iis azt csak -mar nem llehetett kita- 
lâllni, hogy Ferenc Ferdinand -gylilikos me- 
rehylotevel szolidârist vâllllail Szerbia, Mon
tenegro, Belgium, Franciaorszâg, Anglia, 
Onosizorszag es Japan!

A nemet diiptomâciia azt nagyon is tudtia, 
bogy Frianciaorszagban nem temettek meg 
e!l iaz effiso nemet iinvâzlb veresdkonnyes re- 
remâniiszcencîât; aizt ils tiapasizltiallltia, hogy 
Anglfa fell ieS irigyfcedik a nelmet kereske- 
defem s ipar vildgforgalmi versenyere es 
azt is erezie, hogy hii szovetsegestărsâ- 
niak, a magyar-oszitir-âk monarkiânak eib 
testebe ellobFi-utobb belleharap az orosz fa- 
'llânlkisiâg. A hârimias veszedleieminefc szbvet- 
segeroT pedlig nemcsalk -az europa! dipîlomâ- 
cila, hanetn miinden egyszerii injsâgdlivaso 
is tudiotf. Hol i’tit tehât a vaksâg, a rbvid1- 
lâtâs vagy diplomâciai iigyetlenseg? Mi a 
hârom nagy vesziedtefem melfett Japan, 
Belgium, Moinltenegro, Szerbia es a — 
ghurkâk vagy hindu maharadzsâk fegyve- 
res siegitsege? Es iha netân tudta voltna a 
nemet dilptomâcia, hogy ezekkel egyiitt he- 
ten vamnalk a gonoszok: (meghâJtrâ'Jt votaa? 
lerakta volna mmden hare es kuzdefem 
nellkul a nemet grandios fegyveret, mit a 
nagy hârrnas veszedetem elten baton sziv- 
vel els igazi nemet vas erovei etesjtett es 
forgaftott? Ha a nemet diplomâcia „csak‘‘ 
eppen a francia-angol-orosz enteniterbl tu- 
diortt es „csak‘‘ e hârom elfenseg eMen ke- 
sziilt hadseregevel a hâborura, ugy iga- 
zân miem kell megretteninie az ijeszto szâ- 
(inu eMensegeitol. Meg Japan sem: se nem 
osaf, se nem szoroz a nagy vjfâgveszede- 
fem verzivatarâban. Hogy a regi ravasz, 
csalszbvb, otletes, de kisse nagyon is ro- 
mantikus irancia diplomâciai iskola 
frequentâ'lâsa helyett, a nemet diplomâcia 
becsiilietes jozansâ'ggal eppen csak arra 
volt kivâncsi, amit nemesak- fconnyen meg- 
tudihatott, hanem — ki is talâllhatoitt; az 
semmi egy ebet netm bjzonyiit mint azt, 
hogy a nemet kormânyok inikâiblb tbrodtek 
a nemet eronek beltigyi fejlesz/teseVel1, 
mint az entente hataimak venasszonyos 
ptetykâllkodio fecsegeSevel es a sotetben 
lappango csefszbvenyeivel.

A diplomâcia romantikus eszkbzei: kur- 
tizânok szerelme, kemek leselkedese, tit- 
kos rejtekajtok, parfiimos boudoir titkok es 
egyob reUnregeny fejezet cimek csak ott 
grasszâlnak, holi tb’bbet tliznak a cselszo- 
veslben, mint az ero'ben. Ahol tehât azt hi- 
szlik, hogy hatvan millliio nemet albi titkos 
konvektiikulumok jegyzokonyvevel is kite- 
het rantani a talaijt: ott nagyszerii araitâsa 
van mindtenfele — sze-rencselovagnak, ka- 
landornak es — gazemiblernek, megha va- 
lbsâgos „meghatalimazott mmisztiere“ is va- 
lameUytk felseges câr, csâiszâr vagy nep 
kormânyânak. De az ilyen diplolmâciai 
■sakkhuzâsok eppen csak penzbe keriilnek, 
rengeteg penzbe, miit kiiizziad Paris, Lon
don vagy Szentpetervâr âllamkasszâja, 
die azert a potsdami vagy a schonlbrunni 
palotâiban meg mitndig liehiet az igaz'aik ble- 
fces es haboritlan âllrnât aliudni.

Titkos niemetellenes sizbvetsegeket le- 
he’t lebujokban vagy kurtizânok menyeze- 
tes âgyâiban kotni, d'e az illyen szovetsâg- 

egyiitt â GaUiciâba betdrokkel. De nem
esak az ero, hainem a hadVezetes se iehet 
egyseges. A sokfele tabor sok reszletre, 
aproibb-nagyotfci hadseregre szakadozjk es 
a ket-tbs szbvetseg, bâr arenyi oldalrcl tâ- 
Imiadjâk, eppen egyseges fdlldrajzi helyze- 
teniel fogva nagy erovei mindenkor ott tâ- 
mad es ott vedekezhet, ahol! ata, ahol 
hadiitierve vagy az elfenseg tutereje diik- 
tâlja.,

A kettos szbvetseg hadSerege efott nem 
liehet lehetettenseg, mig a 3 âliliam mi-’iiden 
vasuithâllozata a hadfceliokat saolgâfe. A 
magyar fcatona ma Bellgjiumlban van, egy 
het mulva Vairsb aliatt harooH, hogy aztan 
ket het muliv.a a d'eili hadSzmtier felie uitaz- 
ze!k.

A foldlrajzi egyseg a teghatataasaiblb se- 
gitbtarsa a kiettbs szovetsegnek. Teijesen 
paraiizâl'ja a .^miegszâmlâlhatatlanul1 sok 
elte-nseg menmyisegi tobbleteit. A fbldrajzi 
egysegnek koszbnheto, hogy ideig-orâig 
strategiai celoknak felâldozhatunk egesz 
tartcmânyokat anelkiil, hogy a fovârosok 
nyugaima es a saovetsieges âllamolk let- 
hl’apja csak kis-se is -meginogna.

A hâborunak biztos terrenuma csakis a 
szârazfbilld. Ha a hatârokon all a hadsereg, 
ugy bant az orszâglbian nyugodt es rendes 
polgâri efet foliyihatik. Zavartalaniul miikb- 
dik a kbzigazgatâs, mindenfele adminiszt- 
râcib, a kbzbizitonsâg es mindlen egyelb 
funkcibja az âllamnak.

A nemet es magyar-oszt-rak szovetseget 
a terfmeiszet -alkotta meg erosnek es âttor- 
hetetîennek. Bârmennyire tui hatalmas el- 
1-enseg is az orosz, arânylag megis csak kis 
helyen tdrhet elteniiink. Az exponâlit harc- 
vonalra a kiettos szbvetseg minderikor âl- 
iithat akkora haderot, meilly sikeresen el- 
lienâlllhat a lehengerellesre lord koiosszus- 
nak. Ugyanakkor meg miindig van anniyi 
erbnk, mielylyel saklkban tarthatjuk a nyu- 
gati -es deliii hadsziinteret.

A kettos szbvetseg ahol lâlbât megveti: 
az ellensegmentes, Ibiiztos es szdlardi szâ- 
razfoilid. Beikes, nyugalimas, hatalmas n.agy- 
sziget a vilâghâboru szikrâzb lângten- 
gereben . . . Fbldes Artur dr.

Egy fohadnagy hfistettE.
A Krupanj melletti harcokban a 42. han- 

ved gyaloghadosztâly az ellenseges tiizerseg 
heves es veszedelmes tiizebe jutott. Az el- 
lenseg, mely ugy lâtszik, măr m:nden leheto 
ăllăsra elore be volt Iove, a hadosztâlynak 
nagy vesztesegeket okozott. Sajât tiizerse- 
giinket a teijesen jârhatatlan utakon nem le- 
hetett ăllăsba bozni. E helyzetben Biljcevic 
Miklos honved gyalogezredbeli fohadnagy, 
a hadosztălyparancsnok felszolităsăra, ma- 
roknyi csapatâval vâllalkozott arra a fel- 
datra, hogy az ellenseges iitegekig elore 
kusz'k es szerencset probai, vagyis az ellen- 
seg gyiikos tiizelesenek mindenăron veget 
vet, Vâllalko-zăsa tenyleg șikerrel jart. Az 
ellenseges titeget, anelkiil, hogy az az ot fe- 
nyegeto rajtaiitest eszrevette volna, annyira 
megkozelitette, hogy meglepo tiizelese tel- 
jes riadalmat idezett elo es az iiteg legeny- 
seg futva menekiilt. Hoseink 5 âgyut vettek 
el. A fohadnagy tetteert a katonai erdem- 
kereszttel lett kitiintetve.



HttzOshljtlM a hattaonultaM.
Eldfizetoink kivânsâgâra hadbavonult 

csalâdtagjaikrol szivesen kerdezoskodiink 
es dsszekotteteseinknel fogua a legrovidebb 
ido alatt vâlaszolunk.

E heten a kovefkezdk sorsa felol kaptunk 
illeiekes helyeken felvilâgositâst:

Imre Jănos 83. cs. es kir, gyalogezredbeli 
pottartalekosrol mâr kozoltiik, hogy a San- 
folyo mell'etti iitkozetben megsebesiilt. To- 
vâbb foiytatott nyomozas eredmenyekep er- 
tesilhetjiik hozzâtartozoit, hogy nevezett 
Peresznyen, a koszegi jârâsban van hâzi 
âpolâsban.

*

Somogyi Jdzsef 18. nepfolkelo gyalogez
redbeli nepfolkelorol kozelebbi adatokat 
keriink, mert tobb hasonlo nevii szolgâl az 
ezredben.

•

Klavigyik Păi cs. es kir. 26. gyalogezred
beli pottartalekosrol eddig azt sikeriilt csak 
megallapitanunk, hogy szeptember ho 9-en 
megsebesiilt. Tovâbb erdeklodiink, hogy hoi 
van jelenleg âpolâsban.

*

Dr. Szekely Sandor segedorvosrol orom- 
mel vettiik a december ho ll-rol keltezett 
azon hirt, hogy jo egeszsegben kitiinoen erzi 
magât.

*

Az elmult napokbăn a kdvetkezdk sorsa 
felol inteztiink illetekes helyekre kerde- 
seket:

Kiss Mihâly vadâsz, a cs. es kir. 28. va- 
dâszzâszloaljnâl.

Schmidt Geza 29. hoiiv, gy, e. hadnagy.
Bole Istvan cs. es kir. 69. gyalogezr. 12. 

szâzad pottartalekos.
Gundelfinger Geza 15. hoiivedgyalogez- 

redbeli fohadnagy.
Spădy Geza 1. nepfolkelo gyalogezr. 3. 

szâzadbeli nepfolkelo.
Gutgesel Istvan cs. es kir. 23. gyalogez

redbeli gyalogos.
Budai Lajos cs. es kir. 62. sz. gyalogez

redbeli gyalogos,
Văgo Jozsef 29. h. gy. e. honvâd.
Herbal Gyula cs. es kir. 32. gyalogezred

beli hadaprod.
Marton Antal cs. es kir. 82, gyalogezred

beli gyalogos.
Szabo Elek 28. honved gyalogezredbeli 

honved.
R6th Henrik cs. es kir. 4, utâszzâszloalj- 

hoz beosztott hadnagy.
Dr. Bartha J end 29. nepfolkelo gyalog

ezredbeli ezredorvos.
Pâsztor Istvan 3. npf. gy. e. 2. szâzadbeli 

nepfolkelo.
Balogh Istvan 3. honved gyalogezredbeli 

fohadnagy.
Fenyes Barna 4. honved gyalogezredbeli 

szâzados.

Naratei pilJanatfelvâleleh.
Az elso utkozet.

Irta: L. G. fohadnagy.

Egesz vasuti utazâsunk alatt elenken vi- 
tatkoztunk azon, vajjon hoi nyilik eloszor 
alkalom, hogy az orosszal szembenezziink.

Utirânyunknak csaknem az utolso âllo- 
mâsât ertuk mâr el s meg mindeniitt a leg- 
bekesebb polgâri elet nyomai, csendesen de- 
lelo tehencsordâk es szânto-veto emberek, 
-— bâr ezek kozelebbrol szemiigyre veve, in- 
kâbb a kornyek otthon maradt oregjei, nok 
es gyermekek voltak.

R . . -ra megerkezve azonban a tokele- 
tesen leegett vasuti âllomâs es a pusztitâs 
nyomai mâr eszunkbe juttattăk, hogy ezut- 
tal nem bâkes kirândulâsrol, avagy tanul- 
mănyutazâsrol van szo. Ide mâr kozâkok 
lâtogattak el es nekiink idegen tolako- 
dokkal gyiilolt ellenseggel kell szembe 
szâllni es rendet csinâlni.

A vâros kozvetlen biztositâsa volt elso 
feladatunk s az ezredparancsnoksâg egy 
teljesen iiresen hagyott kocsma helyisegben 
iitotte fel tanyâjât. Az ejjel beerkezo elso 
jelenteseket egy szâl gyertya vilâgânâl a 
legfesziiltebb figyelemmel, sot gyermekes 
kivâncsisâggal lestiik, melyek kiilbnbozo 
megvilâgitâsban keletrol elonyomulo orosz 
gyalogsâgrol szoltak.

Miutân eddig csak fogoy- vagy sebesiilt- 
szâllito-vonatokkal talâlkoztunk, melyek- 
ben orosz gyalogsâg volt lâthato, egtem a 
kivâncsisâgtol, vajjon milyenek lehetnek a 
harckepes muszkâk? Az eddig halottakbol 
kdvetkeztetve, sokat nem Vârtam toliik.

Igy tartott ez a vârakozâs ket napig, 
anelkiil, hogy valami lenyegesebb dolog 
tortent volna s mâr-mâr azt hittiik, hogy 
oszi gyakorlaton vagyunk; epp ilyen szep 
szeptemberi napok voltak az egy ev elotti 
csehorszăgi gyakorlatokon is, ahol azonban 
nem âdâz ellensegek âllottak egymâssal 
szemben.

De a jelentesek mind surubbek lesznek 
s tobbek kbzott arrol is szolnak, hogy a 
kornyek lakossâga a kertek keriteseit bont- 
ja, amerre az oroszoknak kell majd elo- 
nyomolniok. Hogy ezekkel barâtsâgos târ- 
gyalâsba nem bocsâtkoztunk, talân monda- 
nom sem kell.

Vegre harmadnap delben a tâvolbol hall- 
hatok lettek az elso âgyulovesek, melyek 
mindig erosebben hailatszottak s a kek eg 
hâttereben megpillantottuk az elso srap- 
nell fustfelhoket.

Teljes harckesziiltsegben vârakoztunk 
meg egy napot, mialatt a kozelben folyo iit- 
kozet hullămzâsât hallgattuk. A puskaropo- 
găs ugyanis, melybe az âgyudorgesek bele- 
vegyiiltek, hol tâvolodott, hol kozeledett. 
Estere, mire a tiizeles alâbbhagyott, gyo- 
nyorii oszi ejszakânak a sotetjeben eloszftr 
volt alkalmunk lâtni a messzesegben es a kor- 
nyeken oriâs felkbrben ego falvak piros, 
veszteljes fenyet. Mâsnap delben vegre a 
vârva-vârt parancs megerkezett es ugy szo- 
lott, hogy „Az ezred R . . .-n keresztiil 
nyomuljon elo es M. tâbornok csoportjânak 
harcât tâmogassa!" Miutân a legutolso 16- 
szerkocsi is parancsot kapott, elindultunk. 

IA hâzakbol kibontakozva siirii, nagy kiter- 

jedesu erdon kellett âtmennunk, mely elott 
szelesebb, lazâbb alakzatot vetliink fel, hogy 
meglepetes eseten is — ami erdoben nem 
ritka — felvehessuk azonnal a harcot.

Âm az erdoben 10 meter szeles es mely 
patakra bukkantunk, melyen ât egyetlen hid 
vezetett es igy a legnagyobb rendben betar- 
tott szeles alakzatbol a hidra kellett tomo- 
riilni es pedig gyorsan, hogy minei elobb a 
tuso parton legyiink.

Alig mentek ât az elso osztagok a hidon 
s az oroszok nem vârt modon iidvozoltek 
minket, nfnt uj vendegeket. Eles fiityiiles, 
bugâs a levegoben es pontosan a fejiink 
felett hatalmas csattanăssal robbant szet az 
elso srapnell; felejthetetlen felelmetes kep 
volt, bâr a legnagyobb kozonnyel fogadtuk. 
A delutâni napfeny az eros villanâst csak 
fokozta es impozânsan tiikrozte vissza.

„Fekiidj!“ — hangzott az osszes parancs- 
nokok ajkârol a vezenyszo, hogy kisebb cel- 
feliiletet mutassunk. Az elsot kovette a mâ- 
sodik, a harmadik, s ugy tovâbb a tobbi —- 
valamennyi a hidra pontosan belove. Kis 
rendezkedes utân âltalânos ,,Elore!“ ve- 
zenyszora a leheto leggyorsabb iitemben 
foiytattuk elonyomulâsunkat, hogy az oro
szok tuzkorletebdl kijussunk.

Ez az egyediili es legbiztosabb orvossâg.
Pâr pere mulva mâr a legkedelyesebb 

hangon utânoztam a srapnellek fiityuleset, 
amire derek legenyem megjegyezte:

— „Ne hivjuk Fohadnagy ur, mert mind- 
jârt megjelenik",

Igaza volt, de ez mâr a hâtunk mogott 
robbant s vigan neztiink vissza a fâk fdlott 
joi lâthato jellegzetes fiistgomolyagokra, 
melyek mâr nem tehettek bennunk kârt. A 
patak mellett epiilt malom tulajdonosa 
azonban, akinek a reven az oroszok kiilon- 
bozo jelek utjân olyan pontosan ertesiiltek 
joveteliinkrol, biinteteset ki nem keriilhette.

Most mâr zavartalanul foiytattuk litun- 
kat, mig be nem esteledett. A sotetseg s a 
siirii erdoben valo bizonytalansâg ovatos- 
sâgra intett s a legnagyobb csendben, las- 
san kozelitettiik meg a tulso erdoszegelyt, 
meg suttogni sem volt szabad; itt-ott meg 
hailatszottak egyes lovesek es lelekzetiin- 
ket visszafojtva vârtuk a puhatolodzâsra ki- 
kuldott jârorok jelenteseit.

Ezek egyike jelentette, hogy a kozelben 
sajăt csapataink vannak, mig vegre kolcso- 
nos ,,hallo! sajât csapat!" kiâltâssal egymăs- 
sal erintkezesbe leptiink. A legidosebb csa- 
patparancsnok erre âtvette a vezetest s ro- 
vid ido multân parancsot kaptunk felada
tunk kivitelere, ami fâradsâgos elokesziile- 
tet igenyelt: „A kiutalt erdoszegelyen szivos 
ellenâllâsra berendezkedni es az âllăst el- 
lenseges tâmadâs ellen feltetleniil tartani!”

A legnagyobb szerep ketsegteleniil a kis 
gyalogsâgi âsonak jutott, ami a modern 
hâboruban a puska utân a katonânak legfel- 
tettebb kincse.

Embereink pâratlan iigyesseggel es kitar- 
tâssal dolgoztak. Ejjel 1 orâtol reggel 3 
ârâig minden szâzad pompâs fedezeket âsott 
magânak a megszabott vonalban s hogy az 
orosz âgyuk se tehessenek kârt, galyakbol 
es foldbol u. n. srapnell-ernyok keszultek a 
loveszârkok tetejere. Serenyen folyt a mun- 
ka az âllâs elott is, hol a surii bozotot tompa 
csâkânyiitesekkel irtottuk s a galyak re- 
csegve, ropogva engedtek az eroszaknak, 



hogy a muszka lâttatlanul meg ne kozelit- 
hessen. Mindez termeszetesen a legnagyobb 
sotetsegben, mert semmifele vilăgossâgot 
gyujtani nem volt szabad, nehogy arulbnk 
legyen.

Csaknem pirkadt, mire a magunkkal ho- 
zott falat kenyernek es konzervnek az el- 
fogyasztâsâra gondolhattunk es embereink 
felorâra elszunnyadhattak, mint aki munkâ- 
jât jol vegezte es teljes lelkinyugalommal 
nez bârmiyen ellenseges tâmadâs ele.

Hajnali negy orakor hatalmas âgyutuz- 
zel iidvozoltiik a meg nagy tâvolsâgon meg- 
jeleno oroszokat, kik hasonlokeppen kivân- 
tak nekiink jo reggelt; tiizersegi âllăsainkat 
kerestek, de eredmenyteleniil. Ezzel meg- 
kezdodott az âgyubombblesek szakadatlan 
sora, amely vâltozo hevesseggel folyt szii- 
net nelkiil egesz napon at. Srapnellek es 
grânâtok bugva szeltek fejiink felett a 1 eve- 
got es robbantak irtozatos erovel korulot- 
tiink, mig mi fedezekiinkben meglepo nyu- 
galommal beszelgettunk a legkbzbmbosebb 
temâkrol. A verofenyes oszi napban csak 
olykor-olykor lettiink figyelmesek a fblot- 
tiink megjeleno ellenseges Jrepiilogepekre, 
amelyek azonban az erdo miatt nem sokat 
lâthattak beloliink.

Delelott 11 orakor azutân nem kis oro- 
miinkre megjelentek az aliasban mozgo- 
konyhâink, melyeket a legkevesbbe sem za- 
vart az âgyutiiz, hogy hozzânk elorejuthas- 
sanak es a legenyseg joleterol gondoskod- 
janak. Mâr Nepoleon azt mondotta, hogy 
ehes hosok nincsenek.

Miutân embereink felvâltva elfogyasztot- 
tâk joetvâggyal az izletes gulyâslevest, is- 
met elfoglaltâk helyeiket, mert a kovetkezo 
orâk mâr feszult figyelmet es egesz embert 
kivântak; s csakhamar kbzelebbi tâvolsâgon 
lathatbk lettek az orosz rajvonalak.

Ekkor lâttam elbszor, hogy fiatal hon- 
vedtiizersegiink mily kivâloan megâllja a 
helyet es mily bâmulatos pontossâggal 
pusztitja az egyszer celbavett ellenseget. 
Mâr szabadszemmel is lâthato volt egy elo- 
nyomulo orosz rajvonal, mely alig ugrott 
fel, hogy eloreszokjek, srapnelljeink egesz 
sorozata ârasztotta el. Centimeternyi pon- 
tossăggal ep fejiink felett robbantak a lo- 
vedekek es jbl lâthatoan szortâk a gyilkos 
golyokat felejiik. Nem telt bele pâr pillanat 
s a rajvonal nem volt tobbe. Helyen borzasz- 
to fiist es porfelhb s az eletben maradottak 
— mindbssze egynehânyan — eszeveszetten 
futottak vissza es szejjel minden irânyba. 
A tovâbbi elonyomulâstbl egyelore elment 
a kedviik.

Deli 12 bra fele eldordiilt az elso puska- 
loves es ettol kezdve bo alkalom nyilt a cel- 
lbveszeten tanultakat ertekesiteni. Bajtâr- 
saim is a legjobb hangulatban egy-egy pus- 
kât veve, szemeltek ki elbre biztos talâla- 
taikkal âldozataikat, mig vesztesegeink alig 
voltak. Most lâttâk embereink, hogy az ej- 
szakai nyugalmat nem hiâba âldoztâk fel s 
a jo fedezek megbecsulhetetlen. Vigan fii- 
tyiiltek korulottiink az orosz golybk s a fâk 
kerge, a szâraz levelek es galyak recsegve 
engedtek a borzaszto erovel sivito acelolom- 
nak.

A tiiz vezetese nem kivânt sok beavatko- 
zâst. Egymâsutân bukdâcsoltak fol az oro- 
szok koziil, akik megprobâlkoztak elbre- 
jutni, into peldâjâul a tobbieknek.

Annâl nagyobb fejtorest okozott egy 
eleinte erthetetlennek lâtszo rejtely.

Sajât balszârnyunkrbl ugyanis lihego 
ktildonc fut hozzâm s jelenti:

— ,,Jobb szârnyunkon levo embereink a 
sajât balszârnyat veszelytfztetik, mert surii 
golyozâporban vagyunk ebbol az irânybol!" 
— s mutat a jelzett irânyba. Azonnal kiug- 
rottam fedezekembbl s a jobbszârnyon tar- 
tbzkodo ezredparancsnokomhoz futottam, 
s a dologrol jelentest teve, kerlem a jobb 
szârny elorerendeleset. Ez a kivânt gyorsa- 
săggal meg îs tortent, de nem jârt semmi 
eredmennyel.

Most pillantottuk meg vegre egy nem 
messze levo fân az orosz geppuskât, ami a 
zavart okozta, de termeszetesen sokâig ott ! 
nem maradhatott, Mint utolag kideriilt, ez 
mâr azon ejjel fel volt helyezve a fâra, mi- I 
don az âllâst megszâllottuk.

A tiizharc azutân sziintelen hevesseggel 
folyt tovâbb, mig a reânk borulo sotetseg a 
puskaropogâsnak es âgyuzâsnak veget nem 
vetett.

Hatonoi hlrek.
Februâri eloleptetesek.

Jovo ev februâr havâban a tâbornoki, va- 
lamint a torzstiszti es fotisztikarban a had- 
vezetoseg ismet elolepteteseket tervez.

A tâbornoki karban vezerornagyokkâ az 
1911. ev julius ho 7. ranggal biro Iovag Hoen 
ezredesig bezârolag.

Ezredesekke az bsszes 1912 november 1-ki 
ranggal biro alezredesek, alezredesekke az 
bsszes 1912 mâjus 1-ki ranggal biro orna- 
gyok, ornagyokkâ az 1905 november 1-ki 
ranggal biro szâzadosok, szâzadosokkâ az 
1910 november 1-ki ranggal biro fohadna- 
gyok, fohadnagyokkâ az 1913 mâjus l-vel 
biro hadnagyok eloleptetese tervbe van veve.

*
Egyevi onkentes osztagok felâllitâsa.

A honvedelmi miniszter rendelete folytân 
a jelenleg elso katonai kikepzes alatt âllo 
azon e, e. bnkentesek, kiknek tart. tisztte 
valo alkalmassâga remelheto, 1915. evi jan. 
1-tol februâr 28-ig Budapesten ket osztag- 
ban egyesittetnek es pedig az elso osztag: 
Aschenbrenner Mihâly 30. gy. e. szâzados, 
a mâsodik osztag: Wagner Geza 19. gy. e. 
fohadnagy parancsnoksâga alatt.

Mindket osztag januâr 1-en alakul meg, 
minek folytân az bnkentesek es a vezenyel- 
tek a kiilâllamokrol december 31-en Buda- 
pestre indittatnak utba es az elhelyezesi kor- 
letben valo jelentkezesre utasittatnak,

Szakaszparancsnokokul a harcteren hosz- 
szu ideig reszt vett t'sztek osztatnak be, 
akik tapasztalataikat a rovid kikepzesi ido 
alatt teljes mervben ertekesithetik.

Elhelyezes: VIII., Trefort-utca 8. Tanâr- 
kepzbintezeti gyakorlo fbgimnăzium. (Tele
fon: Jozsef 5—61.)

Jjs

Kinevezesek.
A budapesti honved keriileti parancsnoka, 

a budapesti 1. honvedgyalogezred potzâszlo- | 
alj âllomânyâbol Miho Kâlmăn, Jeszenszky 
Mihâly, Scheiring Kâroly, Bresslauer Mor, 
Mobr Kâroly, Varasdy Dezso, Zatkalik Fe- 

: rene, Torok Zoltân, Bukszerhoffer Lajos,

Horvâth Istvân, Weisz Gyula. Szen’.peterx 
Jânos, Tarr Aladâr, Sugâr Gyorgy. Rajeczky 
Tivadar, Vâsârhelyi Lajos, Droppa Antal, 
Foldvâri Frigyes es Fiiredi Ferenc tartale- 
kos hadaprbdokat tartalekos zâszlossâ: 
Beyer Jozsef, Gaal Gyula, Frimmel Jeno, 
Klein Ferenc, Pamlenyi Sândor, Chriastelly 
Zoltân es Morvai Sândor tart. hadaprod- 
jelolteket: tart. hadaproddâ nevezte ki.

«
Lovas tartalekos fiszti iskola.

A honvedelmi miniszter rendelkezese 
alapjân a honved lovassăg egyevi onkentesei 
reszere 1914 december 30-ân a Ludovika 
Akadem'ăban Budapesten egy tartalekos 
tiszti iskola lesz felâllitva.

Hallgatbk: az 1—9. honved huszârezredek 
potszâzadainâl levo e. e. bnkentesek es ha- 
sonlo kepzettsegii karpaszomâny viselesere 
jogosult nepfblkelok es a hâboru tartamâra 
onkent belepettek, akik tartalekos tiszti ki- 
kepzesre torekszenek es ugy osszegyenise- 
giiknel, mint eddigi magatartâsuk es elert 
kikepzesi fokuknâl fogva remenyt nyujtanak 
arra, hogy beloliik alkalmas tartalekos t'sz
tek vâlnak.

Az iskola elorelâthatolag 1915 mârcius 
31-ig tart.

A „Wienerwald“ szanatorium- 
tudobeteg gyogyintezet az also-ausztriai 
Pernitz melletti Ortmannban, tiidbbeteg tisz- 
tek reszere 20 âgyat bocsâtott rendelkezesrs, 
a felvett szemelyek utân teljes ellâtâssal 
napi 4 koronâert. E helyekre az elojegyzest 
a becsi Militărkommandonâl kell bejelen- 
teni. A felvetelre valo jogositvânyt elozoleg 
a becsi Garnisonspital Nr. 1-nek kell bizo- 
nyitani.

Karâcsonyi ajândekok a rajvonalban.
Mint lapunk olvasbi elbtt ismeretes a 

budapesti honvedkeriileti parancsnoksâg a 
teriileterol a harcteren kiizdo katonâi re
szere karâcsonyi ajândekokat gyujtott. 
Orommel tudatjuk, hogy a kbzonseg âltal 
oly nagy lelkesedessel osszegyiijtott ajânde
kok katonai fedezet mellett idejekorân el- 
erîek a rajvonalban kiizdo harcosokat. Leg- 
kozelebbi szâmunkban alkalmunk lesz resz- 
letesen beszâmolni a deli, valamint az esza- 
ki harcterre kiidott szeretet-adomânyokrol.

*
Nepfolkelok behivâsa.

A honvedelmi miniszter intezkedesere a 
nepfolkelesre kotelezetteknek âltalânos be
hivâsa folytân, mindazok a nepfolkelesre 
kotelezettek, akik az 1887., 1888., 1889. es 
1890. evben sziilettek es az 1914 november 
16-tol december 31-ig terjedo idoben meg- 
tartott nepfolkelesi bemutato szemlen vagy 
a kesobbi utobemutato szemlen nepfolkelesi 
fegyveres szolgâlatra alkalmasnak talâltat- 
tak, a nepfolkelesi igazolvănyi lapon feltiin- 
tetett m. kir. honvedkiegeszito, illetoleg cs. 
es kir. kiegeszitesi keriileti parancsnoksâg 
szekhelyere 1915. evi januâr ho 16-ân nep- 
folkelesi tenyleges szolgâlatra bevonulni 
tartoznak.

A fent meg j el olt evfolyamokhoz tartozo 
es a szatmâr-nemetii, beszterczebânyai, kas- 
sai es egri m. kir. honvedkiegeszito parancs- 
noksâgok teriileten tartott bemutato szemle 
alkalmâval alkalmasnak osztâlyozott; de 



nepfolkelesi igazolvănyi lappal el nem lătott 
nepfolkelesre kotelezettek ugyanezen napon 
a tartozkodâsi hely honvedkiegeszito pa- 
rancsnoksâgâhoz vonulnak be.

Azon osztrăk honossâgu alkalmas nep
folkelesre kotelezettek, kik Galiciâban, vagy 
Bukovinâban birnak illetoseggel, tekintet 
nelkiil a nepfolkelesi igazolvănyi lapon fel- 1 
tiintetett kiegeszitesi keriileti parancsnok-1 
sag szekhelyere, 1915, evi januâr ho 16-an a 
tartozkodâsi hely szerinti cs. es kir. kiege
szitesi keriileti parancsnoksâg szekhelyere 
tartoznak bevonulni.

Ugyancsak 1915. evi januâr ho 16-an be
vonulni tartoznak a nepfolkelesi igazolvănyi 
lapon feltiintetett kiegeszito parancsnoksâg 
szekhelyere, azon 1894., 1893. es 1892. evi 
sziiletesii nepfolkelesre kotelezettek, akik al- 
kalmasnak osztâlyoztattak es bărmely okbol 
eddig nem vonultak be; nepfolkelesi igazol
vănyi lappal el nem lătott ezen nepfolke
lesre kotelezettek a tartozkodâsi hely sze- - 
rinti kiegeszito parancsnoksâg szekhelyere 
tartoznak bevonulni.

A bevonulok meleg takaroval, meleg also- 
es felsoruhâval, kotott ujjas mellennyel, 
teii kabâttal, erds lâbbelivel, evoeszkozzel, 
evocseszevel, hâtizsâkkal es ket napi ele- 
lemmel vonulnak be.

A bevonulâs alkalmâval a nepfolkelesi 
igazolvănyi lap birtokosa a vasutakon a III. 
osztâyon ingyen utazik; ezen nepfolkelesi 
igazolvănyi lap azonban a vasuti âllomâson 
joval a vonat elindulăsa elott az âllomâs 
jegypenztârănăl lebelyegzendo.

Azon alkalmasnak talălt nepfolkelesre ko- 
telezetteket, kik reszere nepfolkelesi igazol
vănyi lap nem âllittatott ki, a kozsegi elol- 
jârosâg ingyenes vasuti utazâsra jogosito 
igazoio jeggyel lâtja el.

Azon behivott nepfolkelesre kdtelezett, 
aki a kituzott hatâridore es helyre be nem 
vonul, karhatalommal vezettetik elo s a ka- 
tonai behivâs irânt tanusitott engedetlenseg 
megbiinteteserol szolo torvenycikk ertelme- 
ben ket evig terjedheto bortonnel biintet- 
tetik.

•
Utobemutato szemlek.

A m. kir. honvedkiegeszito parancsnok- 
sâgok szekhelyein 1915. evi januâr 4-en es 
5-en, valamint januâr 25-en, 26-ân, Buda- 
pesten pedig januâr 7-en, 8-ân es 9-en, vala
mint januâr 25-en es 26-ăn utobemutato 
szemlek tartatnak.

Ezen utobemutato szemlen megjelenni 
tartoznak mindazok az 1878-tol bezârolag 
1890. evig terjedo idoben es az 1894., 1893. 
es 1892. evben sziiletett nepfolkelesre kote- 
lezettek, kik a folyo evi november ho 16-tol 
december ho 31-ig tartott nepfolkelesi be- 
mutato szemlere behivattak s ott bârmi ok
bol nem jelentek meg.

Ezen nepfolkelesre kotelezettek osszeirâ- 
suk es a bemutato szemlen valo megvizsgâ- 
lâsuk irânt teendo intezkedes vegett ă tar- 
tozkodăsi kozseg (vâros) eloljârosâgânâl 
haladektalanul jelentkezni tartoznak.

Lâbadozo osztagok.
A harcterrol hazatert es korhâzi âpolăst 

măr nem igenylo legenyseg a hadvezetoseg 
iidvos rendelkezese folytân mâr nem jut 
magânâpolâsba, hanem azokat lâbadozo

osztagokban egyesitik, ahol a kello orvosi 
feliigyelet mellett elmeleti oktatâsban is re- 
szesiilnek. — Igy elerjiik azt, hogy a korhâ- 
zakat mentesitjiik a lâbadozoktol es ott he- 
lyet adjunk a korhâzi âpolăsra szorulok re
szere; viszont pedig a legenyseget sokkal 
jobb orvosi feliigyelet alâ helyezhetjiik, | 
mintha magânâpolâsba jutnânak.

Budapesten eddig 3 lăbosztag telj esitette 
hivatâsât, most pedig arrol ertesiiliink, hogy 
meg ket lâbadozo osztag felâllităsât vettek 
tervbe.

Magyarorszăg aroszfOIdi baratai.
Egy igen figyelemr-emelto ropirat keriilt 

az idei karâcsonyi konyvpiacra- Szere- 
n-yen, reklam nelkiil. târgyâhoz hiven. re
lent meg. Es hogy mi is megemlekeziink e 
heiyen, tessziik ezt azert. mert amint e ro- 
vid ismertetesbol lâtni fogjuk. ugy az! 
oroszorszâgi belso âllapotnak, vatariimt a 
mi hadseregeinknek Galiciâban. augusztus 
hoban tett visszavonuho m-ozdulatainak a 
nagykozbnseg âltal valo telj-es megertese- 
hez okvetleniil sziikseges annyi, mennyit I 
ebben az Ukraina kek-sârga netmizeti szii- 
neivel diszitett tâblâju fuzetben talâlunk. 
„Ukraina es az ukrainaiak — Magyaror- 
szâg oroszfoldi baratai" a cime s iroja Rud- 
nickij Istvan dr., a lembergi egyetem fold- 
rajz-tanâra. az ukraincek kivâlo kutatoja 
es ismeroje. A kiadd „Ukrainai Egyetemes 
Nemzeti Tanacs" Szemere Miklosnak 
ajânlja fel e rniivet. ,,az ukrainai nelnwt 
lelke megertojenek es nagy joakarojanak."

Mindenekeldtt azzal belli tisztaban len- 
niink, hogy kik is valoban az ukrainaiak? 
Europânak az a 34 millio lelket szâmlâld 
nepe, imiellynek zome Oroszorszâg deli re- 
szeiben 1’akik es hivatalosan, de helytelc- 
niil kis-oroszoknak nevez az oro-sz hata- 
lom. Hazânk eszakkeleti vârmegyeiben, 
ugyszinten Galiciâban es Bukovina eszaki 
feleben ruten. rusznâk etaevezes -alatt is- 
merjiik oket. E valamikor onallo nemziet 
hatârai roviden a kovetfciezok: a Duna 
Szulina âgâtol s Ismail vârostol a Dnyesz. 
t-er hosszâban Novosziellicân ât hazânk ha- 
târâig huzott vonal alkotja a del'nyugati > 
hatart. Itt a Visso es Tisza, valamint a Gu-1 
tin-hegyseg menten. Beregszâsz—Mun-' 
kâcs—Bârtfân keresztiil, a Poprâd folyo 
a hatâr, mely Galiciâban Keletre fordul 
a San-folyoig. Nyugat-Oroszorszagban 
eszaknak halad Lublin mellett fel Bjelosz- 
tokig, ahonnan keleti irânyban Kiew. Char- 
kow feleitt csaknem a Don-folyoig huzott 
egyenes kbriilibelui megadja eszaki hatâ- 
rât. Kjeleten is a Dant mondhatjuk hatâr- 
nak azzal, hogy ennek a torkolata alatlti 
Kuiban-videk is Ukrainâihoz tartozik. Az 
itt vazolt nagy teriifeten laknak az ukrain
cek-

A ropirat nagyjâban ismerteti az ukrain
cek egesz. tortenelmet. Arrol a neprol ta
lâlunk bo tajekoztatbt, amelyrdl a szakko-' 
rok kivetelevel, Europa kozvelemenye ed
dig jbformân semrnit sem tud'otit. Fejlode- 
senek gyokerei a korai kbze'pkorba niyul- 
nak visszia, mint mas europai nemizeteke, 
d'e crug ezek fejlodesi folyamata allando 
6s szakadatlan volt, ad dig Ufcrainat ebben

meggatollta fdldrajzi fekvese ott Âzsia kii- 
szofcen. A mai orosz âllam alapitoi az uk
rainaiak voltak- Aki hozzaiuk ftartozott. 
az felvette a Rusz nevii legnagyobb torzs- 
neik a nevet s igy ruszkijnak mondta ma- 
gat. Veliiik rokonnyelvii, de mâs szlâv taj- 
tâju nep lakott ugyan mâr akkor is toliik 
eszakra is, a mai Moszkva videken. A 
Rusz, ruszkij nev tehât polifikai hovatar- 
tozâst jel'entett es pedig a delit. Kesobb. 
mikor az eszakiak nagyon efezaporodtak, 
akkor e ket csoport sokkal erdseb'b formâ- 
ban is kulonvâllik ugy, hogy a XI- sziâzad- 
tol mâr ket orosz âllam van, eszafcon a 
nioszkvai. delen a kiewi fejedelemseg. Es 
hogy mennyire nem tekintettiek egymâst 
testvernepnek, bizonyitja a gyakori elet- 
halâlharc, mely idok multân s kulfânbbzo 
okokbol ktfolyolag odavezetett. hogy a 
deli gyengebb torzs vegre is a masik ural- 
ma alâ keriilt.

Tdrtenelmukbdl igy megtudjuk azt a 
meglepo dolgot. hogy az ukraincek a tu- 
lajdonkepeni oroszok es az also -orosz al- 
l'amalapitok, s hogy a most niagy-oroszok- 
nak, irroszkovitaknak nevezett nep nem 
egyeb, mint az ukraincekbbi kiszakadt es 
mongol-finn elemekkel boven keveredett 
szlâvsâg. Es mindezt tudomânyo-san is iga- 
zolja a szerzo, termeszetesen csak oly me- 
derben, amennyire -egy ropirat beretei ezt 
megengedhetik- Ugyauilyen meglepo s 
mindezid'eig csak szakkorokben ismert 
teny az is, hogy az ukrainceknek nyelve 
is kiilonâUd az u. n. oro-sztol. Mert a forte- 
net folyaimân megjeleno ,,orosz“ iro-dahni 
emlekekbol rogtdn meg lehet âllapitani a 
XII. szazad1' ota, hogy melyik az ukrainai s 
melyik „oro-sz". Amint kulturâban s nyelv- 
ben is kiilon alLtak egymâstol igy az iro- 
daltauk is kettă valt. A ket nyelv fcozott a 
kiilonbseg ol!y nagy, mint a hollandus 
es a nemet nyelv kozoitt es pedig 
neml annyi csak, mint a plaitt- es hoch- 
deutsch kdzott, amint ezt a muszkia hiVa- 
-talos korok affitani szeretik- Rokonok. de 
n-ern -azonos nepek, s egyimiasf nehezen er- 
'tik me-g. Ezt igazolta az elfogulatlan tudo- 
sdkbol âllb szenitpetervâri akademia is, mi- 
don 1905-ben egy a kormanyhoz intezett 
memorandumaban tekintellyenek egesz su- 
lyâval fogiait -e mellett âllâst es 
csak azote, szabadiult fel -ott -az ukrainai 
nyelv az orosz bilincsekbbl.

A nemzietisegi ontudait ebredese, mint 
Europa legtobb âllamâ'ban, itt is a XIX- 
szazad ellejer-e esik. Enniek sok etofutârja 
ufân fellep vegiil Sevcsenko. a nagy kblto. 
az ukraincek Petofije, aki ncvncsa-k felVi- 
lâgosi’toja volt nepenek es az ukraincek 
tobb -szazados îethargiâjâbol feJrâzdja, ha
nem nagy jelentosege meg -abban is kutoi- 
nâl. hogy kdlteszeteben an-n-yi progitesz- 
sziv gondolat es eszme •sugalmazojia, hogy 
azokrtak keresztiilvitefe -tel’jes es fcesz po- 
htikai es kulturâiis programmi egy nemzet 
reszere. Sevcsenko h-atâsa a XIX- szazad 
nagy -dembkratiku-s irânyzatânak segitse- 
ge mellett uj erore juttatta ezt a tisztân de- 
mokratiikus nemzetet, aimelynek arisztok- 
râciâjât a lengyel es az orosz szivta fel. 
Es eppen ez a legnagyobb ereje az ukrai- 
nlizmusnak, hogy gyokeret tudott er-eszte- 
n-i a nagy tomegbe, eldszor. a nepnyelv 
hasznâlata âltal, mâsodszor, a tom-egre





valo demokratikus ■eszmeik haitâsâval- 
Ezien az allapon fejlodloltt ki az ukraimizmus, 
mely az, 1870-es eveikilg csak kuSturjelfegu 
volt, de azota politikaivâ is emellkedeit. Az 
ukanainizmust, meg intenzivebben az ausz- 
triai rutenek fejl'esztet'tek ki, mert itt sza- 
bad miozgâsuk volt, eltentetben Oroszor- 
szâggial. hol a kormâny 1876-ban betiltotta 
niyeîviik hasznalatat. Megsziint a sajte, be- 
zârtâk a tempfomakai es az iskoJakat is. 
Az ukrainai kultur-erok igy azutân. az 
orosz âllamisăgot megdomteni kivano nihi- 
lizmusho’z csiatiJakozkaik, de a Iegutebbi eV- 
tizedekben — megerezve az osztrâk uk- 
raincek kulturmumkâjăt —■ visszatertek aj 
hetyes eredeti allapra. De az ,,orosz hiva- 
tallos kldrdk“ sohia -egy pilianatra nem vet- 
tek le szemiiket az ausztriai rutenekrol. I 
Es igy tortent azutân, hogy mikor az osz
trâk rutenek ma-gukra nezve serelmesnek 
talâltâk egyben es rnasban a lengyelekkel 
szemben meliozesiiket, a cârizmus el-erke- 
zettmek Hât-ta a pillanatot a ruszofl izgatăs 
bujtogaitâsâra. Tortent p-edig ez a mult 
sziâzad hetvenes eveiben. mikor egyre ter- 
jedt a ruszofilizmus a galiciai ruten ertel- 
miseg kozdtt es pedig mint vissza-hatăs a 
fengyel nyomâs elfcn- Es a awostarai hâbo- 
ru legelso nap.iainak tortenete mutatja, 
mennyire tervszeriileg iiztek az orosz agi- 
tâcidt. Ez az izgatăs a legintenzivebb volt 
a brodi—lel.T.berg—szokali vonalon es elio- 
keszitette az uitat az orosz seregek szâ- 
mâra.

De hogy Ausztriâban milyen boldogan 
elmek az ukraincek, bizonyitja az a sok 
kuliturâliis intezmenyuk, amely felett ren- 
dielkeznek. 3000 rutennyelvu nepiskolajuk, 
kb. 100 polgâri es 43 kbzepiskolajuk es a 
lembergi es csernovici egyetemen 14 tan- 
szeSkjiik; -minden faluban olvasokorok. ta- 
karekpenztârak es egyeb kozjotetemenyi 
intezmenyek vannâk. Ez.ze,I szemben j 
Oroszorszâgban. regi anyafoldjiikdn — jo-' 
formări semrni. Ez az igen szeles lâtekorii 
es fejtegetesu ropirat is vegeredmienyben 
od'akonkludlal, hogy az ukrainaiak is ama 
szlâv nemzetekhez ta-rtoznak. amelyeknek 
kbzvetteniil erdekeben âlil Oroszorszâg 
meggydngitese, vaigy vegleges veresege-

Schmidt Tibolt dr.

ELOFIZETES1 FELHIVÂS.
A Kiiliigy—Hadiigy hetiszemle, magas 

szinvonalu, friss es erdekes katonai hetl- 
lap, mint ilyen a magyar sajtoban egyet- 
len. Osszefoglalja a het folyamdn tortent 
hadiesemenyeket, azokat vdzlatokkal il- 
lusztrâlva, szakszeriien magyarâzza, ha- 
mis hireket câfol, anelkiil, hogy az igazsd- 
got leplezne, tâjekoztat es felvildgosit; 
reszletesen foglalkozik a hâborut kisero 
minden jelenseggel, a kiilfdld hangulatd- 
val, a tărsadalom munkâjâval; eldfizetol- 
nek katonai tandcsokat ad, hadbavonult 
hozzâtartozoirol hireket szerez es ad.

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

Mutatvănyszămot szivesen kiild a kiado- 
hivatal.

Reflektor.
O JUVENALIS

hires mondâsa: „Nehez szatirdt nem 
irni“, megforditva ăll măr: ,,Nehez sza
tirât irni“, mikor minden ugy van jol, 
ahogy van. Mindenki teljesiti hazafias 
kdtelesseget: a katonâk harcolnak, a 
nem katonâk drukkolnak, de mindenki 
egyert: a vegleges, szent es nagy gyo- 
zelemert. Hogy mi lesz aztdri? Ki tud- 
nd azt megmondani. Ha a tettek kora 
mm is erkezik el rdglon, annăl bizo- 
nyosabban feltdmad a kritika, mely 
mindennek, mi holt es eleven, neki 
megy majd, hogy bebizonyitsa: hogyan 
volna meg jobban. A sok „volndtol" 
lesz tele minden njsâg es akikre ma- 
gasabb hadi cel vagy az ovatossdgot 
szolgâld cenzura most meg nyelv- es 
tollbeklyot rak, akkor majd szabadon 
szur, vdg es licankol. Ma valahol 
csdndben meglapul, de mâr szorgal- 
masan gyiijti a sujto es szigoru kritika 
adathalmazdt. A hos hadvezerek es 
vitez katonâk mâris sohajtozhatnak:

— Ments meg uram isten a kritikus 
jobardtoktol! Az ellenseggel meg csak 
elbânunk valahogy, de a kritika sujto 
dorongjdval szemben nines egyeb fegy- 
veriink, mint az, hogy felenken meg- 
kerdezziik:

— Miert nem csinalta Urasdgod 
jobbari?

A vâlasz er/V tobbnyire ez lesz:
__ En csak pottartalekos voltam es 

nem idbornok. En nem voltam tettek- 
kel tenyezo . . .

Helyesen beszel a tisztelt ur, csak 
azt nem erti meg a mi katonaesziink, 
hogyan lehetseges az a boldog polgâri 
vilâgban, hogy a tăbornok urakbol 
lesznek az utolsok es a pottartalekos 
tudosokbol az elsok?

°<P

© REFLEKTOR
jătekunk most ide gen terrenumra siit 
es amit vilâgânâl olvasunk: azt nem 
mi mondjuk:

„Erzed, hogy ki a hâborurol beszel, 
niegvâltotta hozzâ a jogât, nemesak 
mint ujsdgird, nemesak mert mindig 
finoman tud irni es mindig azt veszi 
eszre, ami egy mai embert erdekel, 
de mint ember is. Testevel fedezi az 
igazsâgait: katonâinkkal a lovesz- 
ârokban hasal . . . Nem szinez, nem 
fest (nem lirizâl es irizai), alâzato- 
san magâba fogadja a dolgokat es 
feltârja. Nem vâg elibiik s nem ma- 
gyardz. Ezert hat rednk minden sora 
megragadoan. A harcteri motivumo- 
kat nem teremtetezi koriil jelzokkel, 
papircafrangokkal, stilvirdgokkal..." 

mas szdval: Fenyes Ldszlo hirlapiro 
az a fenyes kivetel, miben meg a mi 
Reflektorunk fenye sem taldl meg na- 
gyitva se hibăt. A „Vilâg" mondja rola: 
„nem lirizâl es irizdl", mint ahogy „li
rizâl es irizâl“, no meg ,,a harcteri mo- 
tivumokat kbriilteremtetezi jelzokkel, 
papircafrangokkal, stilvirdgokkal" a 
Vildg rendes haditudositoja.

fl hadsereg aranykdnyvEboL.
Gschwandtner Gyorgy 4. tâbori âgyus- 

ezredbeli szakaszvezeto iitegenek hadăllâst 
kellett vâltoztatni, hogy kedvezobb ăllăsbol 
gyalogsâgunkat az ellenseg pusztito ăgyu 
tiizetol tiizrohammal megszabaditsa. Az 
ăgyutaligâkat az ellenseg leghevesefab ke- 
reszttiizeben kellett elore hozni. Gschwandt
ner szakaszvezeto egyik taligăt a mâsik 
utân iigyesen az âgyukhoz hozta es dacâra 
sulyos fejsebesiilesenek es a hozzâ intezett 
felszolitâsnak, hogy sebet kotoztesse be, 
mindaddig nem nyugodott, mig az iiteg fe- 
dezve az uj âllâsba nem hajtatott. (1. oszt. 
eziist vitezsegi erem.)

Hoffmann Adam nepfolkelo tizedes, cim- 
zetes szakaszvezeto, 38. vonatszâzadban 
ut-szemrevetelezesrol terven vissza, vonat- 
oszlopăt ___ kiilonosen az abban levo orszâ-
gos jarmiiveket — az ellenseg heves âgyu- 
tiize folytân nagy ziir-zavarban talâlta. Sza
mos fuvaros eppen azon volt, hogy a kifo- 
gott lovakkal menekuljon, Higadtsâggal es 
koriiltekintessel sikeriil Hoffmannak a nagy 
zavarban — az ellenseg oldoklo tuzelesenek 
dacăra — rendet teremteni es 50 jărmirvet 
biztonsâgba hozni. (2. oszt. eziist vitezsegi 
erem.)

Toth Imre 15. huszărezredbeli tizedes 
mint jârorparancsnok tbbb iitkozetben bâtor 
elszântsâgâval es fontos jelentesek megho- 
zatalâval tiintette ki magât. Az oroszok 
gyakran eltek azzal a csellel, hogy feher 
kendot lobogtattak es kezeiket egnek emel- 
tek, ezzel jelezve, hogy meg akarjâk magu- 
kat adni. Ily cselvetesnek Toth is feliilt es 
majdnem fogsăgba keriilt. Sikeriilt azonban 
magât jârorevel keresztiilvâgnia, sot ez al- 
kalommal meg nehăny fegyvert is zsakmă- 
nyolni. (2. oszt. eziist vitezsegi erem.)

Hollo Kâlmân 60. gyalogezredbeli ormes- 
ter tobb iitkozetben kivâlo es halălmegveto 
szemelyes bâtorsâgâval tiintette ki magât. 
Dacâra sebesiilesenek, az iitkozeteket ve- 
gigkiizdbtte es alărendeltjeinek, kiket mjn- 
den alkalommal koriiltekintessel vezetett, 
a derek katona tiindoklo mintakepet nyuj- 
totta. (1. oszt. eziist vitezsegi erem.)

Hosek Ferenc 11. dragonyosezredbeli 
szakaszvezeto (egeszsegiigyi altiszt) a leg- 
hevesebb ellenseges tiizben foorvosânak, a 
sebesiiltek biztonsăgba hozatalânâl es keze- 
lesenel kivâlo bâtorsăggal es rettenthetet- 
lenseggel segedkezett. (2. oszt. eziist vitez
segi erem.)

Goldschmidt Albin 3. gyalogezredbeli or- 
mester osztagât a kozăkok megtâmadtâk. Jol 
celzott lovesekkel azonban hamarosan visz- 
szavonulâsra kenyszerittettek az oroszok. 
Dacâra, hogy e hare alatt fâjdalmas sebet 
kapott, elso gondja sebesiilt katonâira irâ- 
nyult, kiknek segelyt nyujtott es csak az
utân hagyta sajât sebet bekotozni. (1. oszt. 
eziist vitezsegi erem.)

Duby Miklos m. kir. 18. honved gyalog
ezredbeli tizedes egyik iitkozetben kiilon- 
bozo ezredek legenysegebol 70 embert gyiij- 
tott ossze es ezekkel a tuleroben levo ellen- 
seget mindaddig feltartoztatta, mig sajât 
rajvonala egyenlo magassâgba ert. (1. oszt. 
eziist vitezsegi erem.)

Czetti Janos m. kir. 18. honved gyalog
ezredbeli szakaszvezeto a hare folyamân 

i osztagâval tartalekban âllott. Kesobb a



harcolo jobb szârny meghosszabbitâsâra 
kfildetett dore. Elohâladâsa kozben eros el- 
lenseges râj oldalba tămadta. Czetti oszta- 
gaval eloBb az oldalrol tâmado raj ellen 
fordult es azt visszavetette. Azutan paran- 
csâhoz hiven a jobb szârny meghosszabbitâ- 
sâra indult. Golyo âltal sulyosan megsebe- 
siilve, meg teljes ket orân ât harcolt es csak 
azutân kere'ste fel a segelyhelyet. (2. oszt. 
eziist vitezsegi erem.)

Maksumic Alija 4. bosz.-hercegovinai 
g.yalogezred szâzadkiirtose a harc alatt szâ- 
zadpâfancsnoka melîetf kiildonc volt. A szâ- 
zad rohamra indult es a szâzadparancsnok 
sulyosan rtiegsebesiilt. Maksumic szâzadpa- 
î aricsnokănâk sebet elobb bekototte, măjd 
vâllâra vette es a heves ellenseges tiizzel 
nem torodve, egy hatul levo egeszsegugyi 
jârorhoz vifte, mely jâror a sulyos sebesiil- 
tet biztonsâgba hoztâ. (2. oszt. eziist vitez
segi âretn.)

Caloud Mătyâs 14. Landwehr gyalogez- 
redbeli gyalogosnak szakaszparancsnoka a 
loveszârokban sulyosan megsebesiilt. Az el- 
leriseg heves puska- es âgyu-tiizeben a se- 
bssult hâtraszâllităsâra a sotetseg beăllta 
elott gondolni sem lehetetf. Estetele a tiize- 
les nemikep gyengiilt es Caloud sebe- 
siift szakaszparăncsnokânak hâtraszăllitâsăra 
mind jart jelentkezett. Hâtra is vitte egyediil 
a 4 kilometernyire fekvo segelyhelyig, ahon- 
nan azonnal visszâtert a rajvonalba. Az iit- 
kozetben Caloud magât vakmerosegevel es 
onfelâldozo bajtârsiassâgâval amugy is ki- 
tiintette. A leghevesebb ellenseges tiizben 
szâmos sebesiiltet kbtbzbtt be â rajvonalban. 
(2. oszt. eziist vitezsegi erem.)

A 11. dragonyoszred âllomânyâba tar- 
tozo Malek Antal es Zlâmal Vladimir dra- 
gonyosok jârorlovaglâs kozben mocsârba 
keffilTek. Lovaik teljesen besiippedtek es ok 
măguk is eppen csak hogy megmenekiiltek. 
A szâzad felkeresesere most mâr gyalog 
indultak neki. Utkozben ellenseges lovas- 
csapatra bukkantak. Malek es Zlâmal a 
foldre vetettek magukat es a tiizelest viszo- 
noztâk. Huszonkilenc lovest adtak le es 9 
ellenseges lovast lelottek. Tovâbbi utjokban 
suyos viszonyok kozott kellett magukat ke- 
resztiil vâgni, mig celjukat vegre elertek. 
Mindketten a 2, osztâlyu eziist vitezsegi 
fcremmel lettek kitiintetve.)

Koroknai Ferenc 15, huszârezredbeli 
cimzetes ormester egy alkalommal csatla- 
kozott egy jârorhoz, melyet egy szâzados 
vezetett. Csakhamar tiizharchoz leszâllott 
ellenseges lovassâg âllta utjokat. A jâror a 
tiizharcot felvette. Koroknainak sikeriilt az 
ellenseges csapat jobb szârnyât kipuhatolni, 
mire visszavâgtatott a legkozelebbi gyalog- 
csapathoz es egy zăszloalj gyalogsâgot az 
ellenseg jobb szârnya ellen utbaigazitott.

Koroknai kivâlo bâtorsâgâval es halâl- 
megvetesevel egyeb alkalmakkor is tobb- 
szor kitiintette magât. (1. oszt. eziist vitez
segi erem.)

Vasuton elhagyott târgyak.
A vasutigazgatosâg a katonai szemelyek 

âltal a katonai szâllitmânyoknâl, vagy 
egyeb vasuti kocsikban talâlt katona tiszti 
felszerelesi târgyakat a cs. es kir. ter- 
parancsnoksâgnâl letetbe helyezte. E târ
gyak I. emelet 230. sz. ajto alatt a nap fo- 
lyamân bârmikor megtekinthetok.

9 btMontd Anglia.
Kdztudattâ vait mâr, hogy Angolorszâg 

dipomâciâja volt — mint Bethman-Hol- 
weg, a nemet kancellâr mondotta — a vi- 
lâghâboru belso oka-

Nem egeszen âltalânos azonban az a 
meggyozodes, hogy a bekebonto Nagy- 
britanmâban nem nemzeti gyuldlseg. vagy 
egyes mimszterek kalandvâgya okozta a 
diplomâcia veres kârtyakevereset, hanem 
egyszeriien es roviden: a sziikseg.

Megszoktuk Nagybritannia t hatalmas, 
roppant erejii, kimerhetetlen gazdagsâgu 
birodalomnak tekinteni. Ugy lâttuk a ten- 
gerek urât rengeteg hadvhajdival az egesz 
vilâgot korulhâldzo kereskedellmevel,- mint 
egy zsarnokot, aki oly eros, oly hatalmas, 
hogy megengedheti magânak a szeszely, 
a harag, az ellenszenv luxusât.

Ujsâgolvaso kozonsegiink nagy resze 
ma is azt hiszi, hogy egyszerii irigyseg es 
Churchill nagyravâgyâsa idezte eld a hâ- 
borut-

Ez nagy tevedes.
A legutolso evtizedekben vilâgkereske- 

delem. gyarmatositâs, honi ipar, nepsza- 
porodâs es katonai tokeletesedes teren a 
nagykozonseg elott eszrevetlenul olyan 
eltolodâsok estek a nemzetek kozott, a 
melyek a brit driâst nemcsak boszantot- 
tâk e-s netmcsak irigyseget keltettek benne, 
hanem valosâgos remiiletbe ejtettek.

Nagybritannia semmifele tekintetben 
nem az az elsorangu csilLag tbbbe, mely- 
nek fenyetol azelott minden mâs nemzet 
fenye elhalvânyult.

A brit flotta rettento presztizset gyo- 
zelmei szmte meg jobban rontiăk, mint a 
veresegek, nr.ert a britek a tengeren eddig 
csak ott gyoztek, ahol sokszorosan tdb- 
ben voltak es amellett orvul tâmadtak. Az 
Emdent is, a falklandi riemet hajdkat is 
csak a legenyseg kiszâllâsakor vagy ra- 
kodâskor mertek megtâmadnj.

Nagybritannia tekintelyet roppant gyar- 
matai is nbveltek. Azok a gyarmatok, me- 
lyeknek teriilete a szârazfbld egy btodet 
foglalja le es amelyben az emberiseg egy 
negyedresze lakik-

Ezek az nrponâbo szâmok azonban ma 
mâr sziriten nem sokat jelentenek. A leg- 
nagyobb es legnepesebb gyarmatok auto
nom eletet elnek. mint Ausztrâlia. Kanada 
es a Fokfbld. vagy pedig -meg mindig 
emieszthetetlen, feldolgozatlan tbmegek a 
vilâgbirodalomban, mint India es Egyip- 
tolm.

Ujabban megindult a brit imperializmus 
azzal a cell,al, hogy a birodalom egysege- 
sebbe vâljon. „Anglia feladata most egye- 
siteni a szetszort gyarmatokat es behozni 
az egeszet sajât szârnyai alâ“ mondta egy 
tekinltelyes angol politikus. Joe Chamber
lain lângesze minden erejet, elete osszes 
sziV'OS munkâssâgât erre a celra forditot- 
ta, de az angol imperialista torekvesek 
vegso eredmenye az volt, hogy a szom- 
szedos gyarmatok szdvetseges âltamtes- 
tekbe tdmorultek (Ausztrâliai szbvetseg, 
Delafrikai szovetseg), de ezek az âllam- 
testek csak annâl erdsebiben kiilbnâllo re- 
szei a birodalomnak-

Az angol gyarmatoknak egyseges vilâg- 
birodalommâ vâlâsât derekon torte a vi- 

lâghâboru. Vâffibery Ârmin hire> orientâ- 
lista bar szerette Angliât es nagy >n joi is- 
merte a gyarmatok erzuletet, sokszcr han- 
goztatta,. hogy a gyarmatok beotvadâsa 
csak akkor lehetseges, ha az anyaorszăg 
teljes onzetlensege es ideâlis erdektelen- 
sege megbizonyosodik. Most a hâboruban 
Anglia felhasznâlja minden gyarmatânak 
szivesseget, az egesz vilâg minden tarka- 
barka nepet măszârszekre csalja, de sajât 
fiai a szârazfolid'dn footbiâtozmk, a tenge
ren pedig boles ov.atossâggal keriilik .a ne
met haijdfc kozelseget.

Ezek'kel az angol viszonyokkal szemben 
a nemet hajdhad technikai kivâlosâgâra, 
bâtor, vâllalkozd tisztjeire es onfelâldozo 
legenysâgere nem kell râmutatniink, az 
esemenyek blesen bizonyitjâk itt angol ro- 
vâsra az ellentetet.

Kevesbbe kbzismert azonban a nemet 
es angol gyarmatositâs kiilonbsege, amely 
szinte az angolok kârâra esik- A nemetek- 
nek bâr ujabban sokat szereztek --- tâ- 
volrol sincsen olyaft gazdag. nepes es nagy 
gyarmatbiroda!m.uk, mint az angoloknak. 
Sokan voltak ezert nâlunk is, akik a ne- 
metek flottafejlesztd erolkddeseit oktala- 
noknak tartottâk. Meg kell azonban ket 
dolgot jegyezniink: a nemeteknek kiilijncb- 
zo gyarmataik vannak: igazi gyarmiatblr- 
tokok s koloniâk. A gyarmatbirtokok ege- 
szen, fbltetlenul, autonomia nelkiil az âl- 
lam kezeben vannak, az âllamnak testre- 
szei. Az angol gyarmatos ausztrâliai, ka- 
n>adai, fokfoldi polgâr lesz, a nemet Del- 
nytjgaf-Afrikâbanl is, Kamerunban is a 
Deutsches Reich polgâra es semmi mâs.

A koloniâk idegen âliamok vagy idegen 
gyarmatbirtokok vârosaiban alakulnak. A 
vilâg minden reszeben talâlni nemetet, 
legtobbszor meglepd szâmbain. New-York- 
ban a nemet felirâs majdnetn annyi, mint 
az angol. Tifl'isz lakoinak harmada nemet. 
Krimia legszebb foldjei nemet kezbetl vâm 
nak- Brazilia tengerpartja nemetekkel van 
elârasztva. Es ahol egy nemet van, ott van 
kiesiben az egesz nemetseg. Szorgalom- 
ban. taikarekossâgban, nemzeti erzesben 
ott van a Deutsches Reich.

Igaz, hogy tulajdonkepem nemet gyar- 
mat arânyJag keves van, de viszont alig 
van e foliddn valamire valid hely, ahol ne
met erdek, inemet orșzem, nemet konkur- 
rencia ne bântanâ. ne fojtogatnâ az angol 
erdeket, az angol kereskedelmet, az an
gol ipart es az angol hătalmat.

Egy nemzet elvesztette rnajdnem kizâ- 
rolagos vilâgiiraimât. csupân csak azert, 
mert nâlânâl szorgalmasabb versenytârs 
jelent meg a gazda,sâgi vikigpiacon-

Nagybritanniianak van egy rettenetes el- 
lensege, amely legerzekenyebb pontjân 
tâmadhatja s ez az India felie tbrekvd 
Oroszorszâg. E szârazfoldi hatalommal 
India fele Anglia nem vehetne fol a harcot, 
elsotangu erdeke tehât, hogy Oroszotszâ- 
got mâs szârazfoldi hatalmak gyengitsek 
meg. Nagybritanniât szârazfoldon Orosz- 
orszâg veszelyezteti, gyarmataiban, ke- 
reskedelimeben, iparâban, a tengeren Ne- 
metofszâg utasitja lâssankint. hamgyamun- 
kâval a mâsodik helyre. Nagybritannia 
nem a vilâg ura tobbe, aki sertett hiusâgâ- 
ban mtegharagszik, nem is irigy zsarnok. 
aki a kis nepek feltotekveset ressz szem- 

m.uk


m«el nezi. hanem egy ingadozd, agyaglâbu 
szobor, egy dețronizâlt kirâly, egy ket ol- 
dalrdl is fojtogatott ember, aki ket ellen- 
segetol ugy akar szabadulini, bogy azok 
kdlcspndsen letbrjek egymast.

Nagybritannia mâr nemcsak az elsose- 
gert, hanem a zsebeerit, a maga veszelyez- 
tetett zsebeert kiizd, ami nâla egyet. jelent 
az elettel.

Ellustulasa. belso erotlensege es csunya 
onzese miatt mâr a leeges fenyegette a 
vilâg legsivârabb kereskedo nepet s hogy 
maga megmenekuljon, felgyujtbtta.' rnasok 
hâzât-

Szentirmay Imre dr.

Katonai tanatsadti.
Kerdes. Mint tanito pottartalekos voltam 

es mint ilyen vonultam be a mozgosităskor, 
szeretnem most utolag ervenyesiteni onken- 
tesi jogomat, hogy tartalekos tiszt lehessek, 
Kerdesem az, lehetseges-e ez es hoi kell ezt 
kervenyeznem?

Felelet. Onkentesseg; jogânak ervenyesi- 
tesere vonatkozo kervenyet okmănyokkal 
felszerelve, illetekes alosztâlyânak parancs- 
noksâgâhoz szolgălati uton terjessze elo es 
kerje egyben beosztâsât a tisztkepzo isko- 
laba. Kervenyenek tovabbi sorsa a parancs- 
noksăg dontesetol fiigg.

Kerdes. Jelenleg 25 eves vagyok, A leg- 
utobbi nepfelkelo bemutato szemlen beso- 
roztattam. Ertesiiltem, hogy j anuar kozepe 
tâjân be fognak hivni tenyleges katonai 
szolgâlatra. Tekintettel arra, hogy igen fon- 
tos iizleti iigyeim vannak folyamatban, 
szeretnem kerni felmentesemet, illetve azt, 
hogy csak februar kozepe tâjân kelljen be- 
vonulnom. Kerdesem az, hoi kell ezt kerel- 
meznem es van-e remenyem, kedvezo elin- 
tezesrej?

Felelet. Joi ertesiilt, mert mint lapunk ka
tonai hirei kozott is olvashatja, a nepfelke- 
lok elso negy korosztâlya januâr 16-âra be 
van hiva, Katonai szolgălatânak megkezde- 
sere iizleti okokbol semmi esetre sem fog 
halasztâst kapni, mert ezt kizârolag csakis 
katona-orvossal igazolt betegseg okâbol 
engedelyezik.

*
Kerdes. Hirneves sport-egylet tagja va

gyok es mint ilyen tapasztalataimat es a 
ski-futâsban valo gyakorlottsâgomat a hâ- 
boru celjaira ertekesiteni ohajtanâm, Meg- 
jegyzem, hogy tokeletes, sajât ski-felszere- 
lessel rendelkezem es sem a hadsereg, sem 
a honvedseg kotelekebe nem tartozom. 
Kerdesem az, miutân ertesiiltem arrol, hogy 
a honvedelmi miniszter ski-tanfolyamokat 
szândekozik felâllitani es ennel sport-egyle- 
tek tâmogatâsât szivesen veszi igenybe — 
hol es mikor kezdodik az oktatâs es mily 
feltetelek mellett nyerhetnek ebben alkal- 
mâztatâstj?

Felelet. Honved keriiletenkent egy-egy 
tanfolyam âllittatik fel, melybe minden gya
logezred potzâszloalja hârom altisztet es 30 
embert vezeriyel. A budapesti honved kerii- 
let tanfolyamăt Mâria-Zellben alakitja meg, 
kzdete januâr elsejen a hadsereg vagy hon
vedseg kotelekebe nem tartozo polgâri 
egyeneknek —.' mint oktatoknak — napi 10 

korona tiszteletdij engedelyeztetett. Ha egy 
ily oktatoi ăllâsra jelentkezni szândekozik, 
forduljon valamelyik honved keruleti pa- 
rancsnoksâghoz,

Tisztjeink.
Csapataink ertekenek az orosz csapatok 

ertelkievel yald dsszehasonlitâsâra remek 
peldât nyujt a magyar 72. szâmu gyalog
ezred rohama, melyet az ezred parancs- 
rtoka — az ezredtorteneteben arany be- 
tiikkel megordkitendd Wossala ezredes — 
vezetese alatt a mesterien, tobb vonalban 
egymâs fdldtt fekvo Rudnik mellletti orosz 
săncok ellen jntezett.

Hârom zâszldalj az egyik, az egesz 1. 
szâmu orosz gyalogezred a nrâsik reszen. 
Az oroszok 2000 lepesre terjedo, lepcso- 
zetesen egymâs fel'ett fekvo, erdotoi ove- 
zett lejton elteriild, valoban rettenetes 
sâncokban, miely sâncok sokozatszerii elo_ 
tere eroditmenyekirel szokâsos mddon — 
keresztul-kasul szegesdrdt akadaliyokkal 
es efezoritan ioldalatti aknamezdkkel volt 
eliâtva els mlindket szârnya. hadâlllâstoan el- 
hellyezett tiizerseg âltal volt fedezve — 
valosagos erod! A nyiitott eloter mogott 
erdii, mieiy erdsitesek odiavonâsât ellosegiti.

E rettenetes erdditmeny •siikjainak lâbâ- 
nâl a 72. gyalogezred es a 71. gyalogezred 
tre.ncsenii zâszloalja az ezredtes feleTosse- 
,gere es parancsâra — mely parancs csak 
kesdbb a hare folyamân nyent Schariczer 
vezierornagy Altai imegerdsitest — tâma- 
dâsba megy at A szâmszerinti eroviszo- 
nyok maiidinem egyenlidk, de jnlkâbb a ma- 
gyarokra nezve kiedvezdtten'efclbelk. A hadi 
szâmvetes szabâlyai szerint azonban ily 
'hadâllâsokat a HegioWb esetben csak 3:1 
arânyban szoktak megtâmadni. Wossala 
ezredest e hallatlan vakmerosegre e hâ- 

‘boru rendkiviiliisegei kesztettek: hadisere- 
guriknelk sikereit mindeddig nemesak a 
szamszerint oriâsi orosz tulero, hanetm 
gyakran haromszor sot niegyszer oly erds 
tiizerseg elten kellett kiviVnia, most azon
ban a tiizersegi erdk majdnem egyenlok 
voltak. Most az egyszer az oroszok „csak'1 
annyiban voltak eldnyben hogy hadâllâsuk 
erodiszerii volt, rohammentes, erodszeru- 
leg kikepzett eldterrel.

Mig Willerding vezerornagy ovatosan 
az oroszok hadâllâsât âtkarolni igyekezett, 
addig a szinten pozsonyi legenysegbol 
allo âgyusezred egyes iitegei a tâmadâst 
oldaltiizzel ideâlis mddon keszitettek elo 
es az orosz iițegekniek a mi iitegank (a 14. 
âgyusezred csak 3 iifcege) ellen ugyan csak 
kellett magukat vedniok, ugy hogy a ma- 
gyarofcnak feltartdztathatatlan erelyliyel 
tefere vitt tămadâsât nem nagyon birtâk 
ellensuliyozni. Helyettuk a gepfegyverek 
jzaporeso mddijâra szdrtak golydikat a tâ- 
madd csapatoikra, Wossala ezredes oldala 
melliol a segedtjsztet elsodorva. Sajât gep- 
fegyvereinik ily hadâllâssal szemiben tehe- 
teilenek voltalk, azonban a magyarok — 
jkliknek a drdtakadalyok eltâvolitâsa tdbb 
miunikât adott, mint a tiizelies — amennyire 
lehetseges vojt, fedezteik magukat, ugy 
hogy enne'k a hosies ezrednek — az 
ugyes vezetes folytân is —- arânyîag cse- 
kely vesztesegei voltak. Azonban nemesak 

a tiizele's okozta veszely vette az ezredet 
minden oldalrol koriil, hanem a csapatok 
kozott itt is, ott is ddrges es lâmgoktol ki- 
serve megnyilt a fold es az erintesre rob- 
band villanyos ropitdaknakkal egyiitt ha- 
talmas kupokban repiiltek a fold del vegyes 
kovek a levegobe. Akik ily robbanast tul- 
eltek, hâtbdrdndjuket — iobbra, balra es 
elblrdl is robbanastdl fenyegetve — fejuk 
fdle tartottâk, mert a robbanâs utân ne- 
hâny pillanatra mindent szetzuzd kozâpor 
omlott alâ nehâny szâz meter magasbdl. 
Tapasztalatlan csapatokra ily rbpito ak- 
■'nâkn.ak elkâbito hatâsuk van, A 72-ek 
azonban e rettenetes benyomâst tevd foid- 
robbanâsok âltal okozott arânyîag csekely 
vesztesegrol ki voltak oktatva es az oro
szok âltal felejiik vetett ekrazitbombâk ha_ 
jitdtâvolisâgâig feitartdztathatatlanul nyo- 
multak eldre. De meg ez se hasznâlt! A 
magyarok megrohantak az erodifmenye- 
ket, meg mielott az oroszok azokat kiiirit- 
hettek volna es 700 oroszt — az orosz ez
red majdnem egydtod reszet — foglyul ej- 
tettek, ami legjobban bizonyitja, hogy az 
oroszok az âtkarolâs es a tiizerseg tiize âl
tal meg eppen nem voltak megrenditve es 
âlilâsaik elhagyâsâra kenyszeritve, hanem 
hogy a magyaroknak Wossala ezredes âl
tal kitiinden vezetett,, jol fedezett es 
arânyîag csekely veszteseggel vdghezvjtt 
tâmadâsa az oroszokat teljjesen meglepte!

Ntmet-magpr baratsăg.
Hat eve immâr, hogy a nemet nyelvbeli 

ismereteim gyarapitasa celjâbol hârom ho- 
napot toltottem Berlinben.

Mennyivel mâs viszonyok voltak akkor, 
mint ma. Akkor nemetek, belgâk, kinaiak 
es japânok târsasâgâban jârtam sorra a 
nemet fovâros utcâit. E nemzetek fiai a 
legjobb egyetertesben majdnem minden- 
kor es mindeniitt testiiletileg mutatkoztak. 
Gondolni sem mertunk volna akkor egy 
'kdzelgo vilâghâborura, rnety reszben szej- 
jelvâlaszt, reszben a legszorosabb barâti 
viszonyba fiiz ossze benniinket!

Alkalmam volt nemet barâtaim szives- 
segebol bepillantâst szereznem a nemet 
diâkeletbe is es tapasztalnom azt az igaz 
barâti osszetartâst, amely ott honol.

A mi egyetemi fiatalsâgunkkal ellentet- 
ben a nemetek mâr tanulmânyaik elvegze- 
se kozben szorosan tbmbriilnek egymâs- 
hoz es az u. n. „Studentenkorps“-okban, 
„Bruderschaft“-okban egyesiilnek, mint 
egy nagy csalâd tagjai.

Hogy ez mennyire fejleszti a bajtârsi er- 
zest, mennyire noveli az osszetartâst, az 
kizâr minden ketseget.

Resztvettem tobb „Studentenkorps- 
abend“-on, melyet ahhoz tudnek hasonli- 
tani, midon a mi tisztikarunk egy kedelyes, 
bajtârsias osszejdvetelt rendez a tisztiet- 
kezdeben,

Vacsora utân elokeriiltek az enekes- 
konyvek, az elnok egy reziiston tett hang- 
adăs utân bemondja a dal cimet es a jelen- 
voltak karban eneklik a barâtsâgrdl, hon- 
szeretetrol zengo dalokat.

Orommel lâttuk a nemeteknek e szep 
osszetartâsât es boldoggâ tett az a teny, 
hogy kiildnosen a magyar volt mindenkor



szivesen lâtott vendeg. Megismertettek : 
veliink eletiiket es igy tudjuk kozelebbrol 
is, hogy milyenek azok a tisztefc, milyen 
szintiszta, egyenes jellemiiek azok, isnrer- [ 
juk, hogy mikepen âlljâk meg helyiiket a 
harcteren azok a bajtârsak, akikkel megs 
bekes viszonyok mellett kotbttiink szoros 
barâtsăgot.

A kinaiak es japânok figyelemmel kiser- 
tek minden mozdulatunkat es a „sârgâk*- 
kdziil fokeppen Wang Hung Ming ur, a 
nankingi alkirâly occse iparkodott a ma- 
gyar-nemet tisztekkel jo viszonyban ma- 
rad-ni Zârkozottsâguk azonban igaz- 
barâti erzelmet sohasem tudott felebresz- 
teni benniink. Egeszen mâs erzelmek fej- 
lodtek ki a magyar 6s nemet tisztek ko- 
zott. Mintha mâr akkor ereztiik volna, 
hogy szoros barâtsâgunk sziiksegesseget 
a kozel jovo fogja bebizonyitani; midon e 
ket nemzetnek karoltve kell dolgoznia, 
hogy tomeges ellensegiinkkel sikerrel, 
gyozelmesen megbirkozhassunk!

A nâmet tisztekrdl âltalâban azt a hirt 
terjesztik, hogy gogosek, onmagukkal el- 
teltek es nem szeretnek barâtkozni azok- 

1 kal, akik nem ,,Reichsdeutsch“-ek. Ennek! 
?6ppen az ellenkezdjerol volt alkalmam 
meggyozodni es orommel ragadom meg 
az alkalmat, hogy a nemet tiszteket helyes 
vălâgitâsban-tiintessem fel.

Tobbek kbzott az a tiszt, kit hat evvel 
ezelott egy honved tiszt baratom reven is- 
nrertem meg, mindenkor eldkelo, udvarias, j 
megnyero modorâval tiint ki. Elkis.ert min- ' 
denhovâ. Egyiitt jârtuk a berlini muzeumo- j 
kat, târlatokat es szeretetremelto kalauzc- 1 
lâsâval nagyban segitsegemre volt.

Midon ot Kielbe helyeztek ât es egy al- 
kalommal arrol ertesitettem, hogy Ham
burg megtekintese utân Nemetorszâg fd- 

jjadikikotojet is. szandekom kdrulhajdzni, 
felesegevel egyiitt Hamburgig utazott 
elem. Kellemes volt az a meglepetes, mi- 
kor a hamburgi vasuti âllomâson kedves 
ismeroseimet pillantottam meg; akik csak 
azert jdttek el, hogy Hâmburgban is kalau- 
zolhttssanak. Koriilhajoztuk a 42 km. hosz- 
szir vilâghirii kikoto rakoddpartiait; bejâr- 
tuk az Alt Jungfernsitieg, Binnen- es 
Aussen Alster kornyeket; gyonyorkodtiink 
a blankenese-i magaslatrol az elenk taruld 
fenseges panorâmâban; megneztuk az al- 
tonai pâratlan Stellingen-fele âllatkertet es 
egyeb sok nevezetesseget.

Majd midon Kielbe is eljutottam, sikeriilt 
nemcsak nehâijy nemet hadihajora keriil- 
nom, valamint akikotot koriilhajozva a hi
res „Germania Werft“-et es az eroditme- 

^jiyeket is megtekintenem. hanem meg a 
kieli egyetemen tobb tudos eloadâsât is 
halilgatnom. .

Ime, egy fas visszapilantas a mitlt- 
ba; bizonyitekul annak, hogy mennyi- 
re tevednek azok, akik a nemet tisztikart 
nem olyannak tiintetik fel, mint amilyenek 
ok a valdsagban. A kedvezotlen hirek ter- 
iesztoinek dnmagukban kell keresniok a 
hibât, mert lehetetlen âzt elkepzelni, hogy 
kiildndsebb ok nelkiil barâtsâgtalanok, tar- 
tozkodok legyenek a nemetek azokkal 
szemben, kikkel mâr evtizedek ota szovet- 
segi hiisegben âllanak.

N£ha a tâvolsâg mâr evek ota vâlaszt el 
riemetorszagi barâtorrțțok azert egymasrol 

nemhcgy megfeledkeztunk volna, hanem 
gyakori levelezesiinkkel csak fokozodott 
barați vonzalmunk. Kblcsdnosen kiildozget- 
tiik egymâsnak a csapataink harcteri ele- 
tet megdrdkito kepeket. Azokbol lâthattuk, 
hogy egyforma a sorsunk; egyformân elo- 
kesziilve vârjuk azt a pilianatot, midon a 
kirâly, illetve csâszâr es haza a harcterre 
szolitanak benniinket.

Kitdrt a nagy vilâghâboru; azt hihet- 
tiik. hogy a harcterek bizonytalansâga 
orokre elszakitja a barâtot a barâttbl. — 
A felebarâtnak velt japânit el is szakitota. 
Csinigtau bomibâzâsât es elfoglalâsât a ne
metek es a ,.Kaiserin Elisabeth** elveszte- 
set a monarkia sohasem fogjâk elfelejteni. 
De e kdzos kârunk es egyiitttes szent kiiz- 
delmiink az igazsâgert csak fokozta von- 
zalmunkat a nemethez!

A hâboru zajâban is, hogy mily gyakran 
gcndoltunk nemet barâtommal egymâsra, 
bizonyitjâk azok a tâbori levelezolapok, 
melyek Franciaorszâg teriileten. a nemet 
tâborbdl az Aisne folyo partjain irodtak 
hozzâm, — talân eppen akkor, midon a ki- 
vâlo nemet tflzârseg a gyalogsâggal egyiitt 
oly nagy bravurral erdszakolta ki a folydn 
valo âtkelest, — hogy onnan kiildjon test- 
veri iidvozletet a nâmet a magyarnak.

Lendvay Kâroly fohadnagy. ,

SzErhcsztei ts hiaddhivatali taetBk
Dr. K .... y Jdzsef, Budapest. Atzel 

Elemer dr. segedorvosrol mindaddig nem 
erdeklodhetiink, mig pontos hadrendi be- 
osztăsăt veliink nem kozli. — Tdbbeknek. 
Orvendiink, hogy karăcsonyi szămunk olva- 
soink tetszeset megnyerte. Hălâsan kdszon- 
jiik a szives gratulâciokat. i

MARTON ALAJOS
CS. fis KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA12.

Elsorendti utib6r6nd6k,berendezett s tires «tităskâk.

Toilette-necessairek.

Bordiszmtiarwk 6s moipari cikkek raktara.

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

■ alkalmas tiszteletdijakban.

Felelos szerkeszto:
Dr. SIMON ELEMeR orszăggy. kepviselo.
A lapot a „Kiilugy—Hadiigy“ lapvâllalat 

r-t. adja ki.

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

îl napohban megjElent:
HANTOS ELENIER

orsz. kâpv.

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

a Levay dijjal jutalmazott.
A jelenlegi viszonyok kozott alig kep- 
zelheto munka, amely nagyobb erdek- 
lodesre tarthat szămot, 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 penzugyileg 
is teljesen felkesziilve nez elebe a 

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



Legaktualisabb kbnyv
Bodo lanos honvedfohadnagy: 

„NEMZETKOZI JOGOK
A HABORUBAN" 

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

Ara 2 korona.
Megrendelheto lapunk kiado- 

hivatalâfaan.

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

Poloskairtâst
jdtâllăssal. Padlo beeesz* 
test, acălforgăcsolăst, festest, 
măzolăst, tapetozăst olcsdn văii al

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

Tiszteknek 10 szăzalek engedmeny.

flPfiTTflRTflLEKDSISZOLGflLflT

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

Bankosztâly. Gabonaosztâly. Mtîszaki osztâly. 
♦♦ Nlezogazdasâgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

ELNYERESE ES MOSULESI (iGVEH

4

Irta Or. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy. 

Ara i korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban. 

Telefonszâm: Jdzsef 36-46.

Szenes Lâszlo 
festek, kence, măz, keie es 
hăztartăsi âruk gryâri raktâra

Budapest, VIII, kerulet 

J6zsef-k6r«t 72. szăm.

EGYEVM ONKENTESI 
SZOLGÂLAT.

Barna I.

Fogak es fogsorok 
aranvkoronâk. aranvhidak. teliesen 
szâipadlăs nSlkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szâibol kivenni. râgâs-
r. beszădre azonnal hasznâlhatok. 24 
orân beliil elkăsziilnek. Videkiek ineg- 
vârhatjâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
lâs. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gyokerhuzâs. foetomesek (olombâk). 
betee fogak gvogvitâsa stb. Tomesek 
aranybol. nlatinâbol. porcellânbol stb.

fogorvosi es techntkai rendelâ-inte- 
zete Budapest, Erzsebet-korut 54. fst.

rta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy 

Ara i korona 6o filler.
Kaphato a kiadohivatalban.

Misoga Sandor 
cs. es kir. udvari szâllito 

katonai szabo

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

• •Telefonszâm: 916. ••

A Kulîîgy-Hadugy
eddig megjelent dsszes szămait

I

4 korona
elozetes bekuldeșe elleneben ber 
mentve kîildi meg

a kiadohivatal.Bibtiot.ca Centrai |

Ren’onklă


