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AngoS ffloftfamozdulafiok 
Kelefázsiáhan. 

A Berliner Tageblatt shanghasi értesülése 
szerint a Kelet-Ázsiában állomásozó angol 
flottát összevonták. A Jormouth angol pán-
célos tegnap befutott Shanghaitoa és erősen 
megrakodott szénnel és élelemmel. A Mino-
taur angol páncélos és az Askold orosz cir-
káló Wusungban 'kötött ki. Az angolok _ a 
Jamgese folyón cirkáló ágyúnaszádjaik tüzér-
ségét leszerelték és a hajókat átadták egy 
magáncégnek. A naszádok legénységét Hon-
kongba szállították és az ott levő lartaiék-
hadiihajókra bajózták be őket. A honkongi 
rakparton és hajómükelyekben lázas munka 
folyik. Az Empress, Russia és. Alaenken Ha-
jókat segítő-cirkálóikká alakítják át. Minden 
jel arra vall, hogy az angol flottarnozdula-
tok Japán ellen szólnak. 

Az európai álBamok léql 

A légi hajózás s a repülés technikája vi-
szonylagosan rövid idő alatt rendkívül nagyot 
haladt; miég nagyon messzire van ugyan, a 
tökéletességtől, de, óriási jelentésge már ma 
is tagadhatatlan és a léghajók és repülőgé-
pek hadászati fontossága annyira szembe-
szökő, hogy az összes nagyobb államok nagy 
áldozatokat hoznak légi flottájuk gyarapítá-
sára. Az aeron.au tiikának már ma is igen 
nagy fontossága van a hadsereg szolgálatá-
ban és különösen a földerítés terén tehet 
"agy szolgálatokat. Olaszország volt az el-
ső nemzet, amelv repülőgépeiket és kormá-
nyozható léghajókat alkalmazott; Franciaor-
szág is Marokkóban, nagy hasznát vette lég-
hajóinak és repülőgépeinek. A mai viszonyok 
között nagyon érdekes megtudni, hogy^ az 
európai nagyhatalmak .mindegyike mawora 
légi flottával rendelkezik. Kezdjük a har-
masszövetség hatalmaival. 

A hármasszövetség hatalmai a követke-
ző kormányozható léghajókkal és repülőgé-
pekkel rendelkeznék: 

Németország: Huszonegy kormányozha-
tó léghajó, négyszázötven repülőgép és hat-
százötven pilóta. 

Ausztria-Magyarország: (Nyolc koriniá-
"vozható léghajó, száz repülőgép és kétszáz-
negyven pilóta. 

Olaszország: Hat repülőgép: Olaszor-
szágnak van még néhány egyfedeles repülő-
gépe is, de ezek ,megrongálódtak és javitó 
műhelyben vannak; ezenkívül vannak kétfe-
delű repülőgépei is, de ezéknek állapota na-
p o n siralmas s ezek a repülőgépek teljesen 
hasznavehetetlenek. 

A hármas ántánt hatalmainak légi flottá-
ja a következő: 
^ Franciaország: Tiz kormányozható lég-
hajó, háromszázötven repülőgép és ezerkét-
száz pilóta. (A legújabb kimutatás szerint 
panciaországban március végén már ezer-
háromszáz aviatikus volt, de ezek között száz 
Hegen, aki Franciaországban nyerte kikép-
zését.) 

Oroszország: . . Tizenkét kormány ozhato 
Hghajó, kétszázötven repülőgép és kétszáz-
ötven pilóta Az orosz kormány az utóbbi 
időben nagyon sokat tett légi flottájának fej-
lesztéséért." Oroszországnak van ugyan re-
pülőgépgyára. de a legtöbb repülőgép Fran-
ciaországból került oda. 

. Anglia: Hét kormányozható léghajó, két-
száz repülőgép és hétszáz pilóta. 

TÜNTETÉSEK MELLETTÜNK. 
Ruszcsukból jelentik: A .monarchia és 

Németország győzelmeinek híre igen nagy 
örömet, keltettek Bulgáriában. Hatalmas tö-
meg verődött össze és lelkesen tüntettek Né-
metország és a .monarchia mellett. 

REPÜLŐGÉP BUDAPEST FÖLÖTT. 
Budapestről táviratozza tudósítóink: Az 

éjjel Budapest fölött egy repülőgép jelent 
meg, amely .fényszóróval teljesen! bevilágí-
totta a budai részeket. A repülés a katonai 
hatóságok tudtával 'történt. 

BESTIÁLIS OROSZOK. 
Bécsből jelentik: Tanzig mellett védtelen 

német vasúti munkásokra orosz katonák lö-
völdöztek. Több sebesülés történt. 

HÁROM SZERB HAJÓT ELFOGTUNK. 
Budapestről jelentik: A csendőrök és 

pénzügyőrök az Áldunán „Suimadia", „Delig-
I rad" és „Krajna" nevű szerb hajkát elfog-

ták. A három hajón kétszázhuszonkét' szerb 
volt, akiket hadifogságba vetettek és a hajók 
rakományát, 50 vaggon búzát elkobozták. 

Az orosz beavatkozás titka. 
A Kölnische Zeitung irja: Hogy milyen 

befolyások indították a cárt arra, hogy a vi-
lágháborút fölszabadítsa, még titok. A bal-
káni háborúk alatt .minden készülődés ellenére 
a cár végre mégis lemondott a háborús be-
avatkozásról, abban a pillanatban pedig, ami-
kor Ausztria és Magyarország a trónörökös 
meggyilkolásáért elégtételt akar magának 
szerezni, a bomba által széttépett Sándor cár 
unokája a monarchikus elv két kiváló képvi-
selője ellem a kardihoz nyul. Birodalmának 
érdekét neim fenyegette Ausztria és Magyar-
országnak az az eljárása, hogy birtokát a na-
cionalista álmok ellen .megvédelmezze, csu-
pán csuk az a szertelen törekvése, hogy vala-
mennyi balkáni államon a protektorátust biz-
tosítva magának, indíthatta a végzetes lé-
pésre. 

A valódi rugója azonban mégsem, a most 
emiitett körülmény. Az uralkodó körök a há-
ború által talán el akarják terelni a figyelmet 
az ország belsejében duló forrongástól, amely 
épp most, a nagy sztrájkok révén, félelmete-
sen nyilatkozott, meg. Megismétlődnék teliát, 
ami 1877-ben történt, almikor 11. Sándor cárt 
belevitték a Törökország ellen való háborúba, 
.mert a pánszlávok a népben az izlálm ellen el-
lenállhatatlan .mozgalmat szítottak. Csakhogy 
ennek a mozgalomnak akkor egészen más 
jellege volt, mint a mostani forradalmi jelen-
ségeknek. Hogy a császári famíliában a sze-
mélyiségek egész sora évek óta Németország 
ellen való gyűlöletből ellenünk izgulnak, elég-
gé ismeretes. És izgatnak ellenünk nagyrun-
gu tisztek, akik azt hiszik, hogy a hadsereg 
újjászervezése annyira haladt, hogy a mand-
zsúriai háború kudarcát egy Ausztria és Ma-
gyarországon és Németországban kivívott 
győzelemmel jóvá leibet tenni. 

Hogy a pánszlávok ehez az izgatáshoz 
hozzájárulnak, kézienfekvő dolog. A francia-
országi és angolországi németellenes körök-
kel való összeköttetésűket mindig arra hasz-
nálták föl, hogy ellenünk uszítsák a világot 

Ezen a dolgon nem változta az, hogy egyes 
müveit orosz körök fölismervén az ilyen iz-
gatás veszedelmét, más véleményen voltak. 
Az orosz nép túlnyomó többségében mindig 
meg volt a német faj ellen való gyűlölet, ben-
ne tehát a papság segítségével könnyű hábo-
rús kedvet kelteni. Bárkit terheljen is tehát a 
történteikért a felelősség, Oroszország álnok 
módon elénk dotíta a keztyüt. Mi fölveszük 
abban a tudatban, hogy rettenetes harc előtt 
állunk, de abban a meggyőződésben, hogy 
ügyünk igazságos. 

H Í R E K 
0000 

Az élelmiszer-uzsora ellen. 
(Saját tudósítónktól.) A háborús viszo-

nyokat az élelmiiszerkereskedők és a piaci 
kofák lelkiismeretlenül akarják kihasználni; 
az élelmiszereknek az árát indokolatlanul föl-
emelték. Most a belügyminiszter egy fontos 
rendeletet adott ki, amely biztosan elejét fog-
ja venni az élelmiszer uzsorának. A rende-
letet itt közöljük: 

Minthogy hivatalos értesülésem: szerint 
egyesek a jelenlegi itfáborus helyzetet má-
sok kizsákmányolására használják ki, főként 
azzal, .hogy egyes helyeken az élelmiszerek 
és egyéb elsőrendű szükségleti cikkek árá-
nak és az ezek körül szükséges szolgáltatá-
sok földolgozás, elszállítás stb. díjazásának 
megállapításánál súlyos visszaéléseket követ-
nek el, a közönség érdekeinek megoitalma-
zására további intézkedésig a következőket 
rend elemi: 

1. Az élelmiszerek és az elsőrendű szük-
ségletek kielégítésére szolgáló egyéb cikkek 
(tüzelő anyag, ruházat, katonai felszerelés, 
stb.) árát vagy az ezek körül szükséges 
szolgáltatások díjazását aránytalanul magas 
összegben megszabni nem szabad. 

2. Az 1. §-ban emiitett tárgyak árát és 
az ezek körül szükséges szolgáltatások díja-
zását aránytalanul fölemelni még a kereslet 
rendkívüli fokozódása esetében sem szabad. 

3. Az 1. §-ban emlitett tárgyak hitele-
zés mellett történő árusításánál nem' szabad 
aránytalanul terhes kikötéseket tenni. 

4. Az 1—3. f o k b a n foglalt tilalmak meg-
szegését — amennyiben ez súlyosabb bün-
tetés alá eső cselekményéknek neiml tekint-
hető — kihágássá nyilvánítom. 

E kihágás büntetése 15 napig terjedhe-
tő elzárás és 200 koronáig terjedhető pénz-
büntetés. 

5. A 4. §-ban meghatározott kihágás a 
közigazgatási hatóságoknak trónt rendőri 
büntető bíróságnak, a székesfővárosi állam-
rendőrség működési területén pedig a m. kir 
államrendőrségnek hatáskörébe Tartozik. 

6. Ez a rendelet a kihirdetés napján ép 
hatályba. 

Budapest, 1914. évi augusztus hó 5-én. 
Sándor János s. k., 

,m. kir. belügyminiszter. 
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