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Hadnagy left a harctéren.
Nagykanizsáról jelentik: Föltűnést keltett Nagykanizsán egy fiatal katona, Lehota
Jáucs, aki nemrégiben még legénységi blúzban ment o! a harctérre s most airanyesáillaggat ékeskedő tiszti -egyenruhában- tért onnan
vissza, Lehota János a budapesti 4tik vártüzéjeziredban szolgáit, -alievá bárom éve vonult be, mint közlegény. Rövidesen elérte az
altiszti rangot s tűzmester fett. A háború
kitörésekor egyik Ga'Lieáá-ha irénidelit tábori
tüzérezredhez osztották be. lA .Legutóbbi ütközetben egyetlen napon három sebet kapott,
luimnühármat ia baillábába. Másnap ismét megAebesüilt. Egy shnapnel-ssziilánk találta a mel'tén s huszonöt centiméteres sebet szakított
rajta. Még ez sem gátolta, hanem hősiesen
folytatta tovább a harcot Rohamot vezényelt
fi az ellenségtől elvett egy zászlót. Mikor
Anffenberg .tábornok erről értesült, maga
elé rendelte a'host, aki azonban közben ötödször is megsebesült. Egy -shirapnel a kezet ej ét roncsolta szét. Ekkor -eszméletlenül eset t
össze s .hordágyon -vitték Auffenberg lábainak elé, aki melegen megdicsérte és közölte
ve-le, hogy hadnagygyá való kinevezése védett előterjesztette
őfelségéhez.
Rövidesen
meg is kapta a hadnagyi nainigot az arany
vitézségi éremmel együtt, egyúttal pedig
ezer korona jutalomban is részesült. A harctérről Nagykanizsán Lakó fivéréhez utazott.
Fz-előtt törvényszéki -hivatalnok volt.
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A közős hadügymiiuLsater fe'iüyást intézeti Magyarország és. (Ausztria főiskoláinak
ifjúságához, hogy. minél számosaibban, .ic'entkézzianiaik ünkánites kotorná szolgálatra.

^ b

kötött tisztviselői kar tagjain .'kivül is, menyoyi ép, erős fiatial ember és harcképes férfi
rój ja még polgári öltözetben az. utcáinkat.
Bizonyára azt -gondolták -eddig, hogy a hadseregnek nincs iaég szüksége rájuk. Ez igy
is leheteti. Hallottunk olyasmit, hogy mostanig nagyon
válogatták az önkéntességre
jelentkezőket.

MéLtatLanság volna még csiak gondolni is
arra, hogy ennek ,a h.ivó. -szónak esetileg nem
ilesz meg á kellő eredménye. Okvetlenül meg
-lesz! Meg vagyunk győződve, hogy a ma*
t
gyar egyetemek ós más főiskolák fegyverMost
azonban,
ugy
látszik,
meg
váltai d t
bíró derék ifjiai tömegesen, sietnek a zászlók
® -tekintetben a helyzet. A feadügyioiiuisz r
-aló, hogy télj-esitsék hazafias kötelességüket.
felhívása' arra vall, hogy több szükség v. a.
;Mk'g vagyunk -győződv-e, hogy laiz önkén,tiesek
önkéntesek,re, tehát az illető parancsnok- •'
I sorozásánál meg fognak ismétlődni. ugyangokn-ái már kedvezőbb kilátással fetontkezazok a Mkesitő jelenetek, melyeiknek az áh
hetiik természetesen nemcsak a .főiskolai. ta-t-aláncs mozgósításkor vwLtunlk tanúi, midőn
nuló, hanem bárki, aki katonai szolgálatot
•a nép egyszerű fiai vad -türeünDeitlenséggel
végezni tud,
ostromolták fölvételért a katonai irodákat és
Biztosra vesszük, bogy -a főiskolák körén
valóságos kétségbeesés -fogott el némelyeket,
t-ul is lelkes visszhangja támad a hadügyakik -alkalmatlantnak bizonyultak hadi szolminiszter feiliav,ásónak és nemsokára elenyégálatra.
szik az a szem,beszökő különbség a szegüli
Semmi. kétség, hagy a -magyar egyetemi ós a németországi .utcák külső képe között.
ifjúság ujabb föleimelő példáit fogja adni
önkéntesek kellenek! Ez a szó niiuid. u
ál do-ziatkészsógének.
különösebb ösztönzés nélkül tettre krá hogy
hivjou mindenkit, aki -abban az irigylésre
Die másoknak is szól a buzdítás.
V-alaki, tiki nemrég jött haza Berlinből, méltó koirba-u és testi erőben, van, bogy a
azt mondotta, hogy -a iném-at (fővárosban csak most folyó élet-balálharöban — ha egyéb
gyermekeket, nőket, agg férfiakat látott, kö- közköteliesség nem -tartja iítthou — fegyverre!
zépkorú emberekből pedig csak olyanokat, szolgálhatja hazáját,
Kc-ckán yan minden, taxni szent, ©lőttünk'
akik szembe tünően betegesek vagy nyomoKockán
van eddigi életünknek mindéi t é rékok. A többi mind ott küzd a francia s az
tétele,
jövendő
boldogulásunbuak minden
Mire képesek a németek.
orosz harctéren.
biztosítéka!
Amint egész haditaktikájuk,
gazdasági
Szögieden e tekintetben már zavartalaKi venhatná ki magát a kötelesség- alól
felszereltségük
és pszichológiai
nagyságuk,
nabb látvány tárul a -szemlélő elé. örvend a bogy e legdrágább javaink ölt-almára sfo*.
"gy a német nép anyagi áldozatkészége is,
szivünk, látva, hogy -a polgári állásihoz hozzá- , sen?
feliiláll minden képzeleten. Az a lelkesedés
es az az érdeklődés, amellyel egész Némettu,
ede 4k
,, . R ...
UM
ország lakossága a hadikölcsön jegyzését kimódjára kezdenek tűzharcot, majd lóra. kapséri,
valóban minden csodálatra
méltó,
(Saját tudósít ónktól.) Aránylag elég gya- nak cs ©'száguldanak.
truppék egymaguk harminc millió márkát
A mi saját lovasságunkkal nem vehetik
jegyeztek, most pedig arról értesülünk, hogy kori dolOig, hogy bizonyos fogalmakról hamis
a
képzeteink
vannak,
minek
köveitkeztében
fel
a
versenyt. A mi lovaink teljesítő kép^s
Viktória biztosító társaság husz milliót irt
l
'M, Számos más több milliós jegyzés is tőr- ezek a fogalmak elferdítve élnék -a tudatunk- ségével a kozákűovakó nem is basonilttitbató
lent. ezeknél meghatóbb és jelentősebb azon- ban. Sőt ezéknek az elferdített fogalmaknak össze. Ezért, ha csak lehetséges, nem i® boban a kisemberek érdeklődése. Már az első a 'helyességében annyira, .biztosak n-ak érezzük csátkoznak nyílt harcba a mi lovasaimkka i.
r
>apon tízezernyi számmal történtek száz és magunkat, bogy -még azt a fáradságot sem Huszrálovaink sokkal, gyorsabbak és, Imszárkétszáz márkás aláírások, ami a kistőkés tár- -vesszük magunknak, hogy mondjuk egy lexi- ságnn-k kiképzése Ls sckkal rendszeresebb.
Akár gyalogos, akái- lovas ellenség kösadalom nagymérvű részesedését jelenti.
A konban utána nézzünk. Ilyen elferdített fogalom
a
-legtöbb
ember
gondal-otvil
ágában
a
zcJ-edtéi'c
a kozákok rendesen visszavcfnulnak,
"émet kormány ép ezért elhatározta,
hogy
Németországon kivül egyáltalán nem fogja kozák, vagy ahogy az erőszak mondják: még pedig a -tőlük, illetve a lovaiktól telhető
° kölcsönt aláírásra bocsátani, hanem kizá- kazakij. A legtöhb ember azt hiszi a kozá- legnagyobb gyorsasággal.
A harctérről most sebes,ult-eni érkezetit
folag a nagy német nép áldozatkészségét ve- kokról, -hogy ugyanolyan lovas katonák,
csakhogy má-s elnevezéssel, mint a mi -huszár- egyik honvédszázadosunk, Unterreiner Mi®«í igénybe.
jaink. -Pedig szó sincs róla. A kozákok volta- hály, ugyanaz, tiki -kis fiának, Guidónak azt
A HADSEGÉLYZŐ HIVATAL FELHÍVÁSA képen nem egyebek, mint lovas komitácsik, a bizonyos szép fehérszőrű kozáklovaí hozta
azzal -a különbséggel, hogy többny i,re nagy ajándékba, a kozákok pusztitásairól beszéli:
Budapest, szeptember 13. A hadsegélyMár a felvonulási körleteink ben szetömegekben portyáznak. .Maiként a komitá7
-ő hivatal hazafias tevékenysége sikerei ércsik, ők is iaz alattomos harcnak a bajnokai, reztünk -tapasztalatokat a kozákok munkájádekében figyelmeztet arra, hogy nekünk, a
elemük a rablás, fosztogatás, -gyújtogatás, a* ról Bejöttünk egy faluba, ahol borzalmas
k'k most itthon maradtunk, kötelességünk
látványt" nyújtott a kozákok pusztítása. A
fiindent megtenni, ami az értünk küzdő ka- ellenségnek éjjeli nyugtailanii-tása, a katonai
isürgönycszlopok -kidöntve, sürgöny drót minvonatokra
(nem
tévesztendők
össze
a,
katona?
tonáknak harcképességét fokozza. Vannak
déin üti elvágva, iá postaépület és az üzletek
°lyan tárgyak, amelyekből a készlet már el- súgót szállító vasúti von-aitokkail!) való rajtakirabolva, -a házak ablakai bezúzva, sok épüfigyott, ugy, hogy azokat vétel utján meg- ütés stb. Ezekben valósággal exctílliálnak.
let porrá égve. A boltokban nem li-agytak
é r e z n i felette nehéz. Ilyen a jó távcső is, Részt, vesznek -azonban rend!s-zeres támadásoksemmiféle
élelmiszert, szeszes italt, dohányt
me
l y ugy tisztjeinknek, mint altisztjeinknek ban Ls, legtöbbnyi-re összemjüködésben a gya
vagy szivart és magát a lakosságét is raasa
harctéren megbecsülhetetlen szolgálato- logsággul. Rendesen a szárnyakon alkalmaznem
mindenéből kifosztották. Kiegészítője
s t tesz. A hadsegélyző hivatal fölkéri azo- zák őket, ahol kellő időben leszállnak a loezen
harcin
odoruknak, ha ez ugyan -egyá-ta' s t , akik bárminő jó látcső birtokában van- vaikról és gyalog -tűzharccal veszélyeztetik
lán harcmodornnk nevezhető, hogy a mieink" a k s azokat nélkülözhetik, küldjék azokat az ellenséget, vagy ha a terep minőségié meg
kel
kegyetlenek. Egy -alkalommal egy 8—10
a
Hadsegélyző Hivatalhoz Budapest, Váci- engedi és észrevétlenül niegközsüthetik az
huszárból álló járőrünk egy faluban fvidevil|
tca 38. szám. A Hadsegélyző Hivatalnak ellenséges csapatokat, a-tttikikal iparkodnak
tést végzett. -Ezt megtámadta egy körülbelül
küldött adományok a postán portómentesség zavart csinálni.
hatvan
főíwl á-lló kozákcsapab Huszárjaink
Az ellenség megtévesztésére gyakran
kedvezményében részesülnek.
menekülni voltak kénytelenek. Az egyik buelőre tolt óllásokat foglalnak el, Lovaikat há•

A kozákok.
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