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Sohasem erdeklodtek 
annvira a kulpolitikai esemenyek es 
ezekkel kapcsolatban a sajât hadiigviink 
irânt, mint most, a kozelmult balkân hâ
boru utân. A kozerdeklodes a belso po- 
litikai pârttusâkrol hatârozottan a kill
fold fele irânyul. Mindenki erzi, hogy 
vilâgtortenelmi esemenyek kozepette 
eliink, mindenkit erdekel, hogv a hatâ- 
rontul mi tortenik. A bizonytalan jovo 
erzete a kbzfigyelmet a kiiliigyre es 
ezzel kapcsolatban a hadiigyre terelte. 
Ez a megvâltozott helyzet ui eszmeket 
hozott, kdzte e lap alapitâsânak gondo- 
latât.

Rovid es hatârozott a programm, mit 
a „Kiiliigy-Hadugy“ ele tiiztunk.

A kiilfoldi esemenyekrol, kiilonosen 
pedig a nemzetek kozott felrneriilt er- 
Gekciientetekrol râjekozo k ziemenye- 
ket hozunk: az aktuâlis kerdeseket vâz- 
latokkal, katonafdldrajzi meltatâsok- 
kal vilâgitjuk meg; a kuliigyekboi, kiil- 
lonosen pedig a mi nemzetkozi helyze- 
tiinkbdl vezet.iiik le a hadiigv megmer- 
hetetlen nagv fontossâgât es a sajât had- 
seregiinkrol, annak tagjairol es intâzme- 
nyeirol helyes tâjekozottsâggal irunk.

.Ketsegtelen, hogv minderre epen Ma- 
gyarorszâgon nagyon is nagy sziikseg 
van. Sehol olvan tâjekozatlansâg kiil- 
iigyi es katonai kerdesekben, sehol annyi 
abszurd kozlemânv a lapokban, mint ha- 
zânkban.

Pedig a hadiigyi terhek most mâr nâ- 
Iunk is nagvok, s a kiiliigyek celszerii 
vezetese kovetelheti. hogy meg nagyob- 
bod.ianak: orszâgos erdek tehât, hogy 
ezen vâltoztassunk, hogv a miivelt olva- 
so kozonseget a kiilfoldi esemenyek 
figyelesere âs azoknak magasabb szem- 
pontbol valo vizsgâlâsâra szoktassuk.

Csak a kiilfoldi esemenyek behatâsa 
alatt ertheti meg az âllam adofizeto pol- 
gârsâga, hogv egy nagy, eros es modern 
hadsereg fenntartâsa, âllami letiink elet- 
feltetele es csak igy ismerheti el az eddig 
tagadott tetelt, hogv a hadseregre fordi- 
tolt milliok tomege nem âldozat, de az 
âllam egvik leghasznosabb befektetâse.

Ez alapon elindulva s a hadseregrol 
helves kozlemenveket hozva hissziik,
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hogv a polgârsâgot es katonasâgot ko- 
’zelebb hozzuk maid egymâshoz. Gon- 
doskodunk rola, hogy hasâbjainkon min
dent megtalâlion a Dolgârsâg. mit 
katonâekrol mâshol hiâba keres, s a 
tisztikar is megkapja benne azt a reg 
vârt heti lapot, mely a magyar katonai 
iroi garda eloteremtesehez, s a mâr kesz 
katonai irok fenyes tehetsegeinek erve- 
nyesiilesehez elodâzhatatlanul sziikse- 
ges volt.

Hegediis Lorânt, Simon Elemer, Szo- 
kojay Gomel es Mârkv Istvân nagy- 
ert kii cikkeivel, s a nagy es nemeș ce- 
lok : zolgâlatânak felemelt tudatâval 
bocsât \k utra a „Kuliigy-Hadugy“ lieti 
szemle \o szâmât.

Budapest, 1914. âprilis 26-ân

Szilăgyi Lajos dr.
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es Magyarorszâg
Irta: Szokolay Kornel.

A Balkânfelsziget konzervativ tenye- 
zoi, ezen iranyelven alapulo keleti

Foldrajzi helyzetebol folyo tortenelmi 
hivatâsa elvâlaszthatatlanul oszefor- 
rasztotta Magyarorszâgnak âletebe politika tâmasztekai megtdrotten, ineg- 
vâgo erdekeit a Balkânfelszigettel. Leg- tâpetten, addigi magatartâsukban meg- 
.lagyobb tonenertudosaink egyike, nehai rrigatottan keruncK ki 
SâlamtyKPercnc vallotta es hirdette ezt a 
tofvenyt, hogv egvetlen nemzet, sem ki- 
csiny, sem nagy nem szakithat a foldraj- 

' zi helvzet kovetelmenyeivel, hacsak 
vesztere torni nem akar. Szeles lâtkorii, 
magasabb âllâspontra helyezkedo ma
gyar politikus a Keletre kenytelen fiig- 
geszteni szemet es a belso politikâban is 
olyan modszereket vâlaszt, amelyek elo- 
mozditjâk az orszâg keleti erdekeinek 
ervenyesiileset. Ellensâge a nemzetnek, 
aki hatârainkon innen, vagv tul megne- 
lieziti, barâtja, aki megkonnyiti azt.

Mit is kivânnak hât Magyarorszâg er- 
dekei?

Kivânjâk, hogy Magyarorszâg irânt 
ellenseges, reâja nezve veszelyes nagy 
delszlâv âllam ne alakuljon a Balkân- 
felszigeten; kivânjâk, hogy ellenseges 
es veszelyes idegen befolyâs ne keritse 
hatalmâba a balkânfâlszigeti orszâgo- 
kat.

Igy itelve meg a balkânfelszigeti hely
zetet nem sok oromiink telhetik benne, 
ugv amint a hâboru utân kialakult; bi- 
zonyosra vessziik, hogv San Giuliano 
marchese es Berchtold grof abbazial 
talâlkozâsuk alkalmâval szinten keves 
gyonyoriiseggel beszelgettek rola. A 
hâboru szetrombolta a regi kereteket, 
megvâltoztatta azokat a regi eroviszo- 
nyokat, melyek kozott „a balkânfel
szigeti âllamok szabad, idegen hege- 
moniâtol fiiggetlen fejlodese" (a monar- 
chiânak elso izben Tiszj 
nisztp 
hâzb| 
volt.
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Rezonată
j Hunedoara-Deva

Kâlmân mi- 
/ar kepviselo- 

■i Ive) biztositva

< ' i a hăb.A’,1 îorgert-
gebol. Torokorszâg nem aiiantite neg- 
ligeable ugyan meg ma sem, mindazon- 
âltal nem tekintheto tobbe keleteuropai 
donto tenyezonek. Bolgârorszâg szâr- 
nyaszegetten, a nemzet virâgâban meg- 
tizedelten, remenyeiben csalodottan âll 
a veres csatamezokon, ahol a diadalt 
az 6 hadserege vivta ki. România, az- 
elott a hârmas szovetseg keleteuropai 
szârnya, ketelyeket kelto magatartâsâ- 
val alaposan megingatta azt a korâbbi 
szilârd meggyozâdesiinket, hogy osz- 
szeiitkozes eseten foltetleniil szâmitha- 
tunk reâja. Szovetsege Qorogorszâggal 
es Szerbiâval csak bizalmatlansâgot tâ- 
maszthat Budapesten es Becsben. A 
hâboru zsâkmânyăt ennek a szovetseg- 
nek tagjai, ragadtâk el, ami fokepen 
Szerbia tetemes megnovekedese reven 
erinti kozelrol erdekeinket. Kiiliigyi hi- 
vatalunk csak Albânia beekelesevel tud- 
ta nagv nehezen megakadâlyozni, hogv 
Szerbia azzâ a nagy delszlâv âllammâ 
alakuljon ki, amilyet hatârainkon semmi 
kdriilmenyek kozott megturniink nem 
szabad. Ha nehai Aehrentlial grof 1908- 
1909-ben kitiino hadseregiink akkori 
harckeszseget es a nemet birodalom 
magatartâsânak koszdnheto nemzetkozi 
helyzetet Szerbiâval szemben donto 
follepessel kihasznâlja es nem eleg- 
szik meg a diplomâciai sikerrel, ak- 
kor talân nem âll vala elo a mai balkân- 
felszigeti helvzet, amelv elobb-utobb 
esetleg sokkal kedvezotlenebb viszo- 
nyok kozott. megis csak râ fog keny- 
szeriteni az aktiv beavatkozâsra.

Erdekeinknek azonban a gydkeresen



Hadiigy es n6pszeriiseg
Irta: Dr. Hegediis Lorânt.

megvâltozott viszonyok kdzott is az gunkat hiu remen’<'ekkel. Albânia olvan 
felelne meg legjobban, ha kiiliigyi hiva- fpntos poziciot foglal el az Adria part- 
talunk ragaszkodnek a fontebb jelzett jân. hogv mârcl-holnapra Erișz almâ- 
irânyelvhez, kiilo.ids sulvt helyezve azlja lehet az erdekeit hatalmasșâgok ko- 
idegen hegemonia tâvoltartâsâra, miutânizo’tt. A megnovekedett Szerbiâban ter- 
tud.iuk, hogv a mo.iarchia irânt ellense-|mcsz<iszeruleg meg kell ndvekeflr|idk a 
ges befolyâsok szoktâk a delszlâv âram- nag szefrb torekveseknek. amelyek 
latokat Ausztria-Magyarorszâg ellen m idig/szămithatnak ellensegeink segit- 
irânyitani es erdekeinknek megkârositâ- "vgcre. Ez a perspektiva sulyos ossze- 
sâra felhasznâlni. iitkotesek lehetoseget mutat.ia, amelyek-

A hârmas entente, elen Oroszorszâg- kel szembe.t tehetetlen lesz a diplomâ- 
gal, most is, szinte tiintetoen mesterke- cia szârazon es vizen harcraikesz fegy- 
dik azon, hogv tiirhetetlenna tegve 
Ausztria-Magyarorszâg reszere a bal
kânfelszigeti helyzetet. Bukarestben 
szitja a dakoromăn mozgalmat es azzal 
a biztatâssal hizeleg a nemzeti hiusâg- 
nak, hogv a Balkân-felszy^eten vuzoto 
iiatalommâ avatja Româtliât. Bclgr.id- 
ban utjât âllja az osztrâk-mag;, ar-szerb 
egyezkedesnek a keleti vasu’.tkra vo- 
natkozo francia javaslattal'es istâpolja 
a nagyszerb âbrândokat; szirbeket es 
gbrdgoket uszitja Albânia megfojtâsâra. 
Konstantinâpolyban az ifju-tdrdkok on- 
gyilkos hobortjânak: az orosz-tdrok 
szdvetsegnek megvalositâsân fâradozik, 
Szdfiâban bolgâr-francia bizottsâgot 
szervez bolgâr-francia kulturâlis es 
gazdasâgi kdzeledes elomozditâsâra! 
Szoval a francia es az orosz befolyâs 
iiti fol fejet mindeniitt, ami, ha diplo- 
mâciânk elejet venni nem tud.ia, oda fog 
vezetni, hogv Austria-Magvarorszâg 
s vele eizviitt a hârmas-szovetseg tel- 
jesen hâtterbe szorul.

Eddig a mindnyâ.iunkat meltân nyug- 
talanito foAlulat egyediiii haszna Olasz- 
orszâgnak, legalâbb ideiglenes kozele- 
dese a mcnarchiâhoz, ami ujabban az ab- 
bâziai talâlkozo alkalmâval juto.tt kife- 
jezesre.

Nekiink a debacle elott ket ellenseges 
befolvâssal kellett szâmolnunk a Balkân- 
felszigeten: az oroszszal es az olasz- 
szal. Az orosz megmaradt, a petervâri 
kormâny magatartâsânak minden kor- 
rektsege mellett is; Albânia veszedelme 
egyelore felenk szoritia Olaszorszâgot 
es arra kenyszeriti, law âllâst foglal- 
jon a nagyszerb tdrekvesek ellen, ame- 
lyeket pedig hosszu ideig epen a quiri- 
nâli kormânv dedelgetett legodaaddb- 
ban, Ausztria-Magyarorszâg kiszâmit- 
ha^tlan kârâra.

Ezt most, a helyzet vâltozâsâval nem 
akar.iuk szemere hânvni olasz szovetse- 
gesiinknek, belâtiuk annak nagv erteket- 
ha vele karoltve dolgczhatunk a vesze- 
delmek lekiizdesen. A hârmas szovet- 
seg, megerdsddve az osztrâk-magyar- 
olasz kozeledessel, bizonyâra meg min- 
dig a leviobb diplomâciai alakulat a 
balkânfelszigeti ui helyzet nagv nehez- 
segeinek az elhâritâsâra, annyival in- 
kâbb, mert ott tulaidonkepen a hârmas 
entente-tal âllunk szemben. Ez akar 
most megfosztani benniinket minden be- 
folyâstdl Keleteuropâban, mert ugv szâ- 
mit, hogv ha itt fdliil tud kerekedni, ak
kor Kczepeuropâban is kdnnvebben ur- 
râ lehet Ausztria-Magvarorszâg, illet- 
ve a hârmas szdvetseg folott. De bâr- 
mennyire megbecsiiljiik a hârmas szo- bevâgo erdeke minden adofizeto 
vetseget es ennek kereteben Olaszor- evar polgârnak az, hogv ugv a hadse- 
szâg kozeledeset, meg sem âltatjuk ma- regnek, mint a hadseregre koltott mil-

xeres erd nelkiil. A mai balkânfelszigeti 
helvzet kdzelebbi vizsgâlata szinte 
kezzelfoghatolag mutat.ia, mily szoro- 
san osszefiigg egymâssal a kuliigv es 
a hadiigy. A legtokeletesebb diplomâ- 
cia is egyediil ugv juttathatja ervenyre 
târmelv jdvendo eshetosegek kdzott 
Ausztria es Magyarorszâg eletbevâgo 
erdekeit a Keleten es az Adrian, ha had- 
sereg es flotta nyomatekossâ teszi sza- 
vât harckeszsegevel, mint az annexios 
vâlsâg idejen, vagv ha kell: harcba vo- 
nulâsâval, amit soha sem szabad kony- 
nyelmiien provokâlni, de amitol sziik- 
seg eseten epen olvan kevesse szabad 
visszariadni.

Sohasem volt nepszerii dolog szâmok- 
kal foglalkozni es kiilondsen a mi szep 
hazânkban miadenki borzongâst erez, 
mihelyt valaki azt a jolelku inditvânyt te
szi, hogy most valamely „efdekes" 
oenzugvi miiveletet vagv koltsegvetesi 
osszeâllitâst fog bemutatni. Ha lehet 
ezt a nepszeriitlenseget meg fokozni, 
azt mondhatom, hogv meg a gondolko- 
zo magvar is megszokik, ha az âllami 
koltsegvetest akarjâk elotte târgyalni 
es a sok rovat, cim es tete! kdzott kiilon- 
fele szâmtani egyensulygyakorlatokat 
visznek szeme ele. De mindez a kellet- 
lenseg es teljes hiânya a nepszeriiseg- 
nek legmagasabb tetofokât eri el akkor, 
ha valaki azzal iii le az asztalhoz, hogy 
temcsak szâmokat, nemcsak penz- 
igyi dsszehasonlitâsokat, nemcsak âl- 
ami koltsegvetest akarnak vele meg- 
îrtetni, hanem azt akarnâk, hogy 
îppen az âllami kdltsegvetesnek had- 
iigyi reszebe hatoljon bele. Alig hi- 
xzern, hogv egyhamar ezt az idegenke- 
dest, ezt a koltsegvetestol valo borzon- 
fâst ki lehetne irtani a mi kozonse- 
gunkbol.

Ha oszinte akarok lenni, meg kell 
vallanom, ho'-A eletemben mâr tobb kii- 
lonfele foglakozâst probâltam, de egyi- 
ke volt a legkedvesebbeknek es legta- 
nulsâgosabbaknak a hadugyi koltsegve- 
tessel valo foglalkozâs. Nagvon szeret- 
nem, ha szereny tapasztalataim alapjân 
mâsok is râ adnâk fejuket erre a mes- 
tersegre es kdzonsegiinknek, ujsâgolva- 
scinknak tâvobbbi retegeiben ter.iedne el 
az a meggyozddes, hogv nemcsak elet- 

ma-

lioknak belsd osszefiiggesevel megis- 
merkedjek, hanem hogv ezenfeliil ma- 
gânak is keves olv eszmefejleszto es 
sokoldalu tanulmânyt vâlaszthat ki, 
mint en"pn a hadsereg kotsegvetesenek 
kiildnbozo teteleibe valo behatolâst.

Ezt az elso pillanatra sajâtsâgosnak 
iâtszo âllâspontcmat kovetkezoleg in- 
dokolom:

Eldszdr is hadugyi szervezetiink any- 
nvira rendszeresen kiepitett, anynyira 
logikai, sot mathematikai osszefugges 
kepet mutatja, hogv esztetikai elvezet 
az egesz konstrukciojân vegigmenni es 
akârhânyszor mint hâdiigyi eloado fâjo 
szivvel gondoltam arra, hogv mennyi- 
vel bonyolultabb. bizonytalanabb es eset- 
lenebb ennel polgâri kozgazgatâsunk 
gepezetenek nemeiy resze.

Mâsodszor — es ezt igen nagyra tar- 
tom - a hadsereg kiadâsainak oramiive 
akkent van egybeâllitva, hogv bârmely 
ellenorzes a legrovidebb ido alatt ke- 
resztiilviheto. Csak peldakepen emli- 
tem abbeli megfigyelesemet, hogv egy 
alkalommal feltiint, hogy a koltsegve- 
tesbe a hadsereg arânylag igen nagv 
dsszeget âlitott be azon a cimen, hogy 
a villâmcsapâsok âltal a hadgyakorla- 
ioknâl milyen kârok âllottak elo. Ketel- 
kedo felszolalâsomra rovid fel ora 
ilatt megkaptam az egesz evv evi had- 
tvakorlatokon a monarchia egesz terii- 
leten elofordult villâmcsapâsok .iegyze- 
ket; az âltaluk okozott kâroknak kulon- 
kulon szâmszeriien felsorolt osszes 
„Beleg“-jeivel egyiitt, amelyekbol 
mondhatom a legnagyobb kdnnyiiseggel 
volt bârmely ellenorzes azonnal ke- 
resztiilviheto.

A harmadik indokom, es ez a legfon- 
tosabb, az, hogv nines az âllami beren- 
dezesnek olyan âga, mely annyifele es 
annyi ui meg u.i vonatkozâsban jelennek 
meg, mint a hadsereg es annak koltseg- 
vetese. A mai hadsereg mâr kinott a re
gi egyoldalu Militârbtirokratizmus ke- 
reteibdl es levetette azt a sokat emle- 
getett copfot. Minden technikai ujitâs, a 
vegyi es geologiai kutatâsok azonnal 
nyomukat hawiâk az igazgatâsban es 
termeszetesen a kdltsegvetesben is. Ele- 
gendo, ha valaki a delegâcio ele terjesz- 
tett ismeretes zold fiizet indokolâsait 
vegiglapozza es meg fogja lâtni, hogy 
a mai technika nagv reszeben a hadse- 
regnek dolgozvân, minden kezdemenve- 
zes oly erdekes u.i es ui kdroket nyit 
meg a tanulmânyozâs elott, hogv egesz 
nyugodtan azt âllithatom, hogv nines 
kdltsegvetes, sot nines penzu'W tanul- 
mâny, mely felerne a hadsereg koltseg- 
vetesenek gon’dos megszerkesztesevel. 
Mindezekhez hozâteszem, hogv — amit 
mâr bevezetd soraimban is emlitettem 
— a mostani vilâgban az adozoknak 
eleterdeke, hogv foglalkozzanak a sok 
milliot, sot milliârdot felemeszto hadse- 
reggel. Hiszen az o penziik megy râ es 
csak a nyilvânossâgnak ellenorzese az. 
melv egy ily oriâsi szervezetet egesz- 
seges levegoben meg tud tartani.

Mindezek alapjân ugv hiszem, hogy 
az u.i folyoirat missziot fog teljesiteni, 
ha a magvar kdzonsegbe beviszi a had- 
iigy es kiilondsen a hâdiigyi kerdesek



Vitân felul âll, hogy hadseregiink, a 
mellett, hogv orszâgunkat es vagvonun- 
kat biztositja a kill- es bel-ellenseg el- 
len, kiildn kulturâli£ feladatot is teljesit. 
A katonasâg ott veszi fel a fonalat, hoi 
azt a tanitdk abbahagvtâk. A katonai 
kikepzes es ia katonâeknâl megszokott 
fegyelem neveld hatâsât, kiszolgâlt ka- 
tonâinknâl mindnyâjan tapasztalhattuk. 
Megtanultâk ott a fegyelmet, rendet es 
pontossâgot; s megtanultâk ugv onma- 
gukat, mint mâsokat megbecsiilni, becs- 
vâgyat dntottek belejiik, râszoktattâk a 
tisztasâgra es egeszsegiik — e meebe.- 
csiilhetetlen nemzeti kincs — âpolâsâra. 
Mindazon erenyek, amelyeknek fejlesz- 
teset derek tisztikarunk nagy :buzga- 
lommal vegzi, ekessegei a poîgâr em- 
bereknek is es ezen erenyeknek mind 
szelesebb kdrben valo terjesztese gâtat 
vet szociâlis âllapotaink romlâsânak.

A legnagyobb vetkek egyikenek tar
tom, ha egy orszâg nem erdeklodik 
hadserege irânt, hanem fontossâgât le- 
kicsinyli s ezâltal a hadsereg tekintelvet 
csdkkenti. Mindnyâjunk hazafias kote- 
lezettsege tehât vederonk irânt, — 
melynek kerdesei olv melyen belenyul- 
nak a mindennapi eletbe —- toliink tel- 
hetoleg erdeklodni, azt kozelebbrol el- 
fogulatlan szemmel figyelemmel kiser- 
ni; s akkor meg fogjuk lâtni, hogv ez 
a nemzetiink testebdl es verebol tâplâlt 
intezmeny a maga evszâzados tradicioi- 
val pârosult modern berendezeseivel a 
legmelegebb szimpâtiânkra erdemes.

Az evszâzados tradiciok, s a hagvo- 
mânyos testiileti szellem — amelyet 
meltatni soha sem lehet elegge — meg- 
tudta ovni a jelenkor igazân sajnâlatos 
erkdlcsi dekadenciâja kozepette is had- 
seregiink karakterenek peldâs erintet- 
lenseget. Ez az ugynevezett katonai be- 
csiilet — amelyet annyiszor magyarâz- 
nak tevesen — s amely onnan indul ki, 
hogy a katonasâgnâl fokozottabb mer
tekben nevelik az egyenekben az oner- 
zetet s az egyeni feddhetetensegre valo 
torekvest. A katonâk ideâlis hivatâsâ- 
val, a hazânak eletiik ârân valo fegy- 
veres megvedesevel mâr egviitt jâr egy 
bizonyos nimbusz, s ez a nimbusz vedi a 
katonât minden kisertestol.

A târsadalomnak fel kell ismerni a 
katonasâg vonzo tulajdonsâgait, s le 
kell kiizdenie azon eloiteleteket, mielye- 
ket irânta esetleg tâplâlt. — Viszont 
azonban a hadseregnek is keriilni kell 
minden olyan momaitumot, melv a had
sereg es târsadalom kozott annyira ki- 
vânatos erzelmi harmoniât megronthat- 
nâ. Keriilnie kell minden titokzatossâ- 
got; a hadsereg beleleteben, nem szabad 
semmi olyasminek tortenni, amit a pol
gari târsadalom meg ne tudna erteni es 
ne tudna meltânvolni.

Teljes bizalommal vagvunk hadsere- 
giink fiatal erokkel felfrissitett ve- 
zetdsege irânt biztosan remel.iiik, 
hogy a regi elavult felfogâsok felrete- 
televel hathatosan eldmozdit.ia a had
sereg es polgâri târsadalom kdzelede- 
set: mindnyâjunk âltal ohajtott egybe- 
olvadâsât.

A târsadalomnak a hadsereggel szem- 
ben a kozel jovoben amugy is fontos

anyagi resze irânti erdeklodest es meg
tori azt a nepszeriitlenseget, amelylyel 
a magyar târsadalom eddig e nagv fon- 
tossâgu terepet magâtol elszigetelte.

Hadseregiink ts a polgari târsadalom.
Irta: Simon Elemer orsz. kepviseld.

Hadseregiink egesz a legutobbi ido- 
kig idegen test volt târsadalmunk- 
ban es annak belso iigyei irânt a 
magyar kozonseg koreben vajmi keves 
erdeklodes mutatkozott. Bizonyos pârt- 
politikai celok szolgâlatâban haderonk- 
kel evtizedeken at csak ellenseges indu- 
lattal foglalkoztak s ezt az irânyzatot 
erosen tâplâlta a napisajto egy resze is, 
szivesen kiszinezven minden olvan ko- 
riilmenyt, ami alkalmas volt a hadsereg 
nepszeriisegenek kisebbitesere.

Megnyugvâssal kell azonban konsta- 
tâlnunk, hogv az utobbi evekben ezen a 
teren brvendetes javulâs âllott be. A 
kiilpolitikai sulyos bonyodalmak hatâsa 
alatt tudatâra ebredt a nemzet annak, 
hogv a hadsereg a nemzeti let egyediili 
hathatos vedelmi eszkoze, mely mint 
ilyen az egesz orszâg osztatlan tâmoga- 
tâsâra kell. hogv igenvt tartson es mel- 
le az egesz orszâg târsadalmânak a 
legteljesebb rokonszenvvel kell csatla- 
koznia.

Kiildndsen iidvds ez az irânyvâltozâs 
napjainkban, amikor igazân a lâzas 
fegyverkezes korât eljiik, s amidon Eu
ropa maid osszes torvenyhozâsai a ved- 
erd reformok egesz sorât iktattâk tdr- 
venybe s amidon hatâraink kozvetlen 
kozeleben vilâgra szolo hâborus eseme- 
nyek jâtszodtak le.

Irigykedve lâtom a kulfolddn mily 
szeretetteljes biiszkeseggel veszi koriil 
hadsereget midea nemzet, s mi magya- 
rok, akik evszazadok ota bamulatba ej- 
tettiik vitez hadi erenyeinkkel es tette- 
inkkel egesz Europât, mi zârjuk ki had- 
seregiinket sziviinkbol csak azert, mert 
annak kebeleben egyes nemzeti aspirâ- 
tioink meg nem ervenyesiiltek kello 
mertekben? Nem szolgâljâk az orszâg 
igaz erdekeit azok, akik a kozhangula- 
tot ilyen iranvban igvekeznek befolya- 
solni. — Biiszkeknek kell lenniink had- 
seregunkre es e hadseregnek biiszkenek 
kell lenni a nemzet bizalmâra, mert 
csak igy tudjuk lelkesedessel hadsere- 
giinket fenntartani s viszont csak igy 
tud lelkesedessel hadseregiink nehez 
feladatanak megfelelni.

Fel kell ebreszteni tehât a nemzet 
minden retegeben a hadseregiink irânti 
erdeklo'dest, meg kell ismertetni es ked- 
veltetni annak intezmenveit, fel kell vilâ- 
gositani a kozonseget a vederdt szabâ- 
lyozo torvenyeinkrol s az azokban fog- 
lalt valoban humânus es iidvos rendel- 
kezesekrol. hogv midon a hadseregrol 
van szo, ne csak az âldozatok es terhek 
lebegjenek az emberek szeme elott, ne 
csak a katonai ugynevezett ,,copfrol“ es 
visszaelesekrol hallhassanak remmese- 
ket, hanem tisztâba.jojjenek a hadse
regnek az elet minden fâzisâra kihato 
iidvos hatâsârol is.

| kdtelessegei Îesznek. A torvenyhozâs ev- 
tizedek mulasztâsait potolva — kor- 
szakalkoto torvenyekkel epitette ki had- 
jseregiink hatalmas kereteit. A târsada- 
lomra harul most mâr a feladat, hogy 
ezeket a kereteket arra melto egyenek- 
kel kitoltse, hogy hadseregiinket erde
mes es tehetseges tiszti sarjjal ellâssa. 
Gondoskodni kell, hogv az arra hivatâs- 
sal biro ifjak, minei nagvobb szâmban 
lepjenek a hadsereg tisztikarânak kebe- 
Idbe, hisz ezt a katonai neveld inteze- 
tekben rendszeresitett nagyszâmu âlla- 
mi dijmentes es alapitvânyi helvek 
amugy is megkonnyitik!

Ha ezt elertiik, ha a magyarsâg a 
tisztek koreben arânyosan tert foglalt, 
akkor az egeszseges nemzeti szellemet 
bevittiik hadseregiinkbe s ifjainknak a 
legmagasabb poziciokig feljutvân, al- 
kalmuk nvilik a meg ki nem veszett re
gi magyar katonai erenveket ui eletre 
kelteni s a magyar nemzetnek dicsose- 
get szerezni.

Budapest. 1914. âprilis 24.
Az utolso napok legnevezetesebb eseme- 

nye San Giuliano marchese es Berchtold 
grof abbâziai talâlkozoja volt, melyrol je- 
lentosegehez hiven lapunk vezeto heyen 
emlekeztiink meg.

Az olasz—osztrâk-magyar kozeledes, s 
az igy megerosodott hârmas szovetsegi vi- 
szony, a hârmas entente szovetsegge alaki- 
tâsânak gondolatât vetette fel. Francia es 
angol sajto organumok elenk eszmecseret 
inditottak. de termeszetszeriileg minden ma- 
radt a regiben, a britt birodalom nem kot 
szovetseget, bârmily meghitt is a viszony az 
entente orszâgai kozott es bârmily barâtsâ- 
gos nyilatkozatok hangzottak el Poincare 
szentpetervâri es V. Gyorgy pârisi lâtoga- 
tâsakor.

❖
Vilmos nemet csâszăr Korfuban udiil; on

nan bocsâjtott ki birodalmâba ket lelkesito 
hadiparancsot, a diippeli csata es a jasmun- 
di tengeri iitkozet otvenedik evfordulojâra. 
Feltiinok a gorog kirâlyi pârral, a gorog mi- 
niszterelnokkel es kiiiugyminiszterrel valo 
barâtsâgos târgyalâsai . . . , mialatt 100_
120 kilometer tâvolsâgban a Balkân-felszi- 
geten, gorog hatosâgok es gorog csapatok 
segitsegevel pusztitjâk az epirotâk annak az 
Albâniânak a testet. melynek megteremtoje 
epen a hârmas szovetseg volt.

*
Wied Vilmos a milicia szervezesen fâra- 

dozik. mâjusban mâr soroztatni akar es min
den jel arra vall, hogy az orszâgânak fejlo- 
deset gâtlo epiruszi zavaroknak a sajât 
fegyveres erejevel rovidesen veget is vet.

Az egesz vilăg elismeresere melto az a 
buzgalom, mellyel az uj fejedelem munkăl- 
kodik, nem rettenti vissza a tengersok aka- 
dâly, sem a sok baljoslat, bâr ilyent az el- 
mult heten kirâlyi kollegâjâtol is olvasha- 
tott. (Alfonzo spanyol kirâly Albânia feje- 
delmenek eroszakos halălât josolta meg).



A szomszedsăgban Montenegro es Szer- 
bia „rendcsinâlassal" foglalkoznak, terme- 
szetesen csak az ujonnan szerzett, nemzeti- 
segek lakta teriileteken es csak a maguk ki- 
irtâsi szisztemâja szerint; elfeledven, hogy a 
balkân hâboru a kereszt jegyeben es epen 
a nemzetisegek felszabaditâsâra indult.

__Berendezkedik" România is az uj birto- 
kân, kisse kulturâlisabb erelemben, de meg 
mindig ugy. hogy deputâciok jonnek Szo- 
fiâba oltalmat kerni az uj hatalom tulkapâ- 
sai cllen. ■ I 1 J :

Bukarestben egyebkent nagy a felhâboro- 
dâs az epiruszi kucoolâhok gyilkolâsa miatt 
s a hir hatâsa alatt 200 fonyi albân onkentes 
csapat alakult, mely mihelyst a felszerelese- 
vel kesz, azonnal utnak indul.

9z idei fegyverggahorlatoh. jnyulvânyai, delkeleten pedig a dunân- 
i tuli hegyvideknek a Râba folyo fele el- 

Az idei hadsereggyakorlatok ismet' laposodo vonulatai boritjâk. A ket hegy- 
Magyarorszâgon, annak nvugoti resze- j videk kozott, a Râba folyo mindket ol- 
ben es pedig mint hirlik, szeptember dalân a kis magyar Alfold teriil el.

Ugy a Rozalia hegyseg ,mint a keleti
ben es pedig mint hirlik, szeptember 
1-tol 5-ig zajlanak le.

A gyakorlaton resztvevo seregtestek 
osszeâllitâsât es a tulajdonkepeni harc- 
terulet kozelebbi helyet a hadvezetoseg 
hivatalosan meg nem kozolte; utobbi 
azonban mindenesetre az orszâg nyu- 
goti hatâra es Koszeg, Sârvâr, Kormend 
vârosok kozott lesz.

Alpesek nyulvânyai szeliden ereszked- 
nek le a Râba medencejebe. Az egesz 
teriiletnek es egyuttal a Dunântulnak 
legkimagaslobb pontja a 883 m. magas 
Irottko, Koszegtol delnyugotra.

A teriilet nagyobb seregtestek harcâ- 
ra kivâloan alkalmas. A hegy es domb-

Gorogorszagban dagad az onerzet es a 
nemzeti biiszkeseg. A hadsereg Konstantin 
kirâlyt iinnepelte, hodolata jeleul marsall- 
botot ajânlvân szâmâra fel.

Itt sines azonban nyugalom,
Jiszakon az epiruszi âllapotok, a tengeren 

a szigetek iigye. Mkidketto elintezetlen.
Torokorszâg elnyerte a francia kolcsont, 

most Nemetorszâggal keresi a gazdasâgi vo- 
natkozâsokat. Chios es Mytilene meg mindig 
gorog kezen, a Dodekanezos olasz uralom 
alatt, Kis-Âzsia belsejeben a kurdok nyug- 
talankodnak. Sehol sines nyugalom.

*

Oroszorszăg âllandoan fegyverkezik, az 
Aldunânâl es Besszarâbiăban epitkezik, moz- 
golodik, Ugy lâtszik meg mindig a Balkan 
fele aspirai.

Hiiseges szovetseges târsânak a Foldkozi 
tengeri hadero fejlesztese ad gondot. bar a 
kozerdeklodes most inkâbb a vălasztâsok 
fele nez. hol a 2 eves katonai szolgâlat 3 
evre valo meghosszabbitâsât a legtobb part 
vâlsztâsi jelszovă avatta. A vălasztâsi kiiz- 
delmek kozepette elhangzott programmbe- 
szedek koziil jelentosegeben messze kimagas- 
lik Jaures szociălista pârtvezer nyilatkozata, 
mely szerint a szociâlizmusnak a francia 
hadseregben kb. 1000 tenyleges âllomânyu 
katonatiszt hive van, kik a hadsereg jelenle- 
gi szervezetevel elegedetlenek s azt mâs 
alapra fektetni kivânjâk.

*
Epiruszban Kis-Âzsiâban, Chinaban es 

Mexikoban alig sziinetel a puskaropogâs, de 
a nyugtalan emberisegnek ez nem eleg . . . 
Most egy csekely incidenst „casus belli“-ve 
avattak es ha nem csalnak az elojelek, lâ- 
punk megindulâsâval egyidejiileg, az Eszak- 
Amerikai Egyesiilt-Allamok es Mexiko ko
zott kitor egy ujabb hâboru.

Sz.
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ELOFIZETES1 FELHIVAS
A ,,KUIUgy — Hadisgy11 hetilap, megje- 

lenik minden vasârnapon, 12—16 lapoldal terje- 
delemben, friss, erdekes tartalo nmal, miiveszies 
fejlecekkel, elsdrendii rajzokkal, iddnkent kepekkel.

Szerkeszti: piskarkosi Szilâgyi Lajos 
dr., es es kir. kamarâs, a vezerkarnal beosztva 
volt nyug. szăzados.

Elofizetesi ara : egesz evre : 16 korona. Egyes 
szâm ara 30 filler. Budapesten a fobb utcakon 
es tereken az osszes dohanytdzsdekben es az Osszes 
sonyvkereskedesekben kaphato. Videken a do- 
hânykdlonlegessegi tdzsdek es a pâlyaudvarokon 
ez Altalanos beszerzesi r. t arusitjâk

Szerkesztoseg es kiadohivatal: Budapest, Vlll, 
Nepszinhâz-utca 16. szâm, hova a lap szellemi es 
anyagi reszet illeto minden kozlemeny kiildendo

Budapest, 1914. âprilis 26-ân.

A „Kfllflgy — Hadtigy‘! kiaddhivatala.

A resztvevo seregtestek felvonulâsi 
teriilete gyanânt a Râbânak es mellâk- 
folyoinak nyugoti vizvâlasztoja (Wech- 
sel hegyseg), a Mura folyo, a Bakony 
hegyseg nyugoti lejtiei, Pâpa, Kaposvâr, 
Șopron vonala tekintheto. Ebben a terii- 
letben fognak a kiilonbozo fegyvernem- 
beli csapatok gyiilekezni es dandârok- 
ba, hadosztâlyokba majd hadtestekbe 
alakulva a hadseregek kiindulâsi hely- 
zetebe vonulni.

Ezt a felvonulâsi teriiletet nyugaton 
a Rozâlia hegysdg es a keleti Alpesek 

videk hosszu es lapos gerincvonulatai, a 
siksâgon siiriien elofordulo tobb meter 
magas 6s gyakran meredek oldalu te- 
rephullâmok, kisebb-nagyobb erdok es 
fasoros utak igen alkalmasak a fddott 
felvonulâsra, az erok leplezett eltolâsâ- 
ra, s e terepnyujtta elonyoket ugy a 
vedo magatartâsra utalt fel, mint a tâ- 
mado iigyesen kihasznâlhatja a maga 
harcâszati celjainak eleresere.

A megjelolt teriilet folyovizei koziil 
csak a Râba nem gâzolhato ât es csak 
ez az'egy folyo kenyszeriti a csapato-



kat a meglevo hidakra, vagy pedig ha- 
dihadak verâsere.

Legnagyobb vâros es egyuttal leg- 
fontosabb ut es vasuti csomopont Szom- 
bathely, ahonnan 9 irânyban sugârzik 
szet a vasut. Ebbol kovetkeztetve Szom- 
bathelyre nagvon fontos szerep vâr a 
gyakorlatok utân kbvetkezo csapatszâl- 
litâsoknâl.

A siirii vasuthâlozaton kiviil igen ked- 
vezoek a teriiletnek utviszonyai is. Sza
mos es igen jo miiutja es jokarban levo 
egyeb kozlekedesi vonala a csapatok 
mozgâsât nagyon meg fogja konnyite- 
ni. Az egesz videk az orszâg egyik leg- 
gazdagabb es mezogazdasagilag legin- 
tenzivebben miivelt teriilete, nagy es 
szolidan epiilt kozsegekkel, ami a csa
patok elelmezese es elszâllâsolâs szem- 
pontjâbol igen kedvezo. A lakossdg tul- 
nyomo reszt magyar, a nyugoti resze- 
ken pedig nemet es vend, — de anya- 
nyelvre void tekintetnelkiil nagy kato-

Ez okbol az Egyesiilt Âllamok szigo- 
ru ovintezkedeseket tettek, eltiltottâk a 
japânok bevândorlâsât, iskolâikat be- 
zârtâk. A beozonlo sârga fai igv Mexiko 
fele terelodott, hoi az Unio nagv bosz- 
szusâgâra es feltekenvsegere oket a 
legnagyobb szivesseggel fogadtâk.

A feltekenyseget meg inkâbb novelte, 
hogv Mexiko gazdag termeszeti kin- 
cseit mas âllamok is felismertek; koz- 
tiik Angliânak sikeriilt az egvik legna- 
gvobb olajtelep kihasznâlâsi iogât meg- 
szerezni.

Kbzben Mexikoban kitort a polgâr- 
hâboru. a 34 evig uralmon levo Porfiro 
Diaz-t meggvilkoltâk s az âllam elere 
Huerta tâbornok keriilt, kit az Unio mai 
napig sem ismert el es aki ellen Eszak- 
Mexikoban nyilt felkeles tort ki.

Polgârhâborutol gvotorve, pârtokra 
szakadtan âll az orszâg a hâboru kii- 
szoben. De lâssuk az eroviszonyokat: 

lamok vezerkarânak jelentese, melv az 
âllando hadsereget igen gvengenek es 
tâmado hadiâratra alkalmatlarmak mi- 
nositi.

Igaz, hogv nagv hâboru eseten egy 
hatalmas bnkentes hadsereg felâilitâșa 
is terveztetik, de ehhez az elokesziile- 
tek csak papiron vanciak meg.

Mexikoban âltalânos volna a vedkiite- 
lezettseg; azonban ezt a valosâgban nem 
tartjâk be es nagyobbreszt onkentesek- 
bol vagv sorshuzâs utjân egeszitik ki a 
hadsereget. 1913-ban az eloirt bekelet- 
szâm 35,000 fo, azonban tenvleg csak 
30.000 ember szolgâlt.

A hadsereg bâkâben 35 zâszloalj gya- 
logsâgbol. 18 ezred lovassâgbol es 5 
ezred tiizersegbol âll, amihez meg se- 
gedfegvvernemek is iârulnak. A hadi- 
letszâm 190.000 fore teheto. Ez azon
ban lehetetlen nagv szâm, mert a jelen-

\San francisco
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Az Cszalumeriliai Egyesiilt illlamoh 
es fflBxilid.

Egy amerikai hadihajorol nehâny 
matroz Tampiconâl partraszâllt, hogv a 
haio olajsziiksegletet felvegve; a mexi- 
koiak a partraszâllottakat elfogtâk. 
Igaz, hogv a kis jâromuvon nem volt a 
csillagos lobogo es a tengereszeket nem- 
sokâra szabadon is bocsâtottâk, megis 
ez az incidens egv nagv hâboru indito 
oka lett.

A spanvol—amerikai hâboru ota mâr 
az Uniotol sem meglepo, ha nemzetkozi 
viszâlvait fegvveres elintezes ele viszi.

Igy lesz ez most is, bar enoen Mex’ko- 
hoz az Egyesiilt Allamokat az ârdekek 
ezerfele szâlai fiizik; hiszen itt a toke- 
jiik es vâllalkozâsaik szâmâra mindig 
tâg teriileteket talâltak. firdekellentetek, 
konfliktusok a ket âllam kbzbtt azelott 
is meriiltek fel, ezeket azonban ver nel- 
kiil inteztek el, kovetkezetesen mindig 
Mexiko kârâra.

Hatalmas teriiletek lettek igv az 
Egyesiilt Allamokhoz âtcsatolva, mindig 
egv-egv ui csillagot ielentven a kek lo- 
bogon.

Az orosZ—japân hâboru utân azon- 
ban megvâltozott a helvzet: a iapânok 
nagv szâmban leptek el a Csendes- 
Oceân keleti partiât; Kaliforniâban a 
szorgalmas, olcso munkâiu sârgâk ugv 
lenvomtâk a munkabert, hogv ott majd- 
nem lâzadâs tort ki.

MEXIHO o

Tampico 
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Midon az Egyesiilt Allamok elso szi- 
getgyarmataikat megszereztek, egy- 
szerre sziikseget ereztek egv eros flot- 
tânak, melyet hatalmas anyagi eszko- 
zekkel hamar meg is teremtettek.

Szârazfoldi hadseregiiket azonban el- 
hanyagcltâk. Elbizakodt-ak a spanvol— 
amerikai hâboru sikereiben es tulbe- 
csiiltek foldrajzi helvzetiik elonyeit.

Az 1913. evre az âllando hadsereg 
koltsegvetesi letszâma ca 5000 tiszt es 
87,000 fo legenyseg, melynek kiegeszi- 
tesere minteo'v 50-000 kikeozett tarta- 
lekos âll rendelkezesre, ugv hogv hâbo
ru eseten koriil-beliil csak 140,000 fo- 
nvi elsovonalbeli csapat felett rendel- 
keznek.

Ebbol is az orszâg vedelmere es a 
oarti eroditesek megszâllâsâra tekinte- 
lyes szâmot kell levonâsba hozni. ugv 
hogv nagvon indokolt az Egyesiilt Â1-

KOZEP
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legi polgârhâboru miatt egv rendszeres 
mozgositâs el sem kepzelheto.

Maga a felfegyverzes kitiino, a tisz- 
tikar igen kepzett es a sok csatârozâs- 
ban megedzett csapatok igen io kerete- 
ket adnânak a valosziniileg nagyszâm- 
ban todulo onkentesek felvetelere. A je- 
lenlegi rendezetlen viszonyok es az 
egyseges vezetes hiânya azonban arra 
engednek kovetkeztetni, hogv az eset
leg benvomulo uniobeli csapatok nem 
talâlnânak e?v nagyszabâsu ellenaktio- 
ra, hanem âllando guerilla-harcot kel- 
lene folvtatniok. a mire kiilonben a te- 
rep is igen alkalmas.

A ket millio negyzet kilometer nagy 
Mexiko ugvanis. belseieben 2000 m ma- 
gas fenfold, melvet hatalmas hegvlân- 
cok szegelveznek, keves vasuttal es 
igen elhanvagolt utakkal bir. Az orszâg 
fovârosa messze esik a benvomulâsi he-



lyeknek mukodesi korlete hihetetlen 
mertekben megnovekedett s vizeltolâsa 
mâr meghaladia az 1000 tonnât, mâr 
arra is alkalmasak, hogv rettento fegy- 
ver gyanânt a nyilt tengeri csatâkban 
szereplo harceszkozok sorâba lepjenek. 
Igv ol. a nagv francia buvârhaiok el- 
juthatnak Marseillebol Polâba. anelkiil. 
hogv fiitokeszletiiket meg kelljen ujita- 
niok. Angliâban ielenleg Ausztrâlia szâ- 
mâra epitenek buvârhajokat s ezek sa- 
jât ereiiikkel teszik meg az utat Ports- 
mouthbol Sidnevbe. azaz felig koriil- 
utazzâk a foldet.

A Hadik-huszârok iinnepe.
Hosok emleket iinnepelni, dicso elo- 

dok nagv tetteirol regelni, van-e ennel 
lelekemelobb dolog?

Gyonyorii mult: 419 csata es iitkozet, 
vitez Hadik huszâraink diadalainak so- 
rozata. De a 419 koziil is legnagyobb 
Eggmiihl: ezernyolcszâzkilenc âprilis 
huszonkettedike.

lyektol, a Rio grande del Norte-tol 600, 
Tampicotol 400, Veracruztol 350 km.- 
nyire. Az utânszâllitâs nehez, a kes- 
kenyvâgânvu vasutak konnyen megsza- 
kithatok. Mâsreszt az ott honos csapa- 
tok reszere is a hegyseg, a nagv tâvol- 
sâgok mind a guerilla-harcot segitik 
elo. A hadviseles tehât nehez es hosz- 
szantarto.

Mindezt az Unio tudia es aligha nem 
innen eredt Wilson elnok kijelentâse, 
miszerint remelte, hogv nem keriil sor 
erre a hâborura.

Egyelore csak annvi biztos, hogy az 
egesz haj6ra.it a mexikoi vizekre irâ- 
nyitottâk es Vera-Cruz es Tampico ki- 
kotoket megszâllottâk.

Hogy a magâban veve jelentektelen 
incidensnek milyen fejlemenyei lesznek. 
azt meg âttekinteni nem lehet, de min- 
den arra mutat, hogy a helyzet igen ko- 
moly es nagy erdekellentetek iitkoztek 
ossze.

HaditEngerESZEtun'K tiszti sarjadefta.
A dreadnought tvpusu hadihaiok s a 

torpedoraj szaporitâsa kovetkezteben 
lenvegesen tobb tengeresztisztre van 
sziiksegiink, mint eddig. A fiumei ten- 
gereszeti akademia, hoi elso sorban 
tisztek, katonai es allarni hivatalnokok 
fiait kepezik ki, a sziiksegletet egyediil 
nem kepes fedezni, dacâra annak, hogv 
a novendekek letszâmât 250 fore emel- 
tek. A hadtengereszet vezetdsege tehât, 
hasonlokeppen mint a mult evben, arra 
kenyszeriilt, hogv 70 ifjut gvmnasiumi 
vavv reâlerettsegi alapjân tengereszje- 
loltek gyanânt felvegven. Ezt a rangot 
az ifiak sikeres felveteli vizsga alapjân 
nverik el s mint ilvenek. a tengeresz 
tisztikarhoz tartoznak. A kinevezâs 
napjâval a tengereszjeloltek evi 1440 
korona fizetes 6s a teljes lakber el- 
vezetebe lepnek, ezenfeliil 500 K felsze- 
relesi jârulekot kapnak. Az egy evig 
tarto tengereszjeloltiskola elvâgzese 
utân a ieloltek leteszik a tengereszhad- 
aprodi vizsgât s kineveztettnek az em- 
litett rendfokozatba. Miutân a tengerâsz- 
tisztikar eloRptetesi visxonvai sokkal 
kedvezobbek. mint a szârazfoldi hadse- 
regben — a szâzadosnak megfelelo sor- 
haiohadnagvi rendfokozatot âtlag a 26 
eletdvben erik el — a muvelt korok csa- 
lâ'djainak melegen ajânlhato, hogv fiai- 
kat, ba azok a tengeri szolgâlat es tâ- 
voli utazâsok irânt eloszeretettel birnak, 
erre a nagvrabecsiilt pâlyâra adiâk.

îl buvârhajoh fejlesz'foe
Nemregiben a tengeri hadviselâs csak 

a partvâdelemnel, valamint a kikotok 
es a tengerpart kozvetlen kozeleben le- 
iâtszodo hadmfiveleteknel szâmolt a 
buvârhaiok kozremukodâsâvel.

A modern buvârhaiok azonban, me-

dulni, mert II. szâmu hadteste pihenesre 
szorul (ez ejjel kelt ât Regensburgnâl a 
Dunân). Davoust korâbban tâmad: 
megelozi, s ekkor. . . a fosereggel vâ- 
ratlanul beerkezik Napoleon: minden 
veszve; delutân 3 orakor mâr a kis ba- 
ior vâros, Eggmiihl is francia kezen van.

Alteglofsheim fele rendeli el Kâroly 
>foherceg a visszavonulâst, s ezt a lo- 
vassâg fedezi.

A cs. es kir. 3. szdmu huszârezred, 
imely akkor meg Ferdinând foherceg ne- 
vet viselte es parancsnoka Coburg Fer
dinând herceg volt, felereszben a szel- 
so balszârnyon, negv szâzadâval a ko- 
zepen ismetelten megrohanta az iildozo 
francia gyalog es lovas osztagokat es 
rohamai olv sikerrel jârtak, hogv a had- 
test tiizersegenek megmentese, egyediil 
ezen kivâlo ezred onfelâldozo kitartâsâ- 
nak volt koszonheto.

A hosies magatartâs legfelsobb elis- 
meresekent Coburg Ferdinând a Măria 
Terezia rend lovagkeresztjet, s a le- 
genyseg koziil ketten az aranv, hârman 
az eziist erdemkeresztet nyertek el.

Most volt a nagv nap evforduloja: 
iinnepeltek Sopronban, Nezsideren. 
Aradon a derek Hadik huszârok: iinne- 
piik a mi iinnepiink, dicsosâgiik nemzeti 
kincsiink, a hosok emlâkât nem felediiik 
el soha!

Davous francia tâbornagv serege 
szemben Kâroly foherceg hârom had- 
testevel. Mindket fel: tâmado szândek-

Az orosz duma katonai bizottsâga titkos 
, iilesen elfogadta a nemzeti vedelem sziik- 
segessegere eloirânyzott 8 titkos javasla- 
tot. A tobbkiadâs 430 milliot tesz ki egy- 

I szerre, azutân pedig evente 140 millîâ ru- 
bel tobb kiadâst. Ezen javaslatok szerint 

j az orosz hadsereg letszâma mintegy 400 
’ ezer emberrel novekedik.

A român ujoncozâsi rendsze u]jâ- 
szervezese.

A român hadvezetoseg Harieu tâbor- 
nokot, a volt hadiigyminisztert ket ho- 
napra Olaszorszâgba. Belgiumba es 
Svâjcba kiildte ki, hogy ezen orszâgok- 
can az ujoncozâsi rendszert tanulmâ- 
nyozza es tanulmânyai alapjân a româ- 
niai rendszer megvâltoztatâsâra javas- 
latot tegyen.

Francia kâmkedâs.
A 82-ik olasz gyalogezred volt drmeste- 

i ret Bertolo Edet kemkedes gyanuja alatt 
; letartfiztattâk. Bertolo a francia hadsereg 
j reszere kemkedett. Levelezesert a szorn- 
| szed faluba cimeztette, de igy sem sikeriiit 
i a carab'nierik elott eltitkolnia miiveletit. 
i Megmotozăsa alkalmâval tobb terhelo ok- 
j mânyt talâltak nâla. A letartoztatott bii- 
I nos — mint a Corriere della Sera irja — 

eismeresben van.
Az albân hadero szervezdse.

Az uj Balkan âllamban a vedkotelezett- 
| seg âltalânos lesz, s a hadero kieseszitâse 
I a mi’ic rendszer szerint szervezSdik.

Mâjusban eitik meg a sorozâst es annak 
megtortente utân 5 dandârt âllitanak fel

■ Ezzel eweideiiileg Durazzo-han egy kato
nai tisztkepzo intezet îs letesiil.

A szerh rokkantsâgi add.
A balkân bâboru rokkantjainak ellâ- 

tâsa vegett rendkiviil sulyos adot vetet- 
tek ki a szerb adofizeto polgârsâgra.

A rokkantado alapjât az egyenes ado 
'<eoezi. 10 dinar ewenes ado utân 4 
dinar rokkantsâgi ado fizetendo es ez 
nz egyenes ado merveben progresszive 
2000 dinârig emelkedhetik.

10 dinârnâl kevesebb egyenes ad6 
'itân rokkantsâgi adot nem vetnek ki.

Haditanâcs Olaszorszâgban.
A râmai „Gazzetta Ufficiale" legutobbi 

szâmâban kozlî, kik vannak hivatva a 
szervezett haditanâcsban râsztvenni. Tag- 
iai: A hadiigyminiszter, az â'tamtitvâr, 
a hadero osszes tâbornokai, a haderâ ve- 
zerkari fonoke, 6s a hadjâratok esetSre ki- 
jelolt hadseregparancsnokok. Sztiks6gk6- 
nen meghivhatâk az egyes fegyvernemck 
feliigyeloi, a hadbiztossâg, az egfiszseg- 
iigyi es_a hegyi csapatok fOnokel. A hadi- 
tanâcsot a hadiigyminiszter hivîa Ossze es 

6 is elndkol azon.

haj6ra.it


Kilikia.
az aboaziai tanăcskczâsok ota a na- 

pisajto siiriin foglakozik monarchiânk 
kisâzsiai kozgazdasâgi berendezkede- 
senek tervevel, s hol kedvezo, hoi ked- 
vezotlen erzelmekkel, de legtdbbszor 
feliiletes avagy elferditett foldrmd es 
politikai beâllitâssal ismerteti Kilikiat A 
Hadiigyi szemle volt az elso, melv mâs- 
felevvel ezelott. november 9-ki szâmâ- 
ban reszletesebb adatokat hozott e hor
des felol.

Kilikia neven az 6- es kozepkorban 
azt a foldteriiletet ismertek, mely —- a 
Taurus-hegyseg fogerincetol delre 
Sehims (ma Karadrân) es Issus (ma 
Iszkenderim) vârosok kozott a tenger- 
parton fekszik. Koriilbeliil ez a teriilet a 
mai torok Adana vilajet, melyrol a fold- 
rajzi tankonyvek szerint annyi ismere- 
tes, hogy: Teriilete 40.000 km2 (kb. 
mint Erdely) 450.000 lakossal, akik 
tobbnyire tordkok, de sok az ormeny 
es gdrog is, foleg a tengerparton, mig a 
belsobb, zordabb videkeken kurdok, 
cserkeszek, sziriaiak, mohamedân bul- 
gârok, tatârok es turkomanok Iaknak. 
Fovârosa: Adana (a regi Cydnus) a 
Szejhun folyo torkolata kozeleben, 
83 000 lakossal, a Bagdad vasut es a 
Mersina—Alexendrettei francia vas-
utvonal, fontos csomopontja, tobb euro- 
pai nagyhatalom (koztiik az osztrâk- 
mayyar) konzulâtusânak szekhelye. 
Fotermekei: sok erdo, sok ko es vas- 
erc, sok gyapot es gyiimolcs.

A nemetek foleg Adana fovârosban 
es kornyeken. a franciâk Mersina es 
Alexendrette kikdtovârosokban s a si- 
riai partvideken. az olaszok Adalaiâban 
6s a Rhodusz sziget kornyeken. a regi 
Parnnhilîa es Lycia tartomânyokban 
fec7k?1ik be magukat.

Valoszinii tebât. hogy monarchiank- 
nak — a nemet es olasz szomszedokkal 
valo meltanvos megegyezes a’anjăn — 
az az eurdnai nagvha+almak ăltal ez- 
ide;g meg ki nem basznâlt felszi^etsze- 
rii ferii’et iiit. amelv'k nagvban Mersina 
es Alam vârosok kozott Icsili szandzsak 
elneveze't visel s kb. akkora, mint Bi
har vârmegye. Ttt Alaja. Ermenak. Ka
radrân es Sze’efke a legjelenteke- 
nvebb lakohelyek. E teriileten kevesebb 
a lapâlvos videk. mint Adana kornve- 
ken. de viszont a Taurus fogerince 
horp°d*abb.  alacsonyabb, mint Kilikia 
’-p’e+i rdszeben. Itt 2000 m.-en aluli, ot+ 
30O0 m. koriili magas a fdgerinc. A vi
dek legnagyobb resze kultivâlhato hegy 
es domb videk es kozepbegyseg, igen 
sok ertekes vaserc+e’eppel (rdz, hor- 
gany es kenkovand) s dus gyapot es

gyiimdlcstermelessel. Az egeszsegi v:- kalmas, mert boseges termekei igen jo 
szonyok a lakossăg koreben abszolute export-cikkek. De talan ennel is fonto- 
nem kedvezok, nagvon sok a tifusz es sabb szerep juthat Szelefkenek, mint 
verbaj, minek azonban a nvugati kultu- viijto es szdtoszto kereskedelmi (vas- 

uti es hajdzasi) csomopontnak. Min- 
denesetre a legsiirgdsebb csatlakozo

ra csakhamar gâtat vethet.
A vilăgtortenelem megnyugtathat 

benniinket afelol, hogy e videk nem oly 
szânalmas, mint azt a sajto egy resze 
lekicsinylo modon megirta; hiszen az 
6- es kozepkorban assvrok, selucidâk, 
perzsâk, gordgok, makedonok, a kelet- 
rdmai csâszârsâg, ormenyek es tordkok 
veres hâborukat vivtak birtokâert. 
Hogy a vilagforgalombdl a szârazfol- 
don sem esett ki, azt bizonyitja, hogy 
Koniâbol (Ikonium) a Taurus jarhatd 

Burgas

5za!onihi

Jfonia

.RHODOS

Oamaszkust

Jerusalem

■Port Sau
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f Bagdad fete
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MEGJEGYZES
........ fl bengerparttol a szâ 
raz fold belseje fele e$3 sik 
terulet ha țâra

horpadâsain ât Seleuciât (Szelefke) is 
erintettek a 3-ik keresztes hadjârat 
alatt I. Frigyes, Oroszlânszivii Richard 
es francia Fiildp Âgost keresztes hadai, 
mig a most epiilo bagdadi vasut Konia 
es Adana kozti nyomdoka Xenophon 
tizezrenek es az 1-so keresztes had- 
”mt imdoc71onain3k a C’liciai kanun 
ât vezeto menetvonalât koveti.

Monarchiânknak az Âzsiâval es Afri- 
kâval valo intenzivebb kereskedelmi 

'colat ârdekeben is sziiksege van 
egy kozbeesd etape-ra. E celra a 
kerdeses teriilet mâr csak azert is al-

jvonalat epiteni a Bagdad-vasuthoz, 
mely l1/?—2 ev alatt mâr a Taurusi 

120 km-es hegyi reszleten is kesz lesz. 
A csatlakozâst Szelefkebdl—Mersina 
fele a tengerparton keresni technikai- 
lag kevesebb akadâlylyal jârna ugyan, 
de a francia es nemet vonalakon ât 
csak keriilovel iuthatni a Koniâbol Bos- 
porusig vezeto torok fovonalra. Ezzel 

'szemben a Szelefke—Koniai kozvetlen

zonal kiepitese — kb. 120 km. legvonal- 
':an — nagyobb technikai nehezsegek 
'ran ugyan, de rovidebb es direkte a 
ordk vonalba fut be, s ez a vâm- es 

erdeksurlddasok csokkenteset jelen- 
tene.

Mindenesetre ajânlatos mâr most be- 
'eilleszkedniink az uj Europa—Afrika— 
Âzsia nagy vasuthâlozatba, mely kiilo- 
nosen, ha a Bosporuson es Suezi-csa- 
tornân is vasuti hidak epiilnek, kisza- 
mithatlan jelentosdget nyer.

Az is tagadhatlan, hogy az aktuâlis



Foldkdzi-tenger kerdesben csak elo- 
nvere vâllhat monarchianknak, ha Ki- 
likia partjain egy megfelelo flotta- 
tâmponthoz jut. Ily celra a part alkotâ- 
sânâl fogva a Szelefkei kikotd lâtszik 
legalkalmasabbnak, mely azonban ugy 
technikai, mint gazdasâgi tekintetben 
meg gydkeres âtalakitâsra szorul.

Mindent egybevetve: itt a torok 
birodalom elonyere es beleegyezesevel 
egy gazdasâgpolitikai hdditâsrol, nem 
pedig egy torok teriilet eroszakos ka- 
tonai meghoditâsârol van szo.

Myo.

HORIBCI * *

0 csâszâri es apostoli kirâiyi Felsege a 
csâszâri âs kirâiyi Hâz es a kiiliigyek mi- 
nisterenek legaliâzatosabb e’pterjesztesere, 
dr. Schwegel Jânos konzulnak a st.-louisi 
cs. es kir. tiszteletbeli konzulâtus, vaLa- 
mint dr. Bozovicsi Manojlovits Miklos 
konzulnak a denveri cs. es kir. konzulâ
tus vezetesevel valo megbizatâsât legke- 
gyelmesebben jovâhagyni,

dr. Bozovicsi Manojlovits Miklos kon
zulnak a cs. es kir. Hâz es a kiiliigyek mi- 
nisteriumânak kozponti vezetesenel volt 
alkalmaztatâsa aloi tortent felmentese al- 
kalmâbol a III. oszt. vaskorona-rendet dij- 
mentesen legkegyelmesebben adpmânyoznii

• dr. Mazzi Dominik mostari iigyvednek 
âs bosny.-herc. tartomânygyiildsi kepvise- 
Idnek a III. osztâlyu vaskorona-rendet dij- 
mentesen legkegyelmesebben adomânyozni

Vancouverben (Brit-Kolumbia) cs. es 
kir. tiszteletbeli konzulâtus felâllitâsât leg. 
kegyelmesebben megengedni es ugyanoda. 
a tarifaszerii konzuli il’etekek szedesenek 
jogâval, Gyulafalvi es Bogdâni bâro Groe- 
del Artur magyar âllampolgârt fizetâsnel- 
kiili konzullâ legkegyelmesebben kinevezni

Stamer Ferdinând kereskedot Helsing- 
forsba fizetesnelkuli konzullâ âs Busch E. 
Laios kereskedot Savannahba fizetesnel
kuli alkonzullâ — mindkettojuket a tarifa- 
szeru konzu’i illetekek szedesenek jogâval 
— legkegyelmesebben kinevezni

lovag Galatti Gyorgy tiszteletbeli alkon- 
mlt - -de-santa-fe-i tiszteletbeli kon
zullâ es Ahlers Jakab kereskedot santa- 
cruz-de-tenerife-i fizetestden alkonzullâ -4 
meg pedig utobbk a tarifaszerii konzuli il- 
letâkek szedesenek jogâval — liegkegyel- 
mesebben ldnevezni meltoztatott.

—rA. O --------------------------

Gedabia (Cirenaîca) vâgleg elfoglalv?}
(A beduinoknâl 154 halott. Olasz resz- 

rol 6 halott es 28 sebesiilt.)
Gedabia kdrnveken a beduin relkelok 

az utobbi idoben mindnagvobb szâmban 
kezdtek gyiilekezni, sot legutobb olyan 
hirek is erkeztek, hogy a kornyâk ma- 
gaslatain mâr vddelemre rendezkednek 
be es naprol-napra erositeseket kapnak.

Ezen hirek alapjân Ameglis tâbornok 
elrendelte, hogy Cantore tâbornok egy 
hârom fegvvernembol âllo âs automo- 
bilvonattal felszerelt kiilonitmennvel az 
osszesereglett lâzadokat szor.ia szej.iel.

A kiilonitmenv a Gedabia kdrnveken 
lâvo magaslatokon tenyleg kb. 2000 fo 
erejii ellensâges. iol felszerelt beduin 
csapatra bukkant.

Csaknamar iitkozetre keriilt a sor. Az 
arcvonal erelyes tâmadâsânak egy ideig 
hosiesen ellen tudtak âllani, de a jobb 
szârnvukra elonvomulo csapatok visz- 
szavonulâsra kenvszeritettek a felke- 
loket.

Rovid iildozes utân. sikeriilt az ola- 
szoknak a lâzadokat teliesen szdtverni. 
4 kozsep- elfoglalâsânâl csekely ellenâl- 
lâsra talâltak es csakhamar ott lengett 
az olasz tricolor a vedeg meghoditott 
fellâzadt kozsâg homokbâstyâin.

Orosz kemkedds.
Ket orosz mernokot, kik nemet gyârak- 

ban mint megrendelest âtvevo s ellenorzo 
merndkok voltak alkalmazva, kemkedes 
gyanuja miatt letartoztattak. Emiatt nagy 
fe1hâborodâs keletkezett az orosz biroda- 

I lomhan es a saito a nemet es osztrâk gvâ- 
••aknâl tett osszes megrendelâsek vlssza- 
vonâsât kovetelte. Az orosz vas- es fem- 
gyârak azonban jelenleg nem kâpesek sem 

anyag, sem a munkaero hiânya miatt 
'Ilâtni a sziiksegletet. s igy e tekintetben 
Oroszorszâg a kulfoldi gyârakra râ van 
italva. Most a kormâny azt sizândekozik 
kovetelni. hogy minden nemet gyâros, ha 
nâ1a oroszok megrendeleseket tesznek, 
ovadekot tegyen le az esetre, ha a szâttl- 
tâst ellenorzd tisztviselo letartoztatnek.

Viszont a nemet hangulat az orosz ellen 
fordul, felhozvân, hogy ha Oroszorszâg 
tovâbb is elârasztja Ausztriai-Magyaror- 
szâgot es Nemetorszâgot kemekkel, ne 
csodâlkozzek, ha esetleg egyszer mâskor 
egy ârtatlan orosz alattvalot is meggya- 
nusitanak.

Kutyâkkal fogatolt geppuskâskocsik.
Belgiumban egy gyalogezrednel mâr 

evek ota kutyâk âltal fogatolt geppuskâs 
es lovoszeres kocsik alkalmaztatnak.

E celra 36 kutyât vâsâroltak es pâron- 
kint fogatoltâk. A kiserleti osztag 3 sza- 
kasizbdl âllott. szakaszonkint 2 geppuskâs-oo

es 4 ldydszeres-kocsival. Hogy a kiserlet 
teljes legyen, 6 mâlhâs âllatot îs hasonlo 
felszerelessel lâttak el.

A mult evi oszi hadgyakorlatok az eddigi 
kiserlet eredmenyeit minden tekintetben 
megerositettek, minelfogva a hadiigymi- 
niszter ezredenkent 12 kutya beszerzeset 
rendelte el.

Erdekes a kutyafogat es a mâlhâsâllat 
kozotti osszehasonlitâs: Egy kutya kb. 50 
kg. nyom es 300 kg terhet jo uton, orân- 
kenti 8 km.-es sebesseggel konnyen ethuz.

Egy kutyafogat âra kb. 100 frc. Az elel- 
mezes egyenkint es naponkint 50 cent.

Egy mâlhâs âllat kb. 1000 frc-ba keriil, 
napi ellâtâsa 2 frc.

A mâlhâsâllat gyakran feltorik, gondos 
âpolâst, vasalâst, jo istâllot igenyel; mindez 
a kutyânâl elesik.

A jo magaviseletet tanusito bizonyitvâny. 
Franciaorszâgban az altisztek es kozka- 
tonâk a tenyleges szolgâlat alatt tanusitott 
jo magaviseletiikrol — szabadsâgolâsuk al- 
kalmâval — bizonyitvânyt kapnak. A disze- 
sebb formâban kiâllitott bizonyitvânyokon 
az illeto ezredek tortenetebol meritett csa- 
takepek vannak.

Minthogy az elszabadsâgolt kato- 
nâk igen nagy resze, a tenyleges szol- 
gâlatbol valo tâvozâsa alkalmâval âllâs 
nelkiil van, az âllâskeresest ez a bizonyit
vâny igen megkonnyiti, mert a munkaado 
az illeto egyenisegevel azonnal tisztâba 
jon.

Mâsreszt pedig a katonâk azon torek- 
vese, hogy leszerelesuk alkalmâval ily bi
zonyitvânyt 'kierdemeljenek, egesz tenyle
ges szolgâlatukra kihatâssal van, ami a fe- 
gyelemre nezve feltetleniil iidvos.

Celszerii lenne ily bizonyitvânyt nâlunk 
is meghonositani.

Român kâsziilddâs.
A român kormâny a folyo ev oszen 

mintegy 200—300 millios kolcsont szân- 
dekozik felvenni, s azt hadicelokra, kii- 
lonosen pedig az ujonnan szerzett Dob- 
rudza teriileten eroditmenyek epitesere 
forditja.

Az orosz hadsereg bekeletszâma.
Az uj vederotorveny folytân visszatar- 

tott leszolgâlt legenyseg szabadsâgolâsa 
megkezdodott. Ezen embereknek tdnyleges 
szolgâlata mdg mult âv novemberdben le- 
telt„ azonban az uj torveny ertelmeben 
fegyver alatt tartatnak mindaddig, mig az 
ujonckepzes tart, hogy ezen ido alatt se 
szenvedjen a harckesziiltseg csorbât. Ezen 
mtezkedes folytân a hadsereg beke letszâ- 
ma ezen kikepzesi ido alatt annyira emel- 
kedik, hogy 1915-ben a a felemelt ujonc- 
(etszâm mellett mintegy 1,370.000 s 1917- 
ben 1,650.000 fot fog kitenni. Az ujonckl- 
kepzes vegefele pedig mielott a legidosebb 
korosztâly leszerel, az orosz hadsereg be
keletszâma tobb mint 2 millio ember lesz. 
Ezen szâmbol csak negyedresz esik az 
âzsiai birodâlomra, ugy hogy az europai 
reszre mintegy iy2 miilio jut. A felesleges 
emberanyagbol 5 uj hadtestet âllitanak fel. 
s a meglevo alakulâsok âllomânyât is sza- 
poritjâk.



Macher fohadnagy tavrepii- 
lese szabad leghajoval.

Macher fohadnagy, a cs. es kir. leghajos 
osztag vezetoje folyo evi mârcius ho 18-ân 
dâlelott 10 orakor Fischamendben eszak- 
nyugati szellel a „Jozsef Ferdinand11 sza
bad leggombbel egyediii felszâllott.

A Fertoto felett âtrepiilve Papa kor- 
nyekeig jutott, hol a sze 1 teljesen eliilt. 
Delutân 2 ora tâjban ep ellenkezo szel ke- 
rekedett, mely a leggombot csaknem 
ugyanazon uton, melyen eddig repiilt, 
visszaterelte a Ferto-tavon es Becsen ât. 
Itt delutân 5 ora tajban repiilt ât. A leg- 
âramlat a leggombot Tulin felett hajtotta 
ât a Dunân s a csaknem orkânerejii szel 
neha orânkenti 60 kilometer sebesseggei 
sodorta azt tovâbb eszaki irânyban. Ejjei 
11 orakor Prâga, ejjei 2 orakor a szâsz- 
orszâgi Bautzen, majd Frankfurton es 
Kiistrinen âtrepiilve, reggel 8 orakor meg- 
pillantotta Macher fohadnagy a tengert s 
elhatârozta, hogy a kedvezo legâramlatot 
kihasznâlja es âtrepiil a Keleti-tengeren, 
mely a szel irânyâban korulbelul 280 kilo
meter szeles. 9 ora 10 perckor delelott 
hagyta el a szârazfoldet es 10 ora 40 perc
kor Usedom szigetet, az utolso pontot, 
melyen meg sziikseg eseten kikothetett 
volna.

12 ora 30 perckor Riigen szigete az 
utolso szemmel lâthato szârazfold is ei- 
tiint a meresz leghajos szemei elol s negy 
hosszu orân ât nem volt mâs, mint a 
mennyboltozat s a tenger lâthato. A ma- 
gâny fenseges erzeseben delutân 3 ora 
tâjban egy oceânjâro hajo fenyszoro kevei 
zavartâk meg Macher fohadnagyot, ki tâv- 
csovon kivehette, hogy a hajd forszirozott 
menettel koveti ot, optikai es akusztikai 
jeleket adva, valosziniileg abban a hiszem- 
ben, hogy szândekân kiviil tevedt a ten- 
gerre.

Macher fohadnagy feher kendovel is- 
metelten jelet adott, mire a hajo eredeti 
irânyâban folytatta utjât.

A hajo kemeny fiistjebol Macher fohad
nagy megâllapitotta, hogy az alsobb regi- 
okban nyugat fele fuj a szel, s ez neki kel- 
lemetlen, sot vegzetes lehetett volna, mert 
kiverhette volna a leggombot az Eszaki- 
tengerre. Igy ballaszt felhasznâlâsâvai 
igyekezett a leggombot 2—3000 meter ma- 
gassâgban tartani, mi sikeriilt is neki. 
Delutân 4 ora 30 perctol kezdve kezdett
a sved part kibontakozni s 5 ora utân ne- 
hâny perccel 31 orai legi ut utân, mialatt 
tobb mint 1000 kilometert repiilt be, a leg
gomb Trelleborg kozeleben, veletleniil ep 
a repiiloteren kdtdtt ki. A becsomagolas- 
nâl a kozelben tartozkodo sved cserkesz- 
fiuk nagy igyekezettel es iigyesen seged- 
keztek s âltalâban Macher fohadnagy a 
lehetd iegszivesebb fogadtatâsban resze- 
stilt. ..

Ugy a szep rekord. mint kiilonosen a 
meresz elhatârozâs, csaknem 24 orai legi 
ut utân, mialatt a leggomb bizonyâra je-

\

lentekeny mennyisegii gâzt veszitett s ba- 
laszt sem âllhatott mar sok rendelkezesre, 
az ismeretlen tengernek es a bizonytalan 
legkori viszonyoknak nekivâgni, a legna- 
gyobb elismerest erdemli. T

Automobilok 6s jârmiivek nyilvântartăsa 
Româniâban.

A hadiigyminiszterium egy bizottsâgot 
rendelt ki, melynek hivatâsa, hogy az 
egesz orszâgban az automobilokat es jâro- 
miiveket szemrevetelezze es nyilvântart- 
sa. A bizottsâg fonoke Toroceanu ezredes, 
a 10. szarnu tiizerezred parancsoka; bizott- 
sâgi tagok: a nagy vezerkarbol Ressel or- 
nagy es a hadiigyminiszteriumbol Ureche 
es Stanislau szâzadosok. Az ellenorzesi 
munkâlatok minden evben âprilis 14-tol ju- 
nius 28-ig megismetlodnek.

A leghajos csapat ujjâszervezese
Az aviatika fejlodesevel halad a leghajos 

esapatunk fejlesztese is. Az eddigi csapat 
es a repiilo telepek helyebe repaid ezredet 
szerveznek, melynek egyes szâzadai elo- 
relâthatolag Fischamenden, Qrâzban, Lai- 
baehban, Qorzben, Ujvideken, Mostârban, 
Lembergben, Przemyslben es Krakauban 
fognak âllomâsozni. A repiiloszâzadok 
negy szakaszra tagozodnak, melyek mind- 
egyike 4—6 repiilogepbdl all. A szâzado- 
kat esetleg ki is kiilonitik.

A folyo evi hadiigyi koltsegvetesben 
nyoîc repiilo-szâzad felâllitâsa irânyozta- 
tott eld. Terv szerint a monarchiânak az 
ev vegevel 200 repiilogepe lesz.

Az eddigi leghajos csapat szinten szâ- 
zaddâ alalkul ât s Fischamendben marad.

A sorozâs a fovârosban.
Âprilis 22-en kezdddott meg a fovâros- 

ban a sorozâs. Ket sorozdbizottsag miikd- 
dik. A budapesti illetdsegii âllitâskotelesek 
a Mâria Terezia laktanyâban, a videkii ffle- 
tosegiiek a kozponti vâroshâzân soroztat- 
nak.

A budapestiek sorozâsânâl f. ho 25-en az 
1. korosztaly a 700. sorszâmâig jutottak el.

27-en a 701—900 sorszâmig, 28-ân 901— 
1100 sorszâmig, 29-en 1101—1300 sor
szâmig, 30-ân 1301—1500 sorszâmig, mâjus
1- en 1501—1700 sorszâmig, 2-ân 1701— 
1900 sorszâmig, 4-en 1901—2100 sorszâmig,
5- en 2101—2300 sorszâmig, 6-ân 2301—
2500 sorszâmig, 7-en egyeztetes lesz, 8-ân 
2501—2700 sorszâmig, 9-en 2701—2900 sor
szâmig. 11-en 2901—3100-ig, 12-en 3101— 
3300-ig. 13-ân 3301—3500 sorszâmig, 14-en 
3501—3700 sorszâmig, 15-en 3701—3900
sorszâmig, 16-ân 3901-tol vegig soroznak. 
Mâjus 18-ân egyeztetes van. Mâjus 19-en 
kezdodik a mâsodik korosztâlybeliek soro- 
zâsa es pedig ezen a napon 1—310 sor
szâmig. 23-ân 991—1380 Sorszâmig, 25-en 
1381—1740 sorszâmig. 26-ân 1741—2080
sorszâmig, 27-en 2081—2420 sorszâmig,
28-ân 2421—2770 sorszâmig, 29-en 2771— 
3110-ig, 30-ân 3111—3420 sorszâmig, junius
2- ân es 3-ân eșyeztetes Isez. 4-en 3421— 
3770 sorszâmig, 5-en 3771-tol vegig. Junius
6- ân veszi kezdetet a harmadik korosztaly-
beliek sorozâsa. E napon az 1—340 sor
szâmig keriilnek sor alâ, 8-ân 341—710 sor
szâmig 711—1060 sorszâmig, 10-en 1061— 
1440 sorszâmig. 12-en 1441—1830 sor
szâmig, 13-ân 1831—2210 sorszâmig, 15-en 
2211—2570 sorszâmig, 16-ân 2571—2950 
sorszâmig, 17-en 2951—3340 sorszâmig,
18-ân egyeztetes lesz, 19-en 3341—3527 
sorszâmig es a felsorszâmok 1—210-ig, 
20-ân a felsorszâmok 211-toi vegig.

Az eddigi eredmeny âltalâban kedvezo- 
nek mondhato.

Alapitvâny. ’

Rokkant legenysegi âllomânyu egyenek 
dizvegyei rezsere alapitottâk az „1849. evi 
erdeliyi rokkant alapitvânyt". — 50 korona 
es 40 filler âllando segelylyel jâr es elso 
sorban olyanoknak adomânyozzâk, kiknek 
ferje 1848—49-ben az erdelyi hadjâratok- 
ban reszt vett.

A kervenyek 1914. junius 30-ig terjesz- 
tenddk fel a katonai nyn-'ântarto hatosâ- 
gokhoz es csatolandok: a keresztlevel, hă- 
zassâgi level es a szegânyscgi hizoaytt- 
vâny.



Adomâny a honvedaltiszti segâlyalap 
iavâra.

A m. kir. honvedelmi miniszter a nagy- 
szebeni foldhitelintezet igazgatosâgânak, a 
honved altiszti segelyalap gyarapitâsâra 
tett ujabb 500 korona adomânyâert, koszd- 
netet nyilvânitotta.

A trachomas hadkbtelesek behivâsa.
Azon hadkoteles egyeneket, kiket a f. 

evi fosorozâsok alkalmâval gyogyithato 
trachomâban szenvedve talâlnak, mâr ez 
ev Julius l-re behivjâk, âllomânyba veszik 
es gyogykezeltetes vegett a katonai gyogy- 
intiezeteknek âtadjâk.

Hasonldkepen idoel'dtt hivjâ'k be azon 
trachomâsokat, kik evkozben az utosoro- 
zâsok alkalmâval, vagy a vegyes feliilvizs- 
gâlo bizottsâgok âltal soroztatnak b-

Hadbiztosi tisztlkar. Hir szerint legko- 
zelebb a hadbiztossâgi es elelmezesi tiszt- 
viselok stâtusât tisztikarokkâ alakitjâk ât. 
Utobbiak a hadbiztossâg vegrehajto koze- 
gei îesznek s a hadbiztossâgi tdrzs alâ tar- 
toznak. Az âtdo’gozâs alatt âl!6 Szolgâlati 
Szabâlyzat tervezeteben eme vâltozâsok 
mâr benne Îesznek.

Az ujitâssal a hadbiztossâgi tisztviselok 
regi, indokolt ohaja teljesiil s egy ferde 
helyzet sziinik meg.

Sohasem tudtuk megerteni, hogy a had- 
biztosok miert nem tisztek es miert tiszt
viselok, holctt a hadbiztosi rendfokozat el- 
nyeresenek hat evi kifogâstaîan tiszti szol- 
gâlat az alapfeltetele.

Hadserzg-viantonia eî szurony-vivovErs ny 
BudanEstE.

A cs. es kir. wienerneustadti vivo- es tor- 
natanâr-kepzo intezet folyo evi mâjus 24-tol 
26-ig Budapesten nagy hadsereg-vivotornât 
es ennek folytatâsakent egy szurony-vivo- 
versenyt rendez.

A jury kovetkezokep alakult:
Dizelnok: Podhorânszky Jeno vezeror- 

nagy. Elnok a vivo-tanârkepzo intezet igaz- 
gatoja. Tagok: Wahl Rezso ornagy. Zulaws- 
ki Bela, Wenzel Kâroly, Goppold Kâroly, 
Zobl Ferenc, Bartunek Jozsef, Klesslinger 
Jozsef. Zaffank Gyozo, Suttner Andrâs es 
Bauer Otto szăzadosok; Verderber Richard. 
Nikitsch Kâroly, es Golling Frigyes fohad- 
nagyok, Sommer Tamâs es Neugebauer Ri
chard vivomesterek, tovâbbă a magyar hon- 
vedsegtol. Berti Lăszlo szâzados es Leszâk 
Kâroly fovivomester, az osztrâk Landwehr- 
tol Kulhanek Alajos szâzados es Fiirst Jo
zsef fohadnagy.

Ugy a hadseregvivotornân mint a szu- 
ronyvivo-versenyen nemcsak a hadsereg es 
honvedseg osszes tisztjei vehetnek reszt, ha- 
nem a verseny nyitva all a katonai vivo es 
tornatanâr-kepzo intezetet vegzett, vagy je- 
lenleg oda vezenyelve levo osszes altisztek 
szâmâra is.

Az osztrâk honvedseg hegyi csapatainak 
dijlovâszete. A cs. es kir. Landwehr hegyi 

csapatai evrol-evre versenyloveszetet ren- 
deznek, melyen a hatârmenti csendorseg es 
penzligyorseg tagjai is reszt vehetnek. Az 
den mâjus ho 23-tol 30-ig, a Garda-to mel- 
etti Torbole-ban lesz a nagy kiizdelem, 
melyre mindegyik ezred a legjobb ldvdit es 
csapatait âllitja ki. Kiosztâsra keriil: ket 
vandordij: egyik 0 Felsege ajândeka, a 
puskâval versenyzd tisztek, a mâsik. 
Jeno kirâlyi herceg adomânya a gep- 
re. A legenyseg reszere szâmos tisztelet- 
dijat tiiztek ki. Az osszes ezredek legjobb 
lovoie pedig 200 K ertekii aranyat es 0 
Felisegenek arany diszermet kapja, mely 
szolgâlaton kiviil is viselendo.

Concours-Hippique Budapesten.
A budanesti lovassport egyesiilet folyo 

evi mâius 23—25-ig rendezi a Concours- 
Hippiquet. melyre a kdvetkezo szâmok 
irattak ki‘

Diilovaglâs, 6200 K. Tisztek sajât szol
gâlati lovaikon vagy a miniszterium âltal 
kijeldlt egyebkent alkalmas lovakon ve
hetnek benne reszt.

Dijugratâs, 4000 K. a monarchiâban ne- 
velt olyan lovak szâmâra, melyek urlova- 
sok, vagy katonatisztek tulajdonâban van- 
nak.

Military, 8000 K, a katonalovak sampio- 
nâtusa.

Palânka akadâlyok lovaglâsa, 2000 K, ur_ 
■ovasok es katonatisztek szâmâra. Utob
biak akâr a tulajdcn, akâr a kincstâri lo
vakon versenyezhetnek.

Jeu de Barre, 1000 K, urlovasok szâ
mâra.

Holgyek dijlovaglâsa es holgyek dijug- 
ratâsa mindkettonel 5—5 tiszteletdij.

Urak dij'ovaglâsa 5 t'szteletdijjal.
Magasugratâs, 1000 K. tisztek vagy ur- 

'ovasok âltal lovagolt bârmily szârmazâsu 
es nevelesii lovak reszere.

A nevezesi zârlat mâjus 8-ân este 8 orâ- 
ra tiizetett ki.

A honved zenekar a jbvo heten a kdvet
kezo helyeken jâtszik: 27. hetfo d. u. 5— 
7 es este 8—1-ig Qambrinus vendeglo; kedd 
1 u. 5—7. Erzsebet-kioszk; szerda d. u. 5— 
7 es este 8—1 Qambrinus; csiitdrtdk este fel 
8—11. Miicsarnok; pentek d. u. 5—10. F6- 
vârosi pavilion; szombat d. u. 5—7. Erzse- 
betteri-kioszk; 5—10. Lukâcs-fiirdo; este 
8—1 Angol-park; vasârnap d. u. 4—7. An
gol-park, 5—7 Korzâ, 8—1. Angol-park.

A HELYORSfeGEKBOL

A tisztikaszino ui elnoke.
Belafalvi Fekete Miklos altâbornagy 

.lyugdijaztatâsa folvtân a budapesti ka
tonai tudomânvos es kaszino egylet el- 
nbkeve Severini Sorsich Bela cs. es kir. 
vezerornagy, vârosparancsnok nevez- 
tetett ki.

Eskiivok. Dalotti Margit es Vikâr Kâl- 
mânmân mernokkarhoz beosztott fohad- 
nagy, folyo ho 27-en deli 12 orakor es- 
kiisznek a pozsonyi reformâtus templom- 
ban.

Dr. piskârkosi Szilâgyi Jeno szoigabird, 
tart. honvedhuszâr hadnagy f. ho 25-en es- 
kiidott orok hiiseget ovâri Szeoke Etânak, 
Szatmâron.

Halâlozâs. Nagymegyeri Molnâr Qâbor 
nyug. cs. es kir. tâbornok hadbird folyo ho 
17-en Bndanesten meghalt.

Lapunk egyik foceljăul tiiztiik ki. hogy a 
vederoiigvekben valo tâjekozatlansâgot meg- 
sziintessiik, s a katonai eloirâsok tomkele- 
<*eben  tanâcstalanul âllo polgărsâgnak. ut- 
baigazităsainkkal szolgălatâra lehessiink.

Minduntalan meriilnek fel ily kerdesek. 
melyekbol, hogy lapunk irânyât jelezziik, 
hettot kozreadunk.

I. Tek. Szerkesztose^l Folyo evi fegyver-
gyakorlatomat_ csalâdi okok miatt__ az 1.
honved gyalogezrednel Budapesten ohajta- 
nâm teljesiteni. _ Mivel azt hallottam, hogy
az erre vonatkozo engedelyt mâr nem a mi
niszter urtol kell kerni, kerek szives ertesi- 
♦est arra nezve, hogy hovâ forduliak, _
N.-Ernye, 1914. âprilis 10. X. Y. 22. gy. e. 
bt. hdgy., gazdatiszt.

Vâlasz: Joi informâltâk. Az 1913 evi 41. 
sz. Rendeleti Kozlonynvel kiadott 91751/2. 
szâmu korrendelet szerint kervenyet az V. 
keriileti parancsnoksâghoz cimezve _  szol-
tfaJati uton fmarosvâsârbelvi honved kierfe- 
szito utjân) kell beterjeszteni. Az engedely 
megadâsa folott az V. keriileti es 41. had- 
osztâlyparancsnnksâgok kolcsonos megălla- 
podâs utân hatâroznak.

II. Tekintetes Szerkesztoseg! Az 1913. 6v
december havâban a kozos hadseregtol a 
’mnvedseghez âthelyeztettem. Kerem tudat- 
ni. hogy a. klagoc-Pn -
melvesen kell-e jelentkeznii?_ Ujpest. 1914,
âprilis 15. X. Y. trt. hdgy.

Volasz: Ă. honvedserfrol szolo Vedtbț-veny 
Utasitâs IV. Resz 4. §-a szerint: ,,A kozos- 
hadsereg tartalekâbol a honvedseghez âthe- 
lyezett havidijasok az âthelyezest koveto âv 
ianuăr-februâr havâban a nyilvântartâsra 
illetekes honved kiegeszito parancsnoksâg- 
riâl irâsban jelentkezni tartozik/' Nem kell 
szemelyesen jelentkezni. _ : Az Atheneaum
reszvenvtâsasăgnâl 5 fillerert kaphat .Je- 
lentkezesi zârt levelezolanot." Ennek bekiil- 
desevel eleget tesz jelentkezesi kotelezettse- 
genek.

(Jegyzet. Termeszetesen a kerdezoskodok 
neveit a lapban nem kozoljiik. Szerk.)



9 c'. es hir. haitag rendeicti hozlonyebcI.
Kitiintetesek: Cs. es kir kamarâsi melto- 

sâg domânyoztatott grof Pachta Percival. 
Rayhofen bâroja, sorhajohadnagynak.

Kinevezesek: Kesslitz Vilmos h. a. sor- 
hajokapitany. a hydrografiai hivatal igazga- 
tojâvâ.

Felmentesek: Korber Ede ellentengernagy 
hydrografiai igazgatoi alkalmazâsa alol.

Athelyezesek: Dragojlov Sandor es Bruhl 
Âgost fregattkapitânyok h. a. tisztek âllo
mânyâba.

Kitiintetesek: O cs. es apostoli kirâlyi j 
Felsege adomânyozta: ns. Dollhopf Gusztâv I 
alezredes es testor-alhadnagynak a Ferenc 
Jozsef-rend lovagkeresztjet; Bajas Janos 
51. gy. e.-beli alezredesnek a katonai erdem- 
keresztet; Troilo Elvira bârononek. a wien- 
hernalsi tiszti leânynevelo intezet foeloljâ- 
ro-helyettesnonek a 2. oszt. Erzsebetrendet. 
Megparancsolta: Wagner Janos 94. gyalog- 
ezredbeli alezredesnek a legfelso megelege- 
des kifejezese ujolag tudtul adassek.

Kinevezesek: Nyegovan Gyozo vezerorna- 
gyot a 35. gy.-hadosztâly parancsnokâvâ; a 
kovetkezo ezredeseket: arienti Novăk Gui- 
dot az 1. hegyi dandâr-, Hollan Kârolyt az 
1. tiroli csâszâr-vadâsz ezred-, Krasel Feli-| 
ciânt a 12. gyalog dandâr-, Herzmanszky Ot- ; 
tot a 99. gy. ezred-, korompai Brunswik 
Adolfot a 121. gy. dandâr-, Wilde Kârolyt a 
73. gy. ezred-, breschei lovag Jenrich Edet 
a 2. tâb. tiizer dandâr-parancsnokaivâ. —. 
Scheucher Frigyes alezredest a 13. tâb. ta
rack ezred-, Lerch Kâroly ornagyot a 16. 
tâb. vadâsz zâszloalj-, Veltze Bruno orna
gyot a 11. nehez tarack-osztâly parancsno- 
kaivâ. _ Dr. Medgyesy Ferenc 7. gy. e.-beli
e. e. onkentest ideiglenes fregattorvossa.

Adomânyozâsok: bâro Norman Âgost 6s 
Roebben Bodo ny. â. vezerornagyoknak az 
altâbornagyi-, Steffan Ede ny. â. ornagynak 
alezredesi cim es jelleg.

Felmentesek: lovag Wessely Kâroly altâ- 
bornagynak a 2. tâb. tiizerdandâr parancs- 
noki. miihlforti Schatzl-Zlinszky Ede vezer- 
ornagynak a 121. gy. dandâr parancsnoki, 
Mervos Natalis vezerornagy az 1. hegyi dan- 
dăr parancsnoki. Teichmann Kâzmer ezredes 
a 28. tâb. t. ezred parancsnoki âllâsaik alol.

Beosztâsok: Teichmann Kâzmer ezredes a 
tiizersegi hadszer-gyâr âtveteli bizottsâgâ- 
hoz.

Athelyezesek: Koschatzky Otto ezredes, 
a 7. gy. e.-hez; Mietzl Âgost ezredes, a ve
zerkari testuletbe; lovag Senkowski Juliân 
ezredes a 28. tâb. t. e.-hez.

Szabadsâgolâs: lovag Ziegler Alfred gy. 
tâbornok, vârakozâsi illetekkel.

Nugdijazâsok: kuhnenfeldi bâro Kuhn Fe
renc altâbornagy, ns. Dollhopf Gusztâv al
ezredes es testoralhadnagy, Bajas Jânos 51. 
gy. e.-beli alezredes, Wagner Jânos 94. gy 
e.-beli alezredes, Schreiber Oszkâr 40. gy. 
e.-beli ornagy, Sutter Gottlieb 14. hadbiztos- 
sâgbeli 2. oszt. katonai foszâmtanâcsos, ny. 
âllomânyba helyeztettek.

9 miQv. hoiv^dseg renWeti kozlonvebol.
(5 csăszâri es apostoli kirâlyi Felsege 

folyo evi âprilis ho 20-ân Becsben kelt leg- 
felsobb elhatârozâsâval, a sajât kerelmiikre 
megeitett feliilvizsgâlat eredmenye alapjân;

Lâszlo Istvân, marosvâsârhelyi 22. honved 
gyalogezredbeli ezredesnek. mint jelenleg 
szolgâlatkeotelennek, egy ev tartamâra vâ
rakozâsi illetekkel valo szabadsâgolâsât es 
Tury Gyula, nagyszebeni 23. honved gyalog
ezredbeli alezredesnek, mint rokkantnak, 
mindennemii nepfolkelesi szolgâlatra îs al- 
kalmatlannak, nyugâllomânyba valo helye- 
z6s6t legkegyelmesebben elrendelni meltoz- 
tatott.

nagv. a szegedi II. honved keriilet vezerkari I 
copoke. ielenlegi szolgâlati aJkalmazâsa alol 
,ra1o felmentese mellett. a honved foparancs- 
noksâg âllomânvâba, Fischer Laios. vezer- 
1rarboz beos’tott fohadnagv, le’s^amfelett a 
's. es kir. 10. tâbori âgvusezrednel, a 80. 
h. gyalortdandâr parancsnoksâgfol, vezerka- 
"i szolgâlatra a cs. es kir. kozos hadsereg- 
,'ez: _  csavattesteiknel _  mint eddig —
'otszâmfeloit vnlo vezetes mel1°H: a kovet- 
'■ezo ve’erkarhnz, beosMntt fohadnagyok: , 
"'f/rrsife Jeno, letszâmfelett a 25. h. gy. ez- 
-ednel, a 83. h. gvalogdandâr parancsnok- 
-âgfol. a horvât-szlavon VT. honved keriile+i 
As Schmarnz Laios, lets’âmfele+t a 13. h. j 
'v p-zro4nel, a 75 h. gvalogdandâr narancs- l 
noksâgtol, a 80. h. gvalogdandâr narancs- 
^oVSpgt>oz: _  a vpzprkarhoz valo beosztâ-
-"k aloli felmentesiik es csanattesteiknel 
'ptszâmfelett valo vezetesiik besziintetese 
mellett: a kovetkezo vezerkarhoz beosztott 
"’âzadosok: Konjikovic Gyorgy, letszâmfe
lett a 27. h. gv.-ezrednel, a horvât-szlavon 
^1. honved keriileti narancsnoksâgtol. a 23. 
h. gv.-ezredhez, hedrii Hedry Bela. letszâm- 
s“1etta 12. h. gv-ezrednel, a 45. h. gyalog- 
dandâr narancsnoksâgtol ezredehez es gâr- 
donvi Nagy Pâl. letszâmfelett a 16. h. gv.- 
ezrednel, a IV. honved keriileti narancsnok- j 
sâgtol. a 14. honved gyalogezredbez. _  A
kovetkezo szâzadosok: Zanathy Zsigmond, 
letszâmfelett a 19. h. gy.-ezrednel es Juhâsz 
Jozsef, letszâmfelett a 21. h. gy.-ezrednel, 
nagvenvedi honved kiegeszito parancsnokok 
ielenlegi szolgâlati alkalmazăsukban valo 
meghagvâs es csapattestiiknel tovâbbra is 
letszâmfelett valo vezetes mellett, helyi al- 
kalmazâsu tisztek âlJomânvânak 1. csonort-

a cs. es 
a 
a 

jm. kir. honvedseg tenyleges âllomânyâba: 
Melczer Aladâr, XIII. Alfonz, Spnayoler-

j.iâba. _  1914. evi mâjus ho 1-evel:
kir. hadiigvminiszter urral egvetertoleg, 
kozos hadsereg tenyleges ăllomănvâbol

O csâszâri es apostoli kirâlyi Felsege szâg kirâlya, cs. es kir. 38. gyalogezredbeli 
folyo evi âprilis ho 21-en Becsben kelt leg- szâzados. _r A cs. es kir. hadiigyminiszter 
felsobb elhatârozâsâval: _ =. „

Jankovic Mihâly, sisaki 27. honved gya- leges âllomânyâbol a m. kir. honvedseg^teny- 
logezredbeli ezredsnek, a sajât kerelmere leges âllomânyâba: chernelhâzi C.’.^.

' , , A cs. es kir. hadiigyminiszter
urral egyetertoleg, a kozos hadsereg teny-

logezredbeli ezredsnek, a sajât kerelmere leges âllomânyâba: chernelhâzi Chernel 
megejtett feliilvizsgâlat eredmenye alapjân, Gusztâv, cs. es kir. 11. huszârezredbeli fo- 
mint „rokkantnak, nepfolkelesi fegyveres hadnagy. Dr. Aczel Oszkâr tartalekos had- 
szolgâlatra is alkalmatannak nyugâllomăny- nagy, a 15. h. gy.-ezredtol, a bpesti 1. h. 
ba valo helyezeset legkegyelmesebben elren- gyalogezredhez; Scholtz Lâszlo hadnagy, 
delni es megparancsolni meltoztatott, hogy 9. h. gy.-ezredtol, a 7. h. L..__A---- T
neki ez alkalombol a legfelsobb megelegedes ț"---------- --------- —---- ----- -—. •
tudtul adassek.

Kineveztetnek:
1914. evi mâjus ho 1-evel: 

dombovâri Revy Kâlmân, csapatszolgâlatra 
a budapesti 29. honved gyalogezredhez be- 1 
oșztott vezerkari testuleti szazados, jelenle- novijevic Miiân, 25. h. gy. ezr. fohadnagy, 
X» mnldolnli o I Iz o I m o *7  o c o o I r~\ 11 toImnnTncn no ' 11»«««>

letszâmfelett valo vezetesenek beszuntetese 
mellett, a honved foparancsnoksâg âllomâ
nyâbol, a 27. h. gyalogezredhez.

'Szabadsâg engedelyeztetik:
I9l4. evi âprilis ho I0-etol kezdodoleg, 

minden illetek beszuntetese mellett, egy ev

< a 
huszârezredhez; 

Zsâmboki Tivadar tartalekos zâszlos, az 5. 
h. tâbori âgyusezredtol, az l. h. tâbori 
‘âgyusezredhez; _  a nepfolkelesiigyi honved
tisztek âllomânycsoportjâba: Kolcsey Zsig
mond, a 12. h. gy. ezr. fohdnagy, a 12. nep- 
folkelo parancsnoksâghoz valo beosztâs 
mellett. _ _ 1914. evi mâjus ho 19-evel: Ar-

gi szolgâlati alkalmazâsa aloli felmentese es 
a vezerkarhoz valo egyidejii bevonulâsa- 
mellett a szegedi II. honved keriilet vezer
kari fdnokeve. 
Beasztatnak:

1914. evi mâius ho 1-evel: a vezerkarhoz, 
szolgâlati alkalmazâsba a m. kir. honved- _____ ____  _____
segnel, csapattestiiknel letszâmfelett valo tartamâra: Streicher Lajos, 2. honved hu

szârezredbeli fohadnagynak Aranyos-Med- 
jgyesre es Fiilposdarocra. — 1914. evi mâjus 
ho l-etol kezdodoleg, minden illetek be- 

jsziintetese mellett, 5 ho tartamâra: dr. Tomi- 
cic Mârk, 26. h. gyalogezredbeli ezredor- 

rvosnak, Gospic-ra es Klopeinersee-re (Ka-

vezefes mellett: Einbeck Kâroly, 31. h. 
busz. ezr. fohadnagy, a 23. h. lovas dandâr-, 
Jozsa Dezso. 25. h. gy. ezr. fohadnagy, a 83., 
Braun Jozsef, 16. h. gy. ezr. fohadnagv, a 
76. es Miiller Alaios, 2. h. gy. ezr. fohad
nagy, a 75. h. gv. dandâr-parancsnoksărtboz: 
_ _ csapatszolgâlatra, a vezerkari testiiletbe 
valo meghagyâsa mellett: Ludvig Gyorgy, 
vezerkari testiileti alezredes, a h. foparancs- 
noksâg âllomânyâbol, a 10. honved gyalog- 
ezredhez.
Atholveztetnek:

1914. evi ânrilis ho 25-evel: Keri Jânos 
tartalekos hadanrod, a 20 b. gv. ezr.-tol. a 
31. h. gv.-ezredhez. _  1914. evi mâius ho
l-vel: Kovâcs Aladâr, vezerkari testiileti or-\Nyugâllomânyba helyeztetik: 
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Vârakozâsi illetekkel szabadsâgoltatnak:
Kis Jânos, 9. h. gy. ezr. fohadnagy, 1914. 

evi mâjus ho l-tol szâmitando fel evre. Vâ- 
Jsztott lakhely: Palânka (Lika Krbava văr- 
megye). Szirmay Odon, 3. h. gy. ezr. had- 
nagy, 1914. evi mâjus ho l-tol szâmitando 
egy evre. Vâlasztott lakhely: Ersemjen.

1914. evi mâjus ho 1-evel: dr. piskârkosi 
Szilâgyi Lajos, letszâmfelett a 4. h. gy.-ez
rednel, a bpesti I. honved keriileti parancs- 
noksâg âllomânyâba tartozo vezerkarhoz 
beosztott szâzados; puszta-zâmori Mentler 
Odon, 8. h. gyalogezredbeli szâzados; 
sztankovoi es sztankahermânyi Sztankay 
Bela, 3. h. huszârezredbeli vârakozâsi ille
tekkel szabadsâgolt szâzados; Gâbor Âron, 
a bpesti honved terparancsnoksâg âllomâ
nyâba tartozo szâzados, gazdâszati tiszt.

SZERKE5ZT0IUZENETEK

Tdbbeknek. Mivel lapunk hasâbjairOi a. 
pârtpolitika teljesen ki van zârva, ahhoz, 
hogy aktiv tisztek lapunkba irhassanak, kii- 
lon engedely nem sziikseges.

W_ I. Mivel lapunk foszerkesztojenek 
nyugdijaztatâsa csak a legutobbi Rendeleti 
Kozlonyben jelent meg, a lapot âprilis 19-en 
nem indithattuk, s igy a bekiildott hirt sem 
hasznâlhattuk fel.

K. L. Wien. A bekiildott dolgozat sorra 
keriil.

D. S. Alkalomadtân kozoljiik.

A szerkesztesert es kiadâsert Dr. Szilâgyi 
Lajos lelelos.

A lapot a ,,Kiilugy—Hadiigy lapvâllalat r. 
t.“ adja ki.

Merkantil-nyomda (Havas es Lehner) Ne- 
met-utca 27.



100 gyertyateny eras, ârănkănti vilâ- 
gităsra 4 filldrbe kerill, nines ka^oca, 
bărhova vihetd s semmi koriil- 
menyek kozott fel nem 

robbanhat.

F

WEIN HARDLY ES TAR5A1
Szepessegi văszon- es asztatnemii-gyărosok. 
Gyărtelepek: Kesmârk - Bussocz.
Foraktâr: Budapest, IV., Vaci-utca 30|B.

F

megtekinthetd minden v^tkotelezett- 
sdg nălkiil

Wihtorin es Torso
Budapest VIII, Baross-u. I.

Ârjegyzâk ingyen ăs bărmentve.

Ajanljuk kituno hirnevnek orvendo, sajat 
gyartmanyu szepessegi vaszon~, asztal- 
nernii-, toriilkozo-, torlo-, agynemii, mat- 
râckelme-, zsebkendo- stb., stb. keszit- 
menyeinket nagy valasztekban. —Tovâbba 
szâllitunk korhazaknak, intezeteknek, szal- 
lodaknak, kavehâzaknak, fiirdoknek stb. 
teljes berendezeseket a legelonyosebben.

SpopcilihEk 
legelonyosebben 

bBSZEPBZhEtOk

Weinberger leno
sportiizleteben

Budapest IV., Magyar-utca 1. szum
(Kossuth Lajos-utca sarok)

Telef on- 
sz. 62-31.

Vivo fEl- 
SZEFBlBSEli 

nagybani 
âraknâl.

Kepes ărjegy- 
zek ingyen es 

bermentve.

ALAPITVA I860. TELEFON 27-82.

LEITNER M. L. ES FIS
cs. es kir. katonai nyomtatvănyok 
es emlekkepek kiadoi. • • Papir- 
kereskedes nagyban es kicsinyben 

BUDAPEST V., MCI-BI1BUT 18. SZ.

Tiszti es civil nyeregszBPelt, 
kocsiszerszăm, bSrond finom borâru nagy 
vâlasztekban, vagy renders szeiint keszn:

SCHMIDT M. 
Budapest VIII, 
Râkoczî-ut 25.
-------------- Arjegyzdk ingyen.

l
A MAGYAR FOLDRAJZI INTEZET

VILÂGATLASZA
95 fo es 190 mellektGrkSppel, 130 terkeplapon,
130 000 helynevet tartalmazd n^vjegyzekkel.

Szerkesztik:
Kogutowicz Kâroly dr. es Littke Aurel dr.

9Z EGYETLEN MilGYilR KEZIÎITL9SZ!
Ara fuzetekben K 50- 
Felborkotesben K 60.—

Kerjen mintaterkepet es prospektust!

MilGYilR FOLDRÎIJZI INTEZET H.-T.
BUDAPEST, V., RUDOLF-TER.



Telefon; Jozsef 32-28.

BENEDEK JENO

Hatos. enged. 
villanyvilăgitasi-, 

erââtwiteli-, telefon-, 
csengâ- es villâmhărito- 

berendezesek vâlla- 
lata, csillarok 

gyări raktâra

BUDAPEST, VIII.,
NEPSZINHÂZ-UTCA 16. SZÂM.

MARTON ALAJOS
CS. Es KIR. UD VÂRI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA12.

Spopf-uzlet
BOLCSKEY G.-NE

Budapest, IV., Eskii-ut 3. CK;)

Bor di stm tiârti k 6s mtiipari cikkek raktâra.

Nagy vâlasztek kulonfele sportverse- 
nyek-, dîjlovaglâsok- es dijloveszetekre 
—— alkalmas tiszteletdijakban.

Lawn-tennis es az osszes 
angol sportkellekek leg- 
nagyobb vâlasztekban.

Elsorendu titibordndok,berendezett s tires «titâskăk.

Toilette-necessairek.

Tennisrakettek. es 
labdăk, football, 
po>o, hockey, golf, 
croquet, baseball, 
tornaszerek, izom- 
fejlesztok, kerekes- 
korcsolyâk, sky, 
szânko, rodii, kor- 
csolyăk, uszokelle- 
kek, sportcipok. 
sportruhazat, sport 
sapkak, turista- es 
vivo-felszerelesek.

Tennisrakett- 
javitotniihely.

Elvallal: tennispa- 
lyăk kesziteset es 

felszereleset.

Ârjegyzek ingyen 
es bermentve

GERENDAYAisFIA
A =muveszi=

RRKOCZILIT-90

I BUDAPEST

SZIKLA D

BUDAPEST, VIII.,
Râkoczi-ut 19. sz. alatt. 
(Urânia szinhâz mellett.)

TELEFON-SZÂM: 533. Gyărt es âllanddan raktâ- 
ron tart ai ogen hegesz- 
tett k 6 r h a zi es o r v o s i 
v as butorokat, valamint 
mind.nnemu orvosi mu- 
szert, t e s t egyeneszeti- 
(ortopaediai) g epe k e t, 
haskotoket.servkdtoket stb. 

Nagy raktar betegapolasi- 
es beteg kenyelmi cikkek- 
ben, valamint gummikulon- 

legessegekben.

ELKAN GYULA
szucs szorme-nagyâruhâza £===? 

szormemegovo es raktârozo intezete

Budapest VII, Kâroly-korat 19



Idegesek 
verszegenyek 
gyengek 
sovanyaknak 

legjobban ajanlhato: 

a Sziics-f bIb Lecithin-tej 
Lecithin-waj 
Lecitliin-aludttBj 

Kituno klinikai, korhâzi es 
szanatoriumi eredmenyek.

Orvosi tekintelyek — liosszas kiser- 
letek utan — igen ajanljak.

Rendes kura: 5—6 heten at naponta 
2 adag tej es I adag vaj.

Minden adag ara 20 filler! 

A tejet forralni nem szabad, 
altolaban huvos vagy hideg 
helyen tartando.

Megrendelheto : a Budapest! Al
talanos Tejcsarnok resz- 
venytârsasâgnâl,annak osszes 
fiokjaiban, vagy fiiszerkereskedesek 
utjdn, mikor is az naponta oda lesz 
szallitva, kik azt lehetoleg hazhoz 
kiildik.

Uj lemez- 
felvetelek 
havonta! I PATHEFON Uj Iernez- 

felvetelek 
havontaI!

Valodi Pathe beszelogepet es tunelkuli Pathe-lemezeket legelonyosebben 
vasarolhat a »PATHEFON« budapesti foraktaraban.

Path efo n
FRISS ES HAVAS
Budapest VII., Rakdczi-ut 17.
Miel >tt măshol vâsărolna, kârjen ărjegyyzSket, 

melyet ingyen es bArmentve kiildunk.

KELETI J. BUDAPEST
\ Orvos-sebdszeti miiszerek, 

cs. 6s kir. szabadalmazott 
s6rvkot6k, t.’stegyenesito 
g6pek 6s a betegăpolâshoz

/ szuks6ges eszkozok gyârtâsa

Alapitva :
1878-ban.

▼AYAYAYAY

Telefon*  
sz. 13 76

A sz6kesfovărosi kdrhazak, a 
m. kir honv6us6g, a kozos 
hadsereg. a m. kir allam- 
vasutak, a bpesti 6s vid£ki 
ker. betegseg6|yzdp6nztarak, 
az âllan i gyermek-menhtly HU 
stb. szerzddtetett szâliitdja. O

rr

| FORAKTÂRs IV., KORONAHERCEG-UTCA 17. SZ.
| GYĂR: IV., KORONAHERCEG-UTCA 14-16. SZĂM.

Ji

A

1.4MAGYAR flGHPR- ES JflHMEKB ANH
reszvenytArsasăg

Budapest, V. Nâdor-utca 16. szâm [

$ 
s 
&
I

Igazgatosâg: Barta Arnold (elnokhelyettes), Bujanovics 
Sandor (elnokhelyettes), Bernrieder Jânos, grof Dezasse 
Jânos, Enyedy Beni, bâro Herzog Peter, Konig Tivadar 
dr. a m. kir. penziigyminiszterium kikiildotte, bâro Kiirthy 
Lajos, Minkus Jeno, bâro Schonborn-Buchheim Frigyes 
Kâroly v. b. 1.1., Schonwald Adolph, Thors J. Henrik, bâro 
Vest Ede, Wolfner Tivadar.

Ugyvezetd igazgatok: Fellner Frigyes dr., Schober 
Bela dr., Szânto Frigyes.

Igazgato: Somogyi Kornel.
Igazgatohelyettes: Szathmâry Gyula.
Feliigyelo-bizottsâg: Kun Akos (elndk), bâro Kemeny 

Akos, baranyavâri Ullmann Pal dr.
Katonai hâzassâgi ovadekokra alkalmas cimletek:
A bank 41/<>% -os zâlogleveiei febr. 1.. mâi. 1.. aug. 

1-en es november 1-en utolagosan esedekes negyedevi 
reszletekben kamatoznak s kamatszelvenyeik az 1899. evi 
XXX. t.-c. ertelmeben most es a jovoben minden adolevo
nâs nelkiil vâltatnak be. E zâloglevelek — amelyek otven 
even beliil sorsolâs utjân telies nevertekben fizettetnek 
vissza — ugyanezen torvenycikk ertelmeben ovadekke- 
pesek es a kozsegek, testiiletek, alapitvânyok. nyilvânos 
feliigyelet alatt âllo intezetek. tovâbbâ gyâmoltak es gond- 
nokoltak penzeinek. ugyzsinten a hitbizomânyi es leteti 
penzeknek gyiimolcsozo elhelyezesere. szolgâlati es uzleti 

biztositekokra fordithatok. tovâbbâ a cs. es kir. kozos had
sereg. a cs. kir. osztrâk Landwehr. valamint a m. kir. hon- 
vedsegnel es a m. kir. csendorsegnel hâzassâgi ovadekul 
felhasznâlhatok. nemkiilonben ugy a cs. es kir. kozos had- 
iigyminiszterium. mint a m. kir. honvedelimi miniszterium 
ala rendelt hivataloknâl uzleti biztositekul es bânatpen- 
ziil, az Osztrâk-Magyar Bank fo- es fiokiizleteinel pedis 
kezi zălogul elfogadtatnak.

A bank 4%-os vasuti iâradek-kdtvenyei mâius 1-en es 
november 1-en utolagos esedekes felevi reszletekben ka- 
matoznak s kamatszelvenyeik az 1897. evi XXXII, t.-c. 
ertelmeben most es a jdvoben minden adolevonâs nelkiil 
vâltatnak be. E vasuti iâradekkotvenyek — amelyek 70 
even beliil sorsolâs utiân telies nevertekben fizettetnek 
vissza — ugyanezen torvenycikk ertelmeben ovadekke- 
pesek es a kozsegek. testiiletek, alapitvânyok. nyilvânos 
feliigye'.et alatt allo intezetek oenzeinek. ugyszinten a hit- 
bizomânyi es leteti penzeknek gyiimolcsozo elhelyezese, 
szolgâlati es uzleti biztositekokra fordithatok. tovâbbâ a 
cs. es kir. kozos hadsereg. a cs. kir. osztrâk Landwehr. 
valamint a m. kir. honvedsegnel es a m. kir. csendorseg
nel hâzassâgi ovadekul felhasznâlhatâk. nemkiilonben ugy 
a cs. kir. hadiigyminiszterium. mint a m. kir. honvedelmi 
miniszterium alâ rendelt hivataloknâl uzleti biztositekul 
es bânatpenziil. az Osztrâk-Magvar Bank fo- es fiokiiz- 
leteinel pedig kezi zălogul elfogadtatnak.
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ă KULUGY-HADUGY 
nyomdai eloâliitâsât a 

Mehhsntil Nvomna 
HAVAS ES LEHNER

BUDAPEST VIII., HEMET-UTCiJ 27. SZ.
■— -------- 1 vegzi. 1

Adatt csetben hivja fel 
a ceget ajanlattetelre.

TELEFON-SZĂM: JOZSEF 11-83.

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szallito

katonai szabo

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

•»Telefonszăm: 916. • •

PAPER JOZSEF
cs. 6s kir. udvari szăllito 

borbndos es finom boraru gyarto 
Budapest, VIII., Râhdczi-ut II. 

Ârjegyzek ingyen es bermentve.

Telefon
65-39

Fejmoso-vizek, hajâpolo- 
szerek, onborotvâlo ke- 
sziilekek es borotvâk, fog- 
es szâjâpolo szerek, bel- 
es kiilfo'di illatszerek es 
kozmetikai cikkekraktăra

Parfumerie le Rosier

Dankovszhy Istvan 
illatszergyâros 

Budapest V., Jozsef-ter 8.
TBLEFONSZÂM: 43—34.

J TELEFON-SZĂM t64-84. J 

IDEHHIT5 ES TBRSB Î 
j 5
j H9T0NA EbYEHRUHDKESZITO | 
! ES 0N6OL FSRFI-SZBBOSJBA f 
• • î if BUDAPEST IV, ? 
$ KECSKEMETE-UTCA 5. J 
mni •«•umtMueiAew w

I
 TELEFON: JOZSEF J-J7. |

KEMENY S. I 
BUDAPEST, VIII., | 
JOZSEF-KORUT 31/a.

Vegyi termekek, festekek B
es fenymăzafc gyări raktăra v

a „Fekete macska" hoz. Ș

TELEFON: JOZSEF 1 — 17. |
™.HER05'ZMCEKE''

Elsorendii minns6g 24 fele szmben, kilâja K 2.20, pompăs 
szinu. liikorfenxu. Kerti butorok. gazdasagi geptk, nyaraldk 6s 
mii.denoly târgyak fe>tes6re, amely az ido viszoutagsâganak 

ki van teve.

EifriBd-feie zomanc-festck!
Konyha- 6s fiirdoszobafalak, fiirdokăd 6s egy6b be1<6 tdrgyak 
fest6s6re, s irr6n 24 fele szinben kiloja K 1 60 Mind; 6' <> ino- 
s6g gyorsan szărad, szint es feny egyszerre ad — P-pba- 
do'ioz '/« kg elso'end i K 1. mă odrendii 80 fill6r eloleges 
bekul 6se utan b6rm ntve Ărjegyz6'> 6s ’■zinuârtya ineyen. 
rifrîoH I 6c Fia *«***••-»  kence-i msz- es ullllCU J. CB lid hâztartâsi cikkek gyâra

Budapest, Villa., Jozsef-korut 31b. sz

A
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StHBSSER IziDOH
HATONAI SZfllllTO

BORKERESKFDESE ES
CIPOFELSORESZGYÂRA

BUDAPEST IX,
Ulloi-ut 53. sz.
(Kaszărnya mellett.)

=n

:□
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3ES

GARAY SAMU ES TÂRSA
ORVOSI MUSZERGYĂROSOK

BUDAPEST, V„ KOSSUTH LAJOS-UTCA I.

A m. kir. honvedseg es a 
cs. es kir. kozos hadse- 
reg szerzodtetett szallitdi 
orvosi muszerekben es

TELEFON- betegâpolâsi cikkekben. . TELEFON-
SZĂM 691. !! SAJĂT GYĂRTMÂNY !! SZĂM 691.

1CillDEHOni t5 Tta
BuaaPESTV.Bmta-TEm.

Zeiss- es Busch-f ele prizmas 
lâtcsovek. — Stopper-orâk. 
Automobil-szemiivegek stb.

BUSCH-fEle BATON 11 PRIZMAS LflTCSDOEH.

~ RIGLER JOZSEF EDE -
PAPIRNEMUGYÂR RESZVENYTÂRSASÂG BUDAPEST

Kozpont: VI., Rozsa-utca 55. szăm.
Fiokraktăr: V., Erzsebet-ter 19. sz. es IV., Egyetemter 5—6. sz.

GYÂRUNKBAN KESZOL: 

boritefc bârmely mindseg es 
nagysagban, tizleti konyvek 
ktilon mintă utân is, nyom- 
tatvâny ko- es konyvnyom- 
OO dat kivitelben. oo

Irjon »A.DRIA« csontlevelpapiroson, 
csak _______________ mert legfjobb anyag-
bol kesztil es nem nem drâg'âbb a silany 
minosegti papirosoknăl.
«TÂTRA (( toltheto toll, amerikai 
_________________ g'yărtmâny,valodiarany 
tollal, irasra mindig keszen, orokos irotoll, az 
ărak nagysăg szerint 15, 20, 25, 30 K darabja.

= 4

Magyar Taharehpănztărah Hozponti lelzalogbanhja
mint reszvenytârsasâg

4'1 °l2 0

kibocsâtmânyai koziil az

os es 4°|0-os zâloglevelek 
4'|2°|0-os es 4°|0-os kozsegi kotvenyek

kiilonosen ajânlhatok

HilTDHill HflZB55nGI OVOOEHOH (hatonatiszti hank)
celjaira. A sziikseges oktnănyok kiăllităsăt, a cimletek kotmenyezeset 6s az ovadek 
benyujtâsât az illetekes miniszteriumnăl az intâzet dijtalanul eszkozli. Mâr fenn- 
3116 kauciok kicserelesi,

conversio
a legelonyosebben, szinten koltsegmentesen eszkozoltetik. Az intezet minden 
tekintetben keszsegesen es dijtalanul szolgâl felvilâgositâssal eloszoval a delelotti 
hivatalos orâk alatt (V. ker., Tukor-utca 4.). Levelbeli kerdezoskodesekre posta-- 
fordultâval nyujt ugyancsak dijtalan felvilâgositâst.

Magyar Taliarahpenzt^rah Hozponti iBlzalogbankja
mint reszvenytârsasâg.


