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9 hărmasszBuetsâg hatanai Jrtehe.
A fegyveres beke korszakâban mind- 

inkâbb szembeotlo, hogy az egyes alla
mok kiilpolitikâjât hovatovâbb mindin- 
kâbb a vezerkarok irânyitjâk, mig a 
diplomatâk fâradozâsa foleg odairâ- 
nyul, hogy a hadikesziilodeseket leple- 
zik. Hadâszat es politika egymassal 
mindig kolcsonds vonatkozâsban âllt, a 
jelenlegi tulfesziilt nemzetkozi helyzet- 
ben azonban ez a ket fogalom mâr egy
be is forrt.

Ma az allamtudomany legszelleme- 
sebb kombinacioi is hatâstalan tuzijâtek 
modjâra puffognânak el, ha nem âllana 
mogottiik az az imponalo szuronyerdo 
es az a belâthatatlan nagy âgyu- 
falanksz, mely az âllamok szavânak 
nyomatekot ad.

Hatdrvedelem, csapateltolds es pro- 
bamozgositds, ez ma minden diplomd- 
ciai bolcsessegnek a auintessencidja. A 
kozelmult esemenyei pedig azt bizonyit- 
jdk, hogy a beket csak a hatalomert 
versenyzd dllamcsoportok erdviszonyai- 
nak egyensulya biztosithatja. A mig ez 
az egyensuly meg van, addig meg van 
a beke is, de ha az eroviszonyok val- 
toznak s a merleg megbillen: a haborut 
tobbe nem kerulhetjiik el.

Ma ket nagyhatalmi csoport âllan- 
do hadserege az ismeretes legujabb ada- 
tok szerint a kovetkezo viszonyban all:

Zâszlo- 
alj

lovas 
szâzad

loveg

Nemetorszag 669 440 3096
Olaszorszâg 391 147 1432
Ausztria-
Magyarorszâg 685 367 3624
Osszesen: 1745 954 8962

Franciaorszâg 656 370 3400
Oroszorszâg kb. 1070 690 4200
Osszesen: 1726 1060 7600

azt a sokat emlegetett, (de a donto csa- 
tâtol minden valosziniiseg szerint elke- 
so) 150.000 fonyi angol partraszâllo se- 
reget is, meg akkor is minden tekintet- 
ben folvehetjuk a hârmas ententeal a 
versenyt.

Ketsegtelein es ezzel szâmolnunk kell, 
hogy az entente politikâja mind agresz- 
szivebb jelleget olt. Pârisban es Szent- 
petervâron egyarânt râ jottek, hogy da
câra a fâradhatatlan diplomâciai mun- 
kânak, dacâra a nagiy anyagi befekte- 
tesnek az uj balkân csoportosulâs uj ero 
tobbletet nem hozott. Uj zsoldosok kel- 
lenenek tehât. Szerbia es Montenegro, 
a deli orosz elovedek melle, uj tâma- 
szok kellenek. E celra elso sorban a 
katonailag meg erintetlen România jott 
kombinâcioba. Sajnos, a hârmas szd- 
vetsegnek ez a regi barâtja mind ke- 
vesbe âll ellent az orosz es francia csâ- 
bitâsoknak es mind szivesebben hall- 
gatja Oroszorszâg igereteit, hogy a hâr
mas entente gyozelme eseten bevonulhas- 
son majd Erdelybe. Naprol-napra fogy 
Româniâban azok szâma, kik ezt az 
aramlatot feltartoztatni, kik ennek az 
âramlatnak gâtat vetni igyekeznek. Pe
dig ha ezekbol az âlmokbol valosâg len- 
ne, csak akkor ttinne ki, hogy România 
harakirit vegzett magân, mikor Orosz
orszâg karjaiba dolt: mert ha egyszer 
gyozelmet arat az orosz, akkor radikali
san megoldja a regota vajudo tenger- 
szoros kerdest is es gyozelmi mâmorâ- 
ban elsepri az akkor majd utjâban âllo 
Româniât is.

A hârmas entente agressziv torekve- 
seivel es sakkhuzasaival szemben a hdr- 
mas szovetseg a maga belso erejenek 
ontudatdban a tiszta vedelemre szorit- 
kozik. Meg az entente sajtoja is mindig 
uibol es ujbol elismeri, hogy a hârmas- 
szovetseg ereje a kozvetlen szomszed- 
sâg s az erdekkozossegben nyugvo bel
so konszolidâltsâgban rejlik, mig az en
tente hatalmainak a szethuzâs sokfele 
irânyzatât,’ nagyon sok erdekellentetet 
kell âthidalnia.

Vizet hordana a Dunâba, aki mind- 
ennek dacâra bizonyitanâ, hogy Ma- 
gyarorszâgnak â hârmas-szovetseghez

A szâmadatok szembeâllitâsa szerint 
a hârmas szovetseg a szarazfoldon a 
kettos szovetseggel szemben tulsulyban 
van es ha a fent osszegezett francia- 
orosz haderokhoz meg hozzăszâmijtuk

valo ragaszkodâsa ma jobban elet er- 
deke mint valaha es nem nehez azt el- 
kepzelni, hogy mit vârhat a magyar a 
keleti es deli hatârân hatalmas felkor- 
ben elhelyezkedett teriiletre ehes szom- 
szedjaitol, ha a hârmas-szovetseg szi- 
lârd osszetartozâsa csak nemileg is 
meglazulna, s az erok egyensulydnak 
merlege megbillenne.

flz idei hataaggyaMatali.
A folyo evi hadgyakorlatok szin- 

teret, melyet lapunk elso szâmâban 
mi ismertettiink eloszor, az elmult 
napokban vegyes bizottsâgok utaz- 
tak be.

A bizottsâgok j elentesei alapjân 
a hadsereggyakorlatokra vonatko- 
zdlag ezideig a kovetkezo intezke- 
desek tetettek: A zarogyakorlatok 
szeptember 2-an kezdodnek es elore- 
lâthatolag 5-en vegzodnek. A leju~ 
vas napja meghatârozva nines, nem 
s lesz, nehogy a felparancsnokok 
intezkedeseit a zâros hataridd befo- 
lyâsolja.

Hadvezetdsegiink ezzel az ujitâs- 
sal ismet egy lepest tesz a gya- 
korlatok hareszeriisege erdekeben es 
ismet megelozi e teren az osszes 
âllamok hadvezetosegeit.

A hadgyakorlatfovezetosege aug. 
utolso napjaiban Fiirstenfeldben, a 
steyer hatâron, a vendegek szâllâsa 
Szentgotthârdon telepul. A fbveze- 
toseg tehât nem a hadgyakorlatok 
szinterenek kozepen, hanem annak 
szelen vălasztotta helyet. Ez a vâl- 
tozâs szinten uj es szinten a gya- 
korlatok hareszeriisege erdekeben 
tortent, nehogy a felparancsnokok 
a donto osszecsapâs szinhelyet a 
fovezetoseg kozeleben keressek.

Az ujitâs kbnnyen keresztiil vi- 
hetb, mert a tâviro es tâvbeszelo, 
valamint a gepkocsik alkalmazâsa 
âltal a vezetoseg bârmely pontrol 
ide/eben intezkedhet.



A katonai kerdesek torveny- 
hozăsunkban.

Irta: Simon Elemer orsz. kepviselo.
A magyar kozelet egvik legkiilonb- 

sebb jelensege volt, hogf valahânyszor a 
magyar parlamentben katonai ker- 
deseket szabâlyozo tdrvenyjavaslatok- 
ra keriilt a sor, ugv a kormâ- 
nyon, mint a torvenyhozo testiile- 
ten, de meg a nagy kozonseg so- 
raiban is bizonyos nyugtalansâg ke- 
Ietkezett. Mindenesetre innen eredt, 
hogy a mindenkori kormânyok csak 
ovatossâggal nyultak a katonai ker- 
desekhez s amennyire lehetett, egy- 
âltalâban keriiltek azoknak napirendre 
hozatalât.

1867 ota, amikor a XII. t.-c. 9—15. 
§-aiban hadseregiink jelen szervezetenek 
alapkoveit raktuk le. csak elvetve talâ- 
lunk olv torvenyes intezkedeseket. me- 
lyek hadseregiink feileszteset, kiepiteset 
pelozzak.

Dacâra annak. bogy a hadvezetoseg 
evtizedeken at mind hangosabban kove- 
telte hadseregiinknek a modern hadvi- 
seles s a leguiabb hâboruk tapasztalatai 
folytân sziikseges âtszervezeset es fej- 
leszteset. megis szinte lehetetlennek lât- 
szott a hadsereg letszâmânak felemele- 
set es hadseregiink reformiât napirend
re hozni.

Hogv ennek a mulasztâsnak. ennek az 
erthetetlen idegenkedesnek milyen ka- 
ros kbvetkezmenvei voltak, azt ma mâr 
vilâgosan lathatjuk.

Eros a meggyozodesem. hogv az 1913. 
ev tortenelme a Balkânon mâskep iâț- 
szodott volna le. ha mi a vederonk ki- 
epiteserol. fejleszteserol. az 1912. evi 
tbrvenvekrdl nehânv evvel korâbban 
gondcskodunk; es hogy ezek a monar- 
chiânkra nezve tagadhatatlanul kâros 
eltolodâsok kovetkezteben most mine- 
kiink âllami biztonsâgunk erdekeben ev- 
rdl-evre fokozottabb âldozatokat kel! 
hoznunk. annak okât nagvreszben ab- 
ban latorn. hogv hadseregiinkkel szem- 
ben olv sokâig peldâtlan sziikkebliiseg- 
gel viseltettiink.

A bajon azonban, hala Isten. ma mar 
tul vagyunk. 1911 ota a tbrvenyhozâs 
mintha csak iova akarta volna tenni az 
evtizedek mulasztâsait, egvik nagv fon- 
tossâgu iavaslatot a masik utân emelte 
tdrvenyerore es a korszakalkoto refor- 
mok egesz sorozatât vitte bele a hadse- 
regiink szervezetebe.

A sok sziikseges es hasznos alkotâs 
koziil is a legfontosabb a regohaitott ket 
evi szolgâlatot is behozo 1912. evi XXX. 
t.-c. volt, melv annvira meltânvolia a 
nep eletbevâgo erdekeit. mint egvik kiil- 
foldi alilam vederdtorvenve sem.

A honvedsegrol szolo 1912. evi XXXI. 
t.-c.-ben a nemzet regi vâgva teljesiilt. 
A honvedseg alaposan fejlesztve, a ko- 
zos hadsereggel teliesen egvfornm szer- 
vezettel. szâzadletszâmmal es tiizerseg- 
gel ellâtva az akciokepes onallo magyar 
hadsereg magvat kepezi. A meneskar, 
mely eddig a kdzos hadsereghez tarto- 
zott, a honvedseg âllomânyâba helye- 
zodott. 

A kdzos hadsereg es honvedseg reg 
elavulit es sok panaszra alaposan râszol- 
gâlt biinvâdi perrendtartâsât teljesen 
modern s a legujabb biinteto jogi elvek 
szerint megkonstrualt ui katonai biin
vâdi perrendtartâs vâltotta fel.

De alig. hogv e nagvszabâsu miivek- 
kel elkesziilt a tbrvenyhozâs, mâr is tor- 
nyosultak a Balkânon a hâbcrus felle- 
gek. honapokig kard elen âllott az euro- 
pai beke sorsa. s a kiilpolitikai bonvo- 
dalmak folyomânyakent tdrvenybe ik- 
tattattak a „Hâboru esetere szolo kive- 
teles intezkedesekrol“ „Hadszolgâltatâ- 
sokrol“ es a ..Lovak es jârmiivek szolgâl- 
tatâsârdr s»z616 torvenyjavasiatok. A 
ket elso torvenv ui rendelkezeseket nem 
igen tartalmaz. hanem alkotmânyos. tor- 
■venves formâba iktatia mindazt, aml 
mint „hadiiog“ osiddktdl fogva a hâbo- 
rukban ervenvben âllott. A hârci zai ko- 
zepette ugyanis a normâlis idok lassu 
kozigazgatâsi es igazsâgiigvi szerveze- 
te nem alkalmazkodhatik a gyors cse- 
lekvest megkivâno helvzetekhez. Sziik
seges, hogv a kiveteles helyzet kivete- 
les eszkbzoket is teremtsen. îgy volt ez a 
Iegdsibb idokben is. middn a hâboru be- 

i kbszbntevel az ugvnevezett statâriâlis 
eliârâs lepett eletbe. Nem leven azonban 
ezeknek tdrvenves alapja, szervezetiik 
es eliârâsuk fokep a szokâsiogon alapult. 
Most lett ez a szokâsiog osszegviiitve, s 

la modern kor igenveinek megfeleloen 
jszerves egessze kodit'ikâlva. A „Lovak 
es jârmiivek szolgâltatâsârol" szolo ja- 
viaslat azonban teliesen ui alapokra fek- 
tette hadseregiinknek a sziikseges 16- 
anyaggal valo ellâtâsât.

Ugyancsak az 1913. ev folyamân cik- 
kelvezte be tdrvenvhozâsunk azon nem- 
zetkozi egvezmenveket es nvilatkozato- 
kat, amelvek a Vdroskereszt nepszerii 
lobogoia alatt a humanizmus es a koz- 
egeszseg modern intezmenveit vannak 
hivatva belevinni a hâboru borzalmaiba.

Mindez eleg nem volt. Szomszediaink- 
nak a legutobbi hâboruik kovetkezteben 
kifeitett oriâsi fegvverkezesei hatâsa 
aloi mi sem vonhattuk ki magunikat es 
bâr âltalânos volt a meggydzodes, hogv 
a vedvrd-torvenyben lefektetett letszâm- 
emeles hosszu iddre elegendd is Iesz, 
kenytelen volt a torvenyhozâs belâtni, 
hogv remenyeink valora nem vâltak, s 
a letszâmot uira emelni kellett.

Ezzel az u.i letszâmemelessel azonban 
elertiik egyreszt azt, hogy hadseregiink 
harckepessegc biztositia a beket. mâs- 
reszt, ha sziikseges es a sors ugv hozza 
magâval, dicsdseget is tud hozni a ma
gyar fegyverekre.

Felsorolvân az alkotâsokat. nem sza- 
bad hinniink. hogv ezen rovid pâr ev lâ- 
zas tdrvenvhozâsa a torvenyek minose- 
genek rovâsâra. ugvnevezett alkalmi 
torvenyhozâs lett volna. mert maguk a 
iavaslatok hosszu evek elbkeszito mun- 
kâiânak eredmenvekepen. bizottsâgilag 
meghânvva-vetve mâr regen keszen âl- 
lottak es csak az alkalom hiânyzott, 
hogv a parlamentben1 eldteriesztessenek.

Sok ui. iidvos ujitâs lâtott az utobbi 
evekben napvilâgo-t a hadiigv teren, 
megoldatlan iigv megis maradt. Itt van 
az altiszti kerdes, ami meg mindig ki-

jsert. amelvnek megoldâsa ele a szakko- 
rok olv vârakozâssal neznek. Teljesen 
elavultak es szânalmasan sziikmarkuak 
a katonatisztek nvugdii igenvet es a ka- 
tonatiszti ozvegyek ellâtâsât szabâlyo
zo torvenvek. Megoldâsra vâr meg a 
tisztek kedvezobb eldmenetelet szabâ- 
lvozo kerdes is. Mert hogv a katonai 
pâlyâra ifiaink olv gver szâmban jelent- 
kcznek. annak nagvreszt az az oka, 
hogv a tisztikar mai eloleptetesi viszo- 
nyai az egveb polgâri âgazatok hivata- 
laiban elerheto elomenetelnel ioval hât- 
rânyosabbak.

Mindezen kerdesek megoldâsa elâ 
azonban ma meg penziigvi akadâlvok 
tornvosulnak a rossz kozgazdasâgi 
helvzet egesz âllamhâztartâsunkra ki- 
hatâssal volt, ugv hogv a megoldatlan 
kerdesek kedvezd szabâlyozâsa csak a 
gazdasâgi viszonvaink kozeli fellendii- 
lesevel egvidejiileg vârhato, amikor is 
megvagvunk gvozodve af.elol hogv az 
orszâg tdrvenvhozâsa sem fog kesle- 
kedni. az ezen erdekeit kdrok âltal mâr 
annvira ohaitott kerdesek tdrvenves 
szabâlvozâsârol.

Gyalogsâgunk fegyvratBnek 
felujităsa.

Az utobbi idoben mind hatârozottabb 
formât olt a hir, hogv gyalogsâgunkat 
u.[ fegyverekkel lâtjâk el. Miutân ez a 
kerdes lenyegesen erinti hadseregiink 
harckesziiltseget, de egyben ismet tete- 
mes ujabb hadi kiadâst is ielent, erde- 
mes vele bovebben foglalkozni.

Elso tekintetre csodâlatos, hogv had
seregiinknek mâr megint uj puskâra van 
szuksege, holott jelenlegi fegyveriink 
csak (!) 20 eves, mert 1895. evi mintâju, 
mig a nemet puska, mely egyelore mdg 
nem szorul felujitâsra vagy potlâsra, 
csak hârom evvel fiatalabb, 98. mintâju. 
Reszletesebb vizsgâlatnâl azonban mi- 
hamar râjdviink, hogv puskânk meg re- 
gibb, mint amilyennek lâtszik s valâjâ- 
ban 25, sot 27 esztendos. Ugyanis a je- 
lenlegi 95. m. fegyver a regi 88. m. pus
ka helyebe volt szânvai, mely elso volt 
a modern ismetlopuskâk kozdtt es a 
melyet a gyorsan halado fegyvertech- 
nika mihamar tulszârnyalt. Takarekos- 
sâgi szempontbol azonban csak a leg- 
sziiksegesebb mertekben szereztek be 
az uj fegyvert s hogv mind a kettot egy- 
mâs meliett lehessen hasznâlni, az uj 
puskât is a regi 92. evi mintâju tolteny- 
hez szabtâk, mely akkor meg kifogâsta- 
lannak volt mondhato. A jelenlegi hely
zet tehât az, hogy hadseregiink nagv 
resze 27 eves (reszben ujitott) fegyve
rekkel van ellâtva s csak kisebb resze 
kapott ezelott husz evvel ujabb puskât, 
de ennek is a toltenye a regi maradt.

Iddkdzben a fegyver-technika, neve- 
zetesen a loszergyârtâs, rohamosan ha- 
ladt. A modern irânyzat arra toreke-

Ezt a kerdest a delegâciok hadiigvi bi- 
zottsâgâban Chorin Ferenc fdrend eppen 
most tette szovâ! Szerk,



dett, hogv a ldvedek roppâlyâjât lapo- 
sabbâ tegye, hogy ezâltal nagyobbitsa 
meg a szorâskeve hosszât, s a pâsz- 
tâzott teret. Ebbol a torekvesbol ered- 
tek aztân azok a kis oblii 6.5 mm-es 
puskâk, melyekkel valamennyi kisebb 
âllam, a nagyhatalmak koziil pedig 
Olaszorszâg es Japan ma is rendelkez- 
nek. Az ilyfajta puskâk ballisztikai tu- 
lajdonsâgai tenyleg jdval felulmultâk a 
tobbi nagyhataiom 8 mm-es puskâit s 
igy ezek szâmâra is aktualis lett az uj- 
boli felfegyverzes kerdese, hacsak nem 
akartak a tobbiek mbgott elmaradni.

Nemetorszag volt az elso, mely a 
megvâltozott helyzetbol levonta a kon- 
zekvenciât, de egvben meg is mutatta, 
hogy a rdppalya uj fegyver es iirmeret- 
leszâllitâs nelkiil is laposabbâ tehcto. 
Az eddigi nehez kb. 15 g sulyu, tojâs- 
dad hegyii lovedek helyett a harmadâ- 
val konnyebb, hegyes ,,S“ lovedeket 
rendszeresitette s a loportoltet egyidejii 
megvâltoztatâsâval elerte, sot tulszâr- 
nyalta a kisebb oblii, modernebb pus
kâk ballisztikai tulajdonsâgait is. Igaz, 
hogv nagyobb tâvolsâgokon a kisebb 
tomegii, nagy keresztmetszetii ,,S“ 16- 
veddkek hamar elvesztik ere.iiiket, de 
ez a hare szempontjâbol nem hatâroz, 
mert azokon a tâvolsâgokon. hol a 
donto hare folyik, a kivânalmaknak tel- 
jes mertekben megfelelnek.

Termeszetes, hogy a tobbi nagyhata
iom, elsosorban Franciaorszâg, siettek 
Nemetorszâg, utân, hogy ismet a kor 
szinvonalâra emeljek gyalogsâguk 
fegyverzetet, anelkiil, hogy ezt a hala- 
dâst uj fegyverek beszerzesenek tete- 
mes koltsegeivel kellessen megfizet- 
niok.

Mindenki termeszetesnek talâlhatnâ, 
hogy monarchiânk is csatlakozzek eh- 
hez a mozgalomhoz. Sajnos azonban a 
vâltoztatâs eppen nâlunk keresztiil- 
vihetetlen, mert mint mâr emlitettiik, a 
95-os puskât a regi toltenyre rendeztek 
be, anmak pedig a toltenvurje sima. 
A konnyebb es ezert rovidebb ,,S“ love
dek tehât a sima toltenviirben nem er
ne el a huzagolt reszt s nem kapnâ meg 
az elso pillanattol kezdve sziikseges ve- 
zetest. Lehetne ugyan ezen olv modon 
segiteni, hogy a hiivelv nyakât meg- 
hosszabbitjuk s ezâltal a rovid lovede
ket melyebben toljuk be a csobe. De 
ilyen hosszunyaku hiivelyek gvârtâsâ- 
nâl annyi a selejt, hogv a toltenyek 
arânytalanul megdrâgulnânak. Ez a 
kenyelmes es olcsd megoldâs tehât mi 
eloliink el van zarva. Emellett az ât- 
menet meg avval a nehezseggel is jâr- 
na, hogy be kellene rendezni fegyve- 
reinket egyelore mindket toltenv szâ
mâra, mert meglevo toltenykeszle- 
tiink oly hatalmas, hogv meg evekig 
azzal a koriilmennyel is szamolnunk 
kell, hogy hâboru eseten meg reszben a 
regi toltenykeszlet keriil felhasznâlâs- 
ra. Vegful: miutân az uj es a regi 16- 
szer ballisztikai tulajdonsâgai nem 
egyeznek, a fegyvert, hogv mindket 
toltenyre hasznâlhatâ legven, ketfele 
irânyzekbeosztâssal kellene ellâtni. Ez 
pedig a mi keretirânyzekunknâl nem 
igen lehetseges.

Felmeriilt tehât a kerdes, nem lehet- 
ne-e fegyveriinkbe u.i csovet csavarni, 
ha a modernizâlâs akadâlya egyediil 
csak a tent emlitett sima toltenyiir? 
Hiszen ketsegtelen, hogv lehet a regi 
gombhoz is u.i kabâtot varrni. de ne 
kivânjuk hadvezetosegiinktol. hogv tul- 
zott takarekossâgbol meg egyszer olv 
kellemetlen tapasztalatokat szerezzen, 
mint amelyek reven a jelenlegi kelle
metlen helyzett beâilott. Amellett, bâr- 
milyen jo is legyen fegyvertink mâs te- 
kintetben, vannak cly szerkezetreszei, 
melyek azota megis kedvezobb modon 
oldattak meg. Igy pl. a jelenlegi 16- 
szeriink peremes toltenyekbol âll. Ezek- 
kel nem lehet sem a szalag-toltest, sem 
az olyan adogatoszerkezetet megolda- 
ni, melv konnyebb legyen az eddiginel 
s ne alljon ki a fegyverbol. A mostani 
loszeriink peremes hiivelveinek kelle
metlen kovetkezmenve a ferde tolteny- 
târ, mely nehezebb a toltoszalagnâl s 
igy holt sulyt kepvisel, ferde alakjânâl 
fogva ugyan olyan alaku toltenytâskâk 
viselesere kenyszerit es emellett meg- 
neheziti a toltenyek lâdâba valo csoma- 
golâsât is. Ez a hâtrâny eppen a leg- 
utobbi idoben volt leginkâbb erezheto, 
mikor ugyanezen okbol nem lehetett azt 
a felettebb kivânatos kerdest megolda- 
ni, hogy a toltenyeket kisebb csomagokba 
egyesitve rak.iuk a toltenvlâdâba. Pe
dig ezekben a kis csomagokban a 16- 
szert az elhasznâlt toltenyek potlâsâra 
konnyen lehetett volna a rajvonalba be- 
vinni, anelkiil, hogv e celra loszervivo 
zsâkokat vettiink volna igenybe.

Ha ezt a sok hâtrânyt jelenlegi fegy- 
veriink âtalakitâsâval akarnok kikuszo- 
bolni, akkor abbol tenyleg nem marad- 
na mâs, mint a faresz s megsem lenne 
olyan harceszkoz, amilyent a mai 
fegyver-technika megkovetel. De az ât- 
alakitâs gondolata ellen szol az a hât- 
rânyos helyzet is, hogv a hadsereg 
nagyresze meg a tel.iesen elavult 88— 
90. mintâju fegyverrel van ellâtva, ezt 
pedig modernizâlni nem lehet. Zâvâr- 
zata pl. a nagyobb kezdosebesseggel 
jârd fokozott glâznyomâst egyszeriien 
nem birnâ ki.

De sziiksegiink is van a regi puskâra, 
hogv meglevo hatalmas loszerkeszle- 
tiinket azokbol lojiik ki. A mostani tdl- 
tenyt nem lehet felujitani, szetbontva 
csak mint nyersanyag johetne szâmi- 
tâsba, pazarlâs lenne tehât, azokat, mint 
nyersanyagot felhasznâlni, holott csa- 
pataink kikepzeset vele elosegithetjiik.

Termeszetesen az u.i fegyver rend- 
szeresitese nemesak azt a koltseget 
fogja jelenteni, amibe a gyalogsâgli pus
kâk keriilnek, hanem az uj loszer- 
keszlet beszerzesenek koltsegeit is. 
Emellett az uj gyalogsâgi fegyverekkel 
egyidejiileg u.i karabellyal kell fel- 
fegyverezni a lovassâgot s ât kell ala- 
kitani a gieppuskâkat is, mert elenged- 
hetetlen, hogv az elso vonalban levo 
csapat puskaloszere egyseges legyen. 
Eleg kellemetlen lesz ugy is, hogv a 
mâsodrendii csapatok elorelâthatolag 
meg hosszabb ideig a kiselejtezett fegy
verekkel lesznek ellâtva s ezek szâmâ
ra mâs loszert kell a hâboruba is szâlli- 

tani. a loszerintezetek egysegessâgenek 
a loszerpotlâs egyszeriisegenek rovâ- 
sâra.

Mindezen radikâlisan segiteni kell. 
Elavult es inferior fegyverzettel nem 
lehet ia harcba menni. Meg kell tehât 
barâtkoznunk az uj fegyver gondolatâ- 
val.

Maradjon meg azonban a tanulsâg: 
ne kenyszeriisitsiik a hadvezetoseget a 
tulzott takarekoskodâsra, kiilonosen 
nem a technika teren!

G—y.

Gyalogsâgi jolonto looasoh.
— Level a szerkesztohoz. —

Wien, 1914 âprilfe ho
A budapesti napisajto egvik legtekin- 

telyesebb orgânuma a kozelmultban 
a gvalcgsâgi jelento-lovasokrol hosz- 
szab'b kozlemenyt hozott.

A cikk iroja igen helvesen emkllte ki 
a gyalogsâgi ielento-lovasok rendszere- 
sitesenek sziiksegesseget es azokat a 
koriilmenvekiet. melyek ezen fontos uji- 
tâst elodlâzlhatatlârtnâ tettek. Minthogv 
azonban a llevont tovâbbi kdvetkeztete- 
sek — nevezetesdn, hogv a ieteno-loiv'a- 
sok rendszeresitese az elso lepes a lo- 
vassâg hâtiterbeszoritâsâhoz, sot kikii- 
szoboliesehez lenne —- nem teljesen talâ- 
loak, — ezzel szemben âllâst foglalni es 
a nem egeszen tisztâzott nezetek megvi- 
lâgitâsâhoz hozzâjârulni sziiksegesnek 
lâtom.

Az elmult ev kiilbolitikai es’etmenyeb a 
Balikiânon viegbement eroeltolddâsok, az 
osszes nagvhatalmakat meg intenzivebb 
munkâra. hadseregiik meg nagyobb fej- 
lesztesere sarkaltâk.

Mifffids hadseregek ketetkeztek. me- 
lyeknek a kereten belul csak nagv lovas 
tomegek tudnak kello nvomatekkal fel- 
deriteni, csak nagy tomegek tudjâk a sa- 
iât mozdulatokat leplezni es a harcra is 
befolvâst gvakorolni.

Oroszorszâgnak hâboruban mintegy 
34—38. Nemetorszâgnak 11, Franciaor- 
szâgnak 10 lovas hadbsztâly âll rendel- 
kezesere.

Itv kbrulmenyek kozt az Osztrâk-Ma- 
gvar m/onarchia is kfenvtelenl volt lovas- 
hadosztailVai szâmât emelni, de mert e 
celra ui lovasezredeket nem âllithatott 
fel, a waloghadosztâlvokhoz beosztott 
lovassâg letszâmât csokkentutte, ugy 
hogv azt hârom szâzadrol kettore szâli- 
litotta te.

Ennek kapesân intezkedesek adattak 
ki. hoorv a hadbszitâlvlovassâg a leheto- 
seg hatârain belul kizârolag a felderi- 
tesre. mint a legfontosabb tevekenysdg- 
re hasznâltassek. minden egveb szolgâ- 
latra (az u. n. oszioDszolgâlatra) pedig 
az egvebikent rendelkezesre âlld mâs 
eszkozok. torzslovâsok, ezred- 6s zâsz- 
loalikiirtosok, kereknârosok stb. alkaL 
mazitiassanak.

A nagvgvakorlatokon, hadijâtekokon 
gyuitott tanasztalatok es a kiilfoldi pâl- 
dâk tNemetorszâgban egy 12 zâszloaibol 
alte hadosztâlvnak negy lovas-szâzada 
van) azonban megmutattak, hogy a had-



csztâlv lovassâg ilyen sziik kimerete a 
legtobbszbr alig elegendo.

Igy iutottunk a gyalogsâgi jelento- 
lovasok rendszeresitesenek sziiksegehez. 
Es ezek azok az inditookok. melyek a 
jelento-lovasok letiogosultsâgât a lovas
sâg mellett biztositjak.

Itt azonban onkenteleniil egy kerdes 
meriilhet fel. ami talan tevedest idezhet 
eld. hogv t. ii. miert nem inkabb a lovas- 
sâgot gvarapitcttâk es miert lettek he- 
lyiette gvalogsagii i'etentc-lovasok rend- 
szeresit ve ?

Erre maga a cikk iroia adta meg a fe- 
letetet. amikor a gyalogsâgi jelbnto-iova- 
sok elonyeit felisorolta, amihez meg hoz- 
zâteendd lemne, hogv a hadosztaly-lo- 
vassâfi kikepzese egvreszt a rdiyid szioi- 
gâlati lido, masreszt a mindinikâbb nehe- 
zebb es resziietbemenb szolgâlat miatt 
rendik/iviil nehez, aminek megkoninyitese 
tehât a gyalogsâgi ietento-lovasok âltal, 
— akik a sajât fegyvernemmel szoro- 
sabb kapcsolatban âllanak, a parancs- 
nokokat ismerik stb. — a legcelszeriib- 
ben elerhetd.

A felderites azonban. ahol a halves 
harcâszati itelokepessegen kiviil meg a 
lovias kiikepzes is elengedhetetlen kelliek. 
marad tovâbbra is a lovassâg siouiverain 
teriilete. Itt a lovasitott gyalogsâg hatâ- 
rozott hâtrânyban van a lovassaggal 
szemben. az 6 helve tehât a gyalogsâg 
legkdzvetlenebb kdzeleben van.

Minden esetre lesznek kivetelek, ami
kor bizonvos helvzetekben a gyalogsâgi 
ielento-Iovasiok is — mint minden mâs 
elkepzelheto eszkdz — egy iigyes pa- 
rancsnok kezebsn mâs teren is ertekes 
szolgâlatot teliesithetnek; az elv azon
ban ezâltal nem szenved csorbât.

A gyalogsâgi ielentd-lovasok muko- 
dese tehât szigoruan megszabott hatâro- 
kon beliil mozicg s az a parancsnok. aki 
bennok egy, a hadosztâly-lovassâgot 
potlb ui szervezetet lat, az eppen ugy 
tul fog loni a celon. amint ez az ui intez- 
menyeknel kezdetben gyakorta 
heto.

A liovassâg es a gyalogsâgi 
lovasok ket teliesen kuldnâllo, 
mast a legszorosabban kiegeszitd szer
vezetet kenviselnek, melyek kdziil az 
utobbi semmiesetre sem a liovassâg pdt- 
lâsâra. hanem csunân annak bizonvos 
mertekben valo segitsegere șzolgâl.

—ch—r.

eszlel-

Sok szomszed, sok baj seert, Szerbiâval az odacsatolt albân teril- 
letek (Dibra, Uszkiib, Monastir stb) eset- 
leges felszabaditâsâert; Montenegroval 
Szkutari megtartâsâert tiizhet ossze. Al
bania helyzete tehât igen sulyos, de a ha- 
zaszeretet es az evszâzadokon at elnyo- 
mott kulturâiis es faji tdrekvesek csodâkat 
muvelhetnek. Az eddigi eredmenyek az 
epirotâkkal szemben is kedvezo elojeliil 

| :ekinthetbk.
Gbrogorszâgnak azelott csak egy 

szârazfoldi szomszedja volt, az e videken 
eppen legkevesbbe eros torok. Most hâ- 
rom âl 1 am m al hatâros. Albâniâvai 
az epirotâk miatt most is nehez kerdes 
elott âll, Szerbiâval szemben valosziniileg 
meg kell erositenie Szalonikit, Bulgâriâtol 
âllandoan feltenie kell Kavalât es Orfanot. 

Montenegro az evszâzados osi el-1 B u 1 g â r i a csak egy

X

Meltân sohajthatnak igy fel a balkân- 
âllamok a hâboru utân.

Szerbia megszabadult a torok szom- 
Szedtol; de kapott helyette hârom 
u j a t. Montenegroval a Novipazari szand- 
zsâkon megosztozott ugyan, de hatârker- 
desekbol szârmazo konfliktusok nincsenek 
kizârva. Bulgâriâtol a mâsodik hâboru utân 
elvett oly teriileteket, melyek az elso hâ
boru utân Bulgâriât illettek volna meg, 
meg hozzâ_e teriiletek nagyreszet bolgâ- 
rok lakjâk/’kik Bulgâriâhoz huznak. Ket- 
tos ok egy ujabb konfliktusra. Albânia ut- 
jât âllja az Adria fele, Qbrogorszâg az Egei 
tenger fele. Pedig Szerbia tengerpartot 
akar! , i ■' A
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ELOFIZETESI FELHIVAS
A jjKiilugy — Hadiigy1* hetilap, megje- 

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

Szerkeszti : piskârkosi Szilâgyî Lajos 
dr., es. es kir. kamarâs, a vezerkarndl beosztva 
volt nyug. szăzados.

Elofizetesi ara: egesz evre : 16 korona. Egyes 
szâm ara 30 filler. Budapesten a fobb utcăkon 
es tereken az osszes dohdnytozsdekben es az Osszes 
konyvkereskedesekben kaphatd. Videken a do- 
hanyktilonlegessegi tozsdek es a pâlyaudvarokon 
az Altalanos beszerzesi r. t ârusitjak.

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

Budapest, 1914. âprilis 26-an.
A „Killugy 1— Hadtlgy“ kiadohivatala.

lenseggel, a torokkel nem szomszedos 
tobb£, de kapott ket uj szomsze- 
d 0 t, kikkel eppen a hatârkerdesek fdlott 
kdnnyen ellentetbe juthat. Kiilonben is 
sziiksege van a termekeny es ipariizo 
Szkutarira es a Bojana torkolatfa s nem 
valoszinii, hogy a kezei kdziil kisiklott es 
annyira ohajtott Szkutarirol ordkre le- 
mondjon. Szerbiâval szemben pedig meg- 
lepetesek is erhetik. Elhangzottak mâris 
oly szerb velemenyek, melyek szerint, ha 
mâskep nem, Montenegro beolvasztâsâ- 
val, avagy letiprâsâval kell megvalositani, 
hogy: „Tengerre szerb“!

Albâniânak hârom szomszed- 
ja van. hârom âllammak keriilhet hatâr- 
kerdesekbol kifolyolag kdnfliktusba. Gd- 
rogorszâggal Epirus vegleges bekebelezie-

d 0 t kapott, a gorogot, kivel Kavala es 
Orfano miatt keveredhet revanche-hâbo- 
ruba. Româniâtol az elhoditotf dobrudzsai 
teriiletsâvot talan mâr csak azert is meg- 
kiserli visszaszerezni, mert a român hatâr 
kozelsege miatt Varna mint hadikikoto el- 
vesztette megbizhato jelentdseget. Tdrok- 
orszâggal kbzos hatâra megrovidult, de 
kerdes, hogy Drinâpoly visszaadâsâba be- 
lenyugszik-e. Mint ui fdldkozi tengeri ha 
talom idovel fontos szerephez juthat.

A sok szomszedsâg âtkâtol csak Tordk- 
orszâg szabadult; neki csak egy szom
szedja maradt, a — bolgâr; ez azonban 
europa! Tbrokorszâg maradvânyât âtka- 
rolja; a Mârvâny-tenger mindket bejâra- 
tât veszelyezteti.

Monarchiânk szomszedjainâk szâma is



csokkent. Nem hatâros tobbe a torokkel, 
de meghpsszabbodott a szerb es a monte- 
negro! hatâr. Ezzel szâmolnunk kell.

Ime, az uj șzomszedsâgi viszony: tob- 
be-kevesbbe uj erdekellentetek, ismet 
okok es alkalmak ujabb nemzetkozi viszâ- 
lyok keletkezesere.

Marky ornagy.

A Vermezo iigye.
A cs. es kir. 4. hadtest parancsnoksâg 

az elmult evben a Vermezon kitiino lo- 
vaglo pâlyât keszittetett, a teriiletet 
ujonnan begyepesittette, kitisztittatta es 
hogy a vegzett munkâlatok kârba ne 
vesszenek, meg ne rongâltassanak, a 
Vermezot a nagy kozonseg elol elzârta. 
Tette pedig ezt az intezkedest a hadiigyi 
kormâny telekkonyvileg bekebelezett 
hasznâlati es kezelesi joga es a katonai 
kincstâr erdekeinek megovasa cimen.

A Vermezo elzârâsa miatt azonban 
szekesfovaros a katonai kincstâr, illetve 
a ha'dtestparancsnoksâg ellen pert indi- 
tott, melyben az elmult heten a jârâsbi- 
rosâg a szekesfovaros javâra dontotte 
el a vitas kerdest.

Joggal tehetnenk szemrehânyâst ugy 
a fovâros vezetosege, mint a hadtestpa- 
rancsnoksâg ellen a miatt. hogy beke- 
sen megegyezni nem tudtak, s a pert 
iteletig vittek, (mert igy polgârsâg es 
katonasâg lâtszolag ismet szembeke- 
riilt): mindazonâltal belâtjuk, hogy 
mindket felnek tiszteletremelto indokai 
vannak.

Mert a mennyire jogos a fovâros âl- 
lăspontja es a mennyire ketsegtelen. 
hogy a kozonseg jogosan jârhat ât a 
Vermezon es a gyakorlatok idejet kivd- 
ve jogosan jâtszhatnak ott a gyermekek 
is: epen olyan jogosan vedelmezi a ka
tonai kincstâr a maga erdekeit, s a Ver- 
mezobe belekoltott 30,000 K ertekii be- 
fektetest.

Es aki valaha katona volt es ismeri a 
fovâros mostoha gyakorloteri viszo- 
'vait es a Bu'dân rendelkezesre âllo ke- 
ves lovaglo utat, mâsreszt pedig tapasz- 
talatokat is szerzett arrol a vandâl pusz- 
titâsrol, melyet a nagykozonseg alsobb 
retege kozkertjeinkben okoz, megerti 
azt a szivossâgot is, melylyel a hadve- 
zetoseg a maga alkotasait vedte s a vi
tas kerdest a kenyertdresig is vitte.

Az itelet egyebkent a kovetkezokepen 
hangzik:

1914. Sp. III. 560/2. sz.

6 felsege a kiraly neveben!

A bpesti I.—III. ker. kir. jârâsbirosâg dr. 
Szabo Imre tiszti foiigyesz âltal kepviselt 
Budapest szekesfovaros kozonsege felperes-

nek _ dr. Pajor Rezsd iigyved âltal kepv. 
cs. es kir. hadiigyi kormâny, illetve a cs. es 
kir. IV. hadtest teriileten a katon. kincstâr I. 
r. es a cs. es kir. 4 hadtestpkg. II. r. alpere- 
sek ellen az 1914. evi âpr. 22. napjân Sp. III. 
560/1. sz. a. inditott keresettel sommâs visz 
szahelyezes es jâr. irânt folyamatba tett 
sommâs pereben, a szobeli târgyalâsnak az 
1914. evi âpr. 30 napjân tortent befejezese 
utăn, az alul kitett napon kovetkezo

iteletet
hozott:

Alperesek kotelesek turni, hogy a gyepe- 
sites es a katonai rendes gyakorlatok ido- 
tartamât kiveve _  a Bpest szfovâros budai
reszenek 2. sz. tkvi beteteben 1. sor (1612/1. 
1614.) hrsz.-ok alatt felvett telekkonyvileg a 
hi. kir. kincstâr tulajdonât kepezo s cs. 6s 
kir. kozos hadiigyi kormâny hasznâlatâban 
es kezeleseben âllo 23 hold 36 60/100 negy- 
szogol nagysâgu „Vermezo” elnevezes alatt 
ismert teriiletnek a B) alatti tervrajzon fel- 
tiintetett utâtjâroin Budapest szekesfovâros 

j kozonsege zavartalanul âtjârhasson es a ko- 
gyermekei a teriiletet jâtekteriil 

hasznâlhassâk, kotelesek tovâbbâ az utât- 
jârok torkolatainăl az âtjârâst akadâlyozo 
korlâtokat 3 nap alatt vegrehajtâs terhe 
mellett megnyitni es a koriilirt joggyakorlâs 
megakadălyozâsăra foganatba vett intezkede- 
seket kiilonbeni kârteritesi kotelezettsegiik 
felelossegenek terhe alatt azonnal megszun- 
tetni, kotelesek vegiil alperesek felperesnek 
600 K perkoltseget 8 nap alatt vegrehajtâs 
terhe mellett egyetemlegesen megfizetni,

Ez itelet a kotelezettseg teljesitesere kitu- 
țzott hatăridok elteltevel a felebbezesre valo 
tekintet nelkiil vegrehajthato egesz terje- 
delmeben.

Felperesi kepviselo munkadija es koltsege 
sajât felevel szemben 600 K-ban, alpereseke 
pedig 250 K-ban nyer megâllapitâst.

Indokok:
Felperes keresete azon alapul, hogy a 

Vermezon” gyakorolt âtjârâsi es gyermek- 
jâtekteri hasznâlat jogânak birtokâba som
mâs visszahelyezes alkalmaztassek alpere- 
sekkel szemben, kiket egyuttal a perkoltseg- 
ben is marasztalni kert.

Alperesek a kereset elutasitâsât es felpe
resnek a perkoltsegben valo elmarasztalâsât 
kertek.

Peres felek kozott vitân kiviil âllott, hogy 
a kerdeses teriilet tulajdonjoga telekkonyvi
leg eredeti felvetel alapjân a m. kir. kincs- 
tăr neven âll azzal a meghatărozâssal, hogy 
a cs. es kir. kozos hadiigyi kormâny hasz
nâlatâban es kezeleseben van; vitân kiviil âl
lott tovâbbâ hogy a kerdeses teriiletnek At- 
tila-utcai szelen kerites alkalmaztatott 1913. 
ev oszen es az utâtjârok osszes torkolatai 
korlâtokkal âllandolag elzârattak, a teriile
ten valo âtjârâst szigoruan eltilto tâblâk âl- 
littattak fel es egyeb a kozonseg elzavarâsâ- 
ra irânyulo intezkedesek foganatosittattak, 
ugy, hogy jelenleg polgâri egyenek egyâlta- 
lâban nem lephetnek a teriiletre.

Az eljâro bironak evtizedeken ât szerzett 
kozvetlen es âllando eszleleseivel tâmoga- 
tott s igy kiilon bizonyitâsra nem szorulo, 
koztudat szerint Bpest szfovâros kozonsege 
a Vermezon valo âtjârâsi es gyermekjâtek- 
teri hasznâlat jogânak emberi emlekezetet 
meghalado hosszu idok ota âllando birtokâ- 

ban volt s csupân kiveteles esetekben nem 
volt gyakorolhato e jog, ugy, mint nagyobb 
helyet igenylo katonai gyakorlatok megtar 
tâsa es az idoszakonkent alkalmazott gye- 
pesites tartama alatt.

Minthogy felperes jogosan lep fel az ât
jârâst gyakorolt kozonsegnek es a tersegen 
jâtekaikat iizni szokott gyermekeknek kep
viselo je gyanânt; minthogy az emberemleke- 
zetet meghalado ido ota jogszerii alapon az 
âllando gyakorlat alapjân 6s nem onhata- 
lommal valo birtokbahelyezkedes alapjân a 
koriilirt alperesi intezkedesek eszkozleseig, 
zavartalanul folytatott eme kozonseg âtjâ
râsi es gyermekjâtekteri hasznâlati jognak 
birtoklâsa a fent hivatkozott koztudat âltal 
igazolva van, — minthogy a cs. es kir. ko
zos hadiigyi kormâny hasznâlati es kezelesi 
jogât nem gyakorolhatja a m. kir. kincstâr 
tulajdonât kepezo teriileten jelenleg sem 
mâskepen, mint a mikent azt a fent koriilirt 
tilto intezkedesek alkalmazâsa elotti idok- 
ben gyakorolta es semmiesetre sem gyako
rolhatja azt olykepen, hogy ezâltal Bpest 
szfovâros kozonseget jogai birtoklâsânak 
folytatâsâban, illetoleg âtjârâsi es gyermek
jâtekteri hasznâlati jogainak gyakorlâsâban 
megakadâlyozza, minthogy alpereseknek 
fent koriilirt intezkedesei ketsegteleniil eme 
jogok gyakorlâsânak megakadâlyozâsât cel- 
zo birtokhâboritâsi tenyt kepeznek; mint
hogy vegiil a teljes bekeritessel bevegzett 
hâboritâs tenyetol szâmitva a visszahelyeze- 
si kereset egy even beliil adatott be es igy a 
Hk. I. R:68. c., illetve 1802. evi XXII. t. c.- 
ben meghatârozott osszes kellekek fenforog- 
nak eme per jelenlegi âllâsâban mindezek 
alapjân ugyane felhivott torvenyhelyek ren- 
delkezeseihez kepest az 1893:XVIII. t. c. 1. 
§-ănak m.) pontja âltal hatâskorebe utaît ke- 
resetnek a kir. jârâsbirosâg helyt adott es 
alpereseket, mint perveszteseket az 1893: 
XVIII, t. c. 108., 109. §. alapjân a perkoltseg 
viselesere kotelezte.

Az itelet az 1893: XVIII, t. c. 117. §. 6-ik 
p. alapjân mondatott ki vegrehajtandonak.

Az iigyvedi munkadij es koltseg irânt tor- 
tent intezkedes az 1868:LIV. t. c. 252. §-ân 
alapszik.

Budapest, 1914. âpr. 30.
A budapesti I—III. ker. kir. jârâsbirosâg, 

dr. Petz, s. k. kir. jbiro.
0 Felsege a kirâly neveben hozatvân 

az itelet, termeszetes, hogy azt a kato
nasâg is respektâlja es termeszetes, 
hogy az vegre is lesz hajtva. Mindazon- 
âltal, arra a peldâsan jd egyetertesre 
appellâlva, mely epen Budapesten a ha- 
tosâgok es a katonai parancsnoksâgok 
kozott evtizedeken ât fennâllott, mind
ket felt dl kblcsbnbs mersekletet es belâ- 
tâst vărunk!

Munkatârsaink figvelmebe!
Erdekes, aktuâlis dolgozatokat min- 

denkitol szli'vesen fogadunk.
A bekuldott kdzlemenyek felhasâbo- 

san, lehetoteg gepirâssal, s a papir egvik 
oldallât szabadon hagvva kiilidendok be.

A „Kiiliigy—Hadiigyi 
szerkesztdsege.



hatâskbre alia tartozniak a kiilonfete tor- 
zsek. csanattestek. iskolâk es minden 
katonai intezet.

A vezerkari fonok teendoit ielenleg 
Wood tâbornok liâtja el. A tisztek ki- 
egeszitese hârom kiilonbozo modon tor- 
tenik:

1. A West-Point-i katonai akademia 
utjân. (Az iskolâztatâs negv evig tart.) 
A tisztek 70 szâzaleka innen szârmazik.

2. A csapatbol. notlen. 30 âvnel nem 
idosebb katonâkbol. kik legalâbb ket 
evlig szblgâltak. A tisztikar hat szâzale
ka ilven egyenekbol âll.

3. Notlen polgâri jeloltek koziil; leg
kevesebb 21. legfeliebb 27 evesekig, a 
kik kotellesek szakvizsgât ternii. Ez a 
kentingens a tisztikar 24 szâzalekât 
szolgâltatia. A korhatâr valamennyi 
rendfokozatnâl 64 ev.

Az âlîandd csapattestek a kovetkezo 
modon vannak szerlvezve:

Agyalogsâg âll 30 gyalog- 
ezredbol. Mindegyik ezrednek 3 
negvszâzadbol âllo zâszloalja van. Ezek 
koziil az ezredek koziil ketto tisztâra 
negerekbol âll. Egv benszulbtt ezred 
Porto-Ricfoi-ban, nvolc zâszloali a Philip
pic szigeteken âllomâsozik. A szâza- 
dok letszâma bârom t'iszt, 12 altiszt, 
ket hangâsz. ket szakâcs. 48 kozkatona. 
Minden ezrednek van egy-ket geppus- 
kâbol âllo osztaga.

A lovassâg all 15 lovasezredbol, 
minden ezred bt szâzadbol, minden szâ- 
zad negv szakaszbol. A lovasezredek 
koziil ketto neger. A szâzad âll hâron 
tisztbol. 14 altisztbol, ket szakâcsbok 
ket kiirtosbol es 43 lovasbol. Minden 
ezrednek van egy 2 geppuskâbol âllo 
szakaisza.

A tâbori tii z e r s e g âll hârom ez
redbol. Az ezred âll ket iitegosztâlv- 
bol, az iitegosztâlv âll hârom iitegbol. 
Az iiteg âll hârom tisztbol. kilenc al
tisztbol, 12 tizedesbol, ket kiirtosbol, 
hârom szakâcsbol. 102 tuzerbol, 121 16- 
bol, negv âgvubol. A lovagfâ tiizerseg 
all fdgv ezredbol. hat iiteggel, a hegvi 
tiizerseg ket ezredbol. mindegyik ezred 
pedig hat iitegbol.

A m u s z a k i csapatok âllanak hârom 
zâszloalibol. a zâszloali negv szâzadbol. 
Minden szâzad âll hârom tisztbol. 14 
altisztbol. 18 tizedesbol. ket kiirtosbol, 
ket szakâcsbol, 124 kozkatonâbol.

Arendeshadseregnemâllit 
fel semmifele ui alakulâst. A 
.tartallek azokbol a katonâkbol âll, akik 
a hârom evir szlolgâlati ido elteltevel to- 
ivrlbbS negy evre kotelezik magukat.

A szervozett nemzetorsega ren
des hadseregehez hasonlithato csanato- 
kat âllit fel. Van 140 gyalogezred, kiltenc 
onâllo zâszloali. het onâllo szâzad. 60 
lovas szâzad, 51 iiteg.

1913 februar 15-en a kontinensen âî- 
lomâsozo csapatokat, hârom gvalog 
hadosztâlvba es egv lidvas hadosztâlvba 
osztottâk be.

A gyalogsâg 7.5 mm. 1913. evi mintâ- 
iu Snriingfield nuskâval van felszerelve. 
Ot toltenyt lehet egyszerre tolteni. A 
lovedek a nemet S lovi’ldek utânzata. 
Hârom gepfegyver mintă van hasznâ-

Az Unio es Mexiko kozti konfliktus.

A La france ipilitaireben olvastuk a 
hadviselo felek kolcsonos viszonvairol 
a koivetkezo erdekes adatokat:

Az E g v e s ii 11 Âllamok teriilete. 
Alaskaval — a regi orosz teriilettel 
egviitt 9.212,300 negyzetkilometer. 
(vagvis 29-szer nagv’obb, mint Magvar- 
orszâg). A ltegutobbi nepszâmlâlâs sze- 
rint a lakossâg szâma 98 miffio. kozte' 
125,000 kiniai. 120.000 japan. 275,000 in
dian, 9.500,000 neger. A lloâlilomâny 171 
millio. oszverâlliomânv 3 millio.

A lakossâg nagv letiszâma kovetkez- 
teben tomerdek embert Idhet besoroznii. 
Az orszâg Denziigvi ioveidelme oriâsi, 
az evi koltsegvetes tobb mint egv mil
liard dollar (vagvis 5 milliard korona), 
amelvbol 300 millio dollârt forditanak 
hadiigyi eelokra.

Az Egyesiilt-Allamok hadereje âll:
1. a szovetseges rendes hadseregbol;
2. az egyes âllamok nemzetorsegebol;
3. az onkentes alakulâsokbol.

Minden amerikai polgâr 18-tol 45 
eves korâig vedkoteles.

A rendes hadsereg toborzâs utjân ege- 
szitodik ki. A katonânak beâllo egyen 
3 evi szolgâlatra kotelezi magât, de 
szolgâlatât onkent meghosszabbithatja. 
tekfintet nelkiil a korâra. A besorozâsi 
felltetel'ek: amerikai âhampelgârsâg, 
legkevesebb 18 es lefeliebb 36 eves kor. 
Evenkint âtlag 160,000 ielolt jelentkezik 
a sorozo tisztek elott, akik koziil âtlag 
40 ezret soroznak be. ■— 1913-bol 
159,693 ielentkezo kozul 39,500 embert 
soroztak be. Bekelabon a rendes had
sereg 4750 tisztboJ es 85.000 emberbol 
âll.

A nemzetorseget az egyes âllamok 
szervezik. A nemzetori kotelezettseg a 
kiilonbozo âlllamokban kiilonbozo. A 
szervezett nemzetorseget minden eivben 
valamdv tâborba h'iviâk be gyakorlat- 
ra (10 nagv gvakorlo tâblor van).

A nemzetorseget nem liehet az âllam 
teruleten kiviil alkallmazni. Azok a nol- 
gârok. kik nincsenuk a szervezett nem- 
zetorseg kotelekebie besorolva. a nem- 
zetorseg tarealekât kepezik.

Az onkentes csapatokat a hâboru ide- 
iere toborozzâk. liegfeliebb ket evre. A 
foltetelek ugvanazok, mint a rendes had- 
seregnel.

A legfobb hadur a koztârsasâg elno- 
ke. A hadiigyminiszRri funkeiokat a 
hadiigyi âllamtitkâr 'vegzi. Rendclkcze- 
se alâ tartozik a h a d u g v lî a 1â 11 a m- 
t it k â r, aki kozigazgatâsi, torVeny- 
hozoi es ivlitikai kerdesekkel van meg- 
bizva. tovâbbâ a vezerkar fenbke, aki 
az 6 szaktanâcsosa. A vezerkari fonok 

latban. Az 1903 mintâju QatWnig, az 1904. 
eM mintâju Maxim es az 1913. mintâju 
Benet-Mercier.

A lovassâg kardja egyenes, bortok- 
kal. A tâbori tiizerseg âgvuia visszafuto 
gvorstuzeld. a lovedek femhiivellyel. 
Hârom mintă van hasznâtatban, 1902. 
1904 es 1905. A hadseregnek bizonyos 
szâmu kormânvozhato leghajo es repii- 
logep âll rendelkezesre es pedig Wright- 
es Curtiss-typusck.

Az egvenruha valamennyi fegyver- 
nem reszere egyforma. kivekfe a galle- 
ron levo ielzeseket, melyek kiilbnbbz- 
nek. Egvenruha es felszereles: nemez- 
kalap. kaki szinii melleny, nadrâg es 
ing, toltenvov. tbltenyâtveto (bandou- 
lieflej) es kaki szinii hât’borond. A feîso- 
rolt adatokat osszegezve. az egyesiilt 
âllamok hadserege tokeletes felfegyver- 
zese es kimenithetetlen eroforrâsai foly- 
tân tekintelves haderonek mondhato.

❖
A mexikoi koztârsasâg terii- 

lete ketmi'llio neyvzie.tkilometer. vagyis 
hatszor akklcra. mint Magyarorszâg. 
Lakossâga 16 mililio. Evi kolitseglvetese 
105 millib peso, a haderore forditott 
kdlltseg 22 millio peso. (Egy peso 5 ko
rona).

A mexicoi hadsereg âll 17 had'osz- 
tâlvbol, amelvek koziil egv „1 as su
prem o s p o d e r e s“ (az utolso re- 
meny). mint gârda, Huerta vedelmdre 
szolgâl. Minden hadcsztâly âll egv gya- 
log dandârbol. egv lovas ezeredbol. egv 
hegvi tiizerezredbol es egv vonatszâ- 
zadbol.

A hadsereg a fejlodes stâdiumâban 
van.

Az 1914 mârcius 15-iki rendelet sze- 
rint a hadseregnek 250,000 emberbol 
kellene âllnli'a. Ezem rendelet hatâirozmâ- 
nyai szerint ia mexicoi gvalogsâg 90 
rzred. â 1800 gvalogos. A lovassâg 45 
ezred â 618 lovas. A tiizerseg 5 tâbori 
tuzer es 10 hegyi tiizerezred. vonatesa- 
pat 17 szâzad â 2 szakasz.

Eddig a katonâk fetesegei is kolv'ettck 
ferieiket a hâboruba es ok glondoskod- 
tak a szuksegletekroL Az aszonyok ka- 
tonailag voltak szervezve, mint „1 a s 
s o Idad e ras“ (no katonâk).

A felsoroltakon kiviil van meg ot gen- 
puskâs szâzad, s a vasuti es egeszseg- 
iigvi csapat. A katonai aviatikânak csak 
a terve kesz.

A mexicoi vede’lmi csapatok kiizott 
meg‘kel'1 m'eg emliteni a „guerille- 
r o s“-kat es egveb alkalmi bsszevero- 
deseket. i

Looktatăs
az orosz iskolâkban.

Az orosz kormâny ifjusâgi looktato 
tanfolyamok letesitesevel kapcsolatblan, 
a loveszetnek iskolai oktatâsât tervezi.

A hadseregben a loveszet irânti ked- 
vet fokozando uj versenyeket, gyakorla- 
tokat, nagyobb dijakat rendszeresitettek 
s az evi loszerilletmenyt is felemeltek.

Az ?rosz sajto a kozelgo hâborura 
valo hivatkozâssal orommel udvozli a 
haladâst.



A măjusi EloleptetesEh a csapat- 
tiszteM.

Lapunk mâsodik szâmâban kozoltiik 
a cs.es kir. hadseregnel es a m. kir. 
honvedsegnel mâjus ho 1-evel elrendelt 
kinevezeseket.'

Az âbrăbol mindjart szembeotlo, 
bogy jelenleg a tiizersegnel a legkedve- 
zobb es a cs. es kir. lovassâgnâl a leg- 
kedvezotlenebb az eloleptetes.

A hadnagyi rendfokozatban az osz- 
szes fegyvernemek tisztjei 4% evet tol- 
tenek; de a fohadnagyi csillagoknâl 
mâr kiilombsegeket lâtunk; a tiizerek 

Ha azonban az egyes rendfokozatok- 
kal jâro hihetetleniil csekelv fizetesre 

5 evig, a cs. es kir. gyalogsâg s a hon-1 gondolunk s a kozel negyed szâzad alatt

gyalogos 28 es a cs. es kir. lovas 28% 
tiszti szolgalati ev utân lehetne ezredes, 
/?« ez a mostani vdrakozdsi ido dllandd- 
sulna.

Ăltalâban tehât az eloleptetesi viszo- 
nyok lenyegesen javulnak.

Fentiekben pedig szematikusan azt 
tiintet.iiik fel, hogy a csapattisztek- 
nek az egyes fegyvernemeken belol, 
mely rendfokozatban hâny szolgalati 
evet kell a jelenlegi viszonyok kozott 
eltolteniok, mig vegre nagysokâra az 
ezredesi meltosâghoz juthatnak, hon- 
nan mâr <

ved 
evig

A 
kozt 
rendfokozatokban pedig ăltalâban 3—3 
ev a szolgalati ido.

_____ „-------------------- ---- A tiizertiszt 26, a honved gyalogos 
egyiittes az elorehaladâs. 127, a honved lovas 27%. a cs. es kir.

gyalogsâg es lcvassâg tisztjei 6 elerheto evi 4400 koronâs drnagvi fize- 
viselik azokat.
szâzadosi szolgâlat 9—11% ev
variâl, az ornagyi es alezredesi

test vessziik alapul, akkor lehetetlen 
râ nem mutatnunk. hogy itt meg sok a 
tennivalo, s e teren a mi fdradhatatlan 
szorgalmu derek tisztikarimkkal szem- 
ten ug.v a hadvezetosegnek, mint tor- 
venyhozasunknak alig halaszthato nagy 
kotelessegei vannak.

9 honvEdElmi tta hipviselohâzi 
târgyalâsa.

A iovo evi âllami koltsegvetes kepvi- 
selohâzi târgvalâsânak kereteben rovid 
vita utân megszavaztâk a honvedelmi 
târca budgetiet is. M ii n n i c h Kâlmân 
eloado szakszerii beszedben aiânlotta 
el’fogadâsra a kdltsegvetest. amelv min- 
den vonatkozâsâban azt mutatja, hogy 
H a z a i Samu bâro miniszter — mint 6 
rnaga is mondta — sziven hordia a hon- 
vedseg iigvet. A koltsegvetes osszeâlli- 
tâsânâi termeszetszeruen tekintetbe iott 
az ui vederotorvenv. inert honvcdse- 
giink âtszervezese teljesen e torveny 
ertelmeben tortenik. Az eloado besze- 
debol kiVi'lâglik. hogy a honvedelmi târ
ca kiadâsa a iovo evben 102,844.000 ko- 

rona lesz. vagvis 9.877.000 koronâval 
nagvobb osszeg. mint amennyi 1913-ra 
volt eloirânvczva; a rendes bevetetek 
osszege sokkal csekelvebb: 759.407 ko- 
rona. Orvendetesen konstatâlhatjuk. — 
mondta M ii n n i c h Kâlmân eloado —■ 
hogv honvedsegiink âtszervezese a tor- 
venv ertelmeben az egesz vonalon az uj 
kor kovetelmenyeinek megfeleloen meg
tortent s nvugodtan vehetiiik tudomasul. 
hogy a nemzet âltal e celra nvuitott ter- 
hes es nagy kiadâsok tenyleg celszeruen 
leheto takarekossâg melfett, korultekin- 
tessel fordittatnak haderonk feileszte- 
sere.

H a z a i Samu bâro honvedelmi mi
niszter felszolalâsa vezette be a tarea 
târgvalâsânâl a vitât. Pontos adatokat 
tărt az orszâg ele. hii kepet nvultva a 
honvedseg viszonyairol.

Erdekesen szolt a tiizerseg fejlesz- 
eserol. maid a honvedelmi miniszte- 

riuinnak arrol a tevekenvsegerol, ame- 
lvet polgâri irânvokban kovetett. Egy 
fontos kilelentest is tett. azt tudniillik, 
hogy semmi akadâlva sines 
annak, hogy a folyo e v b a n a 
b ii n v â d i p e r r e n d t a r t â s e I1 e t- 
b e lepjeir. A miniszternek e szavait 
elenk helvesles kiserte. Hârom szonoka 
volt ezutân a vitânak: ifju Molnâr 
Viktor. Vermes Zoltân es Simon 
EPmer. Mindhârmoiuk beszedebol ki- 
csenigett honvedsegiink szeretete es az a 
komolv megbecsiiles. mely ezt a nagy 
es olv szepen fejlcdo nemzeti intezme- 
nviinket meltân megiheti.

A szonokok hangoztattâk a katona- 
sâg s a Dolgârsâg kozott valo âllando 16- 
viszonv sziikseget. Ez mindenesetre 16



zâiârulna ahhloz. hogy mind szelesebb 
korben kedveltessek meg a katonai 
palya.

Ka r â t s o n Laios âllamtitkâr szolt 
meg rbviden az altiszti kerdesrol s ez
utân a honvedelmi tarea koltsegveteset 
reszleteiben is megszavaztâk.

iel es bizonvos. hogv a polgâri tarsada- 
lom e hailandosâsât az illetekes kbrok 
szives-bromest fogadjâk. Mo 1 n â r Vik
tor visszapillantott Europa fegvverke- 
zesenek indokaira, majd azt a konzek- 
venciât vonta le. hogv el kellett menni 
hadseregfeilesztesi pclitikânkban addig 
a hatârig. ameddig azt a nemzet iovoie 
es liazânk es âllampolgâraink biztonsa
ga megkivânta. A. katonasâg a fegyver- 
ben elo polgârsâg. a nemzeti târsada- 
lomnak egv resze!

Ezutân az altfezteknek a polgari fog- 
lalkozâsokban valb elhelvezeserol szo- 
lott es e kerdesnek telies ioindulattai 
valo kezeleset aiânlotta a miniszter fi- 
gvelmebe.

Utânna Simon Elembr szblott: ..Ala- 
posan delete kintv'e a katonai nevelointe- 
zetekrol szolo mimiszteri jelentesekbe. 
ugymond. azt latjuk, hogy ifjusagunk 
nem keresi fel azzal az eloszeretettel a 
katonatiszti pâlvât. amint ez kivânatos 
lenne. Pedig az âllam mindent megtesz 
az ifjak erdekeben. Szerinte a honved- 
es a kbzbs reâliskolâkat fejleszteni keli 
a hadaprbdiskolâk rovâsâra. Igen he
lvesen mutatett râ a szonok arra, hogy 
a nemet nyelv nemtudâsa nehezsegeket 
okoz a katonaii revelbintezetekbe iuto 
ifiusâgnak. Tartsuk kotelessegiinknek 
tehât a nemet nvelvet elsajatitani, mert 
e nelkiil ugvszolVân egv lepest sem te- 
hetiink az eletben. A kozonseg erdeke
ben foleg a mozgositas meckonnyitese 
szempontjabol kiilbn adminisztrativ 
szerveit akar a kozigazgatasba beâllita- 
n>i s nezete szerint egv-egv altiszt alkal- 
mazâst nverhetne e feladatokra minden 
fcszolgabiro melfett.

Vermes Zoltân helyesli ezt az esz- 
met. de kifcgâsolia. hogy az igazolvâ- 
nvos altisztek az allarni es kbzigazgatasi 
hivatalokban arânvtalan elonvben re- 
szesiilmk a tbbbi pâlvâzb mellett. Az uj 
vedtbrvenv humanus intezkedeseirol el- 
ismeressel szol s brbmmel latja. hegv a 
kormânv szem elott tartja azt a regi 
nemzeti ohait. hogy honvedsegiink kii- 
epittessek. Vegezetiil katonasâgot kert 
Nagvszombatnak. A kbltsegvetest. mint 
az elotte szolo is. elfogadta.

Simon Elemer elegans es nagv szak- 
ertelemrol tanuskodo fblszblalâsa zârta 
be a vitat. Ismertette a Ulgutobbi idok- 
kovetelmenyeihez idomulo katonai szak- 
irodailom elonyeit es aimak tarnega- 
tâsât melegen ajânlotta a miniszter fi- 
gvelmebe. Beszede vegen egv igen er- 
dekes es.elietrevalo gondolatot penditett 
meg. mikor arrol szolt, hogy a katona
sâg es a polgari tiârsadalom kozott any- 
nyira sziikseges harmonia megszilârdi- 
tâsa erdekeben egv orszâgos k a- 
tonaikozmuvelodesiagyesii- 
I e t e t kell alakitamia a magvar târsa- 
dalomnak. A Hâz elerken helveselte ezt 
a tervet. amelvet riokonszenvesSe tesz 
nemes onzetlensege es hasznos gyakor- 
Iatii programmja.

Az orszâgos katonai kozmuvelbdesi 
egyesiilet most van alakuloban. Simon 
Elemer randkiviil becs.es szolgâlatot 
tett az iigvnek. amikor ezt a parlament- 
ben szovâtette s râmutatott arra. hogy 
egy ilven egvesiiles ielentekenven hoz-

âgvuharc vivâsâra szânt csatahaibk se
besseget is. hogv ezek a nagvobb moz- 
gekonvsâg reven helviiknek a gvors 
vâltoztatâsâva! az ellenfellel szemben 
harcâszati elbnvoket erhessenek eel.

Minden medern haiohadban a hatal
mas fegyverzetu. vertezatt csatahaibk 
mellett a csatacirkâlbk is vannak. me- 
lvek fegyverzet tekinteteben maid olv 
erosek. mint a csatahaibk. de nâluknâl 
sokkalta gvorsabbak es rdviid ido alatt 
ott teremhetnek. hoi a nagv harcereiiik- 
re siirgos sziikseg van. De vannak u. n. 
konnvu cirkâlok is. a felderites es tor- 
pedoflottillâk elleni vedelem celiaira. 
torpedoiârmuvek, torpedonaszâdok iil- 
dbzesere es torpedEtâmadâsok keresz- 
tiilvitelere. Ugvanez a hivatâsuk a tor- 
ped’onaszâdoknak s a viz alatt a buvâr- 
hajoknak is.

A jelenlegi "satahaiok koziil a 24,500 
tonnâs nemet ..Kaiser" hyperdread- 
nought a leggyorsabb iârmu; 55.000 lb- 
ereiii gâpevel hosszabb utakon is orân- 
kint 23.3 tengeri merfbld sebesseggel ha- 
lad. A leggvorsabb csatacirkâlbt is a 
nemet haiohadban talâliuk. Ez a 25.000 
tonnâs ..Sevdlitz". melvnek geoezete 
100.000 loerot keoes kifeiteni. A legna- 
gvokb sebesseg. melvet hosszabb uton 
elert, 30 tengeni merfbld vic’lt.

Az angotok remelik. hogy a nemsokâ- 
ra elkesziilo 30.000 tonnâs ..Tiger" csa- 
tacirkâlb a maga 100.000 lbereiii genevei 
megiavitia maid a nemet rekordot.

De a kis cî.rkâlbk kozott is nemet haio. 
a 4500 founds -Stralsund" vezet 35.000 
lbereiii genevei, ez 28 tengeri merfold- 
sebesseggel halad. Ezt a rekordot azon- 
ban bizton meghaladidk a most enii'ofel- 
ben levo ..a tornedriizok rombolbi". me- 
lvektbl orânkint 32 tengeri merfpldet 
vârnak.

A torpedoidrmiivek kozott a nemet 
gvârban eniilt orosz haio. a ..Novik" a 
leggvorsabb s ez evvnftal a v i 1 â g 
1 e g g v o r s a b b h a i 6 i a is. Csak 
1260 tonna vizet szorit ki belvdbol. de 
briâsi. 40.000 Iberfiii gânevel hat Arâs 
uton orânkint 37 tengeri mMoldsebes
seget mutatott fel. LegkbzeHbb All ’ioz- 
zâ a nemet hadtengereszet ..S—18“ iel- 
zesii. 560 tonnâs fcrpedonaszAd'a. melv 
egy bra alatt 36 tengeri merfo’det fut be.

Ilven sebesseggel nersze a buydrhaibk 
nem versenvezhetnek. A legnagyobb se
besseget eddig az ui angol ,.E“ osztâlv 
bnvârhafbi ertek el. melvek a viz szirien 
18. a viz alatt 12 tengeri merfbld gvorsa- 
sdggal haladnak. Ez az aranvlag cse- 
kelv sebesseg az oka. hogy a birvarha- 
ibk a tbbbi elsbrendii tengeri harceszko- 
zbkkel egyelbre a versenvt nem yehefik 
fel. — Adriatikus.

A gorbg (Ireadnoughtok âtvetele,
az amerika—mexikoi zavarok folvtân ne- 
hezsegekbe iitkozik. A gbrbg kormâny hâ
rom amerikai pâncelosert 36 millio drach- 
mâban egyezett meg, ame'veket azonban 
a jelenlegi vâlsâgos helyzetben az Unio 
hadvezetosege egyelore nem adhat ât.

o

Tegetthof harcjelentese.
Mâius 9-en volt btven esztendeie an

nak. hogv Tegethoff kicsinv haiohadâ- 
val a tuteroben levo dân haiohad felett 
fenves gyozelmet aratott. Az ekfordulb 
alkalmabol lapunk egvik becsi olvasoja 
bekiildte Tegethoff eredeti harcielente- 
senek szoveget. melvet magvar fordi- 
tiâsban az alabbiakban kozreadunk.

..Nemzetkozi tavirat, feladatott Helgo- 
landban. 1864 mâius 9-en este 8 ora 48 
nerckor a helgiolandi csata esteien. be- 
erkezett Brestben, mâius 10-en deli 12 
ora 48 perckor“.

„Wiillerstorff ellentengernagv 
Brest.

Ma deielott utban voltam Cuhafen fe
le, mikor az Elben elert a hir. hogv Hel- 
golandnâl hârom dân fregattot lâttak. 
felfedeztem a hârom haiot Helgolandtol 
delre s megtâmadtam oket. Ket es fel- 
orâs hare, utân a „Schwarzenberg" elo- 
ârboca egett $ mi szel ellen voltunk for- 
duIVa. Hfcigv a tiiz tovaterpdeset meg- 
gâtoliam. oldalvâst kn kellett ternem s 
ieleztem a tbbbi haiomak. hogv hasonlb- 
kep cselekedienek. Felbeszakitottuk a 
harcot s Helgoland alatt horgonvt vetet- 
tiink. A ,,Schwarzenberg“-en elesett 
Kleinert hadbiro es 32 ember, sulvosan 
megsebesiilt 50 ember, utobbiak kozott 
Turkovich tengeresz hadaprod. A ..Ra- 
detzkv“-n elesett Bielski hadaprod es 
ket emb'îtr. megsebesiilt 22 ember. Meg 
dolgozunk a tiiz elfoitâsân, az eloârbo- 
cot le kell dbnteniink. A hârom haio Hel
goland es az Elbe torkolata kozott cir- 
kâl. Valosziniileg szinten nagv vesztese- 
geket szenvedtek. mert nem iildoztek 
minket.

Tegetthoff sorhajbkapitâny".

A hadihaiok sebessegerol.
A modern technika. melv a haioepites 

minden âgâban bâmulatra meltb ered- 
menveket ert el, az egyes haiotypusok 
sebesseget is olv mertekben fokozta, 
amilvenrol nehânv ev elott meg âlmod- 
ni sem mertek. Tengeri agarakrbl hal- 
lunk beszelni s az elnevezes nagvon is 
talâlb. mert a nagv sebessegii haibk 
hosszu karcsu teste es a benniik zaka- 
tolb hatalmas gepezet, valbban az agâr 
testehez, tiideiehez hasonlit. Mindinkâbb 
fokozzâk az erosen vertezett s a donto

becs.es


Naev lovassâgi svakorlatok Galiciaban.
Hir szerint az iden Galiciâban nagv 

lovasgvakorlatok lesznek. nielven a 
przemysli es lembergi s meg nehânv, 
mas hadtest lovas csapataibol kb. negv 
l'Ovashadbsztălv vesz reszt a megfelelo, 
ldOaglo tiizferseggd. lovas geppuskâs- 
(osztagokkal es kerekpâros szâzadokkal.

Vâltozâsok a vadâsz csapatoknâl.
Fodyo ev kezdeten a vadâsz csapatok âl- 

lomânya 1099 havidijas, 84 tisztjelolt, 17,760 
fonyi legenyseg, 459 mâlhâs âîlat es 940 
l'obol âll'ott. Ez az âllomâny most ujra ren- 
dezodik olyanformân, hogy 1062 havidijas.1 
88 tisztjelolt, 18,390 fonyi legenyseg, 462 i 
mâlhâsâllat es 995 16 lesz az eloirt âllo
mâny.

A hegyi tiizerseg ldvdiskolâja.
A hegyi tiizerseg lovoiskolâja, mely a te- 

len ât Wienben miikodik, mâjus ho 8-vai 
Kalinovikba koltozik ki.

Onkentes betegâpolâs.
A hâboruban megsebesiiit es megbetege- 

dett katonâk âpolâsâra az egesz orszâg- 
ban megindult mozgalom eredmenyekent 
mindeniitt. hol polgâri korhâzak vannak. 
onkentes betegâpolonoi tanfolyamok szer- 
veztettek.

Minthogy ily tanfolyamoknal elkerulhe- 
tetleniil sziikseges, hogy az oktatâsnâl ka
tonai ismeretekben szakavatott egyenek is 
reszt vegyenek, a hadvezetoseg megen- 
gedte, miszerint ezen tanfolyamokon 6n- 
kent jelentkezo katona- vagy honved-or- 
vosok is mukodhessenek es a voros kereszt 
egylet ily irânyu megkeresesenek kesz- 
seggel tegyenek eleget.

A monarch’a es Bulgâria kozott
az uj postaegyezmeny szerint a Dunân ât 
k â b e 11 fektetnek s igy Sofiâval kozvetlen 
tâvirati osszekottetesunk lesz.

Automobil-versenv.
A kirâlyi magyar automobil klub a fo- 

lvo eMben mâjus ho 24-tol 31-ig kârpâti 
turaut versenvt rendez.

A hadvezetoseg megengedte, hogv a 
versen ven a tisztek reszt vehessenek s 
mint sportbiztosok mukodhessenek. Az 
igenvbe vett szabadsâg nem lesz az il- 
letekes szabadsâg’ kimeretebe beleszâ- 
mitva.

Az orosz hatâr âtlepese idegen tisztek âltal.
Az orosz hatârokat măs ăllamok katona- 

tisztjei csak az alâbbi korlâtozâs mellett lep- 
hetik ât:

A hatârt âtlepni, csakis a meghatârozott 
vâmpontokon es csakis a hivatalos orâban 
szabad.

Utlevel, vagy hatârâtlepesi engedely, mely 
az illeto nevet, rangjât, csapattestet, es âl- 
lomâshelyet tartalmazza, feltetleniil sziikse- 
ges. Az okmânyok a hatâr-vâm-hatosâgnak 
adandok ât, mely az âtlepes helyet, idejet s 
az utazâs celjât es irânyât az okmânyokra 
râvezeti.

A nyugati orosz tartomânyokban minden 
idegen tiszt koteles minden hivatalos sze- 
mely kivânsâgâra okmânyilag igazolni ma- 
gât. Ejjelezesi âllomâsân a helyorseg pa- 
rancsnokânăl, ennek hiânyâban a rendor- 
segnel szoban vagy irâsban jelentkezni, a 
megerkezes es tovâbbindulâs idejet is tud- 
tul adni tartozik.

Katonai attachek es kiiliigyi megbizottak- 
ra ezen szabâlyok nem kotelezok, valamint 
azokra sem, a kik meghivâsra, vagy a hato- 
sâgok tudtâval lepnek orosz foldre.

Kemszolgâlatban gyanus tisztek azonnal 
letartoztatnak. Azok, akik hiânyos okmâ- 
nyokkal lepik ât a hatârt, rendori uton ki- 
toloncoltatnak, avagy okmânyaik kiegeszi- 
teseig rendori feliigyelet alâ helyeztetnek.

A monarchia katonai, vasuti igazolvânyai 
a hatârâtlepesnel igezolvâny gyanănt nem fo- 
gadtatnak el.

Egyenruha s oldalfegyver viselese csak a 
meghivâs, vagy bejelentes folytân erkezo ka
tonai szemelyeknel jogosult. Egyebkent csak 
a legsziiksegesebb mertekben engedik meg 
az egyenruha viselest, az oldalfegyver vise- 
leset pedig csakis a tiszteknek engedik meg. 
Minden egyenruhâban megj eleno idegen ka
tonai egyen kotelezve van a katonai tiszte- 
letadâsok teljesitesere.

A szerb hadi kiadâs,
a hadbiztossâg osszeâliitott merlege sze

rint a ket balkân hâboru alatt 303 miMio 
frankot tett ki, ami tekintettel a 12 hona- 
pos hadjâratra, — csekelynek mondhato.

Korteskedd francia tisztek.
A nem regiben lezajlott francia vâlasztâ- 

soknâl Vienne es Bipon huszârhadnagyok 
a nacionalista programmal fellepett Mai- 
trod tâbornok erdekeben oly ropiratokat 
terjesztettek, melyek a koztârsasâgi rezsi- 
met a leghevesebben tâmadtâk. E miatt a 
koztârsasâg elnoke, a hadiigyminiszter ja- 
vaslatâra mindket tisztet âthelyezte a nem 
tenyleges âllomânyba.

A hollandi hadseregrol.
A Militărische Rundschau irja: Mikor az 

elmult evi âltalânos vâlasztâsokon a libe- 
râlisok pârtja gyozelmet aratott s a regi 
kormâny megbukott, a hadikiadâsok csok- 
kentese erdekeben egy kiilon parlamenti 
bizottsâgot alakitottak es a meglevo âl- 
iando hadsereg helyett a milic rendszer be- 
hozatalât terveztek. Mikor azonban az uj 
miniszter hivatalât elfoglalta, kenytelen 
volt maga is belâtni, hogy a hadsereg ere- 
jenek csokkenteserdl a jelenlegi viszonyok 
kozott szo sem lehet es igy vâltozatlanul 
megmaradt a 23.000 fonyi ujonc kontin- 
gens is, csak a hadsereg kapta regi neve 
hel’yett a Milic nevet. Szigoruan keresztiil 
vittek azonban a teriileti kiegeszites elvet; 
most minden szâzadmak a legenysege 
ugyanabbol a vârosbol vagy egymâssa'l 
szomszedos kozsegekbol valo es szolgâla- 
tânak egesz ideje alatt is egyiitt marad. A 

hadiigyi koltsegvetes az 1914. evre 400.000 
forinttai emeltetett, ebbol 250.000 forint legi 
jârmiivek celjaira, 90.000 forint geppuskâk- 
ra, 14.400 forint mozgo konyhâkra fordit- 
tatik; terveznek egy onkentes automobil- 
testiilet feîâllitâsât is. Tengerparti erodite- 
sekre ezenkiviil 4,760.000 forintot fordita- 
nak.

A Zeppelin leghaick dicserete.
A nemet birodalmi gviiles hadiigyi bi- 

zottsâgâban a hadiigyminiszter azt a ki- 
ielentest tette. hogv a nemet m’trev leg
haick a legicbbak a vilagon. Orvendiink 
szovetsegesiink bn'erzetenek. de nem 
tuidunk azzal egveterteni. Semmilven 
lieghaiotvpust nem ert meg aranylag 
annvi katasztrofa, mint eppen a merev 
rendszert. A nem'-t hadseregen kivul 
nem is igen teriedt el. Szerintiink a iovo 
kiilcnben is a repiilogepeke.

Szerb âlmok.
A Belgrâdban megjeleno Stampa cimn 

ujsâgban olvassuk a kovetkezo erdekes 
hirt: „Prilepbol jelentik: Kossits Dragutin 
alezredes, a valjevei gyalogezred es Prilep 
vâros egybegyiilt lakcssâga elott a kovet
kezo beszedet intezte a most bevonult 
ujoncokhoz: Ti most mint katonâk a ki- 
râlyert es hazâert vagytok hivatva szol- 
gâlni, mint hosoknek kell harcolnotok, ha 
Peter kirâly titeket Bosnyâkorszâg 6s 
Hercegovina elfoglalâsâra felhiv! Eljen Pe
ter kirâly!“

Az uj orosz kemkedesi torvGny.
A kemkedes ellen hozott uj orosz torveny 

joval szigorubb az eddiginel. A kem fogal- 
mânak megjelolese sokkal âltalânosabb s ha- 
sonlit az angol hasonlo torvenyekhez.

A legi kemek ellen valo magatartâs is sza- 
bâlyoztatik. Minden legi jărmimek, a szabad 
leggombnek is, erodok es megeroditett he- 
lyek felett legalâbb 25 Werst-el kell elszâll- 
nia. (1 Werst = 1.07 kilometer.) Az uj 111. §. 
szerint mâr az orosz birodalom vedelmehez 
tartozo hirek megszerzesenek elosegitese 
is biintetes alâ esik. E szerint bârki, aki a 
hatârt ătlepi, a kemkedesben akaratlanul is 
biinreszes lehet, meg ha veletlenfil is jut tu- 
domâsâra vâlami vedelmi, vagy katonai in- 
tezkedes s azt feljegyzi vagy tovâbbitja.

A hadi titok elârulâsa s katonai hireknek 
idegen âllamokba valo tovâbbitâsa az eddigi 
8 ev helyett, 15 evi kenyszermunkâval btin- 
tettetik.

A fokiilonbseg a regi es az uj torvenyben 
az, hogy mig a regi torveny a ,,szândekos“ 
kemkedest biintette, addig az uj torveny eb- 
ben nem tesz kiilonbseget s a veletlen s nem 
is tudott, tehât nem szândekos hir szerzest 
es tovâbbitâst is kemkedesnek minositi.

Meg az idegen ăllammal valo osszekotte- 
tes megâllapitâsa sem sziikseges, elegseges a 
hadi s katonai titkok magân megszerzese is.

A beliigyminiszter bizonyos ideig bârmi- 
kor megtilthatja a sajtonak bârmily katonai 
vonatkozâsu cikkek kozleset.

Hasonloan szigoruan biintettetik, minden 
segitseg, lakâsadâs, levelezes, hir s levelto- 
vâbbitâs stb., amelyek a kemkedest elosegi- 
tik.

Rendori engedely nelkiil hatârâllomâso- 
kon postagalambok nem tarthatok. Hason
loan tilos olyan drottalan tâviroâllomâsok 



berendezese, amelyek ăram-erossegiik foly- 
tân kulfdlddel osszekottetest letesithetne- 
nek.

Ha ilyen szervezetek s berendezesek măr 
eleve kemkedesi eelokra letesittetnek, ugy a 
biintetes nagysâga megketszerezodik. A hadi 
ăllapot bekoszontevel szigorubb rendszabă- 
lyok lepnek eletbe es a biintetesek is na- 
gyobbodnak.

Laktanyaepitkezesek az uj Dobrudschaban.
A roman hadiigyminiszterium elhatâroz- 

ta, hogy az uj Dobrudschâban tobb lakta- 
nyât epit, mely celra ket es fel millid Lei-t 
forditanak (1 Lei = 95 filler). Epiilni fog 
Dobrici-ben egy tiizierlaktanya 380,000 Lei, 
egy lovassâgi laktanya 350,000 Lei es egy 
gyalogsâgi laktanya 200,000 Lei koltseggel. 
Turtucaia-ban egy gyalogsâgi es egy tii- 
zersegi laktanya 800,000 Lei koltseggel. 
Silistriâ-ban egy gyalogsâgi laktanya 220 
ezer Lei kdltsegge', Cavarnâ-'ban egy gya
logsâgi laktanya 200,000 Lei es Baltschik- 
ban egy gyalogsâgi laktanya 820,000 Lei 
eloirânyzott osszeg mellett. Az epitkezese- 
ket rogton megkezdik es ket ev alatt be 
is fejezik.

Szerb hatârvedd drhâzak.
A hadiigyminiszter, a szerb-bolgăr es a 

szerb-albân hatâr menten felăllitando kato- 
nai vedo-orhâzak celjaira 200.000 dinârt (1 
dinar — 95 filler) utalvânyozott ki

Pasauier bard repiilese.
E ho 3-ân mutatta be a budapesti kd- 

zonsegnek Pasquier bâro bâmulatos legi 
evolutioit.

A nezok nem tudtâk. hogy a vezeto 
f-eltetlen biztonsâgât csodâliâk-e, melv- 
lyel bravuros mozdulatait veghez vitte, 
vagv oedig a zseniâlis szerkezetii ge- 
Det. melv azt a benvomâst keltette, hogv 
bârmelv he'Ivzetbdl egvensulvba hoz- 
hatd.

Pasquier bâro magâba es genebe ve- 
tett bizalma hatârtalan, mert a legele- 
sebb kanvarodâsokat is gvakran alig 
szâz meter magassâgban vegezte. rni- 
kor a motordefektus vagy hibâs fogas 
folvtan ewensulvât vesztett genet a 
foldreeres DÎIIanatâig mâr lehetetlenseg 
volna ismet egyensuilvba hozwi.

Pasquier geme konnvii (utassal 300 
kilogramm sulvu) Bleriot normal tvnus. 
50 loeros Qnome-forgo motorral. koriil- 
beliil 8 meter fesztâvolsâggal.

A rf'ndes francia hadi typustol csak 
mereteiben s hatâsfokâban navvobb ma- 
orassâgi kcrmânva es benzintartalva kii- 
lonbbzteti meg. melv utobbi a motort a 
geo bârmelv helvzeteben kepes benzin- 
nel ellâtni. mig tura (hadi) gdDeknel 
sokszor egy tul meredek siklâs is eleg- 

seges ahoz, hogv a benzinszolgâltatâs 
megszunjon.

Gurulo szerkezete szinten erdekes, 
kirugozâson kiviil a szerkezet esdvei 
egymâsba tolodnak. s a vekonvabb cso 
vegen levo dugattvu a vastagabb cso- 
vet kitolto glvcerinben mozog s csok- 
kenti a râzkodâst.

A szarnyak teljesen merevek, nem 
hajlithatok mint az Etrich-fele hadi mc- 
noDlânunknâl. csuklon forgo kiilon haj- 
lito feliiletek sincsenek raituk. mint a 
Lohner-Daimler hadi binlânjainknâl, a 
kormânvzâs igy csak a magassâgi es az 
oldalkormânnyal tortenik.

A Schicht-verseny.
A Schicht-verseny sportbîzottsâga 

mult vasârnap tette kozze az eredmenyt, 
mely szerint az elso di.iat 30.000 koronât 
Wittmann Viktor a Budapest-Ujpesti 
magyar repiildgepgvâr merndke, a mâ- 
sodik di.iat 20.000 koronât Barreth 
(psendanym) nyerte.

Az âprilis 26-ân Budapest-Aspern 
(Bees mellett) kozott (216 kilometer) 
megtartott gyorsasâgi verseny elso di- 
iât Barreth. mâsodik dijât Mumb (nsen- 
donvm) nverte. Elobbi ellenszelle! 2 ora 
14 perc alatt tette meg az utat.

Az elozo napen szel irânyâban uwan- 
ezt a tâvolsâgot Mumb Aspernbol Buda- 
pestre 1 ora 40 perc alatt reoiilte be.

Kilometer es verseny dijakkal egviitt 
osszesen 90.000 korona kerult kiosz- 
tâsra.

A Schicht-dii hârom legiobb elert ver- 
senvzoie. Wittmann. Barreth es Mumb 
valamennyien Lohner-Daimler hadsere- 
gi typusu ketfedelii genet hasznâltak 
90—140 loeros Daimler, illetve Hvro 
motorral. igy a verseny katonai szem- 
pcntbol itelve ? hadseregi tvnus fole- 
irves gyozelmeve! vegzodott.

A budapesti reniiloter.
A Magyar Aero Szdvetseg mâr mâs- 

fel ev ota fâradozik azon. hogv Buda
pest kozeleben reniiidteret szerezzen. 
Samos, az ehhez sziikseges jelentekeny 
osszeget a kozoiiseg megfoghatlan resz- 
vet’ensege folvtân nem tudia eloterem- 
teni.

Nâlunk nines meg az erzek a gepre- 
piiles jelentosege es jovoie irânt s iga- 
zân csak nehânv leJkes s a sanyaru vi-' 
szonvok dacâra nem csiiggedo ember- 
nek koszonhetd, hogv az aviatika teren 
valami egyâltalâban tortenik.

A napokban a szdvetseg vezetosege a 
miniszterelnoknel jart s kerte az iigv fel- 
karolasat. A miniszterelnok igeretet tett, 
hogv a delegâciok alkalmâval szovâ te- 
szi az iigyet.

Regota fiiggoben levo katonai kivân- 
sâg elegittetnek ki, ha a budapesti repii- 
loter vegre megszereztetnek. mert, liogy 
a legbajososztâlv legutobbi âtszerveze- 
senel Budapest nem kapott repaid szâ- 
zadot. tobb mint valoszinii, hogv a re- 
piiloter hiânyâra vezetheto vissza.

A reniiloter megszervezesevel elore- 
lathatolag nem csak repiiloszazadhoz 
iutnânk, de Budapest idovel valosziniileg 

az orszâg katonai aviatikai kbzpontjâvâ 
fe.ilodnek, s ezzel kapcsolatban alfal^-t 
ban a magyar aviatika is fellendulne. :

T.

Szabadalmak.
Az elmult heten a Budapesti Koz- 

lonyben a kovetkezd katonai erdekii 
szabadalmakat olvastuk:

63266. lajstromszâm. Hense Albert 
kereskedo Thalkirchdorfban. Zseb- 
oraalaku iitemmerd. IX/'d. oszt. 1913 
Jan. 16: (Kepv.: dr. Halâsz.)

63278. lajstromszâm. Gebriider Sie
mens & Co. ceg Berlin/m. Lichtenberg- 
ben. — Elektroda elrendezes feny- 
iszorokhoz. VII/h. oszt, 1913 jan. 8. 
Elsobbsege 1912 december 7-ike. 
(Kepv.: Kalmâr.)

63281. lajstromszâm. Magyar Sie
mens - Schuckert-Muvek villamoșsâgi 
reszvenytârsasâg ceg Budapesten. — 
Eljârâs es berendezes egyidejuleg a ko- 
zelbe es a tâvolba valo vilâgitâsra. 
VII/h. oszt. 1913 mâjus 24-en. (Kepv.: 
Edvi Illes.)

A HIIYORSIGIKBOI

Katonâk mint tiizoltok.
Eperjes melletti Sosfalu kozsegben folyo 

ho 5-en keletkezett oriâsi tuzvesz alkalmâ
val a kozelben gyakorlatozo es. es kir. 5. 
gyalogezred 1. es 69. gyalogezred 4. zâsz- 
loaljâbol Fdldenyi Mihâly es Martenyi Fe
renc szâzadosok szâzadaikkal a tiiz szin- 
helyere siettek es a tiiz eloltasa koriil el- 
ismeresre melto tevekenyseget fejtettek ki.

Harcâszati lovagjâs.
A m. kir. IV. honved keriiletben a torzs- 

tiszti harcâszati lovaglâs a folyo hoban K6- 
j szeg videken lesz megtartva. Vezeti: Wie- 
ber Adorjân cs. es kir. altâbornagy, kerii- 
leti paranesnok.

Jotekonysâg.
Lovâsz Dezso m. kir. honvedhuszâr fd- 

hadnagy nehai felesege, sziiletett Lâszlo 
Gabriella vegrendeleteben: a Magyar 
Gazdasszonyck Ârvahâzânak 2000, a Jo- 
zsefvârosi âltalânos jotekonyegyletnek 500, 
a Gyermekbarât Egyesiiletnek 1000, a 
Gyermekszanatoriumnak 1000, a Hajlekta- 
llanok menhelyenek 500, a Heves kozsegi 
szegeny elhagyatottak es ârva gyermekek 
evi segelyzesere szolgâlo alapra 3000 es a 
hevesmegyei kozkorhâznak 2000 koronât 
hagyomânyozott.

Terzene a korzdn.
Kedvezd iddjârâs eșeten a ,m. kir. buda

pesti honved zenekar a budai bâstyasetâny 
zenepavillonjâban folyo evi mâjus ho 31-en 
(vasârnap) delelott 11 orâtol 12 orâig hang- 
versenyt; a Hangl-fele kioszk melletti te
ren folyo evi mâjus ho 8-âfol szeptember 
hoig, minden penteken delutân fel 6 orâtol 
fel 7 orâig — terzenet rendez. •



Eskiivo.
Vettiik a kdvetkezo eskiivoi ertesitest:
Dr. Berenyi Ârmin es neje bânreti 

Fuchs Jenny drommel tudatjâk, hogy 
leânyuk Mariska, 1914 mâjus ho 9-en 
delutân %6 ârakor tartja eskuvojet 
Hadhâzy Andras honved fohadnagy- 
gyal a gyulai reformatus templomban. 
Qyula, 1914 mâjus ho.

Ha'dhâzy Kalman es neje szent- 
gydrgyi es gyalokai Qyalokay Izabella 
orommel tudatjâk, hogv liuk Andrâs, 
1914 mâjus ho 9-en delutân V26 orakor 
tartja eskiivojet Berenyi Mariskâval a 
gyulai reformâtus templomban. Nagy- 
szalonta, 1914 mâjus ho.

Laktanyaepites.
A honved tiizerșeg fokozatos fejlesz- 

tese kovetkezteben sok helyen uj lak- 
tanvâk epifcese ivlâlik sziiksegesse. Ez ok
bol1 Arad vârosa is elhatârozta. hogv a 
pecskai ut.on a honved tiizerseg reszere 
egv modern laktanyât epit.

Az epitkezes. melyet a kdzeljdvoben 
fognak megkezdeni. kozel 2.000,000 ko- 
ronâba fog keriilnli.

Halâlozâs.
Schwank Erno m. kir. honved hadaprod 

Nyitrân tizenkilenc eves korâban meghalt.

A honved zene&ar
a jovo heten a kovetkezd helyeken jâtszik: 
hetfo d. u. 5—10-ig Fovârosi pavilion es 
Lukâcs-furdo; kedd d. u. 5—7-ig Erzsebet- 
teri kioszk, 5—10-ig Lukâcs-fiirdo, este 
8—1-ig Angol-park; szerda d. u. 5—10-ig 
Stefânia-kioszk es 5—7-ig Parisi nagyâru- 
hâz; csutortok d. u. 5—7-ig Stefânia korzo 
kâvehâz, este %8—11-ig Miicsarnok; pen- 
tek d. u. 5—10-ig Fovârosi pavilion; szom- 
bat d. u. 5—7-ig Erzsebet-teri kioszk, 5— 
10-ig Lukâcs-furdo es 8—1-ig Angol-park; 
vasârnap d. u. 5—7-ig Stefânia korzo kâ
vehâz, 4—7-ig es este 8—1-ig Angol-park.

Pălyăzat.
A cs. es kir. haditengereszetbe az 1914. 

evben koriilbelul 70 tengereszjelolt kertil 1 
felvetdre. A tengereszjelbltek, tengeresz- 
hadaprodok es a tiszti vizsga letetele utân 
a tisztikarban beâilott megiiresedesek mer- 
ve szerint tengeresztisztekke vâlnak.

A sajât kezzel irott, egykoronâs belyeg- 
gel ellâtott kervenyek legkesdbb augusz- 
tus 1-ig a hadiigyminiszterium „tengere- 
szeti osztâly“-hoz (a katonai kepzointeze- 
tek novendekei reszerol hivatalos uton) 
nyujtandok be. Utolag beerkezo folyamod- 
vânyok semmi esetre sem reszesiilnek fi- 
gyelemben.

A felveteli kervenyhez csatolando:
a) keresztlevel vagy szuletesi bizonyit- 

vâny (maximâlis kor a szeptember 15-en 
tul nem haladott 20-ik eletkor),

b) illetosegi (honossâgi) bizonyitvâny,
c) tenyleges szolgâlatban allo haditenge- 

reszeti, hadseregbeli vagy mindket hon- 
vedseg valamelyikehez tartozo orvos âltal 
kiâllitott bizonyitvâny,

d) himlooltâsi bizonyitvâny, ha a beoltâs 
a katonaorvosi bizonyitvânyban igazolva 
nem volna,

e) âllami vagy nyilvânossâgi joggal fel- 
ruhâzott mâs foreâliskolân vagy fogimnâ- 
ziumban (erettsegi bizonyitvâny) vagy ha- 
jozâsi akademiân, illeto'eg iskolân sikerrel 
elvegzett tanulmânyok kimutatâsa,

f) a politikai vagy rendori hatosâg resze
rol kiâllitott erkolcsi (ndtlenseget is iga- 
zolo) bizonyitvâny,

g) a folyamodo atyjânak vagy gyâmjâ- 
nak hitelesitett beleegyezese.

h) az illetekes politikai jârâsi hatosâg âl
tal kiâllitott belepesi bizonyitvâny,

i) az atya vagy gyâm es a folyamodo âl
tal kdzdsen alâirt es hite'esitett kotelez- 
veny, mellyel az alulirottak kotelezik ma- 
gukat arra, hogy a felvett ruhâzati jârule- 
kot es a belepestol kezdve elvezett fizetest 
idoelotti kilepes eseten, visszafizetik,

k) idegen nyelvek esetleges ismeretenek 
igazolâsa.

A vizsgâlatra behivottak katonai dijsza- 
oâs «zerint utaznak.

A felveteli vizsgâlatrol szolo tervezet 
nemet nyelven Wienben a cs. kir. udvari 
es âllamnyomdâban es Seidl L. W. es fia 
konyvkereskedeseben, magyar nyelven pe
dig Grill konyvkereskedeseben Budapesten 
kaphato. A vizsgâlat târgyai: nemet nyelv, 
mâs nyelvek, termeszet- es vegytan, meny- 
nyisegtan, âbrâzolo mertan.

A felveteli vizsgâlat szeptember 1-en 
Polâban kezdodik.

Azok, akik a felveteli vizsgâlatot jo 
eredmennyel tette'k le, a vizsgâlat eredme- 
nye es egyeb kepessegeik szerint a meg- 
hatârozott szâmban tengereszjeloltekke 
neveztetnek ki, a meg be nem sorozottak 
elobb sorozâs alâ kerulnek.

Kerdes: Kerem tudatni, hogy mint beso- 
rozott orvostanhallgato mennyi idot, hol, 
mikor es mily kdrtilmenyek kozott kell 
szolgălniț?

Vâlasz: A vederorol szolo 1912. evi XXX, 
torvenycikk 23. §-a târgyalja ezen kerdese- 
ket. Es pedig: „Azok az egyevi onkentesek, 
akik orvosi tanulmânyokat folytatnak, ab- 
ban a kedvezmenyben reszesittetnek, hogy 
tenyleges szogâlatuk elso hârom honapjât 
mint egyevi dnkentes orvosnovendekek a 
gyalogsâgnâl vagy a vadâsz-csapatoknâl az 
arcvonalban, avagy a sztikseghez kepest a 
haditengereszetnel szolgâljâk le, _ _ es ha

az orvosi tudomânyok doktorâvâ avattattak 
(illetve az ehhez sziikseges szigorlatokat 
letettek) a meg hâtralevo kilenc honapi 
szolgâlatot — ebbol hat honapot katonai 
egeszsegiigyi intezetben _ . mint egyevi dn
kentes orvosok teljesitik."

„Az arcvonalban teljesitendo szolgâlatot 
a gyalogsâgnâl es vadâsz-csapatoknâl ju- 
lius ho 16-ân, a tengereszetnel julius 1-en 
kell megkezdeni es rendszerint az orvosi ta
nulmânyok elso eveben, legkesdbb azonban 
abban az evben kell teljesiteni, amelyben 
az illeto 24. evet betolti."

Az arcvonalbeli 3 havi szolgâlat utân az 
egyevi orvosnovendekek szabadsâgoltatnak.

Az egyevi dnkentes orvosi szolgâlatot 
âprilis 1-en vagy oktober 1-en kell meg
kezdeni, es pedig legkesdbb amaz ev okto- 
ber 1-en, amelyben az illeto eletenek 28. 
evet betolti. Amennyiben az egyetemi or
vosi tudomănyi szabâlyzatnak megvâltozta- 
tâsa kovetkezteben az orvos-doktori fok el- 
eresere ez ido szerint megâllapitott idotar- 
tam meghosszabbittatnek, a meghatârozott 
vegso hatârido (28. ev) is megfeleloen ki- 
tolodik.

Azon egyevi dnkentes orvos, ki tenyleges 
| szolgâlatânak ideje alatt a tartalekos ka- 
tona-orvosi rendfokozat elnyeresere kepes- 

j nek bizonyult es megfeleloen van minosit- 
ve, az egyevi onkentes orvosi tenyleges 
szolgâlat alatt segedorvos-helyettesse lep 
elo, _  mig a tenyleges szolgâlat lerovâsa
utân .—. tartalekos segedorvossâ nevezte- 
tik ki.

A csapattest, melynel szolgâlni ohajt, 
szabadon vâlaszthato.

Szolgâlhat sajât, — vagy âllamkoltsegen, 
Utobbi celszeriibb.

il hadsereg csoportlovo uersenyerol.
A kirâlyhidai cs. es kir. hadsereg 

lovoiskola âltal rendezett csoportlovo- 
versenyrol kedvezo hirek erkeznek.

A versenyre eddig 200-nâl tobb ueve- 
zest kiildtek be, ugy hogv nemcsak az 
erkolcsi, de az anyagi siker is biztositva 
van.

Az erkolcsi siker a resztvevok nagy 
szâmâban es abban a trainingben rejlik, 
mellyel a versenyzok a kiiz'delemre elo- 
keszulnek. Az anvagi siker pedig ertekes 
tiszteletdijak kituzeset tette lehetove.

A versenyfeltetelek lapunk szerkesz- 
tosegeben is megtekinthetok.

1 Egyevi onkentes tanitok osszpontositâsa.
Hogy az e. e. dnkentes tanitok az ifju- 

I sâg testi nevelesere kikepeztessenek. — 
i honvedkeriiletenkent — az aratâsi szabad- 
j badsâg alatti idoben a folyo evben is ossz- 
I pontosittatnak.



A budapesti cencours-het programmja.
A „Budapesti lovas-sport egylet“ rende- 

zo-bizotisaga legutobbi iilesen a majus 20— 
25 kozti idoben iiebonyolitando lovasun- 
nepenek munkarendjet âllitotta bssze.

A bizottsâg celui tiizte ki, hogy minden 
versienynapjâra olyan szâmokat osszon be, 
melyek nempsak a szakertot, hanem a 
nagykozbnseget is erdeklik. Mâsfelbl pe- 
dig figyelemmel volt arra, hogy a lovasok- 
nak lehetove tegye esetleg ugyanazon 16- 
val tobb versenyben is indulhatmi.

Az egyes versengesek rendezesenek 
terhes munkăjăt mas es mas tisztek vâl- 
laltâk el, kiknek' neve az illeto verseny- 
szam mellett lesz feltiintetve. A rendezdk 
azonkiviil ugyanolyan szinu karszalagot 
viselnek, mint az illeto verseny nevezesi 
lapjai.

A beosztâs a kovetkezo:
20-ikan d. e. 10 orakor: Elozet es 

megbeszeles a Ferenc Jozsef lovas- 
sâgi laktanyaban.

21. es 22-en d. e. 6—12 orâig: I d o m i t 6 
verse nybeliek eldzeteo bemutatko- 
zâsa a Ferenc Jozsef laktanyâban. Ren
dezo: Buriân M. szds.

23-an  reggel 6 orâtol: Military ido- 
mitottsâgi probâja a Ferenc Jozsef lakta
nyâban. Rendezo: Hertelendy M. szds.

23- an d. e. 10 orakor a Tatersallban: 
Ido mito versenybeliek elso fele. 
Rendezi Buriân M. 10. h. e. belt szds.

d. e. 116. 30 p. Belfoldiek u g r a 16 
versenye (I-so fele). Rendezo: Antal M. 
szâzados.

12 ora 30—1 ora 30 p.-ig sziinet.
I ora 30 p.-kor Belfoldiek ugrato 

versenye. (2-ik fele). Rendezo: Antal 
M. szds.

3 orakor: Urak lovaglo verse
nye. Rendezo: Thomka L. szds.

4 ora 30 p. H o 1 g y e k 1 o v a g 1 6 ver
senye. Rendezo: Thomka Z. szds.

24- iken reg. 6 orakor: M i 1 i t a r y 40 ki- 
lometeres tereplovagliâsâhoz jndul'âa a lo- 
vassâgi' nagy gyakorlo terrol. Alkal- 
mas nezohelly a kâposztâsmegypri tri
bun. Rendezo: Pronay S. szds.

10 orakor: Idomito versenybe
ll i e k. 2-ik fele a Tattersallban. Rendezo: 
Buriân M. szds.

II 6. 30 p. B e 1 f 6 1 d i e k u g r a to v e r- 
senye. 2-ik fele. Tattersall. Rendezo: 
Antal M. szds.

12 6. 30—1 ora p.-ig sziinet.
1 ora p.-kor: Belfoldiek ugrato 

versenye (befejezes) Tattersall.
2 6. 30 p.-kor Jeu u-d e b ar r e. Tatter

sall. RendezS: Petrin! Q. tiizer szds.
3 6. 30 p. N e m z e t k 6 z i u g r a t, v e r- 

,s e n y, Tattersall. Rendezo: Gusmann M. 
tiizer szds.

25- iken reg. 7 ora: Tereplovaglc 
verseny stâftja a Sik-atOr p’iisztânâl. Er-

kezes a kâposztâsmegyeri tribiinhozi Ren
dezo: br. Fiâth B. 10. h. e. beli szds.

10 orakor: Military u g r a t 6 p r 6- 
bâja. Tattersall. Rendezo: Antal M. szds.

11 orakor: Idomito versenybe
liek egyiittes fellepese. Tattersall. Ren- 
ddzo: Buriân M. szds.

116. 30 p. Military ugrato p r 6- 
bâja. Tattersall. Rendezo: Antal M. szds.

12 6. 30—1 ora 30 p.ig sziinet.
1 6. 30 p. Military ugrato p r 6- 

b â j a (befejezes). Tattersall. Rendezo: An
tal M. szds.

2 6. 30 p. Holgyekugratoverse- 
n y e. Tattersail. Rendezo: Thomka Z. szds.

3 orakor: J e u u-d e b a r r e (donto). Tat- 
tersall. Rendezo: Petrini G. szds.

3 6. 30 p. M i 1 i t a r y 2-ik eldlovaglâsa 
(kondioio). Tattersall. Rendeeo: Hertelendy 
M. szds.

5 6. 30 p. M a g a s u g r a t â s. Tattersall. 
Rendezo: Ujfalussy G. szds.

Vegiii: D i j k i o s z t â s.

9 cs. es kir. Iwdsereg rendeleti 
kHzlfinvebBI.

Kitiintetesek: Dr. Ryba Jozsef vezertorzs- 
orvosnak legfelsobb megelegedes; Neumann 
Jozsefnek Ferencz Jozsef-rend lovagkereszt- 
je: Orbăn Ignâc kat. fizetomesternek legfel
sobb megelegedes; angelsbofeni Lovag Clau- 
ner Henrik, Zerlauth Rudolf, Zerzawy Her
man szâzadosoknak, Marcic Rudolf fohad- 
nagvnak, legfelsobb megelegedes; Dr. Marco
ni Albert ezredorvosnak, koronâs arany er- 
demkereszt; Kasztory Antal hadaprodiskolai 
novendeknek eziist erdemkereszt; Dr. Zaorek 
Jozsef ezredorvos es Eichberger Lorenc 
szâmtisztnek miniszteri okirati dicseret.

Adomănyozâsok: Seibt Gottfried altâbor 
nagynak, gyalogsâgi tâbornoki cim es jelleg; 
Rozenkranz Olivernek elobb viselt fohadna- 
gyi rendfokozata; 3. osztâlyu tiszti katonai 
szolgâlati jel; Marschesani Heribert alezre- 
desnek tâbori pilota-jelveny; Kahler Erich, 
Koppl Rudolf, Czapâri Jeno, Florheimi ne~ 

I mes Wagner Miklos, grabensprungi Cavaliar 
Nândor. Studeny Gusztâv, Schwab Hugo, 
Stojsavlievic Ravul, Hubner Richard, Sabc- 
ditsch Kâroly, Huppner Kâroly, Bohm Ar
tur fohadnagynak es Tetzl Albert hadnagy- 
nak.

Kinevezesek: vildenfeldi bâro Wodniansz- 
ky Frigyes vezerornagy a 15. gy. hadosztâly-, 
a kovetkezo ezredesek: iwaninai Iwânski Ar
tur a 19. gy. dandâr-, Hofbauer Lipot a 83. 

‘gy. ezred-parancsnokăvâ: hallermundi Pla
ten Miksa ornagygyă, Dr. Remi Zsigmond 

-! fotorzsorvos katonai rokkanthâz orvosfono- 
i'keve; a kovetkezo fotorzsorvosok: Dr. Sulda 
'Ferenc pilseni, Dr. Marwann Adolf gyori 
helyorsegi orvosfonokke; a kovetkezo torzs- 
orvosok: Dr. Hawelka Kâroly 6. gy. hadosz
tâly, Dr. Ziembicki Janos ztoczowi, Dr. Seid- 
ner Samu a fehertemplomi helyorseg orvos- 
fonokke; Binder Rudolf fohadnagy lonvilvdn- 
tarto tisztte Brassoban; Hambock Henrik 
szâzados az insbrucki vasutvonalparancsnok- 
kâ: _

Felmentesek: bâro Bothmer Ârpăd, vizeki 
Talliân Andras, Fiilopp Artur jelenlegi szolg. 

i.alkalmazăsa aloi.
I Beosztâsok: A kovetkezo setfedorvos-he- 
lvettesek: Kliment Gyozo a 11., Proszowszky 
Gyozo a 14., Schonberger Oszkâr a 23., Sza- 

; bo Sandor a 24., Korensky Janos a 25. a 
helvdrsegi korhăzhoz.

Athelyezesek: âtânyi Otvos Imre a 23. 
I honved lovas dandârhoz, Neumann Jozsef

| alezredes a helyi szolgâlatot teljesito nyug- 
ăllomănyi tisztek csoportjâba, Albert Jozsef

I hadnagy a birodalmi csendorseghez. A kovet- 
kezo fotorzsorvosok: Dr. Rottenberg Gyula 
a 26., Dr. Eckmann Adolf a 9., Dr. Matuska 
Antal a 24. szămu helyorsegi korhăzhoz, Dr. 
Gerstl Lambert helyorsegi orvossâ Kecske- 
metre, Dr. Dedina Janos torzsorvos neve- 
sinjei âllomăs parancsnoksăghoz; Lang Jo
zsef nyug. ăllomânyu szâzados a helyi szol- 
gălatot teljesito tisztek csoportjăba; Trinks 
Nândor szâzados a vezerkarhoz; nemes cene- 
tovi Podboj Alfred ny. fohadnagy helyi szol-

i gâlatot teljesito nyugâllomânyu tisztek cso- 
portjâba; a kovetkezo mernokkari szâzado- 
sok: Plebân Lionel a 7., Ganster Adolf a 16. 
hadtesthez; Kalmutz Lajos fohadnagy a ma- 
yosvâsârhelyi alreâliskolăba; Weisz Âgost 
[.szâzados helyi alk. tisztek 2. csoportjâba; 
jMoltke Miksa fohadnagy a 7., Schuster Rik- 
' hard 14. gyalogezredhez; Ljustina Milos a 
j 102. gy. ezred 1. zâszloaljâhoz; Saric Szâva 
az 53. gy. ezredhez; Novotny Hubert mernok
kari szâzados a 2. hadtesthez; Schell Frigyes

I h. a. szâzados a 47. gy. hadosztdlyhoz; a 
kovetkezo h. a. szâzadosok: Messner Pâl az 

| 1., Okrotny Lâszlo a 93., Drach Henrik a 4. 
I gyaog, Swoboda Jozsef a 27. âgyus ezredhez. 
Szabo Kâlmân es Kritofek Lâszlo hadnagy a 
m. kir. honved gyalogsâghoz; Krausz Istvân 
elelmezesi jârulnok, Martin Antal tiizerszer- 
jârulnok a m. kir. honvedseghez; Knapp 
Herman es vârbogyai es nagymâdi Bogyay 
Artur a rendelkezesi âllomânyba.

Szabadsăgolâsok: Schoedler Ferenc vezer
ornagy, Marquette Gyula szâzados, Pitzek 
Lipot, Gutschreiter Imre fohadnagy, Gotz 

I Antal, kisjeszeni Jeszenszky Gusztâv, Kirsch 
I Todor, Bruckner Lajos hadnagy vârakozâsî 
! illetekkeL ■:

Nyugdijazdsok: Seibt Gottfried c. gyalog
sâgi tâbornok, Dr. Ryba Jozsef vezertorzs- 
orvos; Nick Gusztâv, Mader Lenârt, Podboj

I Alfred alezredesek; Benischko Ede foszâm- 
tanâcsos Orbân Ignâc katonai fizetomester, 
Dr. Schoner Hugo ezredorvos, Fâber Kâlmân 
hadnagy.

Beosztatik: scharnaki lovag Plentzner Kâ
roly vezerkari testiiletbeli szâzados a vasuti 
irodâba.

Athelyeztetnek: Kovăcs Aladâr vezerkari 
testiiletbeli ornagy a honved, Marsik Jeno 
vezerkarhoz beosztott fohadnagy a VI. honv. 
keriileti, Schwarz Lajos vezerkarhoz beosz
tott fohadnagy a 80. honv. gy. dandâr pa- 

‘ rancsnoksâghoz.

9 cs. es hir. hadifengcreszcf 
rendeleti hdzlonydbol.

Kinevezesek: grof Pachta-Rayhofen Persi- 
/val sorhajohadnagy, Kâroly Istvân foherceg, 
iengernagy, kamarai eloljârojâvâ; sztopâri 
Sztankovich Miklos szârnysegedde; Dr. Ce
de Antal e. e. onk. orvosnovendeket, fregatt- 
orvossă; Dittrich frigyes 2. osztagu mernokke

Eldmozditâsok: A kovetkezo magasabb fi- 
zetesi fokozatba: Funk Richard, Sauter Er- 
no, Reibenschuh Ervin, Becker Moric, lovag 

i Ioly Gyozo, Cattarinich Carmino, Bastendorf 
[Kâroly, Biichler Arno, lovag Jettmer Eber
hard, Milosevic Sândor, lovag Bezârd Ele
ment, Hoppe Otto, Noe Kâroly, Zeidler Otto, 
Siitz Lothar, Reiser Kurt, Krainer Mârius, 
Linhart Vilmos, Walluschnig Kâroly, Rossi- 
Sabtini Gaston, Singule Rudolf, Svitak Kă- 
jroly, Schmidt Viktor, Dirna Ferenc, Sika Al
fred, Pitamic Sândor, nemes Bauszner Âr- 
fcnin, Luterotti Juliân, Bernâth Vladimir, ne
mes Merten Mario, Kastanic Natal, Halava- 
>pya Miklos sorhajohadnagyok. Lerch Alfred, 
Hell Valter, Sturm Jakab, Sziklay Aladâr, 
Meynier Kâroly, Nemling Robert, Mahunka



Albert Tominac Ivan, Breisach Rickhărd, . a kolozsvâri V. honv. ker. epitesi osztâlyâ- b) tandri minosegben, csapattestiiknel let- ’ -- . T->. i • 1 lfll ' . T71_ ' _ T Dnln unrofoc molloft •Mallanotti Elemer, Klâsz Bruno, Eisenbei- hoz; Illeș Elemer țoșzâmtiszt, a bpesti I. 
gzer Kamillo, muraszombati Koczor Lajos, 
grof Attems Albert, Fritsch Guido, Mitter- 
yallner Roland, Roszhardt Gyorgy, Nepallek 
Vilmos, wilbronni Weisz Alfonz, Huber Al
bert fregatthadnagyok, Korb Maxmilian, 
Lotsch Vilmos, Kozsâr Istvân h. a. sorhajo- 
hadnagyok, lovag Couarde Pâl Jânos fregatt- 
hadnagy; Gyuriuski Istvân fohadnagy had- 
biro; Dr. Krausz Jozsef, Dr. Iwanowitz Kor- 
nel, Dr. Lobai Rezso sorhajo-orvosok; Piz- 
zetti Attila, Popper Otto 1. oszt. hajoepito- 
mernokok; 400 korona evi korpotekban re- 
szesul: Handler Kâroly h. a. sorhajohadnagy.

Beosztâsok: „Adria" hajora: Bondi Albert 
Freudenreich Todor, Gall Alfonz, Guilleau- 
me Kâroly, Râba Lăszlo, Koplanek Konrâd, 
Kratter Benedek, borsodi Latinovics Arisz- 
tid, Lukesle Vendel, Perko Alfred, Schauer 
Viktor, Schopfer Pâl, Springer Ervin, Stipic 
•Bertol, bâro Wattenvil Erich, Weimann Pâl 
tengereszjeloltek.

Athelyezesek: nagybânyai Horthy Miklos 
sorhajokapitâny rendelkezesi âllomânyba; 
Krausz Jozsef sorhajokapitâny, helyi alkal- 
mazâsba; nagybânyai Horthy Miklos sorhajo
kapitâny a kikotoparancsnoksâghoz; bâro 
Marschall W. korvettkapitâny elobbi szolgâ
lati âllâsâba; Hiller Kâroly sorhajohadnagy 
„B:19.‘‘ parancsnokâvâ; Kontek Ferenc es 
Spietscha Gyorgy 2. oszt. hajoepito-merno- 
kok a tengereszeti arzenâlhoz; Lippiner Ce- 
*?âr 2. oszt. hajoepito-mernok a tengeresz 
kiegeszito parancsnoksâghoz; Kollinek Todor
2. oszt. hajoepito-mernok, dr. Jakubiczka 
Frigyes mernok, a tengereszeti akademiăhoz, 
Plohl Mirolv sorhajohadnagy a kikoto pa
rancsnoksâghoz, Eduard Unschuld ny. kor- 
vettkapităny a hadtengereszeti akademiăhoz, 
Dr. Cede Antal fregattorvos tengeresz-kor- 
hâzhoz.

■Szabadsâgolâsok: Krainer Marius sorhajo
hadnagy vârakozâsi illetekkel.

Nyugdijazâsok: Korber Ede ellentenger- 
nagy, Beltze Kâroly fregattkapitâny, Modru- 
sân Jânos mernok, Zapletal Ferenc fomuve- 
zeto.

9 m. hir. honuhdseg rendeleti 
hOzlOnjbbiil.

6 csâszâri es apostoli kirâlyi Felsege 
folyo evi mâjus ho 1-en Becsben kelt legfel
sobb elhatârozâsâval legkegyelmesebben 
megengedni meltoztatott, hogy Murâți Fri
gyes nyugâllomânyu alezredes a „Palmes d' 
Officier d'Academie" francia kitiintetesi jel- 
venyt elfogadhassa es viselhesse.

(3 csâszâri es apostoli kirâlyi Felsege 
folyo evi mâjus ho 1-en Becsben kelt legfel
sobb elhatârozâsâval legkegyelmesebben 
megengedni meltoztatott hogy a m. kir. III. 
szâmu csendorkerulet âllomânyâba tartozo: 
Hunyetz Kâroly szâzados, a bolgâr kirâyi 
katonai erdemrend tiszti keresztjet, Vargha 
Lăszlo, ugyanazon csendorkeriiletbeli fo
hadnagy, a bolgâr kirâlyi katonai erdem
rend lovagkeresztjet, tovâbbâ a m. kir. VII. 
szâmu csendorkerulet âllomânyâba tartozo: 
Onya Mihâly es Kopacz Denes csendorok a 
român kirâlyi „Bărbăție si Credința" erem 
II. osztâlyât elfogadhassâk es viselhessek.

Athelyeztetnek: 1914. evi mâjus ho 15- 
vel: Nagy Bertalan 2. oszt. foszâmtanâcsos, 
a honv. miniszt. szakszâmvevosegetol a 
kassai III. honv. kerulet hadbiztossâgâhoz; 
Zâra Antal szâmtanâcsos, a kassai III. honv. 
kerulet hadbiztossâgâtol a honv. miniszt. 
Szakszâmvevosegehez; Hallosy Imre f6- 
szâmtiszt, a kolozsvâri V. honv, ker. had
biztossâgâtol a kolozsvâri V. honv. ker. epi
tesi osztâlyâhoz; Blahunka Sândor foszăm
tiszt, a bpesti I, honv. ker. hadbiztossâgâtol

honv. epitesi osztâlyâtol a honv. miniszt. 
szakszâmvevosegehez; Simokovic Ignâc fo- 
szâmtiszt, a honv. miniszt. szakszâmvevo- 
segetol a zâgrâbi horvât-szlavon VI. honv. 
kerulet hadbiztossâgâhoz; Preradovich Mik
los foszămtiszt, a zâgrâbi horvât-szlavon VI. 
honv. ker. hadbiztossâgâtol a bpesti I. honv. 
ker. hdbiztossâgâhoz; Roska Jozsef foszăm
tiszt, a bpesti I. honv. ker. hadbiztossâgâ
tol a honv. min. 13. osztâlyâba; Ott Jeno 
foszămtiszt, a bpesti I. honv. ker. hadbiztos
sâgâtol a honv. min.-ba, a 6/a csekkszâmla 
oszt. valo beosztâs mellett; Lukâcs Kâlmân 
segedszâmtiszt, a bpesti I. honv. ker. had- 
.biztossâgâtol a honv. min.-ba, a 6/a csekk
szâmla oszt. valo beosztâs mellett; Gerda- 
novits Ivăn segedszâmtiszt, a szegedi II. 
honv. ker. hadbiztossâgâtol a honv. min.- 
ba, a 6/a csekkszâmla oszt. valo beosztâs 
mellett; Krivâcsy Vilmos szâmtiszt, a kas
sai III. honv. ker. hadbiztossâgâtol a honv. 
min.-ba, a 6/a csekkszâmla oszt. valo be
osztâs mellett; Bânyay Geza szâmtiszt, a 
pozsonyi IV. honv. ker. hadbiztossâgâtol a 
honv. min.-ba, a 6/a csekkszâmla oszt. valo 
beosztâs mellett; Weil Ede segedszâmtiszt, 
,a kolozsvâri V. honv. ker. hadbiztossâgâtol 
a honv. min.-ba, a 6/a csekkszâmla oszt. 
valo beosztâs mellett; Smolkovic Istvân 
szâmtiszt, a zâgrâbi VI. honv. ker. hadbiz- 
tossâgâtol a honv. min.-ba, a 6/a csekkszâm
la oszt. valo beosztâs mellett; Didovic Mi- 
hâly szâmtiszt, a honv. min. szakszâmvevo- 
șegetol a bpesti I. honv. ker. hadbiztossâgâ
hoz; Fernbach Ferenc szâmtiszt, a bpesti I. 
honv. ker. hadbiztossâgâtol a honv. min. 
szakszâmvevosegehez; Baka Bela seged
szâmtiszt, a bpesti I. honv. ker, hadbiztos
sâgâtol a honv. min. szakszâmvevosegehez; 
Strobl Lăszlo szâmtiszt, a kassai III. honv. 
ker. hadbiztossâgâtol a szegedi II.

I ker. hadbiztossâgâhoz.
1914. evi szeptember ho 1-evel: 

' a) tandri alkalmazâsuk aloi valo felmentes! 
es csapattestiiknel letszâm felett valo veze-' 

tesiik besziintetese mellett:
1. A honved foreâliskola âllomânyâbol: 
dinnyeberki Bozo Pâl, a soproni 18. hon

ved gyalogezrednel letszâm felett vezetett 
ornagy, kiilonleges torzstiszti helyre valo 
beosztâsra _ ezredehez.
2. A Ludovika Akademia âllomânyâbol:

Virânyi Ferenc, a mârosvăsârhelyi J 9. 
honved huszârezrednel letszâm felett veze
tett alezredes, beosztâsa irânt kesobb fo- 
gok intezkedni; fiizesi Klimko Istvân, a șze- 
gedi 5. honv. gyalogezrednel letszâm felett 

j vezetett szâzados, ezredehez, 16- es fegyver- 
tisztul valo beosztâsra; Garay Geza, a nyit-

I rai „
vezetett szâzados, a budapesti 30. honved 
gyalogezredhez; Egedy Pâl, a nagykanizsai 
20. honved gyalogezrednel letszâm felett 
vezetett szâzados, ezredehez.
3. A nagyvâradi hadaprodiskola âllomânyâ-

bot:
Buday Elemer, a verseci 7., Dezso Lajos, 

â szatmâri 12. es D’Elia Gyozo, a pozsonyi 
13. honved gyalogezrednel letszâm felett 
vezetett szâzadosok ezredeikhez; Marschal- 
,ko Jeno, a miskolci 10. honvâd gyalogez
rednel letszâm felett vezetett szâzados, a 
yeszpremi 31. honved gyalogezredhez; Âdâm 
Andrâs, a szabadkai 6. es ditrpi Csibi Lo- 
rinc, a nyitrai 14. honved gyalogezrednel 
letszâm felâtt vezetett fohadnagyok, ezre
deikhez,

4. a pecsi hadaprodiskola âllomânyâbol:
Vogel Âkos, a gyulai 2. honved gyalogez- , 

rednel letszâm felett vezetett szâzados, ez- ' onvi 
redehez. . - ; mellett,

honv.

szdm felett valo vezetes mellett:
1. A Ludovika Akademia âllomânyâba: 

makoi Makay Gyula, mârosvăsârhelyi 9.
honved huszârezredbeli es Madary Antal, a 
honvedelmi miniszteriumban tartosan veze- 
nyelt pecsi 19. honved gyalogezredbeli szâ- 
zados; Gruber Alfred, budapesti 29. es 
Lendvay Kâroly, budapesti 30. honved gya
logezredbeli fohadnagyok.
2. A nagyvâradi hadaprodiskola âllomâ

nyâba:
Matterny Istvân, szatmâri 12., Koos Kâl- 

mân, szegedi 5. es szentmiklosi es ovâri 
Pongrâcz Pâl, deși 32. honved gyalogezred
beli szâzadosok, Bally Jânos, gyulai 2., 
Lotz Gyula, szabadkai 6. es Rajic Miloszlâv, 
eszeki 28. honved gyalogezredbeli fohadna
gyok.

3. A pecsi hadaprodiskola âllomânyâba:
Barabâs Gero, brassoi 24. honved gyalog

ezredbeli szâzados.
Hivatâsos honved hadbirovâ valo kikepzes 
celjâbol hadbiroi gyakorlatra bocsâttatik: 

1914. evi mâjus ho 15-evel:
dr. Harszkiewicz Kâroly, cs. es kir. 4. 

vonatosztâlybeli tartalekos hadnagy, a zâg- 
râbi horvât-szlavon VI. honved keriileti bi- 
rosâghoz.
A tiszti rendfokozatârol kert lekbszbnese 

elfogadtatott:
Kovacsev Despot, zâgrâbi 25. hondved 

gyalogezredbeli fohadnagynak; Beslits Vă
zul, sziszeki 27. honved gyalogezredbeli fo
hadnagynak.

A honvedseg kotelekebol elbocsâttatott:
a szolgâlati kotelezettseg teljesitese utân, 

tisztviseloi rendfokozatânak megtartâsa nel- 
kul: 1913. evi december ho 31-evel: a ved- 
erorol szolo 1912. evi XXX. t.-c. 59. §. alap- 
jăn: Hermann Jânos, (szul. ev 1880., tart, 
hely: Fogaras, 24. nepf. par.) a nagySzebeni 

i honv. kiegeszito parancsnoksâg nyilvântar- 
tâsâban âllo tartalekos segedgyogyszerugyi 

I tiszt.

3 m. hir. homredseg rendeleti hdzlo- 
njeneh mult heti rendkivUli szămăhdl.

Legfelsobb elhatârozâs: O csâszâri es 
apostoli kirâlyi Felsege folyo evi mâjus ho 
1-en Becsben kelt legfelsobb elhatărozâsâ- 
val: Matesserân Jeno, lugosi 8. honved gya- 
logezredbeli, vârakozâsi illetekkel szabadsâ- 
golt es az ujbol megejtett feliilvizsgâlatnăl 

I szolgâlatkepesnek osztâlyozott ornagynak, sztul vaio Deoszrasra; vruruy vreza, a nyn- , , , , . , , . „ ,_ , ii 14. honved gyalogezrednel letszâm felett J foly° evl ™a'us /-vel a ?' honved
gyalogezred tenyleges szolgâlati âllomânyâ- 
ba valo felvetelet legkegyelmesebben elren- 
delni meltoztatott. Beosztatik: potzâszloalj- 
keret parancsnokul.
Kineveztetnek:

Hajek Kâroly, soproni 18. honved gya- 
logezredbeli alezredes, ezredenel letszâm- 
felett val6 vezetese mellett, koszegi honved 
kiegeszito parancsnokkâ; tovâbbâ: a kovet- 
kezo szâzadosok: endrodi Salacz Ivan, a lu- 
gosi 8. honved gyalogezrednel az 1. zâszlo- 
alj, Tikos Istvan, a trencseni 15. 
gyalogezrednel a potzâszloaljkereț, 
manovic Vladiszlâv, az osijeki 28. 
gyalogezredtol, a sisaki 27. honved 
ezredhez valo âthelyezes mellett, 
ezred 1., Gombos Zoltân, a nagyszebeni 23. 
honved gyalogezredtol, a mârosvăsârhelyi

honved 
Wuko- 
honved 
gyalog- 

ezen

ed gya'lngezrprlhpz valp âthelyezes
szloaljânak,'



Schwartner Ârpăd, a soproni 18. honved 
gyalogezrednel a potzâszloaljkeret, hersze- 
nyi Herszenyi Lâszlo, a marosvâsârhelyi 22., 
Kolibal Jozsef, a gyulai 2. 6s Dugântsi 
Gyozo, a debreceni 3, honved gyalogezred
nel az 1. zâszloalj, ovâri Szedke Bâlint, a 
pâpai 7. honved huszârezredtol, a szegedi
3. honved huszârezredhez valo âthelyezes 
mellett, ezen ezred 2. osztâlyânak, gici- 
assa- es ablânckiirti Ghyczy Geza, a buda- 
pesti 1. honved huszârezredtol, a papai 7. 
es gorgoi es toporci Gorgey Gyozo, a ma- 
rosvăsârhelyi 9. honved huszârezredtol, a 
debreceni 2. honved huszârezredhez valo ât
helyezes mellett, ezen ezredeknel a pot- 
keret parancsnokâvâ.
Megbizatnak:

a kovetkezo szâzadosok:
Hubay Jânos, a pozsonyi 13. honved gya
logezrednel, a kiilonleges alkalmazâsu 
torzstiszt, Kohlbach Simon, a brasso 24. es 
Somogyi Rezso, a zagrebi 25, honved gya
logezrednel, a fegyver- es lovesiigyi torzs
tiszt teendoinek, kesmârki Trompler Elek, 
a desi 32, honved gyalogezredtol, a kassai 9. 
honved gyalogezredhez valo âthelyezes mel
lett, ezen ezrednel a 3., Say Rezso, a besz- 
tercebânyai 16. honved gyalogezredtol, a 
nyitrai 14. honved gyalogezredhez valo ât
helyezes mellett, ezen ezrednel az 1., Bla- 
zevac Miksa, a karlovaci 26. honved gyalog
ezrednel, a 2. zâszloalj parancsnoksâgânak, 
Barkoczy-Klopsch Bela, a budapesti 1. 
honved gyalogezrednel a kulonleges alkal
mazâsu torzstiszt teendoinek es Demeter 
Bela, a desi 32. honved gyalogezrednel, a 
potzâszloaljkeret parancsnoksâgânak ideig- 
lenes vezetesevel.
Beosztatnak:

a kovetkezo alezredesek:
Pintar Boldizsâr, a zagrebi 25. honved gya
logezrednel kulonleges alkalmazâsu torzs
tisztiil, nepfolkelo parancsnokkâ valo kine
vezes mellett, Ludvig Gyorgy, letszâm felett 
a vezerkari testiiletben, csapatszolgâlatra 
beosztva a miskolci 10. honved gyalog
ezrednel, az 1. zâszloalj es szolnoki Jârmy 
Elemer, a zalaegerszegi 6. honved huszâr- 
ezrednel a potkeret parancsnokâul; tovâbbâ 
a kovetkezo ornagyok: Keill Elemer, a deb
receni 3. honved gyalogezrednel kulonleges 
alkalmazâsu torzstisztiil, nepfolkelo pa
rancsnokkâ valo kinevezes mellett, Geczy 
Ivân, a marosvâsârhelyi 22. es Riedl Antal, 
a miskolci 10. honved gyalogezrednel fegy
ver- es lovesiigyi torzstisztiil, Potocsnik 
Jeno, a lugosi 8. honved gyalogezrednel ku
lonleges alkalmazâsu torzstisztiil, nepfolke
lo parancsnokkâ valo kinevezes mellett, 
Mihailov Gâbor, a verseci 7. es Bugsch Ala- 
dâr, a nagykanizsai 20. honved gyalog
ezrednel az 1., kozmatelki Csatth Geza, a 
sisaki 27. honved gyalogezrednel a 3. zâsz
loalj es nemetujvâri es szabadbatthyănyi 
grof Batthyâny Bela, a zalaegerszegi 6. 
honved huszârezrednel a 2. osztâly parancs
nokâul; vegiil a kovetkezo szâzadosok: 
Kucak Milivoj, a nagykanizsai 20. es Tircz- 
ka Kâroly, a szegedi 5. honved gyalogezred
nel a fegyver- es lovesiigyi torzstiszt he- 
lyere.
Felmentetnek:

Garo Istvân, a soproni 18. honved gya
logezrednel letszâmfelett vezetett ezredes, 

koszegi honved kiegeszito parancsnok, 
egeszsegi tekintetbol, sajât kerelmere, to
vâbbâ Issekutz Antal desi 32. es homorod- 
szentpăli Szentpâly Gâbor brassoi 24. hon
ved gyalogezredbeli alezredesek elobbi 
egeszsegi tekintetbol, vegiil nagymâdai es | 
vârbogyai Bogyay Kornel debreceni 2. hon
ved huszârezredbeli ornagy sajât kerelme- i 
re, jelenlegi szolgâlati âllâsuk aloi.

Ăthelyeztetnek:
a kovetkezo alezredesek: 

draskoci es dolinai Draskoczy Istvân, a ko- 
tozsvâri 21. honved gyalogezredtol, a nagy- I 
szebeni 23. es Mayer Pâl, a miskolci 10. j 
honved gyalogezredtol, a szekesfehervâri 
17. honved gyalogezredhez, ezen ezredeknel 
kiilonleges alkalmazâsu torzstisztiil valo 
beosztâs es nepfolkelo parancsnokokkâ valo [ 
kinevezes mellett, Petrovic Emil, a sisaki 
27. honved gyalogezredtol, az osijeki 28. j 
honved gyalogezredhez a 2., peterfalvi j 
Molnâr Elek, a pozsonyi 13. honved gyalog
ezredtol, a lugosi 8. honved gyalogezredhez 
a 3., gomorpanyiti Bodo Pâl a lugosi 8. 
honved gyalogezredtol, a desi 32. honved 
gyalogezredhez a 2., Liposcak Peter, az osi
jeki 28. honved gyalogezredtol, a zagrebi 
25. honved gyalogezredhez az 1., Szta- 
vinszky Kâzmer, a kassai 9. honved gyalog
ezredtol, a budapesti 29. honved gyalog
ezredhez a 2. zâszloalj es Brokes Istvân, a 
kassai 5. honved huszârezredtol, a szegedi 
3. honved huszârezredhez a potkeret pa
rancsnokâul valo beosztâs mellett; tovâbbâ 
a kovetkezo ornagyok: Schranz Vilmos, a 
nagyszebeni 23. honved gyalogezredtol, a 
pozsonyi 13. honved gyalogezredhez a 2., 
Nagy Pâl, a munkâcsi 11. honved gyalog
ezredtol, a brassoi 24. honved gyalog
ezredhez a 2., melesi Barna Bela, a kolozs- 
vâri 21. honved gyalogezredtol, a munkâ
csi 11. honved gyalogezredhez a 3. zâszloalj 
parancsnokâul valo beosztâs, Maderspach 
Kâroly, a verseci 7. honved gyalogezredtol, 
a szabadkai 6. honved gyalogezredhez ku
lonleges alkalmazâsu torzstisztiil valo be
osztâs es nepfolkelo parancsnokkâ valo ki
nevezes, nagymegyeri Raics Kâroly, a nyit
rai 14. honved gyalogezredtol, a budapesti j 
30. honved gyalogezredhez a 3. zâszloalj j 
parancsnokâul valo beosztâs, Jâmbor Fe
renc, a budapesti 30. honved gyalogezredtol, 
a nyitrai 14. honved gyalogezredhez kiilon
leges alkalmazâsu torzstisztiil valo beosztâs 
es nepfolkelo parancsnokkâ valo kinevezes, 
Gonczy Gyorgy, a trencseni 15. honved 
gyalogezredtol, a nagyszebeni 23. honved 
gyalogezredhez fegyver- es lovesiigyi torzs
tisztiil es Zimmer Alajos, a szegedi 3. hon
ved huszârezredtol, a kassai 5. honved hu
szârezredhez a 2. osztâly parancsnokâul 
valo beosztâs mellett; azutân a kovetkezo 
szâzadosok: Namenyi Zsigmond, a nyitrai 
14. honved gyalogezredtol, a kolozsvâri 21. 
honved gyalogezredhez a potzâszloaljkeret 
parancsnokâul, Kutka Istvân, a brassoi 24. 
honved gyalogezredtol, a besztercebânyai 
16. es kiskolkedi Szabo Erno, a beszterce- 
bănyai 16. honved gyalogezredtol, a debre
ceni 3. honved gyalogezredhez a kiilonleges 
alkalmazâsu, vegiil dr. Balkay Dezso, a 
trencseni 15. honved gyalogezredtol, a lu
gosi 8. honved gyalogezredhez a fegyver- 
es lovesiigyi torzstiszt helyere valo beosz
tâs mellett.

Ăthelyeztetnek:
honved miiszaki tiizertisztekke: a kovet

kezo fegyvertâri miiszaki tisztek: Aberle 
Antal ezredes, Krompecher Jeno ornagy,' 
vajdahunyadi Duma Ârpâd szâzados, râ- 
doci Vârallyai-Boda Sândor szâzados, 
Krantz Emil szâzados, Reiter Jânos fo- 
hadnagy, Woita Elemer fohadnagy, Ats 
Zoltân fohadnagy es Loch Peter fohadnagy.

A nepfolkelesiigyi honved tisztek âllo- 
mânycsoportjâba: csepei Zoltân Denes, a 
kassai III. honved keriileti parancsnoksâg 
nyilvântartâsâban âllo, egyevi nepfolkeles- 
iigyi tiszti gyakorlati kiprobâlâșra a mis
kolci 10. honved gyalogezrednel beosztott 
nyugâllomânyu szâzados, a miskolci 10. 
nepfolkelo parancsnoksâghoz valo beosztâs 
mellett. Rang: 1908. mâjus 1. Sorol: a 
IX. rangosztâly 2. fizetesi fokozatâba 
(46/12 ev).

Locz Pâl alhadbiztos, a szegedi II. hon
ved keriileti hadbiztossâg âllomânyâbol, a 
budapesti I. honved keriileti hadbiztossâgâ- 
hoz; szedlicsnai Szilăgyi Gyula alhadbiztos, 
a kassai III. honved keriileti hadbiztossâg 
âllomânyâbol, a honvedelmi miniszterium 7. 
osztâlyâba; Horvâth Geza alhadbiztos a bu
dapesti I. honved keriileti hadbiztossâg âl
lomânyâbol, a szegedi II. honved keriilet 
hadbiztossâgâhoz es Dolinka Văzul, zagrebi 
25. honved gyalogezredbeli fohadnagy, a 
zagrebi VI. honved keriilet hadbiztossâgâ- 
tol, a kassai III. honved keriilet hadbiztos
sâgâhoz.
Nevvăltoztatâs:

Krausz Mor, szegedi 3. honved huszâr
ezredbeli tartalekos âllatorvosgyakornok- 
nak csalâdi nevet „Szekely"-re valo âtvâl- 
toztatâsa megengedtetett. Nevezett okmâ- 
nyai ehhez kepest kiigazitandok.

SZERKESZTfil îiZENETEK______.__________ .jM _ ;r>-ir\»r

R. G. Nagyvârad. Sajnâlatunkra nem va- 
gyunk ezidoszerint abban a helyzetben, 
hogy târcarovatot nyissunk, ertekes dolgo- 
zatât ennek folytân koszonettel visszakuld- 

'.tuk.
T. O. Budapest. Mivel kerdezoskodeseire 

a sziikseges felvilâgositâst lapunk zârtâig 
meg nem kaptuk, jdvo szămunkban vâla- 
szolunk.

K. M. Vâgsellye. Bâr feltett szândekunk 
hogy csak lapunk elofizetoinek kerdeseire 
vâîaszolunk ,ezuttal kivetelesen megis tu- 
datjuk, hogy a kerdezett tiszt jelenleg szâ- 
zadosi rendfokozatban van es a beszterce- 
hânyai 16. onved gyalogezredben szolgâl.

Tengereszet. A fiumei cs. es kir. hadiiten- 
gereszeti akademiâba valo felvetelrol szolo: 
„Felveteli feltetelteket“ magyar nyelven 
nyomtatott teljes kiadâsban 20 filter (vagy 
belyeg) bekiildese elleneben Grill Kârolly 
cegtol, Budapest (V., Dorottya-u. 2) es eset- 
leg a fiumei hadtengereszetî akademia pa- 
rancsnoksâgtol is beszerezheti. Egyben fel- 
hivjuk figyelimet a mai lapunkban — a ten- 
gereszjeKltek felvetele târgyâban — ko- 
zolt pâlyâzati hirdetmenyre ils.

K. J. A bekiîlddtt hir nines minden pikan. 
teria nelkiiî es sokan bizonyâra elvezettel



olvasnâk, mindazonâltal lapunk komolysâ- 
gâval es azzal az frânnyal, melyet betar- 
târii szândekozunk, bssze nem egyeztetheto 
es igy le sem kozolheto.

B. J. Nagybecskerek. A bekiildott kony- 
vet legkozelebbi szâmunkbian ismertetjuk. 
Szivesen karolunk fel minden olyan vâl- 
lălkozâst, mely katonatisztektol ered. En- 
rtclfogva igyekezni fogunk hozzâ nemet 
for cl i tot is âjânlani.

B. Gy. Kirâlyhida. Koszbnjiik a lap er- 
dokeben tett szives fâradozâsât. A Iove-, 
szetre vonatkozo kozlemenyeket minden- 
kor szivesen vessziik, kiilon rovatot azon- 
ban ezidoszerint nem nyithatunk.

;K. A. Bâlyok. Koszonjiik, hogy lapunk 
katonai tanâcsado rovatât a kozsegi jegy- 
zok szives figyelmebe ajânlani meltoztatik. 
Mindenesetre a tanâcs szerint jârunk el.

R. L. A videki dohânytozsdek szâmâra 
az Âltalânos Beszerzesi es Szâllitâsi R. T. 
kijldi ki lapunkat. Felajânlott szives koz- 
benjârâsât tehât sajnâl'âtunkra igenybe nem 
Vehetjuk.

Sz. L. Debrecen, L. K. Budapest, R. L. 
Zdmbor. Az elofizetok alâirâsi ivet koszo- 
nettel vettiik es lapunk ket elso peldânyât 
az osszes cimekre azonnal megkiildtiik. A 
tiszteletpeldânyokat âllandoan kuldjiik.

A szerkesztesert es kiadâsert
Dr. SZ1LAGYI LAJOS FELELoS.

A lăpot a „Kiiliigy_ Hadiigy" lapvăllalat
r.-t, adj a ki.

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

Kîszolgâlt tiszti szolgâlati 16. 171 cm. 
magas, herelt, sdrga, minden szolgdlat- 
ra alkalmas, rendkiviil megbizhato s 
nyugodt, Il eyes, jelenleg mint ddmalo 
Van haszndlatban, elado 1600 K-ert; 
megtekintheto Budapesten. a honved- 
huszdr lakanydban. Pdpp-Rdgânv szâ- 
zadOsnăl.

Egy io formâju. 170 cm. magas. 13 eves 
pej men elado. Bovebbet a cs. es kir. 6 
eZred ezredirodâjâban.

Poloskairtâst
jotăllăssal. Radio beeresz- 
test, acâlforgăcsolăst, festest, 
măzolăst, tapetozăst olcsdn văii al

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

Tiszteknek IO szăzalek engedmeny.

Telefon: Jozsef 32-28.

BENEDEK JENO
Hatos. enged. 

villanyvilâgităsi-, 
erdătviteli-, telefon-, 

csengS- es villămhârito- 
berendezesek vălla- 

lata, csîllărok 
gyări raktăra

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

Szepessegi văszon- es asztalnemii-gyărosok. 
Gyârtelepek: Kesmârk— Bussocz.
Foraktăr: Budapest, IV., Văci-utca 30|B. (E58:)

Ajânljuk kituno hirnevnek orvendo, sajăt 
gyărtmănyu szepessegi văszon-, asztal- 
nemți-, toriilkozo-, torlo-, ăgynemii, mat- 
răckelme-, zsebkendo- stb., stb. keszit- 
menyeinket nagy vălasztekban.—Tovăbbă 
szăllitunk korhăzaknak, intezeteknek, szăl- 
lodăknak, kăvehăzaknak, fiirdoknek stb. 
teljes berendezeseket a legelonyosebben.

F

........................ . ......
Fej moso-vizek, hajâpolo- 
szerek, onborotvâlo ke- 
sziilekek es borotvâk, fog- 
es szâjâpolo szerek, bel- 
es kiilfoldi illatszerek es 
kozmetikai cikkekraktăra

Parfumerie le Rosier

Danhovszky Istvan
illatszergyâros

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

sel Ujlahi-irogepek 
a legmodernebbek. Katonai 6s polgări hato- 
săgok kozkedvelt irog^ptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszăgszerte. Arjegyzek 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 

UJLUHI-IHOGEPTELEP Budapest« 
_ = 1897. 6ta az irogâpszakmâban. =====

Â KULUGY-HADUGY 
nyomdai eloâliitâsât a 

fam Nvoim 

HAVAS tS LEHNER

BUDAPEST VIII., NEMET-UTCA ll SZ.
■ vegzi. i -j

Adott esetben hivja fel 
a ceget ajânlattetelre.

TELEFON-SZÂM: JOZSEF 11-83.

Cimbalom

Szâmos kitiintetes j6 munkăârt.

Legujabb szabad. 
aczâlszerkezettel, 
râszletre îs. Cso- 
daeros,tiszta han- 
gu gramofon 
(beszâlogtp) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ: 
Fedâk Sân, Kirâly, 
Râzsa, Berezei, 

Bonoi, Caruso-t61 
Iegszebb lemezek 
2 korona 50 fillâr.

mesteiek hii 
utânzatai.

Fuvolăk, târogatdk, citerâk, hatmor I- 
kâk stb. Hurok. Javitâs muterem stb.

Mogyorossy Gyula
kir. szab. hangszergy.ăr, Budapest. VII., 

Răk6czi-ut 17. — ÂrjegyzSk ingyen.



J TELEFON-SZÂM 164-84. J

IDERKIT5 tS TBRSfl \
I I
I MTONil EGYEHRUH3HESZIT0 t
I ES 3NG0L FERFI-SZilBOSăBfl 1 
I *
f BUDAPEST IV, | 
*} KECSKEHIETI-UTCA 5. g

MARTON ALAJOS
CS. fiS KIR. UDVARI SZALLITO

BUDAPEST IV, VACI-UTCA 12.

WEH0NI E5 TflM
auaflrEsrir.BizELia-Ttni.

Zeiss- es Busch-fele prizmăs 
latcsovek. — Stopper-orâk. 
Automobil-szemuvegek stb. 

BUSCH-fElE HflTONai PRIZMflS LflTCSOUEH.

B or diszmtiăr ak es mtiipari cikkek raktăra.

Nagy vâlasztek kulonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglasok- es dijloveszetekre 
■wm alkalmas tiszteletdijakban. hmk

Elsorendd utib6r6ndok,berendezett s tires utitâskăk.

Toilette-necessairek.

Tiszti es civil nyeregszereli,
kocsiszsrszâm, borond 6s finom borăru nagy 
vălaszt6kban, vagy renders szerint keszit:

SCHMIDT M.
Budapest VIII, 
Rakoczi-ut 25.
-------------- Ărjegyzek ingyen. --------------

Misogo Sandor

cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

• • Telefonszâm: 916. ••

A MAGYAR FOLDRAJZI INTIiZET

V1LÂGATLASZA
95 fo 6s 190 mell6kt6rk6ppel, 130 tdrkeplapon,
130 000 helynevet tartalmazd n6vjegyzekkel.

Szerkesztik:
Kogutowicz Kâroly dr. es Littke Aurel dr.

flZ EGYETLEH MflGYQH HEZIflTLflSZ!
Ara fuzetekben K 50 —
Felborkotesben K 60 —

Kerjen mintaterkepet es prospektust!

MAGYAR F0LDRA3ZI IHTJZET R.-T.
BUDAPEST, V., RUDOLF-TER.


