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Erdely megerositese
Valoban vâltozatos idoket eliink. Min- 

dennap meghozza a maga erdekesseget. 
Emberek agyâban a legnagyszeriibb 
eszmek a legerthetetlenebb gondolato- 
kat kergetik, s ezek kipattannak az 
agybol ott es olyan formâban, hogv lâ- 
tâșâra vagy hallâsâra onkenteleniil 
megrâzkodunk: almodunk-e vagy eb- 
ren vagyunk.

Lewjabban: a kdzos tigyek tdrgya- 
lăsăra kikiilddtt orszâggyiilesi bizott- 
sdg nehavy tagja dllarni eroditeszettel 
foglalkozik es palem et publice agitdl 
Erdely megerositese mellett! Peldâjuk 
aztân annyira ragados, hogy mâr 
egyik megye tdrvenyhatosdga is dlldst 
foglalt ez. ugyben. Felos, egeszen elfe- 
lejtj.uk azt a hasznos bolcsesseget, hogy 
aki nem tud arabusul, ne is beszeljen 
az arabusul!

Erdelyt vagy sziikseges, megerosi- 
teni vagy nem; vagv lehet megerosite- 
ni, vagy nem.

Ha sziikseges megerositeni, erre kiil- 
politikai helyzetiink es katonai te- 
■kintetek dsztbnozhetnek. Amazt . csak 
a kuliigyminiszter, utobbit csak a had- 
iigyminiszter kepes megitelni. Mind- 
kettot vetkes mulasztas terhelne, es 
mindkettot vâd ala kellene helyezni, 
ha az âllamteriilet integritâsânak- vedel- 
mere a sziikseges elogondoskodasokat, 
eskiivel fogadott kotelessegiikhoz hiven 
meg nem tennek. De felelossegre kelle
ne vonni a vezerkar fdnoket is, ha vala- 
mely sziikseges allamerddite<re vonat- 
kozolag 0 Felsegenek idejeben javasla- 
tot nem tenne.

Kerdes azonban az is, how Erdelyt, 
vaw ai român hatart, meg lclict-e egy- 
âltalân eroditeni? Aligha csalatkozunk 
abban, hogv a delegâcios javaslattevok 
naigv zavarba jdnnenek. ha oket az al- 
lando erodites celjârol. terjedelmerol 
es âltalâban az alapismeretekbol kifag- 
gatnânk. Erre a feltevesrc kiilonosen 
feljogosit benniinket az a koriilmeny, 
how Tirolhoz haspnlitgatjâk Erdelyt, 
jdllehet a ket orszâgresz fdldrajzi es 
egyeb viszonvai annyira kiildnbdzok, 
hogy az eroditesek letesitesenek vagy 
nem letesitesenek kerdesenel egymâs- 
sal kapcsolatba se hozhatok.

Nagyon is problematikus • kerdes: 
sziikseges'-e, lehet-e Erdelyt megerosi
teni es ha igen: hoi es mikepen es mibol.

Âllando erdditest csak az - elorelât- 
hato hadszintereken 6s csak ott letesi- 
tenek az allamok, ahol valamelw kato
nai szempontbol kiildnosen fontos hely 

ellenallo erejet kell fokozni; csak azo- 
kat a helyeket eroditik meg, amelyeket 
a sajât hadseregiinknek vagy ha.ioha- 
dunknak a hadmiiveletek bevezetese, 
vegrehajtâsa es biztositâsa vegett fel- 
tetleniil birnia kell.

Mindezeket kiszemelni a hadvezeto- 
seg hivatott es jaj! volna annak az or- 
szâgnak, hol ezt maguk a nepkepvise- 
lok, maga a torvenyhozâs tenne.

A megerositendo helyek kiszemele- 
sere az impulzus csak a hadvezetoseg- 
tdl indulhat ki, mert csak az kepes va- 
lamely erddites sziikseges vagy sziik- 
segtelen voltârol szakszerii birâlatot 
mondani.

Nem akarjuk a parlamenti ellenorzes 
es a miniszteri felelosseg szent es sert- 
hetetlen elveit ketsegbevonni, de meg- 
gydzddesiink, hogv nyilvânos parla
menti vitâba sem Erdelynek, sem mas 
teriiletnek a megerositese nem valo.

Az ilyen vitâk haszontalanok, ered- 
menytelenek, a kerdezoskddesekre se a 
hadiigyminiszter, se a kiiliigyminiszter 
erdemileg nem vâlaszolhat, hallgatâsu- 
kat tiltjâk a magasabb âllami erdekek; 
maga a ja.vaslat, a lârma azonban 
rnessze elhallatszik, a kiilfolddn elenk 
visszhangot es reakeiot is sziil.

0 hiiliigyminisztEr es a parlamenti 
eIIeiMs.

Irta: Foldes Artur dr.
A kiiliigyeket minden âllamban lehe- 

toleg diktatorikus hatalommal kezeli 
az âllamfo, illetoleg dignitariusai: a kiil
iigyminiszter. Ez a tetei ep ugv tiszte- 
letben âll a deszpotikus Oroszorszâg- 
ban, mint a szabadsâg sziilofoldjen: 
Franciaorszâgban. Ez ellen doctrinar 
tuddsok ervelhetnek es âgâlhatnak. de 
azert megis gyakorlati politikusok 
elott ez a termeszetes es logikus âlla- 
pot. Es bâr a modern parlamentârizmus 
kivetelt nem ismer; megis imminens 
hatalmi es nemzeti eleterdekek kovete- 
lik, hogy ellenorzesi jogât a parlament 
a kiiliigygyel szemben ovatosan es 
iigyesen, tapintatosan es simâm gyako- 
rolja. Sot a hoi a torvenv betiije nem 
disztingvâl, meg ott is lepjen eloterbe a 
magasabb âllamferfiui feleldssegerzet!

A diplomâcia nem egyeb, mint a be- 
ke hâboruja! Itt nines soha se megâllâs, 
se pihenes. E titâni kiizdelmek gyoztes 
gloriaja nem fonodik rdgton a ‘ vdzer 
homlokâra. A dontd' biro â tdrtenelem, 
amely azonban neha csak evtizedek 

mulva hallatja megfelebbezhetetlen itd- 
letet, addig pedig âll a hare az egeSz 
vonalon! Ha kardok nem is villognak, 
puskâk nem ropognak es ha nem is 
bombdl ezernvi âgyutorok; azert megis 
szemben âll halâlos elszântsâggal az el- 
lenfelek legioja es a tâborokban ki-be- 
jâr a kemek csapata. Titkokat, jovo ter- 
veket kemlel mindegyik es ha a diplo
mâcia iigyetlen sakkhuzâsait kozelrdl 
kileshetik, ugv igen konnyen vercsapo- 
lâs nelkiil is elverezhet a nemzet.

Mint minden hadjaratot, ugw a diplo
mâcia csatâit is nemesak logikus esz, 
hanem a taktikai elorelătâs is vezeti. 
A haditervet titokban szovik es megle- 
petesszeriien vegrehajtjâk. Csak pa- 
rancsszavak hangzanak, de maga a cel 
titokban marad, mert csak igv lehet el- 
erni azt, hogv az ellenfel csak a befeje- 
zett hâboru utân tud.ia meg: mit vesz- 
tett îbldben. gazdasâgi ertekben, tekin- 
telvben es hatalomban.

Ha kiiit az igazi hâboru: a parlament 
felfiiggeszti tanâcskozâsait. Mikor a 
tettek beszelnek, akkor el kell hallgat- 
nia a — beszednek. Mikor arrol van szo. 
hogy gvors cselekvessel, bâtorsâggal 
es tul erovel gyozelmet arassunk; csak 
egy fej gondolkczhat; mert a millionyi 
ember-testnek verekednie kell! A dip
lomâcia sakktâblâjân is csak egy fej 
sakkozhat! Kirâly, vezer, ep ugv mint 
a huszâr, vagy a paraszt ennek az egy 
fejnek engedelmeskedik. Vitâzni a tak.- 
tikai huzâsok ide.ieben nem lehet, mert 
meghallja az — ellenseg. A kritika han- 
gos szoval csak akkor eled, mikor fe- 
iiink koronâ.ia lehullik. Ha mâttât kâp- 
tunk, akkor orditsunk; sot meg akkor 
is lehet, sot kell a hibâkra râmutatni, 
ha a mattot mi adtuk. . . De a mig fo- 
lyik a beke âdâz hâboruia: hallgassunk, 
szivszorongva figyeljuk es dmgkoljunk 
az eletiinkert, a gyozelemert.

A magyar-osztrâk monarchia kiil- 
iigyminisztere. hogy ert-e a nemzet- 
kozi sakk.iâtekhoz: azt megbirâlni joga 
van a magyar es osztrâk parlamentek 
orszâgos bizottsâgainak: a delegâciok- 
nak. De ezt a jogât a delegâcio csak a 
bevegzett sakkjâtszmâkra gyakorolja. 
Ezeknek mâr nem ârt. ha konstatâljâk, 
hogy a 16 Szkutarinâl rosszul uigrott, 
vaw Szalonikitol —- elugrott es hogy 
kâr volt a semlegesseig- mellett lândzsât 
torni, mert a lândzsa tenyleg eltorott 
es iw mâr nem volt mivel orizni a 
megbol'dogult semlegesseget,

Maga a kiiliigyminiszter is nyugod- 
tan es a kotelessegteljesites lelkinyugal- 
mâval vârja az ellenorzes porolycsapâ- 

lejtj.uk


sail. Hogy. a rrtultert — a sikerekert es 
balsikerekert; a tevedesekert es hibâk- 
ert — vâllalja a felelosseget: azt bebi- 
zonyitotta a Voroskonvv kozzetetelevel.

A Voroskonyv ezt harsogja:
— Itt az iras: olvassatok! A mit tet- 

tem: ezert tettem. Amiben sikerem van: 
benne van; amiben tevedtem es hibâz- 
tam: az is benne van. Joban-rosszban 
emberfeletti kiizdelemmel megâllottam. 
Ereztem magam mellett a vilâgtortene- 
lem. szâmonkero szeket es merleget. 
Raiiltem es megmerettem. Ember va- 
gyok: ez az erosegem es a gyengese- 
gem. A mi volt: az elmult; de amit el- 
vitt: azt meg visszahozom. Szavazza- 
nak bizalmat, vagy itelkezzenek: en 
mindenkor tudni fogom: mi a kbteles- 
segem ... De u.i jâtekaimat ne bânt- 
sâk; csak nezzek, figyeljek es talan igy 
is eltalâljâk. hogv azert jâtszom tovâ^h, 
hogy a regi vesztesegeket helyreiissem 
es u.i gyozelmekkel a regi bukâsokat el- 
temessem . . .

Ezt talan nem mondja igy el a kiil- 
iigyminiszter; de ha a delegatus urak 
kivâncsi kerdeseire nem vâlaszol. ugy 
ezert nem vâlaszol.

A delegâcio iilesterme nem zârtkdrii 
târsaskdr. Ott nemcsak fiilei, de Mar- 
conigrammjai is vannak a falnak! A 
kerdezot magyarul Anoonyinak vavy 
Kârolvinak hivjâk; am a feleletre vâ
rât oroszul — zsebeben a budapesti te- 
legrammal —- a szentpetervâri cari pa- 
lotâba hivjâk. Es mert meg nehâny na- 
pig Budapest az europai diplomâcia 
kozpontja; azert Budapest meg nem le- 
het a diplomâcia nemzetkozi telefon- 
kozpontja . . .

Petervârott, Bukarestben, Belgrâd- 
ban mohon es folyton kiâltjâk: Hallo! 
Hallo! De azert a kozpont igen helyesen 
cselekszik, (ha ugyan ebben a delegâtus 
urak meg nem akadâlyozzâk) ha azt 
vâlaszolja:

A kiiliigyminiszter mâssal es rnasrol 
beszel, mint a jovendo kulpolitikai sakk- 
huzâsokrol . . .

Tisztjeink molesztâlăsa Mnctben.
Tobb izben panasz meriilt fel amiatt, 

hogyha tisztjeink Velencebe rânduit ak 
at es katonatiszti voltukat szabdly- 
szeriien bejelentettek, az olasz katonai 
es renddri hatosdgok reszerol kiilonfele 
molesztăldsoknak voltak kiteve. Az dl- 
lando megfigyeles es az dllando kiseret 
kellemetlensegeitdl csak ugy szabadul- 
hattak meg a magyar es az osztrâk 
tisztek, ha foglalkozdsukat elhallgattdk 
es a kbtelezo jelentkezeseket szandeko- 
san elhagytâk. Ennek a szbvetseges 
tdrshoz nem illo bardtsâgtalan viszony- 
nak most vege lesz, olasz reszrol tobbe 
tisztjeink molesztâlva nem lesznek s er- 
rdl a hadsereg tisztikardt rendeletileg 
is ertesiteni fogjdk.

Ez a hir a ket ăllam kozti barați vi- 
szony orvendetes javulâsânak ketsegte- 
len bizonyitekdul tekinthetd.

9 monarchia penziigyi hadMszilltstgc, 
mozgdsitâsa ts hadviseltse.*

Olyaij idqben, amikor a nenjzetkozi po- 
litika osszes jelzokeszulekei eros nyugta-’ 
lansâgot mutatnak, a penziigyi hadi ke- ne. Valoșzinu azonban, hogy ket front el- 
'szu'lltseg, (amelyen a jovo hâboruk sorsa 
nagy mertekben fog eldolni,) az âllamok 
mertekado koreinek elsorendii gondja kell; 
hogy legyen.

Ezert szâmitiiat dr. Hantos Elemer mun- 
kâja, amelyet monarchiânk penziigyi had- 
kesziiltsegerol, mozgositâsârol es hadvise- 
leserol irt es amelyet a Magyar Tudomâ- 
nyos Akademia pâlyadijjal tiintetett ki. a 
legnagyobb erdeklodesre.

A katonai kesziiltseg. mozgositâs es had- 
visel.es het pecsettel orzott titok. holott 
penziigyi kisero jelnesegeik a legnagyobb 
nyilvânossâgot igenylik, hogy a gazdasâgi 
elet minden eshetosegere berendezkedhes- 
sek, ovhassa es oktathassa azt a szâmos 
elemet es tenyezot, amely a penziigyi ke- 
sziiltseg szempontjâbol tekintetbe jon, al- 
kalmazhașsa azokat a veszjelzoket es biz- 
tonsâgi szellentyiiket, amelyek igenybeve- 
telere sor kerulhet. Rovidlâto titkolodzâs, 
'felenk leplezgetes ugyanugy megboszul-

leni kiizdelmiinkben sem fog 2 millio kato- 
nânâl nagyobb tomegek igenybevetele 
.sziiksegesse vâlni, miert-is a monarchia 
hâborus sziiksegtetet naponta 12 rtiillfo 
koronâra, havonta 360 millio koronâra 
tehetjiik. Keriiljon sor a tengereszet moz- 
gositâsâra is, ugy ezen kiadâsok, 20 ezer 
fonyi âllomânyt feltetelezve, 12 korona na
pi kiadâs mellett naponta 240 ezer koro
nât, havonta 7 millio 200 ezer koronât tesz- 
nek ki. Ezek a szâmok mind csak a szoro- 
san vett havi kdltsegeket foglaljâk maguk- 
ban, amelyeket a mozgositâs rendkiviili 
koltsegei es a hâboru egyeb sziiksegletei es 
vesztesegei lenyegesen szaporitanak. Bâr- 
hogy szâmitsunk is, annyi bizonyos, hogy 
a jovo hâboruja minden kisero jelensege- 
vel valosâggal merhetetlen igenyeket fog 
tâmasztani penz es tokegazdasâgunkkal 
szemben.

Szerzo miivenek negyedik reszeben a 
____  nagyhatalmak katonai ke.sziilt- 

hatja magât, mint a tulfiitott optimizmus, sege t târgyalja bekeben es hâboruban. A

azert sziikse- 
elokesziiletek

megrajzolâsa

| vagy a gondatlan nemtorodomseg.
Dr. Hantos Elemer bâtor kezzel es az el- 

meleti es gyakorlati kozgazdâsz teljes fel- 
szereltsegevel nyul hozzâ a kerdeshez.

Miivenek elso reszeben amonarchia 
jovo hâbor ujânak eshetosegeirol be- 

I szek Ezeknek megâllapitâsa 
i ges, hogy a bekeben teendo
mervet megszabhassa.

A jovo hâboru kepenek
utân a jovo hâborujânak kozgaz
dasâgi hatâsait ismerteti. A hâboru 
es kozgazdasâgi utjai hol egymâs mellett 
haladnak, hol meg keresztezik egymâst. 
.Elokesziileteiben a hâboru elomozditja es 
tdkeletesiti a kozgazdasâg szâmos vivmâ- 
nyât, kiitonbsen a hadsereg ellâtâsa, elel- 
mezese. felfegyverkezese koriil. Ennyiben 

I gazdasâgi elet es hâboru kozos utakon ha
ladnak elore. Mihelyt azonban a hâboru ki- 
vitelre keriil, csak egy torvenyt, csak egy 
erdeket ismer: a hadi cel leheto gyors el- 
ereset. Kozgazdasâgi ervek csak annyiban 
jonnek tekintetbe, amennyiben a hadi cel 
megkdveteli vagy legalâbb megengedi. Itt 
tehât nagyon is elvâlnak utjaik. Amikor a 
hadi cel eleretett, ismet jogâba lep a koz
gazdasâgi erdek, meg pedig ujult crovel 
fokozott energiâval legtobbszor nemcsak a 
gyoztes, hanem a legyozdtt reszen is.

A penziigyi kesziiltseg fogalma es merve 
szorosan osszefiiggven azzal a kerdessel, 
mekkorâk lesznek a jovo hâbo
ru koltsegei, szerzo kiilon fejezetet 
szentel annak a problemânaik. A nehezse- 
gek, amelyek egy jovobeli hâboru resztve- 
voinek szinhelyenek es tartamânak talâl- 
gatâsa koriil felmeriilnek, fokozodnak ak- 
kor, midon ezen ismeretlen tenyezok ere- 
dojenek szâmbeli hatâst, anyagi jelento- 
seget kutatjuk.

Meg ha pusztân monarchiânk esetle- 
ges hâborus kiadâsait kutatjuk, itt is tâg

, * Kivonat Dr. Hantos Elemer orsz. kep-
viselonek a Magy. Tud. Akademia Levay- 
dijăval jutalmazott nuivebol.

tere nyilik a kombinâcioknak. Felteve, 
hogy olyan hăborura keriilne sor, amely- 
ben a monarchia dsszes kikepzett katonâi- 
nak mozgositâsa vâlnek sziiksegesse es 
ezek szâmât 2,860.000-ben vessziik fel, ak- 
kor ez naponta 17,160.000 koronât igenyej-

monarchia fegyveres erejenek fejlodese 
csak az 1912-ben elfogadott katonai javas- 

I latokkal es hajohadunk korszerii kiepite- 
i sevei jutott uj mederbe. A vederoreform 
j>vegrehajtâsâval 1917-ben hadseregiink be- 
keletszâma 480.000 ember, hadseregiink 
Ietszâma hâboru eseten 2.860.000 ember. A 
monarchia katonai bekeâllomânya a hadi- 
tengereszetet es a ket honvedseget is ide- 
szâmitva, jelenleg a lakossăg 0.85 szâza- 
leka, a vederoreiorm teljes vegrehajtâsa 
utân pedig 1.04 szâzaleka lesz.

A nagyhatalmak katonai kesziiltsegenek 
vizsgâlata utân ezen kesziiltseg ter- 
hei es hatâsuk az egyes â 11 am- 
hâztartâsok helyzetere keriil 
szoba. Az igazsâg, hogy a, hadviseleshez 
penz es ujra csak penz kell, maholnap 
avult kozhely lesz, mivel a beke, a fegyve
res beke az, amely tobb penzt nyel el„ 
mint hajdan a hâborus mesterseg. A mon
archia hadiigyi kiadâsai, a hadsereget, a 
haditengereszetet es a ket honvedseget be- 
leertve 1913-ban 745.512.640 koronât tettek 
ki. Olaszorszâg koriilbelul ugyanennyi Urât 
koltott, mig Nemetorszâg ugyanazort ido 
alatt kozel mâsfel milliârd mârkât. A hâr- 
mas-szovetseg katonai budgetje 1913-ban 
3.216 millio korona koriil volt, mig a hâr- 
mas entente-e 5,834 millio koronât tett ki. 
Kerek 9 milliârd koronât koltott ezek sze- 
rint a hat nagyhatalom egy esztendo alatt 
fegyverkezesre. Adjuk hozzâ ezekhez a ki- 
sebb hataimak kiadâsait s azt lâtjuk, hogy 
Europa evenkent 12 milliârd korona bizto- 
sitâsi dijat fizet a beke fenntartâsâert. Eh- 
hez jârulnak a kozgazdasâg vesztesegei, 
amelyet 4 millio munkaeros ferfinak a pol- 
gâri keresettbl valo elvonâsa okoz, ami el- 
maradt kozgazdasâgi produkcio cimen meg - 
4 milliârd koronât ielent. Az europai âlla- 
moknak eszerint a katonasâg evenkent 16 
milliârdba keriil, ami 4 szâzalekkal tokâ- 
sitve 400.000 millio korona tokeveszteseget 
ielent. Ebbol a monarchiâra kozel 35 mil
liârd korona tokeveszteseg esik. Terme- 

I szetes, hogy ezek a nagy katonai sziikseg-

visel.es


letek nem maradtak hatâs nelkiil a nionar- ronât fog kitenni. Kozel ennyire becsiilhe- 
chia ket âllamainak hâztărtâsâra. A monar- < to a kereskedelemnek es iparnak indokolt . . . > n. • •• .1 1 _1_  A „ .'4-d r-r» n 1 An bl Ak/-\ri M'O 1 lznnigenye a mozgdsitâssal es hâboruval kap

csolatosan. Az ijedtsegi sziiksegletet na- 
gyon nehez megbecsiilni. Szomoru tapasz- 
talat az, amelyet 1912. oktobereben a bal- 
kân hâboru kitdresekor szereztiink. A mon
archia tobb reszen, kiilonosen Galiciâban, 

egyes jovedeki adok (fdldado, hâzado), me- Bukovinâban. Tirolban es Csehorszâgban 
lyeknek kulcsa epen a jdvede'.emadora va- valosâgos riadalom tort ki, a kozonseg 
16 tekintettel leszâllittatott, ezen mersekel- megostromolta a penzintezeteket, hogy be
tebb adotetel'ekkel eletbeleptek, anelkul, teteit kiszedje es otthon orizze. Ausztriâban 
hogy sziikseges korrolâriumok a jdvede
lemado ervenyesiilhene. Ausztriâban az 
1906. evi nagy szemelyes addjdvedelmi 
adoreform ota az utazâsi jegyado behoza- 
talân es a cukor es szeszado jelentektelen 
felemelesen kiviil adoiigyi teren szinten 
nem tortent semmi. A maradisâg kovetkez-1 esztenddben a monarchiâra borult,

chia mindket âllama jovedelmeinek emele- 
se celjabol adoreformokra szorult volna. 
Eheiyett nâ’Iunk az. 1909. evi adoreform 
vegrehajtâsa es azzal kapcsolatosan az âl- 
talânos jdvedelemado meghonositâsa bi- 
zonytalan idore elhalasztatott. Sot mi tobb,

keszlete, amely a dolpg termeszet'enel fog
va hirtelen tetszes szerint nem szapo- 
rithato, amely a fedezeti szabâlyok âltal 
van korlâtozva. A ketto eredoje adja a 
bank teljesitokepesseget penziigyi mozgo- 
sitâs eseten.

Jegybankunk teljesitbkepessege mai fe
dezeti politikâja mellett is nagy es a bank- 
vezetosegeknek a hâboru elotti iigyes mii- 
veletei âltal meg fokozhato. Mindez amellett 
szol, hogy a vâlsâg szilksegleteivel ban- 
kunk meg fog birkozni, ha kell jegyforgal- 
munk vegsd megfeszitese ârân is. Miutân 

(azonban a valuta epsegenek fenntartâsa es 
kiilonosen a kozonseg nyugalmânak meg- 
ovâsa erdekeben sohasem celszerii a bank- 
jegyforgalmat a torvenyileg megengedett 
legszelso hatârig kiterjeszteni, indokolt 
volna olyan torvenyes rendelkezes, amely- 
nel fogva a mozgositâs elrendelesekor es 
a hâboru tartamâra a bank a forgalommal 
kedvezobb fedezeti rendszerre tegye at. A 
nemet birodalmi bank jegyei 33‘L szâza- 
lekkal vannak arannyal fedezve, vagyis 
egyenlo erckeszlet mellett egy dtoddel tobb 
bankjegyet bocsâjthat ki, mint jegyban
kunk. Nâlunk is kivânatos volna, hogy a 
ket torvenyhozâs a ket kormânyt, vagy 
magât a bankot felhatalmazza arra, hogy 
rendkiviili âllâspontok bekovetkezesevel 
az evi fedezet ne 40 szâzalek, hanem csu- 
pân 33‘L szâzalek legyen. Hasonlo rendel- 
kezesek kiveteles esetekre elofordulnak 
Lmâs âllamokban is.

Ugyancsak lenyegesen konnyitene penz-> 
iigyi mozgositâsunkat, ha a bank deviza 
keszleteben a nemet bankpiacokra szolo, 
avagy vâltok helyett a hârmas entente pia- 
caira cimzett vâltokat tartana nagyobb 
mennyisegben. A keszfizetesek kerdesei- 
nek ismert rendezese reven jegybankunknâl 
az aranyfizetesek felfiiggesztese nem lesz 
sziikseges. A bankkimutatâsok nyilvânos- 
sâgânak felfiiggesztese ellenben nem segi- 
tene a bank statusân, csak arra volna al- 
kalmas, hogy a bizalmatllansâgot tâplâlja, a 
fejetlenseget ndvelje, a gazdasâgi elet lap- 
jait erosebben megingassa. Mâr pedig a 
bizalmatlansâg es felelem momentumai 
azok, amelyek a hâborus vâlsâg elso nap- 
jaiban a legnagyobb pusztitâsokat okoztâk. 
Mennel inkâbb sikeriil ezeket az elemeket 
kikiiszobolni, az âltalânos bizalmatlansâg 
idoszakât megroviditeni, annâl enyhebb 
lesz a vâlsâg lefolyâsa. A penziigyi moz- 
gositâs rendkiviili sziiksegleteit kiilonosen 
a gyors katonai mozgositâs fogja csokken- 
teni.

Felteve, hogy a penziigyi mozgositâs 
gondosan van elokeszitve. a hadvezetoseg 
takarekoskodik, a nep az elso ijedtsegben 
fejet nem veszti s a hadi szerencse csak 
nemileg is kedvez a mon arc h i a p enz- 
Ugyi hadviselese el fog lehetni a 
monarchia mâsfelszâzados hadi tortenetc- 
ben rendszerre vâlt ketsegbeesett es ket- 
segbeejtd eszkozok igenybevetele nelkiil. 
Sokfele az ut, amelyen a 
segeit eloteremteni lehet. 
hâboru elso sziiksegleteit 
fedezni. Nâlunk azonban

tobb mint fel milliârd koronât, nâlunk kd- 
zel annyit nyelt el a sârga veszedelem, a 
mely az aranyat elbujtatta, oriâsi kârâra a 
kozgazdasâgnak. A betetfelmondâsokat so- 
ron kovettek a hitelfelmondâsok es fizetes- 
keptelensegek es a vâlsâg, amely az utolso 

..................., nagy 
menyei rejtett es nyilt âllamhăztartâsi hiâ- reszben ezeknek a felelmi tartalekolâsok- 
nyok, amelyeket a kedvezd gazdasâgi kon- nak kovetkezmenye. amelyek minden ko- 
junkturâk sem tudtak egeszen ellensulyoz- moly ok nelkiil vontâk el a tokeket rendel- 
ni. A ket âllam adossâgai ndttdn-ndnek. tetesi helyeiktol, gyengitettek az âltalânos 
Ausztria az utolso evtizedben nap-nap mel- fizetesi alapot s megingattâk mindenki bi- 
lett egy-egy millio korona uj adossâgot zalmât mindenki ellen Az ijedtsegi sziikseg- 
csinâlt. A feltetelek, amelyek mellett ietek enyhitesenek modozatai foleg psychi- 
a monarchia âllamai ezt teszik. nem • kai eszkozok, a kormânynak es a sajtonak 
mondhatok kedvezoknek. Az utolso evek felvilâgosito es megnyugtato szolgâlata. De 
rossz penzviszonyai miatt a monarchia j 
mindket orszâga hitelgazdâlkodâsa typu- ■ 
săul a penztâri jegyeket vâlasztotta. A 
magyar penziigyminiszterek 1910. ota nem 
kevesebb, mint 525 milliot bocsâjtottak ki. 
az osztrâk penziigyminiszterek kozel eny- 
nyit. Egyik kormâny sem volt abban a 
helyzetben, hogy lejâratkor visszafizethes- 
se. Mindebbol kitiinik, hogy a monarchia 
mindket âllama penziigyi egyensulyânak 
veszelyeztetese nelkiil alapos penziigyi re- 
formok hiânyâban sokâig el nem lehet.

E tekintetben csak az sZolgâlhat viga- 
szul, hogy a tobbi europai nagyhatalmak 
âllamhâztartâsaira az utolso evekben egy
re fokozodo katonai terhek hasonlo hatâs- 
sal voltak.

Penziigyi kesziiltsegiink âllapotât beke 
idejen vizsgâlva, azt talâljuk, hogy a ket 
âllam nemzeti vâgyânak eroteljes szaporo- 
dâsa, âllamhâztartâsunk eddigi egyensulya 
biztato jelenseg a monarchia ellenâlloke- 
pessegere. Viszbnt folytonos adossâgcsinâ- 
Iasunk es a torlesztesek teljes elhanyago- 
lâsa ârnyekot vet penziigyi politikânkra. 
Csekk es giroforgalmunk fejlettsege beke 
idejere sem kielegito. Penzpiacunk kiilfoldi 
tâmaszokra nem szâmithat. Tozsdeink el- 
lenâllokepessege a haza ozdnlo ertekek ' J13}6- A felsorolt eszkozdknel azonban sok- 
nagy tomegevel szemben csekely. Hitel-'.............................
szervezetiink ugyan megfelel a nyugodt 
gazdasâgi elet igenyeinek, de a finom me- 
chanizmusa a hâboru megrâzkodtatâsaival 
szemben nincsen elegge acelozva. Minden 
nehezsegek felett diadalmasan fogja meg- 
âllani helyet kozos jegybankunk, mint ha- 
dibank az âllam es a kozgazdasâg javâra. 
Az âllam bankja es a bankok bankja a ve- 
szely orâjâban nagy keszleteivel es kony- 
nyebb mozgâsâval megnyugtatdlag fog be- 
lenyulni az orszâg kozgazdasâgâba, ami 
a helyzet higgadtabb megiteleset fogja 
eredmenyezni.

A monarchia penziigyi keszenlete moz
gositâs eseten Sok tenyezo osszemii- 
kodesetdl fiigg. A monarchia âllamainak 
tenyleges sziikseglete a hadrakeles elso 6 
heteben kiildnbdzo ajapokon megejtett 
szâmitâsok szerint koriilbeliil 1 milliârd ko-

a penzintezetek is lenyegesen hozzâjârul- 
hatnak a hâborus veszelyek âltal eloidezett I 
runok csokkentesehez. Ha a reszben kep- 
zelt, reszben tulbecsiilt veszelyek folytân | 
az ijedtsegi sziikseglet oly arânyokat bit, I 
hogy sem az âllam, sem a penzintezetek, 
nem birnak megbirkozni vele, akkor indo- i 
koltak lehetnek a moratoriumok, amelyek- 
nel fogva az âllam a penzbeli kovetelesek 
ervenyesiteset bizonyos idore eltilthatja.

Az ijedtsegi sziiksegletek mellett az al
lam es a kozgazdasâg valosâgos igenyei- 
nek kielegitesere hadi kincs nemleteben el- 
sdsorban a penztâri keszletek jonnek te- 
kintetbe, amelyeket az âllamhâztartâs he- 
lyes vezetese mellett a ket âllam penziigy- 
miniszere’ e-' jo gazdâlkodâs mellett a ko- 
zos hadiigyminiszter, beke idejen elorelâto 
gondoskodâssal kell. hogy felhalmozzon. A 
penztâri keszletek felhasznâlâsân kiviil az 
âllami sziiksegletek kielegitesenek primitiv 
modja a bekekoltsegvetesek egyes tetelei- 
nek felfiiggesztese es a hâboru celjaira for- 
ditâsa. A monarchia ket âllamânak ot es fel 
milliârd koronât meghalado koltsegvetesei- 
ben szâmos oly tetelt talâlunk. amely hâ
boru alatt minden hâtrâny nelkiil vissza- 
tarthato, vagy egyâltalân nem is folyosit-

1 kal jelentosebbek azok a termeszetben 
szolgâltatâsok, amelyek a hadra kelt sereg 
miikodesehez a hadviseles erdekeben az 
orszâg polgâraitol, testiiletektol, kozsegek- 

I tol, igenybe vehetok. A monarchia kozse- 
geinek es lakossâgânak kotelezettseget 
ezen szemelyi es dologi szolgâltatâsokra 
az osztrâk 1912. december 26-iki (betref- 
fend die Kriegsleistungen) es a ma’-yar 
1912. evi LXVIII, t.-c. âllapitja meg

A hâborus izgalom elso heteiben az al
lam es a magângazdasâgok penziigyi sziik- 
segleteinek legfobb tâmasza es vegso for- 
râsa a jegybank. Ellene irânyul elsosorban 
az egesz kereskedoi es penziigyi vilâg ost- 
roma. Kerdes, hogyan megy vegbe a mi ko- 
zos jegybankunk hadi akcioja, mino teret 
bir el es mekkora megterhelesnek szabad 
kitenni?

Az akcio egyik tenyezdje a bank erc-

hadviseles kolt- 
Legideâliisabb a 
a hadi , kincsbol 

e tekintetben 
hiănyzik a megfeleld gondoskodâs. A ket 
penziigyminiszter penztârkeszletei tehet- 
nek ugyan azt. a szolgâlatot, amelyet a 
hadi kincs, de ezen tartalekok lete es nagy- 
sâga sem nem kozismert, sem nem hatâ- 
rozott es igy hiânyzik beloliik az a meg-



nyugtato momentum, amely viharos idok- 
ben a kozgazdasâg legnagyobb tâmaszât 
alkotja. Bârmekkorăk legyenek is a penz- 
târi keszletek, a hâboru kiitoreset koveto 
riâda'Iomban es forgalmi fennalkadasban 
szukseg van olyan hitelberendezesekre, a 
melyek a hâborus vâlsâg idejen a hitel- 
nyujtâst lehetove teszik es ezzel az ertek- 
papirok es âruk hirtelen âreseset megaka- 
dâlyozzâk. A jovo hâborujâban ezit a sze- 
repet a hadi kblcsonpenztârak fogjâk be- 
tolteni. Az utolso esztendo izgalmai, ârfo- 
lyamhanyatlâsai tanulsâgul szolgalhatnak 
ârra, hogy nâlunk milyen fontossâga lesz 
a hadi kolcsonpenztârak intezmenyenek. 
Sajnos, semmi jel sem mutat arra, hogy 
vezetokoreink komolyan foglalkoznanak a 
kerdessel.

A hadviseles tartosabb igenyei csak ha
di adok es hadi kolcsbnok utjân lesznek elo- 
teremthetok. A monarchia jovo hâborujâ
ban a jelenlegi politikai tagozodâs fenma- 
radâsa eseten Europa ket legnagyobb 
penzforrâsa Franciaorszâg es Anglia, zar
va lesz elottiink. Szovetsegesiink, Nemet- 
orszâg, sajât sziiksegleteinek fedezesevel 
lesz elfoglalVa, ugy hogy mi Belgium, Hol
land, Svâjc es az Egyesiilt Allamok toke- 
piacaira lesziink râutalva. Kerdes azonban, 
hogy semlegessegi szempontok ezeket az 
alTamokat nem fogjak-e feszelyezni s ha ez 
nem, talân a felelem, hogy a hâboru olyan 
terjedelmet olthet, amely semleges âlla- 
mokat is onvedelemre kenyszerit.

Ha az âllamok hitele teljesen kimeriil, 
vagy a donto vereseggel megsziinik es a 
kormânyok kolcsont egyâltalân nem, vagy 
csak megalâzo feltetelek mellett kothet- 
nek, az adoteher sulyosbitâsa pedig meg 
nagyobb veszellyel fenyegetne es az alia- 
mi javak is csak ropant veszteseggel tehe- 
toik penzze, akkor a vegso szukseg a pa- 
pirpenznek is megadja a jogosultsâg kel- 
jeket. A monarchia oszes hâboruit a het 
eves haborutdl 1866-ig papir alapon kiizdotte 
vegig. A penziigyi hadviseles eszkozei ko- 
ziil ez nyujtja a leggyorsabb segelyt, de 

ymegis a legveszelyesebb mod, amely su- 
lyos es fontos gazdasâgi bajokkal jar.

A penziigyi hadviseles gondjai megsziin- 
nek abban a pillanatban, ha a monarchia 
ellenfelet megfelelo hadi kârpotlâs fizete- 
sere tudja kenyszeriteni. A hadi kârpotlâs 
elso hatâsa abban fog mutatkozni, hogy hi- 
telkepessegiink rendkiviili mertekben emel- 
kedik, rendeltetese pedig elsosorban az 
lesz, hogy a hâboru tdnyleges kiadâsait fe- 
dezze.

Mindent bsszeveve a monarchia jovo 
hâboruja eseten a mozgositâs elrendelese 
utân elsosorban a penziigyi kesziiltseg 
Szervei, a bekeâllapot berendezkedesei 
fognak fokozott tevekenyseget igenyelni. 
Ezert kell erositeniink a monarchia ket âl- 
lamânak hâztartâsât, jovedelem forrâsait, 
nemzeti vagyonât, hătelszervezetet, penz- 
es tokepiacait. A bekeberendezesek koziil 
a jegybank fogja a legfontosabb szerepet 
vinni. A hâborus vâlsâg enyhiilesevel sor 
keriil a legfobb penzforrâsra, a kdlcson ki- 
bocsâtâsra. Hadi adok kivetese nâlunk csak 
a hâbo-ruk befejezese utân fog megfelelo 
modon ervenyesiitai es a hâborus koltse- 
gek fedezeset es kdlcsonok visszafizeteset 
lehetoye tenni. , .

Az albâniai nemzetkozi ellenorzo bizottsâg 
osztrâk-magyar biztosa.

A kirâly, a hivatalos lap hiradâsa sze- 
rint, KrâI Âgost II. osztâlyu fokonzult az 
albâniai nemzetkozi ellenorzo bizottsâgba 
osztrâk-magyar biztossâ nevezte ki.

A budapesti bolgâr fokonzul tâvozâsa.
Konstantinovits Szpas budapesti bolgâr 

kirâlyi fokonzul nyugalomba vonul. A kon- 
zulâtus iigyeit ideiglenesen Stojanov Sân- 
dor konzul lâtja el.

Az uj wieni szerb fokonzul.
Az ujonnan folâllitott wieni szerb fokon- 

zulâtushoz fokonzullâ Dimitrievics-Arrer 
Miiksa dr.-t, a wieni szerb kovetseg elso 
titkârât nevezte ki a szerb kormâny. Di- 
mitrievics dr. hoszu ideig volt Wienben 
kovetsegi titkâr, a monarchia vrszonyait 
alaposan ismeri es oszinte barâtja Ausz- 
tria-Magyarorszâgnak.

Szerb konzulătusok.
A szerb kormâny diplomâciai kepvise- 

letet âllit fel. Albdniâban, Wienben, Ber- 
linben, Bukarestben es Konstantinâpoly- 
ban fokonzulâtusokat, Prâgâban, Szkutari- 
ban es Triesztben konzulâtusokat letesit. 
Albâniâba diplomâciai iigyvivoiil Gavri- 
lovics Pantât nevezik ki. Budapesti alkon- 
zul Ricsics kovetsegi titkâr lesz.

A tartalek alakulăsokrol.
Egyik fovârosi napilap nyomdn az 

egesz sajtdt bejdrta a hir, hogy minden 
hadtestnel egy tartalekos hadosztdlyt 
szdndekoznak feldllitani.

Illetekes helyen kerdezoskodtiink 
a tervrol es arrol a kovetkezo fel- 
vildgositdsokat kaptuk: a tartalek- 
alakulâsok kerdese most meg csak a 
megfontolds stddiumdban van es azon- 
kiviil, amit a hadiigyminiszternek a de- 
legdcidban nagy âltalânossdgban tett ki- 
jelentesei tartalmaznak, rola ezido- 
szerint semmi biztos udat nem szol- 
gdltathatd. A cs. es kir. hadiigyminisz- 
terium es a vezerkar illetekes osztdlyai 
(iroddi) a kerdest ezidoszerint csak ta- 
hulmânyozzdk, ugy, hogy a kiildnbbzd 
napilapokban megjelent kozlemenyek 
csiipân az illeto cikkiro onkenyes kom- 
bindcioinak tekinthetok. 

Az âllandi! hadsereg hora ujra 
visszattr.

Delegâcionkban es a nemet birodalmi 
gyiilesen lefolyt hadiigyi vitâkban ket 
izben is elhangzott az a velemenv, hogy 
a mai kor hadserege a milicia, melv fel- 
oleli az egesz katonakepes nepet es 
megis kevesbe keriil.

Nem tudjuk, hogy e szonoklatoknak 
mennyi meggyozodes az alapjuk, de 
nem engedhetjiik meg a tortenelemlia- 
misitâst es nem mehetiink el szo nelkiil 
az olyan kijelentesek mellett, hogy a 
balkânhăboru igazolta volna be a milic- 
sereg, vagy amint azt az illeto szonok 
mondta, a harmadik vonal, a nepfelke- 
les donto jelentoseget.

A nemet birodalmi gyiilesen Falken- 
hayn hadiigyminiszter rogton megad- 
ta a vâlaszt, hogy a milicia tâmado 
hadviselesre egvâltalân alkalmatlan; 
delegâcionkban pedig nem is tartottâk 
sziiksegesnek, hogy ilven tarthatatlan 
âllitâsokra reflektâljanak.

Mi azonban a kerdes taglalâsa elol 
mâr csak azert se zârkozunk el, mert 
megddbbent benniinket az a tâjekozat- 
lansâg, melylyel a hadiigvi kerdesekhez 
hozzâ szolanak.

Mindenekelott: „Milic rendszer^ alatt 
ertjiik azt a vederorendszert, melyben 
tenyleges âllomânyunk alig van, min- 
denki csak addig szolgâl, a mig a leg- 
sziiksegesebb kikepzesben reszestil, az- 
utân haza megy; „keret rendszef' pe- 

i dig az a vederorendszer. mikor a had- 
eronk jelentekeny resze âllandoan teny- 
legesen szolgâl. Nemcsak a kikepzes fo- 
ganatositâsâra sziikseges szemelyzet, 
de egy tekintelyes resze az osszes erd- 
nek mâr bekeben fegyver alatt âll.

Milic rendszer van pl. Svâjcban. Ke
ret rendszer nâlunk s a legtdbb âllam- 
ban.

Es ezektol kiilonbozik „az âllandc 
hadseregek rendszere", mely mâr a tor- 
teneleme. de a melyhez az elojelek 
szerint ujra visszateriink.

Az elso hadseregek tudvalevoleg nep- 
hadseregek voltak a szo legszorosabb 
ertelmeben. Aki csak fegyvert fogha- 
tott, harcolt. A hâboru a letfentartâs 
eszkoze volt es reszben oncel îs. Ilyen 
nephadsereg voltunk mi magyarok is a 
honfoglalâs korâban.

A nepek letelepiilesevel a lakossâg 
nagy resze mâr gazdâlkodott, a hadvi- 
selest pedig elojogok fejeben egv kaszi- 
ra, nâlunk a nemesekre biztâk. Ezzel 
megsziiletett a hivatdsos sereg. mely 
fennmaradt mindaddig, mig a hadsere
gek nagysâgânak fejlesztese mâs utra 
nem kenyszeritett. A magyar kirâlyok 
tapasztalhattâk legjobban, mennyire 
megbizhatatlannâ vâlt ez a hivatâsos 
sereg s aki tehette, fiiggetlenitette ma- 
gât a nemesek kenye-kedvetol s pen- 
zen fogadott hivatâsos harcosokat. Tor- 
tenelmiinkben pelda erre a fekete sereg. 
Az ilyen fizetett zsoldos sereg terme- 
szețesen igen drâga volt es nagy . sem 
lehetett. A hadimeșterseg irânti elosze- 
retet is mindinkâbb csokkent s igy el- 
vittek azt is katonânak, aki nem akart



volna. Megkezdodott tehât az ujonco- 
zâs, de nem a mai alakban, inert akit 
besoroztak, az katona maradt, ha nem 
is a szolgâlatkeptelensee beâlltâig, de 
legalâbb is hosszu evek sorân. A Napo
leon korabeli magyar torvenyek ertel- 
meben pl. a besorozott u.ioncokat beke 
idejen. sem lehetett elbocsâtani. A hiva
tâsos hadsereg tehât modositott alak
ban tovâbbra is fennmaradt. Ma Anglia 
elso vonalbeli es az Unio sereget tekint- 
hetjiik ilyennek.

Qyokeres vâltozâst csak az 1866 utâ- 
ni idok hoztak, amikor megsziiletett az 
az eszme, hogy min'den fegyverkepes 
ember katona legyen, de csak addig, 
ameddig a hadi szolgâlatra kikepezik s 
aztân adj on helyet az ujonnan jovo ki- 
kepzetleneknek. A nepesseg tehât csak 
atmenetileg katona s csak a kikepzest 
foganatosito keret âll hivatâsos kato- 
nâkbol. Hâboruban persze valamennyi 
kikepzett embert fegyvert ragad. E se- 
regek — melyeket megint nephadsereg- 
nek lehet mondani — szervezesenek 
alapgondolata az egyenlo teherelosztâs, 
az olcsosâg s min'damellett a nagv had
seregek talpraâllitâsânak gondolata volt. 
Ebben az alapgondolatban megegyezett 
egymâssal a milicia es a keretrendszer 
s csak a kikepzesi ido tartamâban kii- 
Idnbozott. A tenyleges szolgâlati idonek 
leszâllitâsâval azonban a keret hadsere- 
gek is mindinkâbb a milicia fele koze- 
le'dtek.

De a visszahatâs nem maradt el. A 
keret-hadseregek harckeszsege meg 
sem kdzeliti ama seregeket, melyeknel 
mâr bekeben zâszlok alatt âllott niindaz, 
aminek harcba kellett indulnia. A keret- 
seregeknel a harckesziiltseg elertet a 
tobbe kevdsbe hosszadalmas mozgositâs 
elozi meg, mely nagyjâbol abbol âll, 
hogy a kereteket kitoltik a kikepzett. de 
beke idejen polgâri foglalkozâst uzo tar- 
talekosokkal. Termeszetes emellett. 
hogy a tartalekos katonai kepzett- 
segenek foka alacsonyabb a teny- 
legesekenel, dacâra annak, hogy tu- 
lajdonkepen egyforma kikepzesben re- 
szesiiltek. A tenyleges ember benne van 
a gyakorlatban, mig a tartalekos sokat 
felejtett mâr el.

Mivel a kezdemenyezes a hadviseles- 
ben mindig nagv szerepet jâtszott. a 
hadvezetosegek arra torekedtek, hogy 
azt az idot, melyre a kerethadseregnek 
sziiksege van. hogy hâboruba indulhas- 
son, lehetoleg megroviditsek, a hadsereg 
harckeszseget fokozzâk. Abbol indultak 
ki, hogy minei tobb van mâr bekeben a 
zâszlok alatt abbol, aminek harcba kell 
indulnia, annâl jobb. Megkezdtek hât a 
bekeletszam fokozâsât elso sorban a ha- 
târon es a kiegeszitesi keriileten kiviil 
elhelyezett csapatoknâl, nevezetesen a 
lovassâgnâl es a lovas tuzersegnel.

Ezzel az eredeti kerethadsereg el- 
vesztette alapeszmejet, ha nem is elv- 
ben, de gyakorlatban. A szerenv, csak a 
kikepzesre szolgâlo keretek helyett a 
hatârmenti csapatok majdnem, a lovas 
csapatok tenyleg hadiletszâmon vannak. 
De igyekeznek fokozni valamennyi csa- 
pat bekeletszâmât is, kiilondsen akkor, 

ha elborult a politikai szemhatâr. Visz- 
szatartjâk a kiszolgâlt legenyseget, ido- 
szakonkint behivjâk a tartalek- s a pot- 
tartalek egv reszet s ezzel ugyszolvân 
bekeben mozgositanak. Ilyen rendsza- 
bâlyokra kiilonosen abban az idoben 
van sziikseg, amikcr a legfiatalabb teny- 
legesen szolgâlo evfolvam meg nincsen 
annyira kikepezve, hogy hâboruba in- 
dulhatna, tehât dsztol kora tavaszig.

Termeszetes. hogy az ilyen letszâm- 
felemelesek mindig tobb-kevesebb izga- 
lommal jârnak, mert a hâborus eloke- 
sziiletet jelentenek. Ilvesmi esetleg dip- 
lomâciai kerdezdskodest eredmenyez- 
het. Hogy ezt elkeriiljek, a tartalekosok 
behivâsâval elert magasabb letszâmbol 
szabâlyt csinâlnak; amint ez pl. Orosz- 
orszâgban tortent. Akkor ebben nines 
semmi kiildnos. mert rendes âllapot, 
melybe a szomszedoknak bele kell to- 
rodniok. — de egyben hasonlo rend- 
szabâlyokhoz is kell nyulniok. Ezzel a 
tdrekvessel aztân mindinkâbb kdzele- 
diink megint az dllando hadseregekhez, 
melyek a regi hivatâsos zsoldos sere- 
gektol csak abban kiilonboznek, hogy 
az âllando sereg tagjai legnagyobbreszt 
nem hivatâsos katonâk, hanem idorol- 
idore vâltozo, katonailag kepzett pol- 
gârok.

Az ilyen felemelt bekeletszâmu sere- 
gek persze meg nem teljesen harcra 
keszek, marad meg a mozgositâs tenni- 
valoibol eleg. Ezen aztân beke idejen 
csak a proba-mozgdsitds segithet. Ilves
mi persze meg feltiinobb. mint letszâm- 
felemeles, kiveve, ha ebbol is szabâlyt 
csinâlnak, mint ugyancsak az oroszok. 
Nâluk ez hozzâtartozik az evi katonai 
programmhoz, senki sem iitkozhetik 
meg ezen hivatalosan. Amely âllamban 
ilyesmi nem szokâsos, ott a feltiines el- 
keriilesere valmi elfogadhato indokot 
kell keresni, pl. zavargâst, vagv vasuti 
sztrâjkot. Es ha ilyen nines, — lehet 
csinâlni.

Nem kell messze menniink. hogy 
minderre peldât talâljunk. A bekelet
szâm emelese minden âllamban napiren- 
den van. A hatârmenti es a lovas csa
patok mâr bekeben hadiletszâmon van
nak. Az oroszok rendszeresen vissza- 
tartjâk nehânv honapig a kiszolgâlt le
genyseget s âllandoan zâszloik alatt 
tartanak egy-ket tartalekevfolyamot. A 
franciâk a nemetekkel valo oriilt versen- 
gesiikben mindent elkovetnek. hogy 
mindinkâbb kevesbedo lakossâguk da
câra hasonlo nagysâgu s bekeletszâmu 
sereget tartsanak fen. Utobbit azzal 
akarjâk elerni, hogy nehâny evvel ez- 
eldtt meghosszabbitottâk a tartalekevek 
szâmât. Legutobb pedig ellentetben az 
uralkodo âramlattal, visszatertek a hâ- 
romevi tenyleges szolgâlatra. Hasonlo 
hirek nemregiben Oroszorszâgrol is ke- 
ringtek. Hogv nâluk a probamozgositâ- 
sok napirenden vannak s hogv ez evben 
az egesz europai hadsereg probamoz- 
gositâsât tervezik, az a napilapokbol 
elegge ismeretes.

Mahmud Sefket pasa, torok hadiigy- 
miniszter is megtette azt. hogv a biro- 
dalom partvideket veszelyezteto olasz 

partraszâllâs elhâritâsânak tirugvevel 
visszatartotta a kiszolgâlt legenyseget 
Ha utoda hasonloan elorelâto lett volna, 
a hâboru talân nem vegzoddtt volna 
olyan szomoruan.

A regi, eredeti keretrendszer helyett 
tehât ismet az dllando hadseregek kora 
fele kozelediink. Europa csillog a szuro- 
nyoktol, a hadseregek elso vonalânak 
nagv resze mâr bekeben keszen âll s a 
legkisebb hâborus szellore mâr bekeben 
mozgositanak. A szâmfeletti tartaleko- 
sokbol ezutân mâr maid csak mâsodvo- 
nalbeli csapatok alakulnak. Es meg van 
ember, aki miliciârol beszel!

G-y.

il hadiigyminisztEF ătirata laponii 
szerkesztdj£hez.

Lapunk felelos szerkesztoje az elmult 
napokban a hadtigyminiszteriumtol a 
kovetkezo âtiratot kapta:

CS. fiS KIR. 
HADOQYMINISTERIUM, 

5475. elnoki szâm.

A ,,Kulugy-Hadugy“ 
hetilap tâmogatâsa.

Mdltâsâgos
Dr. SZILÂGYI LAJOS urnak 
cs. 6s kir. kamarâs, nyug. 
szâzados,a „Kiilugy-Hadiigy“ 
hetilap felelos szerkesz

toje 6s kiaddja
BUDAPEST.

WIEN,1914. măjus ll-6n.
Folyd 6vi aprilis 26-an 

kelt âtiratăra kozlom, 
hogy a hadiigymini sterium 
sajtâszolgălatât utasitot- 
tam, hogy b. lapjât, mely- 
nek irânyzatât nagyon el- 
ismer6sre m61t6nak tartom 
mindazon erkolcsi tâmoga- 
tâsban r6szesitse, a mino 
tâmogatâsban a hasonld 
irânyzatu lapok r6szesiil- 
nek.

Konkr6t esetekben tehât 
sziveskedjek M61t6sâgod 
kozvetlenul a hadiigyminis- 
terium sajtâszolgâlatâhoz 
fordulni.

A minister meghagyâsâbbl

SCHLEYER s. k. 
altâbornagy.



Francziaorszâg a jfivo hăhorujăban.
Irta: Dr. Somogyi Zoltăn.

A termeszet onok rend.ie szerint, az 
emberiseg, a nepek, a nemzetek elete- 
ben is, akârcsak a fold mehdben, koron- 
kint megismetlodnek a tektonikus ren- 
gesek, amik pusztitâsaikban nem ma- 
radnak az elemek munkâja mdgott. Ha- 
tâsukban talan meg keservesebbek. ke- 
gyetlenebbek amazoknâl, mert a tehe- 
tetlen, lusta anyag nem merkozhet az 
anyasziilte agy, a teremtett lelek, Is- 
tentol elfordult, minden emberi erzesbol 
kivetkozdtt gonoszsâgâval, rejtelmes, 
szândekaival.

A jelen idore megszabott rengesek- 
nek immâr vegiik van. Lezajlott a ket 
balkânhâboru, az europai tiizveszt el- 
hâritotta a fejiink fdliil egy most, — 
fâjdalom, — sulyos beteg aggastyân 
bolcsessege, emberszeretete, de, azert 
a beke âldâsât csak nagvon foltetelesen 
elvezik a nepek, mert âllandoan hallat- 
szik egy-egy tâvoli moraijlâs, fenyegeto 
zugâs, a mi jelzi, hogv az elemek nem 
nyugosznak, csak differencialodnak, 
drok harcuk nem sziint meg. csak elpi- 
hent, how ânnâl folkesziiltebben, an- 
nâl vadabban tdrjenek egymâsra leg- 
kozelebbi, — ugy tetszik — rovidesen 
elkovetkezendo talâlkozâsuknâl.

Erne lefolyt âs ezutân vârhato vâlșâ- 
gokban kozremukbdd es mozgato erok, 
az aktiv es passiv tenyezok hatokepeș- 
sege. irânya es celj'ai ismeretes; arrol 
ezuttal ne essek szo. Ellenben a vârhato 
bonyodalmak olyan perspectivât tar- 
nak a vilâg ele erne tenyezok egyiket il- 
letdleg, hogv mi magyarok is szorongo 
erzesekkel vârjuk a fe.ilemenyeket, da- 
câra, hogv ez az âllam nekiink az el- 
mult esztendokben milliardnyi karokat 
okozott, sot a penzpiac elzârâsâval 
tervszeriien okoz meg ma is es teljesen 
figyelmen kiviil hagv.ia, hogv a magyar 
nemzetet evszâzadok ota, ha nem is 
irott szovetseg, de szive szerint valo 
vonzalom, tisztelet es nagyrabecsiiles 
fiizi hozzâ.

Ez az âllam Franciaorszag. a szelso- 
segek, a vegletek hazaja.

Legiobban .iellemezte Franciaorszâ- 
got egykori ura es csâszâra. Napoleon, 
mikor azt mondta, hogv a francia nem- 
zettel csodâs eredmenyeket lehet eter
ni, de azt csak selyemkeztyiibe bujta- 
tott vasmarokkal lehet korrțjânyozni.

Hogy mennyire igazolta az ido emez 
âllitâsât, bizonysâg a tortenelem, mely- 
nek tanusâga szerint a gran'de nation es 
a grande arme, erkolcsileg es politikai- 
lag mâr regen nem azt az elso. vezeto- 
helyet foglaljâk el az europai koncert- 
ben, ami oket ragvogo torteneti mult- 
juknâl, tehetsegiiknel es gazdagsâguk- 
nal fogva megilletf.

A XIX. szâzad a modern âllamok 
sziiletesenek a szâzada. Franciaorszâg- 
bol kiindulo hâborui politikai celt szol- 
gâltak, rendeltetesiik a nemzetegyeni- 
seg folebresztese, kbvetkezmenvuk a 
nepeknek nemzeti ontudatra valo esz- 
melese volt.

Ezen legendâs idokben Anglia volt az 
europai globusznak az a kenkoveket 

okado. hamuesot szoro, oriâsi nagy 
krâtere, amibol a kigozolgo merges 
gazok. schilling es font sterling alakjâ- 
ban, mint az x sugarak mindenhovâ el- 
ertek, minden lelkiismeretet, emberi 
erzest elnemitottak; mindent kodbe 
burkoltak; siirii, fojto, szinte âthaitlan 
kodbe, pârâba temettek; es a francia 
nemzet volt az a meg nem kozelitheto, 
sziizi tisztasâgban ragyogo, csodâsan 
vilâgito melegito nap, melynek sugarai 
âttorve a brittek gyilkos kodet, a reak- 
cios, sdtet Europât bevilâgitottâk, a ne
pek lelkeben, — a magyar nemzet lel- 
keben is, — osszegyiilt keseriiseg vil- 
lamos szikrâit kisiitdttek es a megder- 
medt eletet magâhoz teritettek.

Hat ma, szâz evvel kesobben?!
Ma mâr nem igv van. A mai hâboruk 

gazdasâgi jellegiiek. A vilâgpolitika 
alig vâltozott valamit, a benne szerep- 
lok is ugyanazok, csak a csoportosulâ- 
sok es tendenciâk mâsok.

A francia nap mâr nem ragyog regi, 
csodâs fenyeben; erejet vesztette. Su
garai mâr nem vilâgitanak, nem is me- 
legitenek, csak csillognak, testet, lelket 
megvâsârolhato aranyak alakjâban raj- 
gyognak es regi angol recipe szerint a 
lelkiismeret, a lâtâs tisztasâgât homâ- 
lyositjâk el fenyiikkel.

Az egykor graciozus francia midinett- 
bol oregedo asszonysâg lett, aki 
lâtva fiatal versenytârsânak. a nemet 
dâmânak gyarapodâsât, mint egv az 
eletet viharosan kielvezett ven hiszteri- 
ka, reszketve. riadozva kapaszkodik 
kitartott orosz barât.iânak es mindig 
szâmito angol udvarlojânak a karjaiba 
es azokat dsztonzi a nemet kislânv es 
târsnoinek megrontâsâra, akik annak 
idejen ot is megfosztottâk ârtatlansâgâ- 
tol es akik meg nemregen a legna- 
gyobb csapâsokat mertek râ.

Az europai âllamok sorâban ma 
Franciaorszâg az egyediili. amelyik 
megtagadva, meggsufolva regi eszme- 
nveit, ideâljait, megbonto.ia, kerekko- 
toje a nepek bekes egvetertesenek es 
mesterkedo elzâroja a vilâg verkerin- 
gesenek, a kbzp-azdasâgi eletnek.

Es mi a magyarâzata Franciaorsz*^ 
ezen agressziv magatartâsânak, impo- 
nâlo harcbeli keszsegenek, sot va—a- 
kozâsânak?! Tân nepess^o-enek âllan- 
do nagy gyarapodâsa. tulbosege, lelek- 
szâmânak emelkedese?! Sa.inos, a sza- 
porodâsa evrol-evre csokken. Vagv tân 
diplomatâinak zseniâlitâsa, taktikai fo- 
lemro,?! Azok meg reszben az intrikus 
orosznak, Iswolskij-nak, reszben meg 
az angol kulu^miniszternek. Edward 
Qrev-nek a befolyâsa alatt âllnak.

Hat akkor mi indokol.ia azt a felelmes 
hazârd.iâtekot, amit a franciâk a lefolyt 
vâlsâvban jâtszottak es jâtszan''v meg 
ma is?! ... Merhetetlen gazdagsâguk.

Annyira mennek a franciâk a penz 
min'denhiaitosâgânak az imâdâsâban, 
hogv bâr belesâpadnak egv hâborunak 
a gcndclatâba is, megis folyton kacer- 
kodnak vele es folenyesen emlegetik. 
hogv ok minden egv nemet golvo ellen 
tiz arannyal lonek vissza. Ez lehetse- 
ges. De egyet elfelejtenek. Azt, hogv a 
hâboruhoz nemcsak penz kell. de — 

fegyelmezett hadsereg, katonai ere- 
nyekben ekes hadsereg is.

A koztârsasâg hadereje pedig nem 
âllta meg ki a tiizprobât: a francia ka- 
tonâk mostani szelleme, fegyelme meg 
majdnem kifogâstalan, — nemet szem- 
pontbol.

Nezziik csak az utolso honapok jelen- 
teseit.

Ma, a szârazfoldi csapatok io resze 
tor ki peldâtlan lâzadâsban es zâszlo- 
jât eldobva, megtagad.ia az engedel- 
messeget; koveti ezt szinte programm- 
szeriien a haditengereszek zendiilese, 
akik fdlrobbantott hadiha.iok sistergo 
ttize mellett jârjâk boszorkânytâncukat; 
ma.id a szolgâlatbol elbocsâjtott tâ- 
bornok vitâzik folebbaloival riporter 
modjâra a Matin hasâbjain es katona 
letere a nyilvânossâgot teszi meg iigye- 
ben iteld forumnak. Vegiil legutolso je- 
lentesiink szerint zâszlo alatt szolgâlo 
tisztek szâzszâmra vesznek reszt Jau- 
res szociâlista vezer bankettjen, valljâk, 
hirdetik a szociâlista eszmeket es ele- 
gedetlenkednek a szolgâlattal.

Mi az oka a francia hadsereg ilyen 
nagyfoku ziillottsegenek?!

Ama bizonyos vasmarok hiânvât er- 
zi a francia hadsereg.

Mert ha ama gallusok utodaibol, akik 
szâz ev eldtt a vilâgossâg fâklyâja gya- 
nânt hcrdoztâk kdriil a francia triko- 
lort az europai sdtetsegben. akik a ka
tonai, hadi erenyeket jutalmaztâk es 
szenteltek meg a Nagy Csâszârban, 
akik Napoleon vezetese alatt vegiggâ- 
zolțak az egesz reakcios Europân es 
gyozelmes fegyverrel a keziikben osre- 
gi dynasztiâkat taszitottak le a tronrol, 
hogv helyiikbe ui embereket, sajât em- 
bereiket, nem Isten kegyelmebol valo- 
kat, hanem verbeli katonâkat, erdemiik 
szerint valo hadvezereket iiltethesse- 
nek; ha emez izig-verig, katona osok- 
nek mâr elso unokâibol annyira kive- 
szett a zâszlo irânti tisztelet es a hozzâ 
valo ragaszkodâs. hogv azt biiszke lo- 
bogtatâs helyett megtagad.jâk, meggya- 
lâzzâk, sârba tapossâk; akkor az ilyen 
buzgosâgât vesztett. demoralizâlt had
sereg a vezeto katonai szellem hiânvât 
sinyli es egy ilyen hadsereg rendezhet 
ugyan gydnvoru defileket, es bemutat- 
hat pazar diszfelvonulâsokat is, de hâ- 
boruban csak, — csak verest kaphat. 
Csak nagy verest kaphat.

ELOFIZETESl FELH1VÂS
A j|KUIUgy — Hadiigy** hetilap, megje- 

lenik minden vasarnapon, 12—16 lapoldal terje- 
delemben, friss, erdekes tartalommal, muveszîes 
fejlecekkel, elsdrendu rajzokkal, iddnkent kepekkeL

Szerkeszti: piskârkosi Szilâgyi Lajos 
dr., es. es kir. kamarâs, a vezerkarnâl beosztva 
volt nyug. szâzados.

Eldfizetesi ara : egesz evre : 16 korona. Egyes 
szâm ara 30 filler. Budapesten a fdbb utcăkon 
es tereken az osszes dohânytozsdekben es az fisszes 
konyvkereskedesekben kaphato. Videken a do- 
hânyktilonlegessegi tozsdek es a pâlyaudvarokon 
az Altalanos beszerzesi r. t. ârusitjâk.

Szerkesztoseg es kiaddhivatal: Budapest, Vili., 
Nepszinhâz-utca 16. szâm, hova a lap szellemi es 
anyagi reszet illeto minden kâzlemeny kuldendo 

Budapest, 1914. mâjus ho.
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il eszahamBrikaiEgyEsult-flllamok 
es Mexiko.

Mexikoban a helyzet mindinkâbb tisz- 
tâzâdik, a felkelok hatârozottan Huer
ta ellen foglaltak âllâst, valamennyi fel 
lâzas sietseggel folytatia hadi keszulo- 
deseit es a megegyezes felett târgyalo 
felek merev magatartâsa miatt a beke 
kilătâsai nagyon csekelyek.

A felkelok âllâsfogjalâsa az eszak- 
amerikai Egyesult-Âllamokban csak 
megerositette azt a remenvt. hogy a 
megkezdett akciot sikerrel be is fejez- 
hetik es a hâborus hangulat emiatt igen 
megnovekedett az Unioban. A fegyver- 
sziinet kotelezettsegeivel nem igen to- 
rodve, teszik meg elokesziileteiket a to- 
vâbbi hadmiiveletekre. Veracruzban, a 
hoi idokozben Funston tâbornok vette 
ât a narancsnoksâgot, a partraszâllt kii- 
lonitmenyt 10.000 fore emeltek fel es 
jelenleg Qalvestonban mintegy 40—50 
ezer ember varia a behajozâst es az in- 
dulâst Veracruz fele. Funston tâbornok 
az elodrsdket eloretolta, a vedovonalat 
megerositette es az eroditesekbe nehez 
tiizerseget is ăllitott be; egyszoval hosz- 
szu tartozko'dâsra kesziil es meg a meg- 
ostromoltatâs sem erne vâratlanul.

Mig Veracruz koriil amerikai csa- 
patok a mexikoi kormânv csapataival 
a fegyversziinet miatt tetleniil âllanak 
egymassal szemben. addig a polgârhâ- 
boru Mexiko tobbi reszeiben annâl in- 
kâbb dul. Az orszâg ketharmad resze a 
felkelok kezeben van es ezek ugyancsak 
kihasznâljâk a helyzetet. amit az Egye- 
siilt-Allamok fegyveres benyomulasa 
teremtett. Ha ugyan eddig nem is tud- 
tâk elerni. hogy az Egyesult-Allamok 
kormanya veliik nyilt szovetsegre lep- 
jen. ami kiilonben a nemzetkozi jog 
flagrâns megsertese volna es valoszi- 
niileg nem is fog.jâk elerni, mert egy 
nagyhatalom tekintelyevel nem egyez- 
tetheto dssze, hogv îâzadokkal paktâl- 
jon. azonfeliil az ilyen szovetseg meg- 
kotne az Unio kezeit, dacâra ennek a fel
kelok tâmogatâs remenyeben. hadmii- 
veleteiket ugy intezik. a hogv azok az 
Egyesiilt-Allamoknak a legkedvezobbek.

Az orszâg eszaki resze koriilbeliil 
Mazaslan — Monterey — Tampico vo- 
nalâtol eszakra a felkelok birtokâban 
van, akik onnan hârom âltalânos irâny- 
ban nyomulnak elore, a ket nagy Oceân 
partiân es az eszak felol Mexiko fele 
vezeto fovasutvonalak menten.

A felkelok egy mâsik csoportja Zapa
ta vezetese alatt a Mexikotol delnyu- 
gatra fekvo teriiletet tartja megszâllva 
es onnan iparkodik a fovâros ellen elo- 
renyomulni.

Huerta ellensegeinek szândeka tehât 
vilâgos: a felkelok versenyeznek abban.

hogv ki eri el elobb a fovărost, mert a 
kie a fovâros, aze a hatalom; az Unio 
pedig a tampicoi eros pozicioban akarja 
bevârni, mig a felkelok Huerta csapa- 
tait a guerilla harcokban megtizedeltek 
es kifârasztottâk, hogy azutân ro- 
vid diadalmfas hadjâratban bevonuljon 
Mexiko fovârosâba. Ennek a tervnek a 
vegrehajtâsâhoz — szerintiink nem is 
kell egyeb, mint nyugodtan megvârni, 
mig a gyiimolcs eretten hull az oliikbe.

Ennyi ellenseggel szemben Huerta es 
vele egyiitt a mexikoi kormâny csapa- 
tainak helyzete komoly. ‘de meg tâvol- 
rol sem olyan remenytelen, a milyennek 
azt ellenspo-ei hiresztelik. Igaz, hogy ki- 
viilrol segitsegre nem szâmithatnak; 
hacsak nem fegyverekre es penzbeli tâ- 
mogatâsra. De arra is el kell kesziilnidk. 
hogy a kulsd vilâg^a 1 valo osszekdttete- 
siik megszakad.

Mâs reszrol a kormâny csapatai sok 
tekintetben kedvezobb helyzetben van- 
nak. mint az ellenseg. A hadviselesre 
legalkalmasabb teriilet, az orszâg ko- 
zepsd resze. a kormâny uralma alatt 
all, tehât a mi a fo, emberanyagban es 
elelemben nincsen hiâny, a kormânyhoz 
hii teriilet az orszâg legnepesebb, leg- 
gazdagabb resze, a hol a vasuthâlozat 
is a legsiirubb. Azonkiviil birtokukban 
van meg az orszâg szive, a fovâros is, 
es a meddig az ellenseg a fovârost nem 
tudja meghoditani, addig a sikeres ve- 
delemre mindig van kilâtâs. Az orszâg 
kozeppontjâban osszefuto vasutak meg 
epen kedvezoek a vedelemre, mert azok 
segelyevel a csapatokat oda lehet tolni, 
ahol epen sziikseg van râjuk.

Nehezebb a helyzet a hadsereg felsze- 
relesevel, mert az orszâgban nincsenek 
fegyvergyârak. ugy hogy fegyvert ki- 

viilrol kell behozni. Amint lâtszik. ez is 
sikeriil, mert a legutobbi hirek szerint 
Puerto Mexiko kikotojebe ket nemet 
hajo, Salinacruzba pedig egy japân hajo 
futott be fegvverzettel megrakva.

Huerta helyzete addig, a mig a fovâ
ros birtokâban marad es az.osszekotte- 
tesei nincsenek elvâgva, epen ~ nem 
mondhato remenytelennek, mert rrtih- 
den feltetel megvan ahhoz, hogv a bir
tokâban levo teriiletet sikeresen ve'del- 
mezze.

Eddig, ugy lâtszik, a mexikoi hadse- 
reg zome meg a fovâros koriil gyiileke- 
zik es az ellenseges csoportokkal szem
ben csak alârendelt erok maradtak 
Maas tâbornok a veracruzi helyorseg 
parancsnoka Orizaba kornyekere vonult 
vissza es a hegyek meredeek lejtoin 
eroditeseket emel ki; a felkelokkel 
szemben pedig olyan csekely erok 

maradtak vissza, hogv minduntalan a 
felkelok sikereirol erkeznek hirek. Leg- 
utdbb âllitolag Torreon mellett szen- 
vedtek vereseget a kormâny csapatai, 
Mazatlanban es Tampicoban pedig a 
felkelok âltal teljesen be vannak keritve.

Igen valoszinu azonban. ho^y a me
xikoi kormânynak nemsokâra egyiitt 
lesz annyi csapata, hogv azutân egyen- 
kent megtâmadja a szetforgâcsolt fel- 
keld csapatokat es pedig elsosorban Za
pata sereget, mely mâr Cuernavacât 
erte el es alig 100 kmre van a fovâros- 
tol. Az eddigi sikeres elokesziiletek ar
ra engednek kdvetkeztetni, hogy most 
a mexikoi kormânycsapatokra kedve- 
zo1'1' fordulat kovetkezik. De hogv az 
eleerendo eredmenyek tartosak F"z- 
nek-e a kiizdelemben, azt csak a tâvo- 
lab^i jovo fogja megmutatni.



a
âtszervezeset.

Lapunk 2-ik szâmâban mâr jeleztiik 
korneuburgi vasuti ezred
Az ezred eddig 3 zâszloaljbol âllott. Most 
4 zâszloaljra egeszitik ki, de ezzel egyide- 
jiileg ketteosztjâk es igy az eddigi egy ez- 
redbol ket-ket 2 zâszloaljas ezred lesz. Kii- 
lonosen orvendetes koriilmeny, amely a 
magyar kozvelemenyben igen jo benyo- 
mâst kelt, hogy a paritâsnak megfeleloen, 
a mâsodik vasuti ezredet Vâcon âllitjâk 
fel. Ebbol az alkalombol nem lesz erdek- 
telen folemliteni, hogy az 1883-ban alaki- 
4ott ezred egeszen 1912-ig, mint vasuti es 
es tâviroezred miikodott es csak 1912-ben 
vâlt ki a vasuti ezredbol a kiildn tâviro
ezred. Mig most magât a vasuti ezredet is 
kștțeosztjâk. Mostanâig az ezredben volt: 
1 ezred es 3 zâszloaljtbrzs, 12 szâzad, 1 
potzâszloaljkeret, 1 vasutpotkeret, 1 moz- 
dony tâbori vasutkeret Korneuburgban, 3 
erodvasuttkeret Krakkoban, Przemyslbenl 
es Polâban.

Az ujjâszervezes utân a ket ezrednek 
ku'ldn-kulion lesz: 1 ezred, 2 zâszlbaljtorzse, 
1 szerraktâra (ujitâs) es 1 forgalmi kiilo- 
nitmenye (szinten uj alakulâs). Az 1. vas
uti ezred, amely tovâbbra is Korneuburg- 
ban marad, 1 potzâszloaljkeret-parancs- 
noksâgot, 1 vasutpotkeretet, 1 mozdony 
tâbori vasutkeretet, a polai erodvasutke- 
retet es a 3. es 4. szâmu tâbori lovasut- 
raktârakat alakitja.

A 2., Vâcon felâllitando vasuti ezred, — 
amely benniinket annyira erdekel — 1 pot- 
zâszloaljkeret-parancsnoksâgot, 1 ' 
potkeretet, a krakkoi es prsemysli erod- 
vasutkereteket, a 2-ik es 5-ik szâmu tâbo
ri lovasutraktârakat âllitja fel.

Az uj ezred felâllitâsa a hadero fejlodese 
szempontjâbol igen fontos. De nem keves- 
be erdekes es nagyfontossâgu a fovâros- 
nak es kornyekenek szempontjâbol. Mint 
a korneuburgi ezred Wien es kornyekenek 
erdekessege es fontos tenyezoje, ugy a 
vâci ezred Budapest es kornyekenek 
nagyjelentosegii faktora lesz.

Csataterek megtekintese.
Az 1870—71. evi nemet-francia hâboru- 

nak franciaorszâgi csatatereit julius mâ
sodik feleben tobb hadiiskolai tanârunk 
megtekinti. Ugyanezen hâboru nemetor- 
szâgi csatatereit pedig a nyâr folyamân a 
hadiiskolâs hallgatok is bejârjâk.

A tervezett tanulmânyutazâs megejtâ- 
sehez az erdekelt kormânyok mâr hozzâ- 
jârultak.

Konfliktus a szerb kormâny es tisztikar 
kozott.

A szerb kormâny es a hâboru utân kii- 
lonbsen hatalmas szerb tisztikar kozott su- 
lyos konfliktus tort ki, amely erosen fog- 
lalkoztatja a szerb tdrvenyhozâst es koz-

velemenyt. Az osszeiitkozesek kezdete 
az volt, hogy a kormâny nyugdijazta a 
tneghoditott videkek katonai parancsno- 
kât, Popovics Damjân tâbornokot, mert 
nem engedelmeskedett a kapott paran- 
csoknak. Ezt a viszâlykodâst, mely a tâ
bornok iigyebol az egesz tisztikar iigyeve 
ndtte ki magât, erosen komplikâlja egy 
furcsa eset, amely kiilonos vilâgot vet a 
szerb tisztikar intezmenyeire. — A tiszti 
egyenruhâzati egylet penzkezeleseben 720 
ezer dinar hiânyt fedeztek fel es a kor
mâny bizottsâgot kuldott ki az iigy meg- 
vizsgâlâsâra. Ez az intezkedes meg inkâbb 
felizgatta a kedelyeket es, mint egyes la- 
pok irjâk, az iigy most mâr Protics bel- 
iigyminiszter es a ..Fekete kez“ titkos tiszti 
egyesulet harca. Arrol is beszeltek, hogy 
a kirâly nem osztja kormânya velemenyet 
a tisztek iigyeben es ezert a miniszterek 
beadtâk lemondâsukat. — Ezt a hirt utobb 
megcâfoltăk ugyan, de annyi bizonyos, 
hogy a tisztek âllâsfoglalâsa okozhat meg 
Szerbiâban kormânyvâlsâgot. de sokkal 
sulyosabb mozgalmakat es komplikâcio- 
kat is. A tiszti egylet legutolso, igen moz- 
galmas gyiilese kiilonben ujra bevâlasz- 
totta a kormânybizottsâg âltal felfiiggesz- 
tett tiszteket az egyenruhâzati intezet ve- 
zetosegebe. Az igazgatotanâcs elnokeve 
pedig, csak azert is, a nyugdijba kuldott 
Popovics Damjân tâbornokot vâlasztottâk 
meg. Ez az utolso trompf legjobban illuszt- 
râlja a szerb tisztikar viszonyât kormâ- 
nyâhoz.

A tartalekos tisztek nem szolgâlhatnak a 
marokkoi csapatoknâl.

A francia hadiigyminiszter rendelete 
szerint a tartalekos tisztek ezentul nem 
teljesithetik fegyvergyakorlataikat Marok- 
koban. A rendelkezes valoszinii oka az, 
hogy a t. tisztek csak rovid ideig szol- 
gâlnak a csapatnâl es igy az egyes szaka- 
szok parancsnokai tobbszor vâltoznânak, 

vasut- ami a csapat szempontjâbol hâtrânyos.
Ez alkalommal erdekes lesz megemlite- 

ni, hogy a megszâllo csapatok parancs- 
,nokai egytol-egyig nagy elismeressel nyi- 
latkoztak a tartalekos tisztek magatartâ- 
sârol es âltalânos a velemeny, hogy a 
tenyleges es tartalekos tisztek magatar- 
tâsa kozott az iitkozetekben nem lehet ku- 
lonbseget tenni. Kiilonbsen kitiinik hosies 
magatartâsuk Lyautey tâbornok napipa- 
rancsaibol. Cougnet tart. fohadnagy pel- 
dâul bâmulatos erellyel es onfelâldozâssal 
harcolt az 1912 oktober 14, 15. es 16-ân
lefolyt iitkozetekben. A legnagyobb hideg- 
verrel, es halâlmegvetessel intezkedett, 
onâlloan vezette szâzadât es a csapat 
vonatânak vedelmet, midon a szâzad kapi- 
tânya es a tobbi tiszitek elestek. Scaglia 
tart, fohadnagy, midon 1912 oktober 15-en 
megsebesiilt, bekotozte sebet es uj'bol ât- 
vette a szakasz parancsnoksâgot, szep 
tanujelet adva bâtorsâgânak es kitartâsâ- 
nak. Brâu tart. fohadnagy igen nehez ko- 
riilmenyek kozot/, az ellenseg eros tiize- 
ben az ellensegtol 300 m-re vonultatott fel 
egy iiteget. Gromier tart. ezredorvos, az 
1913 junius 10-i iitkozetben azâltal adta 
tanujelet bâtorsâgânak, hogy az ellense- 
ges tiizben az elso segelyt nyujtotta hâ- 
rom sebesiiltnek."

Ezek az adatok Lyautey tâbornok napi-

parancsaibol dicsbseges jelek a francia 
tartalekos tisztek bâtorsâgârol es buzgal- 
mârol. A marokkoi csapatok parancsnokai 
a hadiigyminiszteri rendelet kovetkezteben 
valosziniileg nagyon erezni fogjâk a derek 
tartalekosok hiânyât.

Tartalekos tiszti kbzlony.
A Szombjathelyen megjeleno „Tartale

kos tiszti kozlony" mâjus 5-iki szâma vâl- 
tozatos es erdekes tartalommal jelent 
meg. Tomcsânyi Gyula szâzados a becsii- 
letiigyi eljârâsrol ir, Kocsy Elemer szâza
dos a mukdeni csata egy harcmozzanatâ- 
rol ertekezik. Nagyon erdekes a tiizerseg 
ujjâszervezeserol szâlo cikk. A revii vâl- 
tozatos tartalmât rovatok teszik meg gaz- 
dagabbâ.

A francia hadiigyminiszter csak erds 
katonâkat akar.

Az 1913. evi aug. 7. torveny 9. pontja 
szerint az alkalmatlannak talâlt ujoncok 
Franciaorszâgban egy kiilon feliilvizsgâlo 
bizottsâg ele keriilnek es vegervenyesen 
ez a bizottsâg donti el, hogy az illeto had- 
koteles szolgâlatkepes-e, vagy nem.

Mivel ez a bizottsâg oly ujoncokat is 
besorozott, kik a csapatszolgâlat fâradal- 
mait nem birtâk ki, a vezerkar jelentest 

I tett a hadiigyminiszternek, hogy ily esetek 
i meggâtlâsâra sziikseges rendelkezeseket 
' leptessen eletbe.

Noulens hadiigyminiszter rendeletet 
kuldott a hadtestparancsnoksâgokhoz, 
amelyben elrendeli, hogy a feliilvizsgâlo 
bizottsâgok csak olyanokat sorozzanak 
be. akik tokeletesen egeszsegesek es ero- 
sek, akik a katonaelet nehez fâradalmait 
kepesek elviselni es nem hâtrâltatjâk a 
csapat kikepzeset.

A saiât lâbbelik yiselesenek szabâlyozâsa.
A legenyseg eddig csupân a kincstâri 

lâbbelit viselhette, mig a sajât lâbbelik vi- 
selese nem volt megengedve. Azon gya- 
korlati tapasztalatbol kiindulva, hogy — 
ktilonâsen fegyvergyakorlatok alatt — a 
bevonulo legenyseget, a kiosztott uj lâb
belik hasznâlata menetkepessegeben befo- 
lyâsolta; a hadvezetoseg megengedte, 
hogy az ujoncok es pottartalekosok sajât 
lâbbelijiiket hasznâlhatjâk s csak akkor 
szerelendok fel kincstâri lâbbelivel, ha azt 
kerik vagy ha lâbbeliiik a celnak nem felel 
meg.

A nyereg uj mâlhâzâsa.
Meg a folyo ev mârciusâban a baknyc- 

reghez uj zab-mâlhâzâst rendszeresitettek, 
mely szerint lohâton a zabot nem az 1,2 
hl-es zabos-zsâkban begongyolt zabos- 
zacskoban, hanem egy — mindket vegen 
csukott es egy hosszu hasitekkal ellâtott 
— kettos zabos mâlha-zsâkban viszik. Az 
elrendelt vâltozâs a nyergen nemi âtalâ- 
kitâst tett sziiksegesse, ugy hogy a hâtso 
kâpân uj kivâgâst kell alkalmazni. Az ât- 
alakitâs igen egyszerii: a hâtso kâpân al- 
kalmazando kivâgâst kijeloljiik, aztân fem- 
furoval 8 mm. szelessegben hârom lyukat 
furunk, vesovel kivâgjuk, kerek es Iapos 
reszelovel a szeleket lesimitjuk. Mindez 
nehâny pere alatt elkâszithefâ.



Lapunk legutobbi szâmâban a katonai 
hirek kozot „A Zeppelin leghajok dicsere- 
te“ cim alatt megjelent cikkre vonatkozo- 
lag egyik olvasonktol a kovetkezo sorokat 
kaptuk:

A cikk alkalmas arra, hogy az olvaso- 
ban azt a benyomâst keltse, mintha a Zep
pelin tipus katonai jelentosege csekely 
lenne.

E sorok iroja fanatikus hive a geprepii- 
lesnek s egyetert fentjelzett cikknek azzal 
a kijelentesevel, hogy a jovo a repiiloge- 
peke, ezzel azonban a nemet hadvezeto- 
seg is tisztâban van, mert legalâbb is any- 
nyit âldoz a geprepiilesre, mint a leghajo- 
zâsra. Ha nem tobbet!

Bizonyos elonyoket azonban a Zeppelin 
legi cirkâloktol nem lehet elvitatni.

Legnagyobb elonyiik az, hogy huzamos 
ideig kepesek tenmaradni a levegoben. 
Mig a repiilogepeknel a 7—8 orân tuli re- 
piilesek csak rekord szempontbol figye- 
lemremeltok. addig a Zeppelinek 24 orâig, 
sot hosszabb ideig is a levegoben marad- 
hatnak, ha kedvezotlen legkori viszonyok 
nem kenyszeritenek az ellenkezore. Ez 
idon beliil az ejszaka mukodesiikre nem 
gyakorol befolyâst, mig a repiilogepek ka
tonai alkalmazâsa ejjel ezideig meg utopia.

Mâsik nagy elonyiik, hogy. nagy teher- 
biro kepessegiiknel fogva sok embert (20 
—24) vihetnek magukkal, kiknek egyresze 
olyan munkăra hasznâlhato, mely a mos- 
tani normal tipusu repiilogepeknel mind a 
pilotâra vagy utasâra haramiik. Ilyenek 
a fenykepezes, bombavetes, reszletes meg- 
figyeles tâvcsovel, geppuskâk vagy mas 
speciâlisan legi jâromuvek ellen hasznâla- 
tos ldvdfegyverek kezelese, szikratâvirâs.

A szikratâvirâs a technika mal âllâsa 
mellett repiilogepekrol meg megbizhato 
gyakorlati alkalmazhatosâgot nem erf el, 
a berendezes nagy sulya es terjedelme 
miatt.

Geppuskâk es egyeb speciâlis lovegek 
alkalmazâsa meg szinten csak a kiserlete- 
zes teren mo^og.

Nem szorul kozelebbi bizonyitâsra az 
sem, hogy a legi cirkâlo robbanoanyagot 
sokkal tobbet vihet magâval, mint egy re- 
piilogep. ami szinten nem megvetendo 
teny, mert pontos lanszirozo kesziilekek 
meg nem âllanak rendelkezesre s igy a 
talfâlati valoszinuseg csekely.

Teherbiro kepessegenel fogva a Zeppeli- 
neket a repiilpgepek teren egyediil a Si- 
korszki-fele orosz oriâs biplân kozeliti 
meg. mely ujsâghirek szerint mâr 12 utas- 
sal is vegzett repiilest; hogy erre huzamo- 
mosabb hasznâlatban is kepes lesz-e, ar- 
rol meg ezidoszerint nehez volna iteletet 
mondani.

Mindezekbol kivilâglik, hogy mint hadi 
eszkoz minden technikai vivmâny megta- 
lâlja a maga alkalmazâsi modjât es helyet 
s a vezetes feladata eppen az, hogy min-

deniknek legelonyosebb tulajdonsagait jut- 
tassa eryenyre.

Ami pedig a jelzett cikknek azt a reszet 
illeti, hogy arânylag a Zeppelineket erte a 
legtobb katasztrofa, — erre az a vâlasz, 
hogy a Zeppelinek eddig elert idb- es ter- 
beli osszteljesitmenye is a legnagyobb.

Uj francia leghajotipus.
Ket francia mernok: dr. Magnan es de 

la Riboissiere uj' kormănyozhato leghajot 
terveztek, melynek gyorsasâga es stabili- 
tâsa âllitolag minden eddig letezo leghajot 
feliilmtil.

A ket mernok halakkal kiserletezett es 
megâllapitotta. hogy a leggyorsabb halfaj- 
tâk testenek legnagyobb keriilete hosszuk 
kdzepere esik. A câpâk, csukâk es pisztrân- 
gok testiik kdzepe tâjân a legvastagabbak 
es testiik a fej es a fark iele csaknem 
egyenletesen vekonyul. Azok a halfajok, 
melyeknel a fej kepezi a legvastagabb 
reszt, lassubbak s tobbnyire a melyebb vi- 
zek nyugalmâra vannak utalva.

A francia leghajok eddig is haliormâ- 
; juak voltak. de alakjuk inkâbb a lassubb 
i fajtâju halakehoz hasonlitott.

Az uj leghajo teljesen a câpâera emle- 
j keztet. Legnagyobb keriilete a hossz koze- 
I pere esik. Elejenek hegyesen vegzodo ve- 
I ge merev. hogy a levegot jobban szelhes- 
se, hâtulso lassabban vekonyodo resze ru- 

i ganyos s azt csak a rendes leghajo burok 
boritja. A magassâgi es oldalkormânyok a 
hâtso reszen vannak es ugyanugy vannak 
e'rendezve, mint a halak uszonyai. T.

Nemet katonai pilotâk rajrepiilese.
A katonai legi es gepjâromu kozlekedes 

fofeliigyelojenek kezdemenyezesere 30 
tiszti pilota, kik folyo ho 5-en helydrsegeik- 
bdf Doberitzben legi uton gyiilekeztek, 
6-ân folytattâk utjokat.

30 repiildgep, egy- es ketfedeliiek, indult 
reggel 7 ora es 7 ora 30 perc kozott a do- 
beritzi repiiloterrol, hogy a 240 km. hosszu 
utat Hannoverbe zârkozva tegye meg.

E versenyben az elso dijat az a repiilo 
szâzad nyeri meg, melynek tisztjei az utat 
a legrovidebb ido alatt. de fokep lehetoleg 
zârkozva repii'lik be.

A legjobb eredmenyt a kolni szâzad erte 
el, melynek pilotâi teljesen zârkozva hâ- 
rcm ora alatt tettek meg az utat. Mâso- 
dik helyre a johannisthali szâzad tisztjei 
jutottak.

A startelok koziil deili 12 orâig 23-an er- 
keztek be. Atlagido alig volt tobb 3 orânâl, 
mely az ellenszelre valo tekintettel jelen- 
tekeny teljesitmeny.

A resztvevdk higgadtsâgât es gepeik fe- 
'letti uralmât jellemzi, hogy az egyes rajok 
ugyanazon sorrendben es joi felzârkozva 
erkeztek be Hannoverbe, mint ahogy star- 
toOtak.

Mint a gepek megbizhatosâgi versenye 
minden esetre erdekes egy ilyen kiserlet, 
melybdl azonkiviil a pilotâk vezeto techni- 
kâjârol is helyes iteletet lehet alkotni, tisz- 
tan katonai szempontbol azonban kiilono- 
sebb jelentosege az ilyen versenynek nines, 
mert hiiszen a repiildgep feladatât rendsze- 
rint egyediil oldja meg s nem volna elo- 
,nyos egesz repiildgep raiokkal az ellenseg 
figyelmet meg jobban felhivni. T.

Konyveta legenysegnek!
A hadiigyminiszter nagyjelentosegu 

pâlyâzata.

A cs. es kir. hadiigvminiszter pâ- 
lyâzatot hirdet legenysegi olvaso- 
konyvekre. A cel az, hogv pâr fillerert 
vâsârolhato kisterjedelmu konyveket 
kapjon a katona, amelvek a hadi ere- 
nyeket dicsoitik, megszilârditjâk az 
egyesek kapcsolatât a haderovel es a 
pclgâri eletbe visszakeriilt harcost em- 
lekeztetik arra a nagy csalâdra, amely- 
hez tartozik — a haderore. A beliigy- 
miniszter folismerve az ilyen lpgeny- 
segi olvasmânyok nagy erkolcs’i fon- 
tossâgât — pâiyâzatot hirdet.

A konyvek terjedelme 1 vagy 2 
nyomtatott iv. (1 nyomtatott iv 16 lap, 
32 oldal). Târgva lehet valamelv cse- 
kelyebb fontossâgu esemenv is. de fol- 
tetleniil sziiksdges, hogv az iro a had- 
ero tortenetebol vegye anyagât. Lehe
toleg altiszt, vagy kozvitez alljon a cse- 
lekmeny kozeppontjâban. A feldolgozâs 
modjâban pedig tekintettel legyen az 
iro az egyszerii emberek lelkiiletere. 
Nemi humor el nem engedhetd. Fol- 
hasznâlhatok egyes epizodok a katona 
mindennapi eletebol is, oktatoan humo- 
ros formâban. a katonai tendencia 
szemmeltartâsâval. A târgv megvâlasz- 
tâsâban tehât igen tâg teret enged a 
pâlyâzat. de megkdveteli azt, hogv a 
pâlyamiivek mind az eredeti celt szol- 
gâljâk.

A pâlyâzat elso dija 500 korona es 
meg 300 korona âll rendelkezesre az 
ot legjobb munka dijazâsâra. A beer- 
kezett miiveket vegyes bizottsâg birâlja 
meg. Hoen Miksa lovag vezerkari tes- 
tiiletbeli ezredes elnoklese alatt. A kez- 
iratokat f. evi julius ho 15-ikeig a cs. es 
kir. hadugyminiszterium irodalmi osz- 
tâlyânâl (Wien, III. Stiftskaserne) kell 
benyujtani. A nem dijazott munkâk ko- 
ziil a kiadâsra erdemeseket folhasznâl- 
jâk es egv iv terjedelemben 80, ket iv 
terjedelemben 120 koronâval dijazzâk. 
A keziratok a monarchia bârmelv nyel- 
ven bekiildhetok. Minden kezirathoz 
melleklendo: a szerzo nyilatkozata, 
hogv minden jcgrol. meg a forditâs jo- 
gârol is lemond, abban az esetben, ha 
miivet mint legenysegi olvasokdnyvet 
elfogadjâk es ebben a tekintetben ko- 
zombds, how dijat kapott-e a munka, 
vagv csupân a fontjelzett iroi honorâ- 
riumot. Tovâbbâ: annak be.ielentese, 
hogv az iro sajât neve, vagv valamelv 
iroi âlnev alatt kivânja-e miivet meg- 
jelentetni?



Katonai terepfelvMel.
A wieni cs. es kir. foldrajzi intezet te

repfelveteli csoportjânak 4. Terepfelve- 
teli osztâlya mâjus 1-en feloszlott es igv 
a folyo evben csupan egy ,,ujfelveteli“- 
es 3 „terkeprevizio“-s osztâly vegez fel- 
veteleket az alâbbi munkatervvel.

1. es 2. Terepfelveteli osztâly (Revi
zio) Nyâri âllomâsai: Qravosa, Stolac, 
Metkovic, Ljubuski (1); Mostar, Kon- 
jitc, Prozor-Visoko (2).

Revizio ala keriilo teriilet: Zone 30— 
31—32—33—34—35 Kolone XVII— 
XVIII.

3. Terepfelveteli osztâly (Uj felvetel). 
Nyâri âllomâsa: Sillian. Felveteli terii- 
let: Zone 18. Kolone VII. (Linz-tol nyu- 
gatra es eszaknyugatra).

5. Terepfelveteli osztâly (Revizio). 
Nyâri âllomâsa Karânsebes es Vinkov- 
ce. Revizio ala keriilo teriilet Zone 24. 
Kolone XXVI.—Zone 25. Kolone 
XXVP/2—XXVIP/2 (Vinkovce Zone 24. 
Koi. XIX.).

A „Photogrammetriai osztâly" (3—5 
tiszttel) Lienz kornyeken vegez del- 
veteleket.

A „Terepfelveteli iskola" (26 tiszttel) 
junius hoban 1:10.000 aranyban, julius 
es augusztus honapban 1:25.000 arâny- 
ban uj felvetelt vegez Also-Ausztriâban 
Wieselburg. Mank. Scheibbs, Franken- 
fels Kirchberg a/d. Pielach es Hofstet
ten kozsegek kornyeken (Zone 13. Ko
lone XII—XIII.).

Szeptember hoban ugyancsak a 
„Terepfelveteli iskola“ Krems—Herzo- 
genburg es Quttenstein—Pernitz kor
nyeken terkep-reviziot hait vegre.

A vârpalotai honved loteret a folyo 
evben 1:10.000 arânyu felvetelben merik 
fel. Es pedig az eszakrol Bakonycser- 
nye, keletrol Isztimer, delrol Vârpalota 
es nyugatrâl Tes kozsegek âltal ha- 
târolt teriiletet.

Ezt a felvetelt a tobbi harcszerii loter- 
felvetelhez hasonloan e?v meteres 
retegvonalakkal — csikozâs es szintor- 
les nelkiil — adjâk ki nyomâsban.

E felvetelhez 3 terkepfelvetelezo 
tisztet vezenyeltek ki.

A nagygyakorlatok alatt elorelâtha- 
tolag szâmba jovo teriiletet 3 terkep
felvetelezo tiszt fogja mâjus honapban 
a reszletes terkep alapjân (Manover- 
revision) ellenorizni, illetoleg helyesbi- 
teni.

A „Terepfelveteli iskola" szeptember 
ho vegen a „Terepfelveteli osztâlyok" 
es a „Photogrammetriai osztâly okto- 
ber vegen vonulnak be teii âllomâs- 
helyiikre, Wien-be.

Lapunk az âllamvasutak 
pâlyaudvarain es minden 
nagyobb dohânytozsdeben 
kaphato. — Mutatvâny- 
szâmot kivanatra minden- 
kinek szivesen kiildunk.

A 7-es huszârok lovasiinnepe
e ho 5—6-ikân Nagyvâradon folyt le. — 

Az eredmenyek ezek :
Idomitd verseny B csoport. Ilyen ver- 

senyben dijazottak kizârâsâval. 25 neve
zes, 14 indulo.

1. Malanotti L fhgy. 6e pk Mâgnes,
2. brâ Pereira A. szds. 7e pk Legtiinder,
3. Kunze G. szds. id ph Weekend 
Idomito verseny A csoport. 6 nevezes, 5

indulo.
1. gr. Teleky S. fhgy. id ph Hatârhegy,
2. br. Baich P. fhgy. 6e ph Spatzi,
3. Jankovich K. alezrs. id ph Nunquam 

Dormio.
Ugrato verseny. B. csoport. 16 akadâly 

(1.10—3 m.) Nyertes lovak kizârva. 43 ne
vezes, 30 indulo.

1. gr. Teleky S. fhgy. 6e ph Kislar-Aga,
2. Keresztes A. fhgy. id sgk Ici-pici,
3. Uray T. szds. 5e pk Aranyom.
Ugrato verseny A csoport. 16 akadâly 

(1.10—3 m.) 15 nevezes, 12 indulo.
1. br. Baich P. fhdgy. 7e szh Jumping 

Parder.
2. gr. Wolkenstein O. fhgy. id sgk Remek
3. br. Baich P. fhgy. id sgk Amanda.,
Military. 4 âgu. U. m. idomitâs vizsgâja, 

25 klmtr, ugratoproba es kondiciora elore- 
■lovaglâs. 25 nevezes, 9 indulo.

1. Malanotti L. fhgy. id ph Mâgnes,
2. Rakovszky Gy. fhgy. 7e ph. Lippa,
3. Malanotti fhgy 6e pk Eszti.
Altisztek Militaryja. Jârdrlovaglâs. 1 al- 

tiszt, 4 huszâr 25 klmtr terepen. Elolovag- 
lâs es ugratoproba.

Lovagloversenyek Kâposztâsmegyeren.
F. ho 3-iki szâmunkban hiriil adtuk. hogy 

a Fothon tervezett sportunnep elmarad es 
igy az ennek kereteben megtartando lovas 
versengesek dolga is megfeneklett.

A lovasvilâg bizonyâra ordmmel veszi 
tudomâsul, hogy a rendezobizottsâg tekin- 
tettel arra, hogy ezen lovasversengesek a 
reâkovetkezo budapesti nagy lovastorna 
elomerkozeseiiil tekinthetok. es ■ igy nem- 
csak jelentos szerep jut nekik, de meltân 
keltettek az aktiv sportșmannok kozț elenk 
erdeklodest, — modjât leite, hogy meg- 
tartsa oket.

A loyasiinnep az eredeti terv szerinti na- 
pon, azaz e ho 22-iken Foth helyett a Pest- 
videki Versenyegylet kâposztâsmegyeri 
pâlyân fog lejâtszodni mindenben az ere
deti versenyfeltetelek szerint es — belepo 
dij nelkiil.

A programmon kovetkezo versenyek 
szerepelnek:

I. Ugratoverseny. 4e es id. lovaknak. 
1000 m. tâvon 10 akadâly (1.30—3.50 m.) 
Ido: 2 perc 50 mp. Osszdijazâs: 500 K. es 
tiszteletdijak.

II. Katona-lovak bajnokâsga. 4e es id. 
sajât tiszti szolgâlati es kinestâri lovaknak.

Urlovasok. 2 reszbol âll. -U. m:
a) t e r e p 1 o v â g 1 â s. 15 km. a terepen.
10 akadâly (1—2.5 m.) Ido: 40 p. Rosz- 

szabb ido hibapontokat hoz, 45 percen tul: 
disqualifikâl.

b) ugrato proba 1 2 orâval az utolso 
programm szâm utân 8—10 akadâly (1.15— 
3.5 m.)

Dijazâs: 500 K. es tiszteletdijak.
III. Holgyek ugrato versenye. 4e es id. 

lovaki Urholgyek. 800 m. tâvon 6 akadâly 
(1—2m.) Ido: 2 p. 30 mp. Tiszteletdijak.

IV. Caroussel.
V. Pârok ugratăsa. 1 holgy es 1 ur. 4e es 

id. lovak. Urholgyek. 900 m. tâvon 8 aka
dâly (1—2 m.) Ido: 2 p. 35 mp.

Nevezesi zârnap: mâjus 15. este 6 orâ- 
ig, ketszeres beiratâsi dijjal mâjus 20-ig 
(IV., Semmelweis-utca 17.) Nevezesi dijak: 
20 korona.

Budapesti Iovasmerkozesek
nevezesei rendkiviil jolsikeriiltek es a lel- 
kesedessel dolgozo uj egylet elso rendeze- 
se a sport kronikâban nevezetessegszâmba 
menonek igerkezik.

Ime a nevezesek szâmeredmenye: 
Idomito-verseny 65
Bejfoldiek ugrato-versenye: 110
Nemzetkozi ugrato-verseny: 53
Military verseny: 24
Tereplovaglo verseny: 50
Jeu de barre: 10
Holgyek lovaglo versenye: 24
Holgyek ugrato-versenye: 29
Urak Iova vio versenye: 13

Felhivjuk a figyelmet ezuttal arra, hogy
az egylet nevezesi hatâridejet kettos dij
mellett mâjus. 20-ikân deli 12 orâig kitolta.

11. honv. lovas hadosztâly
f. ho 11. 12. es 13-ân tartotta meg Debre- 
cenben hâzia.s jellegii lovastornâjât. A sze- 
'pen sikeriilt versenyek nem birvân dijmer- 
kozes jellegevel az eredmenyeket csak âl- 
talânossâgban jelezziik.

Az idomitâ verseny 8 induloja 
Ikozt legjobb eredmenyeket mutattak fel: 
bâro Kaas hadn., bâro Maarburg szds. es 
gr. D'Orsay fhdn.

Az ugrato verse n.y-ben 24 indulo 
meglepoen szep mutatvânyokat vegzett. 
,Legkevesebb hi'bapontot a kovetkezok 
kaptâk: Panos fhdn., Makai hdn., bâro 
Kaas hdn.., Râzsaffy szds., Pinter fhdn., 
Toth hdn., Szombâthy fhdn., gr. D‘Orsay 
'fhdn.. Kuliffay fhdn. es Fâbry fhdn.

A Military-ban sa.inos, csak 3 indulo 
akadt, kik kozt legjobban Pinter fhdn. veg- 
■zett. . , '

Pecsi lovagloversenyek eredmenye’.
A pecsi loverseny egylet f. ho 9-en tar

totta meg szokâsos lovaglo versenyeit.
A reszletes eredmenyek kovetkezok:
Idomito verseny A csoport:
1. Pethes M. h. h. fhgy. id. stph Macedon,
2. Remete A. h. h. fhgy. id sgah Eros,
3. Csaisits M. h. h. hgy. id sgh Leda.
Idomito verseny B csoport.
1. Biro Lajos h. h. fhgy. id. stph Obajân,'
2. Polgâr S. h. h. szds. id. ph. Feri.



Ugrato verseny:
1. orgr. Pallavicini A. cs. es kir. h. fhgy. 

id stph Rozsi,
2. Hirsch Gy. h. h. hdgy. id sgh Helyes,
3. Takacs Gy. h. h. hdgy. id ph Ferko.

A wieni Concours Hippique.
tervezo bizottsâga e ho elejen tartott gyii- 
lesen kovetkezoleg dolgozta ki a junius 
6—13-ika kozt lezajlo nemzetkozi jellegii 
nagy lovastorna lebonyolitâsânak reszletes 
munkarendjet:

Jun. 6-an a „Military" idomitasbeli pro- 
bâja a Kricau-ban,

' 7-en pedig ugyancsak a Kricaubol indul- 
nak ezen lovasok a verseny 2-ik probâjât 
kepezo tereplovaglâsra.

8-ân d. e. a Kricauban a Hunter- 
Show, az iigetb versenyterbeli pâlyân pe
dig 10 ora 30 perces ikezd’ettel a „belfdldiek 
ugrato versenye“-nek A) csoportja bonyo- 
littatik le.

D. u. 2 ora 30 perckor kezdve pedig foly- 
tatolagosan a „Military" ugratoprobaja. 
akadâlyokon âtkocsiizâs, Hunter-Show, 
holgyek kocsizo versenye, gyerekek lovag- 
lâsa, holgyek ugrato versenye, kiilonfele 
fogatok versengese es polo-ponik elolovag- 
lâsa keriilnek sorra.

10-iken d. e. 10 ora 30 perckor: Terepen 
âtkocsizâs, %12 -kor: „Belfdldiek ugrato- 
versenye1" B) csoport.— Delutân Bees vâ- 
ros diia" (ugrato verseny). Ugetok merko- 
zese Troikâk stb. kocsizâsa.

12- iken d. e. a Kricauban a „Military" 
2-ik idomito probâja, az ugetoversenyteri 
pâlyân pedig a Csâszâr-dij ugrato verseny, 
majd pârok ugratâsa es fogatok kiilonfele 
dijmerkozesei.

13— an d. e. 10 ora 30 perckor kezdodik a 
Military ugratoprobâja es utâna ennek a 
2-ik idomitottsâgi vizsgâja (Kondicio). 
Ugyanezen d. u. a buesu-ugrato verseny, 
kiilonfele hajto mutatvânyok, kocsizo sam- 
pionatus stb.

A versenyek irânt a kiiloldon is nagy az 
erdeklodes. Eddtigi hirek szerint a nemetek. 
belgâk, oroszok es olasz tisztek megjelene- 
se vârhato. Az utobbiak, — hir szerint 6 
lovas — Bolla kapităny, a pincroloi lovag- 
lo-iskola tanâra es ismert ugrato-mester 
vezetese alatt jelennek meg.

Miutân a hadilo bajnoksâga is nemzetko- 
zi jelleget olt, a rendezdseg elhatârozta, 
hogy egy ilyen versenyszâmot a monar
chia tisztikara szâmâra kiilon fog fenntar- 
tani.

Erdekes sportvâllalat 
kereteben lovagol keresztiil hazânkon 
Simpson Vilmos ur, ki P o s e n-bol 
Konstantinâpolyba tervez hosz- 
szujâratu mess'zelovaglâst, melynek tâvol- 
sâga kbrulbeliil 2500 kilometer.

A. vâllalkozo szellemu lovasember,— 
mint rovatvezetbnkhbz intezett leveleben 
tudatja, Breslau, Oppeln, Ratibor. Csaca, 
Rajecen ât ion Magyarorszâgba es Nyitra, 
Ersekujvâr, Esztergom-on keresztiil Buda- 
pestre, hova e ho 20-ika kbriil szân- 
dek&zik megerkezni. Budapestrol Orkeny- 
Kecskemet, Szabadka, Feketehegy, Zi- 
mony, Belgrâdon ât folytatja utjât. A napi 
teljesiteseket âtlag 50 kilometerrel tervezi.

Simpson ur mult ho 23-ân indult utnak

es măr az elso napokban baleset erte, mert) seg reszerol ez evben is dr. Barbul Jeno es 
Iova elcsuszott es bukâsâban eros zuzodâsy Jellinek Antal fbloveszmetser, tovâbbâ dr. 
szenvedett, ugy hogy gazdâja măs lovâri Mândy Lajos, dr. Kelemen Kornel fotitkâr,
kenytelen utjât folytatni.

Osztrâk foldon legeloszor a Teschen mel-
lett fekvo Roy kastâlyban e ho elso nap- 
jăiban szâilt meg, ahol az ismert sportbarât 
a pardubitzi falkă maștere, — L a- 
r i s c h-M o n n i c h grof vendege volt. Er
dekes utjârol meg annak idejen bovebb 
hiradâssal szolgalunk.

Adomânvozâs.
A honvedehni miniszter a „Budapest! 

iovas sport egylet" âltal folyo evi mâjus 
ho 23-âtol 25-eig rendezendo versenyek 
dijazâsâhoz 2500 koronât adomânyozott.

Ertesites.
A wieni k. k. Landwirtschafts Gesell-1 

schaft lotenyesztesi osztâlya f. evi mâjus 
27—30-ig a Krieauban lokiâllitâst rendez.

Azon tisztek lovai, kik ezen reszt vesz
nek, minden tovâbbi dij fizetese nelkiil az 
istâllokban maradhatnak a kiâllitâs utân 
kovetkezo lovasunepek tartama alatt tehât 
egeszen junius 15-ig.

Az egesz idbre âllâsonkent 15 korona,

Bajnoki cellovo verseny.
A Jurista Klub ma, mâjus 17-iken rende- 

zi bajnoki cellovo viadalât a Szemere Mik
los pestszentlorinci lovohâzâban katonai 
puskâkkal. A versenyben ismert cellovoink 
szine-java merkozik. A bajnoksâg eddigi 
vedoi ujra megkiserlik a biiszke cim elnye- 
reset. A Delmagyarorszâgi Lovesz Szovet- 
seg reszerol Pechtol Jozsef szâzados es dr. 
Grumaz Lâszlo: az Egri Loveszegylet re
szerol Nagy Gusztâv szâzados e.s Bo.kor 
Imre fohadnagy; Wiener-Neustadtbol Olah 
Jânos fohadnagy; Ujvidekrol csejthei Je- 
lenffy Zoltân szâzados es Kalapis Jânos 
szâzados;a Budai Polgâri Lovesz Egylet 
reszerol Ivân Jânos. Horvath Sândor es 
Kolâr Nândor; az olympiai csapatverseny- 
re Stockholmba kikiildottek koziil Farkas 
Aladâr es Royko Alfred honvedszâzado- 
sok; Szatmârnemetibol Koch Âgost szâza
dos es dr. Gdrog Gyozo, Kassârol Kâtay 
Pâl szâzados; Ungvârrol Lukâcs Ivân; a 
BEAC reszerol Petracsek Ferenc es Pro- 
kopp Sândor, Tettey Emil, Pinter Arnold 
es Pinter Sândor, tovâbbâ Pâlfoldy Margit 
es dr. Schindler Marianne; a rendezb- 
egyesiiletbbl Velez Rezso, dr. Hammefs- 
berg Geza, dr. Denghi Jânos es dr. Kelty 
Geza neveztek. 0 Fensege Jozsef foher- 
ceg, a viadal fovedoje, a versenyen_valo 
megjeleneset kilâtâsba helyezte. A honve- 
delmi minisztert Baitz Jozsef tâbornok 
fogja kepviselni. A viadal juryjeben dr. Ka- 
rifâth Jeno, a MJSE iigyvezeto elnokenek 
vezetesevel, az Orszâgos Cellovo Szovet- 

dr. Zorkoczy Tibor es dr. Zsitvay Tibor 
vesznek reszt. A bajnoki viadal reggel 8 
orakor kezdddik es a delutâni orâkig tart.

A Budapesti Egyetemi Athletikai Club
1 foiskolai cellovo tanfolyam mâjus 24-en a 
nagytetenyi katonai iJovoldebten versenyt 
rendez Pogâny* Geza honv. szds. es Hrusz- 
tek Enno honv. fhdn. vezetesevel. Az elb- 
gyakorlatok 17-en es 21-en lesznek Nagy-- 
tetenyben megtartva. A versenyen-csakis 
azok indulhatnak, akik az elogyakorlaton 
resztvettek.

A budai uj honved-laktanyâk.
A Budân epiilo honved-laktanyâk epit- 

kezese annyira elorehaladt, hogy a nyar, 
folyamân be is fejezodik. Ennelfogva az 1. 
honved gyalogezred ulldi-uti Ferenc Jo
zsef laktanyâjâban ideiglenesen elhelye- 
zett 29. es 30. honved gyalogezredek, va- 
lamint ezeknek osszes alakulâsai (parancs-, 
noksâgok, irodâk, hadianyag stb.) es a 
gazdâszati tiszti iskola lovaskulonitmenye 
fplyo evi oktober ho 1-evel ăz uj lakta- 
nyâba koltbznek ât.

Kikulonitett geppuskâs osztag.
A 23. honved lovașdandâr geppuskâs 

osztagât loter.hiâny miatt Zalaegerszegrol, 
Nagykanizsâra telepitettek ki.. Az oszta- 
got teii tartozkodâsra is alkalmas barak- 
kokban helyeztek el arra az .idore, amely 
alatt Nagykaniz'sa vâros folepiti az âllan- 
db laktanyaepiiletet. Az osztag vegleges 
kihelyezeset az indokolja, hogy Nagyka- 
riizsân kitiino iiarcszerii loterek âllnak 
rendelkezesre.

A postyeni gyogyhâzbol.
A postyeni csâszâri es kirâlyi katonai 

gyogyhâzba tnegerkezett âz. elso. tiszti es 
legenysegî turnus-, 47 tiszttel es 80 legeny- 
segâllomânybeli beteggel. A «.nagosabb- 
rangu tisztek es hozizâtartozoik koziil a 
kovetkezok- erkeztek meg: grof Ledo- 
chowski Micislav ezredes, Walter Jozsef 
ezredes, Braf Karl ezredes, Njegovân Sida 
altâbornagy neje, Nuber Szidonia altâbor- 
nagy ozvegye leânyâval, Nachodsky Guști 
altâbornagy neje, Szabo Jbzsefne ezredes 
neje, Adler Piroska ezredes ozvegye, Sivo 
Gyula alezredes nejevel, Jelinek Jozsef al-> 
ezredes, Wessely Hugo hadbiztos, Zeis- 
berger Vilmos dr. fbțorzsorvos, lovag Sa~ 
sinski Elek ornagy s tobben.

Halâlozâs,
Pataky Endre nyugalmazott m, kir. hon

ved ezredes 66 eves korâban folyo ho 
13-ân meghalt Budapesten. -



R. R. R. Budapest. Kerdes: Âllamkoltse- 
ges gyalogsăgi egyevi onkentesnek van-e jo- 
ga vălasztani, hogy a kozos hadseregnel 
vagy a honvedsegnel szolgăljon; tovăbbâ 
szabadon vâlaszthatja-e azt, hogy melyik 
csapattesthez oszszâk be?

Felelet: Sem az âllamkoltseges, sem a sa- 
jatkdltseges egyevi onkentesnek nines joga 
a kozos hadsereg es honvedseg kdzott vâ- 
lasztani. Az âllitâskoteles egyeves onkente- 
aeket a kozos hadero es honvedseg ujonc- 
jutaleka arânyăban osztjâk be a sorozăson. 
(ez az u. n. ujoncfelosztâs).

Az idoelott, onkent belepo egyevi onken- 
tesek azonban a kozos hadero es a honvedseg 
s ezeken belul a csapattestek kozott szaba
don vâlaszthatnak. Valamely helyorseg vâ- 
lasztâsa azonban nines megengedve.

A tanârok, tanitok es tanitokepzo inte- 
zetek novendekei, mint egyeves onkentesek, 
csak a honvedsegnel tartoznak szolgâlni.

W. G. Pancsova es M. A. Leva. Katonai 
tanăcsokkal csak lapunk elofizetoinek al- 
lunk rendelkezesere; a kiildott postabelye- 
get viszakiildjuk.

M. F. J. Festung = văr. Fort — erod. Pi- 
ket — megerositett orhâz (ortorony). Palli- 
sadenwall — colopmellved (coldpokbol osz- 
szerott erodites).

Kerdes: Tartalekos hadnagy vagyok, s 
szolgălati kotelezettsegem utolsoelotti eve- 
ben âllok, —, kozvetlen lettem besorozva a 
honvedseghez, s hărom gyakorlatot teljesi- 
tettem.

Egy ugyanazon sorozăsi evfolyambeli, 
kozoshadsereghez besorozott, kesobb a hon
vedseghez âttett tartalekos hadnagy barâ- 
tomtol ertesiiltem, hogy 6 ugyancsak 3 fegy- 
vergyakorlatot teljesitett, de fegyvergyakor- 
latra tobbe bevonulnia nem kell. Kerem tu- 
datni, hogy kotelezve vagyok-e gyakorlat- 
ra, _ megjegyezven, hogy behivot ezideig 
nem kaptam.

Mult evben gyakorlat alol felmentettem.
Vâlasz: Feltetleniil behivjâk. Az 1912. 

evi XXXI. torvenycikk (a honvedsegrol) 9. 
§. 6. bekezdese szerint:

„A tizenegyedik es tizenkettedik szolgâ- 
lati evben iddszaki fegyver (szolgălati) gya- 
korlatra valo behivâsnak csak akkor lehet 
helye, ha oly fegyvergyakorlatot kell potol- 
ni, mely a fegyvergyakorlatra kotelezett 
egyen szemelyi viszonyainak figyelembe- 
vetele folytân elhalasztatott, vagy bunte- 
tendds hibâja miatt elmulasztatott."

Barătjânak igaza van. A kozoshadsereg- 
tdl ătutalt tartalekosok, ha hârom gyakor- 
latnak a hadseregnel eleget tettek es meg- 
feleltek, s ha szolgălati idejiik ket utolso 
eveben vannak, tobb gyakorlatra kotelezve 
nincsenek. Ezt kiilon honvedelmi miniszteri 
rendelet szabălyozza.

Kerdes: Kerem tudatni, hogy a honved
segnel az 1912. evfolyambeli ialtiszteknek 
3 evet kell-e szolgâlni, es ha igen az egesz- 
nek, vagy csak egyeseknek, s ha nem, me
lyik evfolyam legenyseggel kezdodik.

Vâlasz: Az 1912. evi XXXI. t.-c. 18. §-a 
szerint azok reszere, kik a tdrveny hatâly- 
balepese elott (1912. evi julius 8.) elott so- 
roztattak be, a regi, mig azok reszere, kik 
a tdrveny hatălybalepese utân soroztattak 
be, az uj tdrveny rendelkezesei mervadok. 
Ennelfogva a 3. §. c) pontja szerint „a 
kdltsegvetesileg megâllapitott altiszti âllo- 
mânynak megfeleld szâmu legenysegre nez- 
ve" 3 evi tenyleges es 7 evi tartalek evbol 
âll a szolgălati kotelezettseg.

Pălyăzatok.
A katonai fdreâliskolâk.

A katonai foreâliskolâkba eddig (Kis- 
martonban es Mahrisch-Welskirchenben) 
csak a katonai alreâliskolâk vegzett no- 
vendekeit vettek fel. Polgâri iskolâk no
vendekei csak kivetelesen juthattak be. A 
tiszthiâny enyhitese celjabol felâllitott 4 uj 
katonai foreâliskolâba (Pozsony, Kassa, 
Marburg, Krako) most mâr a kozepiskolâk 
negyedik osztâlyât jo osszeredmennyel 
vegzett novendekeit is folveszik. A kincs- 
târi helyre felvett novendekek minden kolt- 
seget a kinestâr viseli. A sziiloknek csupân 
zsebpenzt kell fizetnidk. A nem âllamkoit- 
seges novendekek ellâtâsâert fizetendo di- 
jak nagyon meltânyosan vannak megâlla- 
pitva.

A katonai fdrealiskola harmadik evfo- 
lyamânak kielegito elvegzese utân a no- 
vendekeket valamelyik katonai akademiâ- 
ba helyezik at. — Ennek sikeres elvegzese 
utân, mint hadnagyot osztjâk be a csapa- 
tokhoz. A negy kozepiskolât vegzett fiu te- 
hât hat esztendo alatt eri el a hadnagyi 
rangot.

Hasonlokepen a katonai akademiâkba is 
'felvetetnek azok is. kik valamely kozepis- 
kolât vegeztek. A kinestâri helyekre vo- 
natkozo szabâlyok itt is ugyanazok, mint a 
katonai foreâliskolâkban. A felvetelre a 
pâlyâzati felhivâs nyujt felvilâgositâst, 
melyben minden egyeb tudnivalo is meg
van, kaphatb: Grill csâsz. es kir. udvari 
konyvkereskeddnel, Budapest, V., Doroty- 
tya-utca 2. es L. W. Seidl u. Sohn cegnel, 
Wien, I., Graben 13. Kozvetlen felvilâgosi
tâst nyujt bârmikor a honvedelmi minisz- 
terium 11 es hadiigyminiszterium 6. osz- 
tâlya is.

Leânyiskolai internâtusok.
A magyar âllami soproni, besztercebâ- 

nyai es kassai felsobb leânyiskolâban ka~ 
tona âllomânyu (nyugdijas vagy elhalt) m. 
kir. honved tisztek leânygyermekei szâ- 
mâra 1—1 ingyenes es 1—1 mersekelt di- 
jas (400 koronâs), a trencseni felsobb le
ânyiskolai internâtusban 1 ingyenes hely 
keriil az 1914-15 tanevben betoltesre. A 
kervenyek az elso hâromnâl a vallâs es 
kozoktatâsiigyi, a trencseni internâtusba 
folyamodo'k reszere a honvedelmi minisz- 
terhez terjesztendok be 1914. evi jun'ius ho 
15-eig es pedig tisztek reszerdl szolgălati 
uton, ozvegyek reszerdl a honvedelmi mi- 
niszter utjân.

A kervenyhez csatolandok: IV. osztâlyu 
bizonyitvâny (ha iskolâba jâr a mult evi 
es a folyo tanev I. fâlevi), sziiletesi anya- 
konyvi kivonat, himlooltâsi bizonyitvâny.

A felvetel rendszerint az elso osztâlyba 

tortenik, de ha hely van, a felsobb osztâ- 
lyokba is.
A felvett tanulok az ellâtâs kedvezme- 
nyein kiviil egyebb kedvezmenyben nem 
reszesulnek, tehât ruhât, âgynemiit, kony- 
veket, tanszereket stb. sajât koltsegiikon 
tartoznak beszerezni.

Tanitond es ovdnokepzbk.
A budapesti II. keriileti, gyori, kolozs- 

vâri, pozsonyi es szabadkai tanitonokep- 
zdkben, valamint a hodmezovâsârhelyi es 
eperjesi ovondkepzokben m. kir. honved- 
tisztek leânyai, kiilonosen ârva leânyai az 
1914-15 tanevben ingyenes es felfizeteses 
helyekre igennyel birnak.

E tekintetben az iskola igazgatosâgok 
adnak kello utbaigazitâst.

il cs. es kir. hadserej rendeleti

Kitiintetesek: Prey Zsigmond alezredes- 
nek katonai erdemkereszt; Rudziuski Mă- 
tyăs fohadnagynak legfelsobb dicsero elis- 
meres; Kreneis Emil alezredesnek, Schiman- 
ko Hermann ornagynak, Schaffer Hugo, Ci- 
bulka Antal, Hatze Richard, Rosman Osz- 
kăr szâzadosoknak, Kraus-Judic Rudolf 
hadbiztosnak, Oberbacher Frigyes szăza- 
dosnak legfelsobb megelegedes; Ranheimer 
Erich ornagynak, Miller Micislaus, lovag 
Blaschke Fiilop szăzadosnak, Schiinzel Vik
tor fohadnagynak, Mandl Jănos hadnagy- 
nak, Varga Janos szakaszvezetonek, Huli 
Jânos ormesternek, Slobodink Eliiâs sza
kaszvezetonek, tovăbbâ: Edlinger Oszkâr 
szăzadosnak, Richter Ferenc szâzados- 
szămtisztnek, Drez Mătyâs fohadnagy- 
szâmtisztnek, Hudeczek Emil katonai szâm- 
tanâcsosnak, Barwig Alajos katonai fo- 
szămtisztnek miniszteri okirati dicseret, 
lovag Ripper Hugo alezredesnek legfelsobb 
megelegedes ujboli kifejezese; Spur Kâroly 
alezredesnek a Ferenc Jozsef-rend lovag- 
keresztje.

Kirtevezesek: lovag Kummer Henrik lo- 
vassăgi tâbornok a Landwehr-foparancsnok 
helyetteseve; Sterz Adolf ezredes az 54. 
gyalogdandăr, bâro Holzhausen La jos ezre- 
dese a 4. gyalogezred, Rohring Miksa ezre
des az 5. hegyi dandâr, Boyer Âgost ezre
des a 34. gyalogezred, Bertoias Richârd ez- 

I redes bilecai erodparancsnokkâ, Sztransky 
Ferenc ezredes a tăviroezred, Wolzel Erich 
alezredes a 7. tâbori âgyusezred, Randar 
Miksa ezredes bukaresti attasevâ, Neilreich 
Jozsef ornagy a budapesti gyalogsăgi had- 
aprodiskola parancsnokâvâ^ tovăbbâ: flbâro 
Jacobs Erno tart, fohadnagy tart. szâzados- 

j să a 14/ huszârezredben; tart. tâbori lelke- 
szekke a kovetkezo r. kath. lelkeszek: 
Dutkiewicz Florian, Nemezansky Peter, 
Griesler Jozsef, Siroky Ignâc, Gabriel 
Ferenc, Rosenstatter Jozsef, Komnek Ru
dolf. Tartalekos zâszlosokkâ a kovetkezo 
tart, hadaprodok: Hartwik Jozsef a 23. tă- 
bori âgyuezredhez, Odvorlta Adolf a 2. vâr- 
tuzerezredhez, Vertel Frigyes a 11. gyalog- 
ezredhez; Ender Mauer Frigyes nyug. al
ezredes a karlsbadi tiszti gyogyhâz parancs- 
nokâvâ, Czegrad Mătyâs ormester mumes- 
terre.

Felmentes: Schikovsky Kâroly gyalogsăgi 
tâbornok a Landwehr foparanesnok helyet- 
tese; Demâr Lajos vezerornagy az 54. gya- 
logdandâr paranesnoka; Erbstein Adolf 
vezerornagy cs. es kir. hony. miniszterium 
osztâlyfonoke; Hranilovic-Czvetassin Osz-



kâr ezredes bukaresti attase, Moger Viktor 
alezredes a budapesti gyalogsâgi hadaprod- 
iskola parancsnoka, jelenlegi szolgâlati âl- 
lâsukbol.

Beosztâs: Andrâskovich Konstantin nyug. 
szăzados az altbenâteki gyakorloter ăllomâs 
parancsnoksâgâhoz âllomăstisztnek.

Athelyezesek: Patzak Ferenc ornagy a 12. 
huszârezredtol a 2. huszârezredhez, Metz
ger Antal fohadnagy a 70. gyalogezredtol es 
Babic Wladimir fohadnagy a 79. gyalog
ezredtol a karlovâci hadaprodiskolăhoz, 
Melichâr Rudolf ornagy a 14. hadtest kato
nai epitesi osztălyâtol, bâro Guretzky-Kor- 
nitz Hermann fohadnagy a 2. hadtest kato
nai epitesi osztălyâtol, Schreinzer Kâroly 
katonai epitesugyi ioszâmtanâcsos a krakoi 
mernok igazgatosâgtol, Deuscher Kâroly 
katonai epitesiigyi miivezeto a 15. hadtest 
katonai epitesi osztălyâtol es Strondl Fe
renc katonai epitesiigyi fomumester a 2, 
hadtest katonai epitesi osztălyâtol — mind 
az oten az 5. hadtest katonai epitesi osztâ- 
lyăhoz; Koracevic Viktor vk. szăzados a 70. 
gyalogezredhez, Gergo Viktor vk. szăzados 
a 46. gyalogezredhez, Deim Jozsef szăzados 
a 9, utâsz zlj-toi a 7. utâsz zlj-hoz, Schmidt 
Felix szăzados a 7. hadtest katonai epitesi 
osztălyâtol az 5. hadtest katonai epitesi 
osztălyâhoz; Schbnpflug Âgost fohadnagy a 
katonai intendaturătol az 1. tiroli csâszâr 
vadâsz-ezredhez, Chelzer Kâroly fohadnagy 
a 14. hadtest katonai epitesi osztălyâtol a 
2. hadtest epitesi osztălyâhoz, Zokzini 
Andrăs fohadnagy az 1. hadtestparancsnok- 
sâgtol az 5. vârtiizerezredhez, Erdelac Emil 
hadnagy a 7. ârkâsz zlj.-tol a 4. ărkăsz zlj.- 
hoz, Jager Felix hadnagy a 4.’ ârkâsz zlj.- 
tol a 7. ârkâsz zlj.-hoz, Pelikân Erno zâsz- 
16s a 12. gyalogezredtol a 61, gyalogezred
hez, dr. Ajer Moric tart, hadaprod a 11. 
hegyi tuzerezredtol a 10. tâbori tarack- 
ezredhez; a kovetkezo katonai epitesiigyi 
szâmtisztek: Ott Emil a 4. hadtest katonai 
epitesi osztălyâtol a krakkoi mernok- 
igazgatosâghoz, Schafer Hermann az 5. had
test katonai epitesi osztălyâtol a 2. hadtest 
epitesi osztălyâhoz, Popp Jânos a 7. had
test katonai epitesi osztălyâtol a 16. had
test epitesi osztălyâhoz; Gutte Âgost szâza- 
dos az altbenâteki gyakoloter ăllomăstisztje 
a prăgai terparancsnoksăghoz, Reultin Jeno 
szăzados a 3. tiroli csâszâr vadăszezredtol 
a trienti hadmerndki igazgatosăghoz, mint 
irattâri tiszt; a kovetkezo katonai nyilvân- 
tartăsi fotisztek: Gatter Ferencet a 9. had- 
testparancsnoksâgtol a hadugyminiszterium- 
hoz, Byhnal Zdenko a 8. hadtestparancs- 
noksăgtol a g. hadtestparancsnoksâghoz, 
Smutny Vencel katonai nyilvântartâsi tiszt 
a hadiigyminiszteriumtol a 6. hadtestpa
rancsnoksâghoz; a kovetkezo katonai nyil
vântartâsi jârulnokok: Fritsch Kâroly a 6. 
hadtestparancsnoksâgtol a hadugyminiszte- 
riumhoz, Feil Kâroly a hadugyminiszterium- 
tol a 8. hadtestparancsnoksâghoz, Lesczulk 
Alăjos nyug. szăzados, trienti hadmernoki- 
igazgatosâgi irattâri tiszt a katonai miiszaki 
bizottsâghoz, mint kezelotiszt, Rudis Felix 
tart, zăszlos a 3. tâbori âgyusezredtol a cs. 
es kir. Landwehr âllomânyâba.

Szabadsâgolâsok: Babich Antal vezer- 
ornagy; tovâbbâ vârakozâsi illetekkel: 
Cantzler Ferdinând 31. gy.-ezredbeli szâza- 
dos, Blumauer Alajos 7. drag, ezredbeli 
szăzados, Leick Rudolf 16, vadâsz zlj.-beli, 
Leitner Erno 11-ik vonat-osztâlybeli fohad
nagyok, Hegediis Kâlmăn 8-ik huszârezred- 
beli hadnagy.

Szolgâlatonkiviili viszonyba helyezesek: 
Domicle Leonidâs 82. gy.-ezredbeli tart. 
segedorvos, Obermiiller Gyorgy 59. gy.- 
ezredbeli, dr. Stare Erno 2-ik nehez tarack- 

osztâlybeli, Peppei Richârd 13-ik vonat- 
osztălybeli tart. hadnagyok.

Nyugdijazâsok: En der Mauer Frigyes 
.48. gy.-ezredbeli alezredes, Ripper Hugo 
hadiigyminiszteriumbeli alezredes, Spur Kâ
roly hadiigyminiszteriumbeli alezredes, 
Hray Ferenc 13. gy.-ezredbeli, Dollereder 
Emil 1-so huszârezredbeli ornagyok, Weiss 
Kâroly 37. gy.-ezredbeli, Alezich Istvăn 39. 
gy.-ezredbeli, Woznialtovski Szaniszlo 57. 
gy.-ezredbeli, Giudra Ede 70. gy.-ezredbeli, 
Peter Artur 74. gy.-ezredbeli, Kohotovic 
Istvăn 13. hegyi tuzerezredbeli szâzadosok; 
Ahsbahs Vilmos 4. gy. erdbeli, Eppich Jânos 
1-so vârtuzer zlj.-beli fohadnagyok; Strache 
Jozsef 15. hadtest katonai epitesi osztâlyă- 
hoz beosztott katonai epitesiigyi fotiszt.

Lekbszontek: Georgijevic Boriszlâv 53. 
gy.-ezredbeli fohadnagy, Weissmann Jakab 
2. vârtiizer zlj.-beli, Ritter Năthân 2. vâr
tuzer zlj.-beli tart. hadnagyok.

Elbocsâjtâs a hadsereg kotelekebdl: 
Lastgallner Oszkâr, Hynek Kâroly, Geric 
Wilibald katonai elelmezesiigyi jârulnokok.

A cs. es kir. vezerkar fonokenek rende- 
lete: A vezerkar fonoke Navratil Ferenc vk. 
testiiletbeli szâzadosnak kivâlo szolgâlattel- 
jesitesert dicsero elismereset fejezte ki.

9 cs. es hir. haditengertszet 
rendeleti kozlonjehol.

Parancsnokul kineveztettek az alâbbi 
hajokra: ,,Prinz Eugen": Firmian Jânos gr. 
sorhajokapitâny; „Saida": Casa Antal sor- 
hajokapitâny; „Găa": Catinelli Artur sor
hajokapitâny; „Kaiserin und Konigin Maria 
Theresia": Buchmayer Vilmos fregatt- 
kapitâny; „Admirai Spaun": Rossler Kâ
roly fregattkapitâny; „Steriter": Racsics 
Erno korvettkapitâny; „Ulan“: Panfilli 
Egon korvettkapitâny; „Ushohe": Marschall 
Werner bâro korvettkapitâny; „Zara": 
Klockner Viktor sorhajohadnagy; „Reka": 
Scheiwin Ferenc korvettkapitâny.

9 m. kir. honvddseg rendeleti 
kdzldnydbol.

O Felsege dr. Balogh Jeno torzsorvosnak 
a 30. h. gy. ezr. tenyleges âllomânyâba valo 
âthelyezeset; Ferlan Frigyes ezrdesnek 
nyugâllomânyba valo helyezeset, Aba Illes 
ezredesnek es benefai Bacsăk Pâl alzredes- 
nek egy ev tartamăra vârakozâsi illetekkel 
valo szabadsâgolâsât legkegyelmesebben el- 
rendelni meltoztatott.
Magyar kirâlyi honvedelmi miniszteri ren- 

deletek. Okiratilag megdicsertetett: dr. Kab- 
debo Antal, ezredorvos. _  Reszesittetnek:
a magasabb tokozatu havidij-illetekben: 
Baitz es besenyeiLdsz/o vezerornagyok. — 
Sârkâny, Tahy, Schon, Pogâny, Jankovich, 
Perczel, Szabadhegyi, Kozma, Petres es Ybl 
ezredesek; Benz-Albcron, Farkas, Petrovic, 
Erdssy, Szekely, Schieb, Fiilop Lottier, 
Hoczmân, Molnâr, Bodo, Lorinczy, Nagy, 
Deisler, Pataky, Hainiss, Loky, Kontz, 
Pandic, Marton, Sipos, Krusina, Brokes, 
Gernya, Basch, Dubovszky, Kubinyi, Ba
log, Hunka, Petrâs, Mayer, Cserny, Stein 
es Foldessy alezredesek; Miinnich, Szakall, 
Kărpâthy, Rătky, Werner, Nagy, Mihailov, 
Gosztonyi es Pajer ornagyok.

Athelyeztetnek 1914. evi mâjus ho 16- 
âval a kovetkezo szâzadosok: Neferovic 
Vladimir 28., Peplovszki Lâszlo 6., Bedi 
Gyula 31., Berko Istvăn es Pokomândy 
Gergely 30., Gabrieli Bela 2. es Ullmann 
Antal a 27. h. gy. ezr.-hez; a kovetkezo fo
hadnagyok: Rajhăty Lâszlo 11., Hrehtiss 
Bela 31., Budanovits Gero 6., Mărkus Any 
dor 30., Bărdio Elemer 14., Heyer Gyula 
16., Lukâcs Istvân 20., Harmos Miklos 30., 
Radoslav Mâtyâs 25., Poka Dezso 30.. 
Nagy Jânos 7., Kelemen Attila 23., Czebân 
Pâl 32., Tăby Kâlmăn 5., Szalai Lajos 29., 
Astleithner Artur 32., Nehmann Sândor 18. 
es Antal Sândor a 30. h. gy. ezr.-hez; a ko
vetkezo hadnagyok: Gladitsch Pâl 24., Mpl- 
nâr Mihâly 18., Tibold Lâszlo 29. es Ke- 
meny Gyula a 18. h. gy. ezr.-hez; tovâbbâ: 
Rajkovic Istvân zăszlos a 28. h. gy. ezr.- 
hez; azutân a kovetkezo fohadnagyok: Veo- 
rebs Tibor, Kirâly Andrâs es Medreczky 
Istvân hadnagy a 7. h. h. ezr.-hez.

1914. evi junius ho 1-evel: Hollosy Tiha- 
mer szds. a honv. fopar. âllomânyâba es 
Petzrik Istvân szds. a 11. h. gy. ezr.-hez.

A tenyl. szolg. ăll.-ba felvetetik: Angyal 
Jozsef fohadnagy.

A magasabb lotâpadagilletek igenye oda- 
iteltetik: Berzsenyi es Tothvârady-Asboth 
szâzadosoknak.

Lekbszonese elfogadtatott: Briicker Peter 
tart. hadnagynak.

N evvăltoztatâs: Pick Erno tartalekos 
zăszlos csalâdi nevet ,,Pâl“-ra. es Arthold 
Geza csalâdi nevet „Bihar“-ra âtvâltoztatta.

Kineveztetnek: III. oszt. tdszâmvivove: 
Radakovic, Brassovăn, Kapp, Valuseszku, 
Petrovits es Bocskai szâmvivo altișztek,

Athelyeztetnek: Zimny foszâmvivo az '5. 
h. tâb. âgyusezred I. osztălyâhoz es Nădasdi 
foszâmvivo a 17. h. gy. ezr. 1. zâszloaljăhoz.

Nyugâllomânyba helyeztetnek: Gaâl es 
Kaszay foszâmvivok. Kaufmesz csendor jâ- 
râsormester.

, a jovo heten a kovetkezo helye'ken jât- 
szik: hetfo d. u. 5— 10-ig: Fovârosi pa
vilion es Lukâcs-fiirdo; kedden d. u. 5—7- 
5g: Erzsebet-teri kioszk, 5—10-ig: Lu- 
kâcsfiirdo, este 8—1-ig: Angol park; szdr- 
da d. u. 5—10-ig Stefânia- kioszk es 5—7- 
ig Pârisî nagy âruhâz; csiitortok d. m 
5—7-ig Stefânia korzo kâvehâz es Pârisî 
nagy âruhâz, este 8—1-ig Angol park; 
pentek d. u. 5—10-ig: Fovârosi Pavilion; 
szombat d. u. 5—7-ig: Erzsebet-teri kioszk, 

•5—10-ig Lukâcs-fiirdo es este 8—1-ig An
gol park; vasâj-nap d. u. 5—7-ig Stefâriia 
korzo kâvehâz, d. u. 4—7-ig es este 8—1- 
ig: Angol park.



SZLRKKZIOIUZl'MITK
Hagai szepessegi len i pa rI

Sznchy Kâroly tart. cs. es kir. elelmezesi 
iiszt. A tervezett ujitâsok meg annyira a 
kezdet stădiumăban vannak, hogy reszle- 
tekrol es idopontrol senki sem adhat fel- 
vilâgosităst.

A szerkesztesert es kiadâsert
Dr. SZILÂGYI LAJOS FELELOS.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvdllalat 
r.-t. adja ki.

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

Kiszolgâlt tiszti szolgâlati 16. 171 cm. 
magas, herelt, sdrga, minden szolgdlat- 
ra alkalmas, rendkivul megbizhato s 
nyugodt, II eves, jelenleg mint ddmalo 
van haszndlatban, elado 1600 K-ert; 
megtekintheto Budapesten. a honved- 
huszdr lakanydban. Papp-Ragdnv szd- 
zadosndl.

REIN KflROEY ES TARSfll
Szepessegi văszon- es aszlalnemu-gyarosok. 
Gyărtelepek: Kesmark—BussOcz.
Foraktâr: Budapest, IV., Văci-utca 30|B. (S£r.)

Telefonszăm: Jdzsef 36-46.

Szenes Laszlo 
festek, fcence, măz, kefe es 
hăztartăsi ărak g-yări raktâra 

Budapest, VIII, kerulet 
Jozsef-korat 72. szam.

Ajanljuk kituno hirnevnek orvendo, sajat 
gyartmanyu szepessegi vaszon-, asztal- 
nernii-, toriilkozo-, torlo-, agynemu, mat- 
râckelme-, zsebkendo- stb., stb. keszit- 
menyeinket nagy vâlasztekban—Tovâbbâ 
szallitunk korhâzaknak, intezeteknek, szâl- 
lodaknak, kavehâzaknak, fiirdoknek stb 
teljes berendezeseket a legelonyosebben.

A MAGYAR FOLDRAJZI INTEZET

VILÂGATLASZA
Poloskairtâst

jotâllâssal. Padlo beeresz- 
test, acSlforgăcsolăsf, festest, 
măzolăst, tapetozăstolcsdn vâllal

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

Tiszteknek IO szăzalek engedmeny.

95 fo 6s 190 mell6kt6rk6ppel, 130 t6rkeplapon, 
130.000 helynevet tartalmazd nSvjegyzekkel.

Szerkesztik:
Kogutowicz Kâroly dr. es Littke Aurel dr

SzL-Luhacsfiirdd
***< havehaz es usndEglo >*** 

naponta delelâtt, delutăn «s este 

katonazcne 
Kitdno itelek es italok. — Polgâri 
ărak. — Figyelmes kiszolgălăs. 

WIRTH J. vendeglos.

Ara fuzetekben K 50 —
Felborkotesben K 60 —

Kerjen mintaterkepet es prcspektust!
F________ _____

IM6VÎIR FOLDRflJZI INTEZET H.-T.
BUDAPEST, V., RUDOLF-TER.

••



Ervenyes 1914. măjus ho l-tdl.

A keletl palyaudvarrdl A nyugatl pălyaudvarrol
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Vonatok indulâsa Budapestrfil

Belgrâd, Sofia, Salonik?
Hatvan
Wien,Graz, Șopron 
Ruttka, Berlin
Balatonf., Tapolca 

Kassa, CaorbaBârtfa
Ujvid6k, Sarajevo 
Kassa, Csorba 
Wien
Arad, Brassd

{FiumeTorinoRdma 
P6cs, Vinkovce 
FehringGrazTriesi 

(Stryj, Przemysl, 
(Lemberg
GddttllO
Belgrâd, Sofia
Arad Brass6Bukar. 
Balatonfiir. Tapolcs 
Munkâcs, Lawcene 
Kolozsvâr, Brasse 
Osijek, Brod 
Rnttka, Berlin 

(Gy5r, Wien, 
{Fehring, Graz
Msziget Stanislau 
Bicske
Kassa, Poprâd-F.
Kunsztmikids-Tase 
Balatonf., Tapolca 
Nagykâta
Bicske
G6d«U6

Vâc
Râkospalota-Ujpesi 
^îrsekuj vâr,Ipolys 
Szeged, Szolnok 
Esztergom 
Lajo8mizse,Kecsk 
Râkospalota-Ujp.
WienParisOstende 
Segesvâr, Stanisl. 
Zsolna, Berlin 

Râkospalota-Ujpes 
Nagyszombat, Wie> 
Duaafreszi-Alag 
Orșova, Bâziâs 
B&ziâs, KarăDseb 
Nagymaros Ipolys 
Esztergom 
Wien, Berlin 

Râkospalota-Ujpes 
Râkospalota Ujpe-» 
(Lajosmizse, 
I Keoskemât 
Nagymaros Ipolysâ;
Wien

914 12 20 SZV.
314 12 3( >

10 12 3( »
1008 12 45 ■’ »
24a6) 1 0( »

1504 1 20 gyv.
316 1 25 szv.
612 1 35 »

1304 1 40 gyv.
404 2 00 »

4 2 05 »
604 2 10 »
916 2 15 szv.
304 2 20 gyv.
318 -.2 25 szv.
320 2 3(1 ■ »

26 2 30 J»
518 2 40

1202 2 45 gyv.
1902 2 55
904 3 20 »

5202) 3 2> szv.
1016 3 30
410a 4 25 »

18 4 30
606 5 00 gyv.

6 5 10 »
410 5 10 szv' '
324 5 20 >
5224) 5 40 »■
308 5
514 6 15 »
326 «
28 6 30 J> e

328 6 40 >
1004 « 45 gyrx
920 7 05 s/,v.
324‘) 7 10 » >

16 7 20 »
332 7 30

1708 7 45 »

1006 7 50 gyv.
1514 '8 00 szv.
910 8 05 1 »
sa^) 8 30 ‘»

1908 8 40 »
334 8 40 »

1308 9 15 » '
610 9 30 »

1506 10 00 gyv.
408 10 05 szv.

1010 10 25 >
12 10 55 - »

338 11 05 VV4
614 11 25 szv.
422 11 35 vv.
14a 11 55 szv.

I*61utan

Ujvidâk, Sarajevo 
Hatvan 
Szombathely.WiSD 
Fiume RdmaOsijek 
Bic8ke

Kassii,Poprâd-Felkp 
G»d«116
Arad, Bukarest 

Fehring,GrazSopi od 
(Sâtoraljanjhely 
{Lemberg, Kassa
Wien, Paris 
Arad, Bukarest 
Kiskfirds
Ruttka, Berlin 
Hatvan
Peczel
Bicske
Szolnok
Szabadka, Sarajevo 

Tapolca, P6cs,Osijek 
( Belgrâd,
{ KonstaotinApoly
Nagykâta
Paks
H atvan 

. Ko m Arora, 
ArftcLBukar. ,M. szig

G\6r. dopr n,
Szombathely Wien
Lawocne, Lemberg 
GftdOllG
Nâgykâta, Szolnok 
Rut ka. Berlin 
Koloz-vâr, Brass- 
P6czel

- Blot-ke
Hatvan

. Fiume, Rdma.Nap 
Kunsz^ntm., Tass 
Nagykâta,Szolnok 
Gyor
GodflllG
M.-sziget Stantslar
Fiume, Nizza, 
Canne <

Kassa, Csorba B 4r f 
Belgrâd, e*a eiev 
Nagykâta, Szolnok 
Pecs. Brod 
Gddollo
Gyfir, Graz 
Arad, Bras’d

Kassa,Csorba B irtf» 
Kassa,Csorba Lcmb

Fiume, Tapolcza 
Szombafhely, Wi«E 
Ruttka, Poprâd-F.
Arad, Debrecen 
Miskolc, Kassa 
Bicske

164 12 05 sZv.
714 r. 15 »

1404 12 2( gyv.
138 12 25 szv.

4106 1'2 31 >
166 ] 01 >

4128-5 1 05 tvsz.
730 ] 21 8ZV.
106 J 31 gyv.
168 1 35 SZV.

4108 1 5( »
KiS •2 00 gyv.

■126 2 10 szv.
120 2 15 >
170 •2 2i »
506 2 25 gyv.

4110 2 30 8?V.
704 2 40 gyv.

6710 2 45 szv.
6503 2 50 »

172 3 10 »
140 a 30 »
174 4 10 »
716 ■1 2it
110 5 15 gyv.
142 5 20 szv.
176 0 50 »
123 6 00 »
722 6 10 »
724 ' G 20
144 li 25

4114 6 40 »
726 6 45 »

1406 G 50 gyv^'

130 G 55 szv.
726a3) 7 (Ml >

178 7 15 >
180») 7 25 »
728 7 35 »

i' 65i.8 7 4o >
710 8 05 >
132 8 10 >
182 8 20

140S 8 40
118 9 30
502 

■ 184
9

10
35
05

gyv. 
szv.

706 10 15 gyv.
504 10 50
720 10 55 szv.

4116 11 10 >

9028) 11 30 k. o.
exv.

7026) 11 45 k. o.
exv.

146 12 00 szv.

DAIntăn

Râkospal.-Ujpes 
Szeged, 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 

RâkOBpalota-Ujpps' 
1’iJlpcHaba
Monor 
Wien 
GSd
Esztergom 
Wien, Paris 
PArkany-Nana 
Galănta, Ipolysâg 

RAkospaiOba-Ujpet* 
I Szatmâr-Nemeti, 
| Brassd 
Esztergom 
BuksrHat, BAzKa 
Cceglăd, Szolnok 

iLajosmlzae,
Kecskemât 

Râkospalota-Ujpesi
Szob

Râkospalota-Ujp: at 
s e ze 1
Wien 
Szob 
Râkospalota-Ujpes 
Pârkâny-Nâna 
U116
Monor 
Nagymaros Ipolys 
Esztergom 
Czeglâd, Srolnok 
Por-ouy, Zsolna, 
Belin

I Pârkâny-Nâna, 
| Ipolysâg
Cegl6d 
Râkospalota-UJpea 
V6cz
Czegl6d 
Lajosmizse 
Bukarest, Bâziâs 
Nagymaros 
Dunakeszi-Alag 
Zsolna, Berlin 
Wien, Paris 
Bukarest, Stanisl. 
Vâc
Szeged, Bâziâs, 
BukareBt 
Marosvâsârhely 
Bukarest, Bâziâs 
Esztergom 
Belgrâd, Konstan.

Bukarest, Konst. 
Nagvmaros

A

A keletl pălyaudvarra A nyugati pălyaudvarra
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339 fi OC vv. Berlin, Ruttka 1P5 12 15 SZV. Vâc
645 •'( tvsz. Debrecen, Szolnok 149 5: » ■»' Râkospalota-Ujpest
917 2C szv. Kunszentm.-Tass 151 05 • Dunakeszi-Alag
309 31 Hat van 721 5 lâ »' ■ Orșova, Bâziâs

Szolnok, Cegl6d1905 â 3< » Osijek, Tapolca 6701 4( >
609 47 » Brass6, Arad 

(Saloniki, Sofia,
4103 a 4b » Esztergom

90S 4' 723 b ;)( » U116, Ocsa
(Belgrâd 133 5 bo > Nagymaros

19 00 » Torbâgy 725 6 0( > Monor
313

17
6
6

0(
05

»
»

P6ccl 
Komârom 90V) 6 10 k.o. 

exv.
{Belgrâd P

1707
11

1
6

lo
2i

•»
»

Stanislau, Msziget 
Wien 7016 6 10 ♦ {Bukarest

1505- 6 31 gyv.
/ Lemberg, Poprâd- 153 6 15 szv. Râkospalota-Ujpest
(Felka, Kassa 6507 6 2( » Lajosmizse

513 a1 6 40 SZV. Nagyvârad 503 6 25 gyv. Maros-V âsârhely
1007 6 45 > Fiume, Zâgreb 135 6 35 szv. Nagymaros
407 6 5( > (Lemberg, 8tryj, 1407 6 4( » Berlin, Zsolna

(Kassa 113 7 10 » Paris, Wien
1003 '7 00 gyv. R6ma. Fiume 727 7 15 » Szolnok, Cegl6d
315 7 05 szv. G3d6116 155 7 2( » Râkospalota-Ujpest
513 7 20 » Brass6, Kolozsvâr 4105 7 25 > Esztergom
917a 7 25 » Kunszentm.-Tass 709 7 30 Bukarest, Bâziâs
317 7 30 » Gdddlld 501 35 gyv. (Bukarest,
310 7 40 » Hatvan (Mâramarossziget

21 7 45 » Paks, Bicske 157 7 40 szv. Vâc, Ipolysâg 
Pârkâny-Nâna1309 8 40 » Graz, Fehring

Csorba, Bârtfa Kassa
125 7 45 »

1513 15 » 6501 50 (Kecskem6t,
911 20 » Sarajevo Belgrâd * (Lajosmizse
519 35 > Bukarest, Kolozsvâi 127 7 00 > Pârkâny-Nâna
321 $ 45 » Hatvan 155 a 8 15 » ■ Râkospalota-Ujpest

1005 9 00 gyv. Fiume, Tapolca 4107 8 25 » Esztergom
13 9 15 szv. Gyor 719 8 40 > Kiskunf61egyhâza

913 9 25 » Szabadka 129 8 45 » Nagymaros
307 s 35 » Berljn, Ruttka 159 9 10 » Dunakeszi-Alag

5 10 05 g-yv. (Bruck-Kirălyhida, 705 9 15 gyv. Szeged
(Szon bathely,Sopr 1401 9 40 (Berlin, Zsolna

409 10 2d szv. Miskolc (Pozsony
23 10 35 » Triest 4109 9 00 szv. Esztergom

695 11J20 ^yv. j Naeryyârad, 161 10 30 » . Râkospalota-Ujpest
1 Debrecen. Arad 715

119
163

10 4o

TO

J» Szeged

DAlutân
11
12

Galânta, Ipolysâg
Râkospalota-UjppHț

323 12 10 szv. G3d0116 DAlntAn
611 12 30 » Bukarest, Arad
301 12 50 gyv. Berlin, Ruttka 165 12 50 szv. Râkospalota-Ujpest
903 1 00 | Konstan tinâpoly. 137 1 20 > Nagymaros. Ipolys.
401

(Belgrâd 703 1 25 gyv. Bukarest, Bâziâs
1 05 » Lemberg, Kassa 167 1 45 szv. Râkospal o ta-Uj pest

601 1
20
25

szv. 
gyv.

\\ ien, Șopron 
Bukarest, Arad 595 1 50 gyv. (Kolozsvâr,

(Szatmâr-N6meti
1201 30 (Sarajevo, Brod 103 2 00 » Paris, Wien

1
1901

* I Szabadba 4111 2 08 8ZV. Esztergom
1 40 > London, Paris W ien 171 3 <H> > Râkospalota- Ujpest
1 JO > Osijek, P6c8 169 3 25 » God

325
1501

2
2

10
20

szv. 
gyv.

Hatvan
Poprâd-Felka, Kasst 

Graz, Fehring
Kunszentmikl.- Tass 
Bicske

6503 3 40 » - (Kecskemăt, 
(Lajosmizse1 s01

919
23a

2 2.)
40 
:x)

» 173 3 50 » - Râkos palo ta-Uj pest
2
3

szv.
> 713 4 05 > (Temesvâr- J6zsef- 

(vâros521 3 40 » Nagykâta 139 4 10 > Nagymaros
327

4 15 » Tapolca, Balatonfiir. 175 3 15 > Râkospalota-Ujpest
4 35 » P6cel 4113 ;> 40 » Esztergom329 b 25 > GOdbllo 121 b 00 » Drsekujvâr

511 6 (Ml > Bukarest, Debreeer 115 6 10 Wien, Berlin15 6 20 » Bruck-Kirâlyhida 1403 G 20 gyv. Berlin, Zsolna1507-) 6 25 g’yv. Poprâd-Felka, Kasse 707 6 30 » Orșova, Bâziâs
3a G 35 (\\ ien, Gyor, Graz 177 I) 35 szv. Râkospalota-Ujpest

1705
(Fehring 105 6 40 gyv. Wien

/ 00 szv. Stanislau, Msziget 731 7 25 szv. Monor907 20 » Sofia, Belgrâd 711 7 50 » Bâziâs-Temesvâr607
421

25
35

» Bukarest, Arad 179 8 Oil » Râkospalota-Ujpest 
Wien/ vv. Szerencs 107 8 95 gyv.

1109 7 40 szv. Tapolca, Balatonftir. 41173) 8 15 szv. Piliscsaba305 7 45 » Berlin, Ruttka 1414) 8 25 » Nagymaros25 J 50 » Bicske 143 8 40 » Nagymaros
5233)

10G9
8 10 » Nagykâta v 131 8 55 » Pârkâny-Nâna
8 20 » Fiume, Brod 109 9 05 gyv. Wien405 8 20 » Lawocne, Msziget 7293) 9 20 szv. ' Monor329a3)

9
1511

8 35 > . G olio 41194) 9 25 » Piliscsaba
8
8

45
50

»
• »

Wien, Graz 
Csorba. Kassa 6505 9 30 > (Kecskem6t, 

(Lajosmizse

331
9 15 gyv. R6ma, Fiume<P6cs 181 9 3o » Dunakeszi-Alag
9 10 szv. P6cel 509 9 40 gyv. Segesvâr Stanislau

1907 9 20 (\ inkovce, Osijek, 1405 9 45 > Berlin, Zsolna .
(P6cs 4115 10 Ml szv. Esztergqm*

C03 9 20 g-yv. Brassd, Arad 1835) 10 15 » Ipolysâg,’ Vâc
27 9 30 szv. Bicske 145 10 25 » Nagymaros

303 9 35 gyv. Berlin, Ruttka 6513 10 30 » desa
915 9 45 szv. Kiskdrds 101 11 )o k. o. (London. Ostende,
403 9 55 gryv. Lemberg Przemysl exv. {Paris, Wien
995 10 >0 » S arajevo, Ujvid6k 717 11 10 BZV. Temesvâr, Bâziâs

1303 10 10 » Graz, TrieBt 
GOdOllo

117 11 25 > Wien
333 10 25 szv. 1233) 11 50 » Pârkâny-Nâna
525 10 35 » Segesvâr, Kolozsvâr

1503 10 15 gyv. Jârtfa,Csorba Kassa
25a4» 11 H) SZV. Bicske

HOP) 11 10 syv- 1'apolca, Balatonfiir.
3256 11 15 SZV. Hatvan

3 11 45 gyv. Wien

*) Junius 15-t61 bezârâlagszeptember 
15-ig kdzlekedik.

‘ 2) Vasâr- 6s iinnepnapokon kdzle- 
kedik.

3) Vasâr- 6s tinnepnapokon mâjus 
15-161 bezârolag szeptember 15-ig 
kozlekedik.

4) Ndgykâtâtdl Szolnokig csak szom
baton 6s iinnep el6tti kdznapokon 
kdzlekedik.

8) Csak h6tk0znapokon kozlekedik.

3)

*) Vasâr- 6s tinnepnapokon mâjus 
15-tol kdzlekedik-

2) Csak vasâr- 6s tinnepnapokon 
kozlekedik.
Vasâr- 6s tinnepnap elotti hâtkdz- 
napokon kdzlekedik.

*) Vasâr- 6s iinnepnapokon măjus 
15-t61 bezârdlag szeptember 15-ig 
kozlekedik.

5) Mirtden kedden, csiitBrtdkon, p6n- 
teken 6s vasârnapon kbzlekedik.

®) Minden hâtfon, szerdân 6s szom
baton kozlekedik.

A vonatok indulâsa es erkezese Budapest-Jâzsefvârosrâ.
- Indulâs ...t ^rkez6s

3306) 7 00 szv. GOdollo 5155)
517

<4
5

40
10

SZV. Szolnok 
Nagykâta-

1
■3iic) .5 40 ? * ■ GCddllo

1) Csak vasârnaprâl , hâtfore hajld 
6jjelen kdzlekedik.

21 Junius 15-tol bezârâlag szeptem
ber 15-ig kdzlekedik.

3) Csak vasâr- 6s iinnepnapokon 
kdzlekedik.

4) Vasâr- 6s tinnepnapokon mâjua 
15-161 bezârâlag szeptember 15-ig 
kozlekedik.

5) Csak h6tfon 6s kettSs iinnep 
utâni koznapokon kozlekedik.

6) Csak hâtkoznapokon kozlekedik.

*) Itîrkozik minden kedden, bzerdâ», 
p6ntoken 6s vasârnapon.

2) iSrkezik minden h6tf6n, csiitSr- 
tokdn 6s szombaton.

3) Vasâr- 6s tinnepnapokon 
kedik.

4) Vasâr- 6s tinnepnapokon 
15-t61 kdzlekedik.

*®) Vasâr- 6s iinnepnapokon___
15-tol bezârolag Bzeptember 15-ig 
kozlekedik.

A vonatok indnlăsa da drkezdae 
Indo] As.

kdzle-

mâjus

mâjus

Buda—Csâszârfttrdfl kitdrd.
 fcrbej6s

4002 5 55| szv. Esztergom 4001 5 30 SZV. Doiog
4004 8 541 » Esstergom 4CO5 7 33 » Esztergom
4006 12 15 » Esztergom 4007 8 40 » Esztergom
40282) 12 57 » Piliscsaba 1009 10 04 » Esztergom
4010 2 18 Esztergom 4011 2 10 » Esztergom
4012 6 2U » Dorog 4013 6 46 > Esztertrom
4016 11 03 » Esztergom 10173) 8 21 » Piliscsaba

4O194) 9 31 » Piliscsaba
1015 ll)|07 » Esztergom
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zsl Ujlahi-iFogepeh
a legmodernebbek. Katonai ds polgâri hatd- 
săgok kozkedvelt irdgdptypusa. Dijmentes 
bemutatâs orszăgszerte. Arjegyzdk 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
11JLSHI-1 HfiBEPTELEP Budapest ER 
— =1897. 6ta az ir6g6pszakmăban. - • =

Tiszti es civil njeFegszcFEli, 
kocsiszerszâm, bSrond ds finom borăru nagy 
vălasztdkban, vagy rendelds szerint kdszit:

SCHMIDT M. 
Budapest VIII, 
Rakoczi-ut 25.

Ârjegyzek ingyen.

MARTON ALAJOS
CS. fis KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA12.

Bordiszmtiartfk 6s mtiipari cikkek raktara.

Nagy vâlasztek kiilonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglasok- es dijloveszetekre 
—— alkalmas tiszteletdijakban. —

Cimbalom
Legujabb szabad. 
ac/Slszerkezettel, 
r6szletre is. Cso- 
daer6p,tiszta han- 
gu GRAMOFON 
(beszeiog^p) 25 k. 
s feljebb. Hozză: 
Fedăk Sâri, Kirâly, 
R6zsa, Berezei, 

Bonoi, Caruso-t61 
legszebb lemezek 
2 korona 50 fiilor. 

Hegeduk vhW' 
_ mesteiek hii 

Szămos kitiinteUs j6 munkăgrt. utănzafai.

Fuvolâk, tărogatdk, citerăk, hatmoni- 
kâk stb. Hurok. Javitâs muterem slb.

Mogyorossy Gyula
kir. szab. hangszergyăr, Budapest, VII., 

Răkdczi-ut 17. — Arjegyzdk ingyen.

Â KULUGY-HADU
nyomdai eloâllitâsât a

Itaam Nvoji
HAVAS £S LEHNER

BUnaPEST Bill., HEMET-UTEfl ZI. SZ
Adott esetben hivja fel 
a ceget ajânlattetelre.

TELEFON-SZÂM: JOZSEF 11-83

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

• • Telefonszam: 916. ••

Pești Hazai Elso Tahar^kpenztâr-Egyesulet Budapesten.
Alapittatott 1840-ben.

Befizetett răszvănytoke: K 20.000.000 —. Tartalăkalap: K 51.560.252'29.
KonyvecskSkre ăs folyoszămlăkra elhelyezett betătek ălladSka 1913. ăvi december 
31-ăn: K 412.992.281'61, Forgalomban lev6 sajât kibocsătvanyok: K 393.158.200'—.

A takarâkpenztăr 4%-os es 4V2°/0-os zâlogleveleket, vala- 
mint 4°/0-os es 41/2°/0-os kozsegi kotvenyeket bocsăt ki.

Ezen cimletek teljesen adomentesek, minden tekintetben kaucio- 
kepesek ăs kQzsăgek, testiiletek, alapitvânyok 6s nyilvănos felugyelet alatt ăll6 
intăzetek pănzeinek elhelyezăsăre, valamint hitbizomânyi ăs letăti pănzek gytimbl- 
csozo elhelyezăsăre alkalmasnak nyilvănittattak. Mind a zăloglevelek, mind a 
kozsăgi, kotvânyek_alkalmasnak nyilvănittattak tovâbbă katonai bazassâgi 
ovadekok celjaira s a zăloglevelek ezefelul ârvapenzek elhejyezăsăre is.


