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TBbh hatarozottsăgot I
Magyarorszâg es Ausztria egyutt 

nemcsak nepeinek szâmânâl, hanem 
haderejenel fogva is nagyhatalom. Az 
europai koncert csak akkor teljes, ha 
Nemetorszâg. Franciaorszâg, Anglia, 
Oroszorszâg es Olaszorszâg mellett je- 
len van a monarchia is. A nagyhatalom 
fenntartăsa azonban rengeteg penzbe es 
verbe keriil; emellett âldâsâban az 
egyes âllampolgâr csak akkor reszesiil, 
ha a nagyhatalom bizonyos celok el- 
eresere nemcsak torekszik, hanem azo- 
kat meg is valositja.

Nyilt titok, hogy eddig a mi monar- 
chiânknak, mint nagyhatalomnak be- 
vallott es oszinten hirdetett celia nem 
volt. Nagyon szep es iidvos a folvtonos 
.,beke“-hangoztatâs, de egyediil es ki- 
zârolag ez meg nem eroprobâja a tobb 
szâzezer szuronv arnyekaban nvugvo 
nagyhatalomnak.

Nekiink a nyugalom, a tespedes ellen 
kifogâsunk van. Az orokds beke-han- 
goztatâs novelte nagyra ellensegeink 
etvâgvât. Egy nagyhatalom, melvnek 
u.i teriilet-foglalâsi vâvyai nincsenek; 
egy nagyhatalom, mely a kisebb ne- 
pek es nemzetek fdlott csak azert orko- 
dik, hogy a letezo âllapotot senki meg- 
bontani ne mereszelje; egv nagvhata- 
lom, mely a semlegesseg statusquojât 
meg akkor is hirdeti, mikor mâr âgyuk 
torka es puskaropogâs lepett a diplo- 
mâcia bekes marakodasai helyebe; egy 
ilyen nagyhatalom kormânyzoi ne cso- 
ddlkozzanak, ha e kis nepek es nemze
tek egyszerre csak nem onmaguk kozt 
hadakoznatk, hanem beleharapnak a 
monarchia eleven testebe is. Beleha
rapnak, mert nem felnek a visszahara- 
pâstol. Ok csak nyerhetnek. Ha sike- 
riil: egyutt lesz az egesz szerbseg, vagv 
az egesz românsâg, ha nem sikeriil: a 
monarchia csak biinteto expediciot ve- 
zet a fovârosok ellen. Nehâny biinba- 
kot kivegeznek. talan foldonfutovâ lesz 
egyik-mâsik dinasztia, de Belgrad to- 
vâbbra is szerb fovâros marad es Bu- 
karest azontul is minden român Mek- 
kâja lesz.

Ezzel a nagyihatalomhoz eppenseggel 
nem melto magiatartassal igen konnven 
veszendobe mehet rengeteg milliokkal 
tâmogatott nemzetkdzi âllâsunknak 
minden presztizse.

Pedig az aknamunka folvik ellenilnk 
nyiltan es titokban. Qyalâznak es sem- 
mibe vesznek benniinket ellensegeink 
es celjuk az, hogy teljesen lejârassâk

0 Felsege legujabb szobra.
A kirâlyhidai hadsereglovoiskola ăltal ren- 

dezett csoport-versenyloves elso dija.
(Lâsd „Testnevel€s“ rovatunkat!)

a monarchiât. Eppen ezert ennek az 
âllapotnak elobb-utobb veget kell vetni. 
Nem kell a kardot ugyan meg kihuzni 
hiivelyebol, de erosen râ kell iitni. Akik 
mindenâron marakodni akarnak, mâr 
io eleve tudjâk meg, hogv mi lesz botor 
cselekmenyiiknek vege. Akik elvakult- 
sâgukban egy jogar atatt akarjâk lâtni 

az osszes szerbeket vagy minden r'omant, 
azok ne fele.itsek el, hogv a Habsbur- 
gok tanulni nem mennek a szomszedba, 
ha arrol van szo, hogvan kell meg ne- 
hânv miliio delszlâvot a monarchia ke- 
retebe beleolvasztani. Szerbiâra meg 
tortenelmi jogaink is vannak. Mikor a 
magyar kirâlyt koronâzzâk, a vazal- 
lus zâszlok kozott lobog Szerbia cime- 
res zâszlaja is. Ne felejtsek el azt sem, 
hogv Hunyadi es Kapisztrân ideieben 
Belgrâdot meg — Nândorfehervârnak 
hivtâk. Ha hâboru lesz, ugv Brennus 
gydztes kard.iât dob.ia bele a hadisarc 
serpenvoiebe. Leigâzott Balkân-âlla- 
mok teriileten is vezethet ut Szaloniki- 
ig. amelvet valaha becsiiletes oszinte- 
seggel akartunk. Ha akkor nem âlltunk 
volna meg az akarat mellett es âlltunk 
volna evekig a habozâs utiân es a tet- 
lenseg ingovânyân, ugv ma nem kelle- 
ne meg mindig verezniink a mâr elmult 
Balkân hâboru miatt.

Nagyhatalmunk diplomâciâjâtol kis- 
e tobb hatârozottsâgot vârunk. Nem 

ok nelkiili handa-bandâzâst, mert hi- 
szen mi mindenkivel beket akarunk, de 
csak tisztesseges es becsiiletes beket. 
Ha ez nem lehetseges, ha a feneketlen 
es oktalan gyiilolet mâr teljesen vakkâ 
tette szomszedainkat, hât akkor mas- 
kep kell ott rendet teremteni. Alias râ- 
galmat, piszkolodâst es tajtekos sârdo- 
bâlâst nem tiiriink. Ha nem lesz vege a 
deli hatârcn a magyar-osztrâk gviilo- 
letnek, upv legven egyszer mâr vege a 
mi meghunvâszkodo tiirelmunknek!

Ha ott lent megertik, hogv mindent 
elveszthetnek, akkor maid eszbe kap- 
nak es bizonvâra a nagyhangu szoszâ- 
tyârkodâst hamarosan felvâltja a jobb 
belâtâs es az okos es szamito felelem.

Ha diplomâciânk hatalmânak, ereje- 
nek es becsiiletes szândekânak tudatâ- 
ban megerteti illetekes helyen, hogv a 
monarchia a hâborut keriilve keriili, de 
ha râkenyszeritik: nemcsak vegigkiiz- 
di. hanem az esetleges gyozelemnek 
minden konzequenciâjât levonia es 
nemcsak hadisarcban, hanem teriilet- 
ben is kârpotolja masat az elhullott ver- 
ert es elkbltott milliokert; ugv igeu 



hamar csend honol mai'd a balkân met- 
ropolisokban.

Kiiliigveink vezetoitol tobb hatâro- 
zottsâgot — es ha ott lent a diplomâ- 
cia koteles udvariassâgât es sima, elo- 
zekenv modorât meg nem ertenek, vagv 
felreertenek, ugv agresszivabb felle- 
pest keriink.

Haditengmszetiink fejtata.
— A 420 millio. —

Ismeretes, mily dilemma elott âllott a 
tengereszet vezetosege a mult evi dele- 
gâciokban: Egyreszt tekintettel kellett 
iennie a keleti zavarok okozta gazdasâ- 
gi depressziora, măsreszt felelosseget 
kellett văllalnia a hajohadert, mely a 
balkdni eroviszonyok vdltozdsa folytan 
egeszen mds tenyezokkel keriilt szem- 
be, mint aminok az elso dreadnought- 
osztâly epitesi tervenek elkesziiltekor 
iennăîlottak.

Azota a Foldkozi-tengeren u.i hajo- 
hadak alakulnak, hatalmas ha.i6ra.iok 
egyesiilnek, partvidektink tehât vesze- 
lyesebb helyzetben van. Franciaorszâg 
sosem lâtott sietseggel egy tucat nagy 
csatahajot epit, hogy hajohada — a 
tengereszeti miniszter kijelentese sze- 
rint — rovid idon beliil oly eros legyen, 
hogy az egyesitett olasz-osztrâk-ma- 

4gyar tengeri haderot is megsemmisit- 
"hesse. Anglia rnegint teljes figyelemmel 
kiseri foldkozi tengeri politikâjât, mal- 
tai hajohada Kitchener lord hivatalos 
kozlemenyei szerint 1915-tol kezdve fo- 
kozatosan nyolc modern dreadnoughtra 
erosbiil. Spanyolorszâgnak hârom mo
dern egysegbol âllo dreadnoughtosztâ- 
lya van, most kezdik a mâsodik osz- 
tâly epiteset. Qorbgorszâgban a fran- 
cia toke es az angol oktatok hatalmas 
dreadnoughtosztâlyt teremtenek, s en- 
nek elso egvsegei .iovo evben mâr harc- 
ra keszen a vizen lesznek. Orosz vedo- 
szârnyak alatt mind .iobban kdzeledik 
Szerbia es Montenegro teljes gazdasâ- 
gi es katonai egyțesiilese. Szentpetervâ- 
ri es belgrâdi lapok es a sok kiilonfele 
egyesiilet buzgon gyiijtenek a „szerb“ 
torpedoflotilla celjaira, melynek Anti- 
varit akar.jâk majd tâmpontul kiepiteni. 
A propaganda diadalmasan hirdeti, 
hogy onnan majd eredmenvteljes vadâ- 
szatot lehet tartani a magyar „Adria“ 
es az osztrâk „Lloyd“ hajokra.

Nem volt szabad mind e felett napi- 
rendre terniink.

A tengereszet vezetosege mindeddig 
tekintettel volt a ket âllam penzugyi 
helyzetere es ez magyarâzza, hogv az 
1913. evre, valamint az 1914. ev elso 
felere eloterjesztett koltsegvetesi elo- 
irânvzatunk az egyediili volt valameny- 
nyi nagyhatalom kbzott. melvbe u.i csa- 
tahajo epiteset nem vettek fel. Ausz- 
triâban evek, Magarorszâgon honaook 
ota iiresen âllnak a dreadnoughtok epi- 
tohelvei s a fiumei Danubius hajogyâr 
a Szent Istvân dreadnought vizrebo- 
csâtâsa utân 600 kitiinoen iskolâzott 

munkâsât bocsâtotta el. Ket iilesszakon 
ât a tengereszet vezetosege a katonai 
erdekeket ala vetette a gazdasâgi er- 
dekeknek most, a harmadik iilesszak- 
ban, a Foldkozi-termerert folvo âllando 
versenges kozepette ezt tcbbe nem te- 
heti, iitott a tizenkettedik ora, elo kel
lett âllania a kovetelesekkel.

Ezek legnagvobb resze negv uj 
dreadnought epitesere kell. melyek a 
„Monarch“-osztâlyt fog.iâk potolni. Nem 
kivânhat.ia derek tengereszeinktol senki 
sem. hogv hâboru eseten a Monarch- 
osztâlv husz eves, negy-negy 24 cm.-es 
âgyuval felfegyverzett haioin viv.iâk a 
halâlharcot otszor akkora, egv tucat 
oriâs-âgvuval ellâtott hyperdread- 
noughtokkal. Ezt a mâr teljesen vedte- 
lenne vait osztâlyt a tengereszet veze
tosege 25.000 tonnâs. 10 drb. 35 cm.-es 
âgyuval felfegyverzett haioval kivânia 
potolni. Mindegyik hajo kb. 70 mil
lio koronâba keriil.

Nekiink jelenleg negv 20.000 tonnâs 
dreadnoughtunk van. koziilok a harma
dik csak a .iovo evtol hasznâlhato. Egy 
pillantâs az europai âllamok hivatalos 
hajolajstromaira, mindenkit meggyoz 
a jelenlegi kovetelesek halaszthatatlan 
voltârol: Angliânak 46. Franciaorszâg- 
nak 18. Oroszorszâgnak 11, Nemetor- 
szâgnak 27, Olaszorszâgnak 8, Tordk- 
orszâgnak 2. Qorogorszâgnak 1 kesz, 
vagv epiilofelben levo nagy csataha.i6.ia 
van.

Hajohadunk fejlesztese celjâbol sziik- 
segesse vâlt meg nehânv iavitott „Sai- 
da“-mintâ.iu hajo, — u. n. „tengeri 
agâr“ — epitese. Ezek orânkint 30 ten
geri mertfold sebesseggel haladnak s 
igv nemcsak a felderitesre, hanem az 
ellenseges torpedonaszâdok iildozesere 
is alkalmazhatok. Most csak negv ilv 
ha.ionk van. ez pedig az Adria jelenlegi 
viszonyai kozepette mâr nem elegse- 
ges. Egy ilv gyorscirkâlo vizeltolâsa 
4500 tonna. Koltsege 12—15 millio.

Elengedhetetleniil sziikseges tovâbbâ 
legalâbb 6 modern torpedojâromu. mert 
ezekbol jelenleg csak 19 van birtokunk- 
ban. mig Anglia 283, Franciaorszâg 87, 
Oroszorszâg 140, Nemetorszâg 146, 
Olaszorszâg 78, sot Gorogorszâg is 14 
es Torokorszâg is 11 darabbal rendel- 
kezik.

Româniâban lâbra kapott ellenseges 
âramlatok, tovâbbâ arra kenvszerite- 
nek, hogv fokozctt figvelmet fordit'nnk 
a Buna videkenek vedelmere. Ket mo- 
nitorunk meg epiilofelben van, s igy lo- 
bogonkat csak ket olvan ha.io lengeti, 
amely minden tekintetben megfelel, s 
ez a : tizeves „Bodrog“ es „Temes“, 
400—400 tonna vizeltolâssal, ket-ket 12 
cm.-es âgyuval s egy-ew ugyanolyan 
oblii tarackkal felfegvverkezve. A tdbbi 
neo'v mcnitorunk komoly ellenfellel 
szemben alig johet szâmitâsba; hiszen 
a „Maros“ es a „Lajta“ 43, a „Koros“ 
es a „Szamos" 22 evesek.

Ezzel szemben Româniânak negv 
monitorja uszik a Dunân, melyek 680 
tonna vizeltolâsukkal, hârom 12 cm.-es 
toronyâg’'mjukkal es hârom ugyanolyan 
oblii tarackukkal meg ui monitorainkat 
is feliilmuljâk. Meg hozzâ: a flottaterv- 

ben tovâbbi 14, meg hatalmasabb moni
tor szerepel. Mulhatatlanul sziikseges 
tehât legalâbb ket eroteljes monitor epi
teset siirgosen megkezdeniink.

A 420 millios tengereszeti kdveteles 
tehât nagyon is indokolt volt. Torveny- 
hozâsunk tolcsessegere vall, hovy ezt 
belâtta, s az anyagiak rendelkezesre 
tocsâjtâsâval tengereszetiink tovâbbfej- 
leszteset biztositotta. Most viszont a 
tengereszet vezetosegen a sor, hogy a 
rengeteg milliok celszerii felhaszndlâsâ- 
val haditengereszetiink erejet hatalmas- 
sd, ellensegeink elott pedig felelmesse 
tegye. Felelmesse, mint szdrazfdldon 
vagyunk es a milyenekke lenni tenge- 
ren is tudunk es akarunk!

Europa terkepe fekszik elottem, mint egy 
kiteritett, operâlo asztalra tâlalt eleven 
test. A sotet foldabrosz fekete arculatjân itr 
ott szines jeleket jegyeztem oda. Azokon a 
helyeken baj van! Olyanok ezek a voros 
ceruzafoltocskâk, mintha sebek torka tâ- 
tongana ezen a vonaglo, elkinzott testen.

Baj van. A helyzet egyre sulyosabb, egy- 
j re remenytelenebb es ma măr az egesz eu
ropai diplomâcia lâtja es tudja, reszben 
nyiltan is vallja, hogy az eveken ât keser- 

I ves penzâldozattal fenntartott fegyveres 
j beke is csodott mondott, hogy a viharfel- 
1 hok nem oszlanak, csak az âgyuk szavâra.

— Elottiink a terkep- amelyet szinte orâ- 
, rol-orâra, a mindegyre erkezo telegram- 
mok nyomân borit be egyre nyugtalanabb 
osszevisszasâgban a veszt jelzo piros fol- 
tocskâk legioja. Elottiink egy het, egyetlen 
rovid het, osszesen szâzhatvannyolc ora 
esemenyhalmaza es meg kell dobbenniink a 
tenyek, a meglepetesek e halmozodâsân. 
Meggyorsult az idok jârâsa felettiink.

*

A betegseg, az oreg Europa betegsege- 
nek feszke itt van a mi hatârainkon. A fia- 
tal Albânia fovârosa felol izgalmas tele- 
grammokat ropit a kâbel nekiink, a Ball- 
platznak es egesz Europânak. Vilmos feje- 
delem meg el sem foglalta szereny tronjât a 
durazzoi konakban, mâr kitort az epirotâk 
veres lâzadâsa. Zorographos bandâi meg 
markoljâk a fegyvert es mâr Tirana kor- 
nyekerol jelentik, hogy a sorozâsok kudarc- 
cal vegzodnek, a szkipetârok nem akarjâk 
magukra venni a kereszteny nemet herceg 
egyenruhâjât es lâzadâsban tornek ki. A lâ- 
zadok Durazzo fele haladnak es Vilmos fe- 
jedelem râjon arra, hogy a lâzadâs szerzo- 
je es vezere asztalânâl iil,*a  felelmes oli- 
garcha, a meghunyâszkodâsâban mindeg 
gyanus. a nyugalmat szinlelo, de ugrâsra 
kesz tigris — Esszâd pasa szemelyeben. 
Oszinten szolva, mi kezdettol fogva gya
nus szemmel neztiik az albân tron egykori 
onjeloltjenek barâtsâgos mosolyât, amely- 
lyel szolgâlatâra âl’lt a „jott-ment“ fejede-



lemnek. Sejtettiîk, hogy Esszâd csak alka- 
lomra vâr, hogy letaszitsa Wied Vilmost a 
tronrol es maga iiljon a helyebe. Most, ngy 
lâtszik, elerkezettnek erezie az idot. Kiilo- 
nos szerencse, hogy intrikâja nem sikeriilt 
es Vilmos fejedelem, aki ritka higgadt es 
megfontolt ember, eleg erelyes volt a ha- 
talmas oligarchât, a nepszerii Esszâdot el- 
fcgatni. Ez az energikus teny imponâlni fog 
az albânoknak. Az elfogott pasat osztrâk- 
magyar tengereszkatonâk kisertek az osz- 
trâk-magyar cirkâlo fedelzetere. Figyel- 
jiink! Vilmos fejedelem elso erdekes es me- 
resz tenyeben resz jutott monarkiânknak is. 
Azt hiszem, hogy a kozeli napok hozhatnak 
olyan esemenyeket is, amelyekben meg 
fontosabb szerepe lesz az osztrâk-magyar 
monarkiânak, melynek diplomâciâja es 
fegyvteres tekintelye megteremtette az on- 
âllo Albâniât; es amely âllando figyelem- 
mel kiseri e sok penzbe es fâradsâgba ke- 
riilt kreaturâja sorsat.

■«
Ennyibol is lâtjuk, hogy a veres Balkan- 

haboru utân nem nyugalom honol a felszi- 
geten es nem bekes fejlodes indult a verrel 
âztatott foldon. A torok szultân tronbesze- 
deben a hadero, kiilondsen a flotta fejlesz- 
teset siirgeti, az elmult szerencsetlen hâ
borura hivatkozva. Ez a harcos tronbeszed 
az elmult het egyik diplomâciai szenzâciâ- 
ja. A flottafejlesztes kovetelese kiilbnosen 
ertheto. Ez vilâgosan Qdrogorszâg ellen 
irânyul. Tordkorszâg lâzas iramban fejlesz- 
ti tengeri erejet, hogy ujra magâhoz ragad- 
ja a hegemoniât az Archipelagusban. A hâ- 
boru tehât nem fâradtsâgot es elcsiiggedest 
de fokozott munkât teremtett es lâzas 
moho kesziilodest az njabb hâborura, amely 
nincsen messze.

De igy van ez a tobbi Balkan allamban is. 
Bulgaria egesz vedrendszeret reformâl- 

,ja. Ez meg nem jelentene kozeli veszedef- 
met. De a legcsekelyebb diplomâciai akcio. 
amely szomszedaival hozza vonatkozâsba- 
leleplezi Bulgâria hâborura keszulodo poll- 
tikâjăt. A Dunân hidat akarnak epiteni Bul
gâria es România kozos megegyezessel. — 
Ez a hid a bekes fejlodes, a gazdasâgi 
szempontok, a kereskedelem kivânta koz- 
lekedeș sziilotte volna. Es az elso differen- 
cia< amely a ket orszâg delegâtusai kdzdtt 
foimeriil ebben az iigyben, lerântja a' bekes 
âlarcokat. Dehogy kereskedelem, dehogy 
bekes fejlodes, dehogy gazdasâgi szempon
tok! România is, Bulgâria is mâshol akarja 
a hidat. Ott, ahol az 6 oldalân magasabb a 
part es a hidfo uralkodna az egesz parton! 
A hidepites tenye tehât nem bekes meg- 
egyezest jelent, hanem kesziilodest egy 
ujabb fegyveres tâmadâsra.

România kiilonben is nagyon rr. gnov: 
kedett etvâggyal telepiil le az europai poli- 
tika asztalâhoz. Mint valami vâsott es ne- 
veletlen gyerek, minden tâlba belemarkol, 
mindent 6 akar megenni es ha egyelore a 
kormere is koppantanak a nagyok — Euro
pa nagyjai — gyerekdiiheben belekop a 
szomszedok tânyerjâba. Es kopkodni fog, 
amig el nem verik egy kicsit . . . Hogy 
Erdely kellene Româniânak minden âron, 
azt regen tudjuk, hogy a monarchiât gyii- 
lolik odaât- az sem ujsâg, hogy a fektelen 
faji es politikai gyuldlseg âdâz oriilete mire 

kepesiti Decebalus utodait, azt megmutatta 
a tortenelem. Es hogy az ido kulturâlo ha- 
tâsa nem fogott rajtuk, a latin fajrokonsâ- 
igot âlkulturgdggel (hirdetdkdn), azt meg- 
megmutatta a mult heti Mangra-eset is. Ez 
a hihetetleniil durva inzultus, amely dreg 
embert, nagyrangu egyhâzi ferfiut es ma
gyar torvenyhozot ert, valosziniiieg meg- 
kapja biinteteset. Româniât egy pillanatra 
megddbbentette monarkiânk erelyes âllâs- 
foglalâsa. De jo lesz el nem felejteniink, 
hogy a mai România nagyzâsi hobortjâban 
azt hiszi, tisztân az 6 kegyetol fiigg az 
csztrâk - magyar monarkia nagyhatalml 
âilâsa. Es a Mangra-iigyben hiâba ad a 
bukaresti kormâny lanyha magyarâzatot a 
mi kormânyunknak, egy pillanatra el nem 
felejthetjiik, hogy Româniâban nines oszin- 
te hive a monarchiâval valo barâtsâgnak 
es a dunai kirâlysâggal szemben âllando 
en garde âllâsban kell lenniink.

♦

Egy kicsit feljebb a Dunân ... az egy- 
kori Nândorfehervâr egyik hâzâban, ame- 
lyet Szkupstinânak neveznek- lârmâs jele-1 
netek viharzanak a szerb kormâny kdriii. I 
Az ok? Sikkasztâs es egyeb piszkossâgok I 
tortentek a szerb tisztikarban, tâbornokok 
tagadtâk meg az engedelmesseget es mert 
a kormâny vizsgâlatot mert inditani es I 
mert nyugdijazta a tâbornokokat, azert va- 
loSâgos sztrâjkot rendez a tisztikar. Es a 
kormâny meg fog bukni, obstrukeio van, or- 
szâgos felfordulâs van nehâny sikkasztâ es 
renitens katona miatt. Mert a katonai anar- 
chia teljes odaât a Duna tulso partjân es 
jezt az anarchiât turui kell,, ezt a pratort- 
anus zsarnoiksâgot szenvedni kell, mivel 
șnem lehet tudni, mikor dordiilnek meg u;- 
ira az âgyuk odalenn. Szerbiânak kell a ka- 
,tonasâg joindulata. Szerbia meg most sem 
dolgozni es fejlodni akar, hanem hoditani. 
Zsebre akarja gyiirni a szomszed monar
chiât ....

Hât fdljebb, vilâgosabb tâjakon? Az ed- 
dig semlegesnek tartott, csondes es szor- 
galmas nepek is kilepnek a fegyvercsorge- 
ses porondra. A sved tronbeszed hatalmas 
hadseregprogrammot vâzol. .,Az orszâg 
biztossâga, dnâlldsâga, fegyverrel is meg- 
drzot't szabâdsâga az elso, e cel szolgâla- 
tâban el kell nemulnia a pârtharenak, eb
ben minden svednek eggye kell vâlnia!“ — 
Igy mondja a sved kirâly es a storthing 
szociâlista kepviseldi, eliikon Branting Er- 
novel keszek megszavazni az oriâsi hadi- 
terheket Svedorszâg biztossâgâert!

Es Belgium! A bekes, okos, gazdag, kis 
Belgium is vedelemre gondol. Az eddigi 19 
honapi tenyleges sorhadi szolgâlatot fot- 
emelik ket evre!! Belgium is letszâmot 
emel, hadsereget fejleszt, militarista poli- 
tikât folytat. Egesz Europa hangos az utob- 
bi napokban harcias tronbeszedektol, min- 
deniitt lâzas tempoban folyik a fegyver- 
kezes, a bekes munka alatt a haboru szom- 
jas vâgyât erezziik es a mi monarchiânk is 
mindenre keszen vârja az elso foldldkest, 
amely megrazza az egesz ven vilâgreszt 
es amely innen, a mi szomszedsâgunk po- 
kolkrâterebol fog vegigvonaglani Europân!

Budapest, 1914. mâjus 22.
ssa.

il tiszti flzettsMI.
A tiszti fizetesek emelesenek ker- 

deserol az elmult heten egesz irodalom 
keletkezett, melynek legnevezetesebb 
eredmenyie az, hogv a tisztek anyagi 
helyzetenek kedvezotlen volta a koz- 
tudatba is atrnent. Hivatalos es nem 
hivatalos reszrol, a leghizelgobb nvi- 
latkozatokat olvastuk derek tisztjeink 
fâradhatlan munkâssâgârol, mely min- 
denki szerint iobb meltânyl-âsra szo- 
rul. Megnyugvâssal veheti a tisztikar 
mindezt tudomâsul annâl is inkâbb, — 
mert senki se zârkozott el mereven a 
fizetesek emelesenek kerdese elol; a 
magyar kormâny elnoke es penziigy- 

minisztere is csak azt hangoztattak, 
hogy ezidoszerint, az orszâg nyomaszto 
gazdasâgi helyzete miatt, lehetetlen 
bârmit is terini. Ami pedig az âllam 
rettenetes gazdasâgi helyzetet illeti, — 
ezt a tisztikarnak is ismernie kell. A 
tisztikar is olvas, lât es hall: kozvet- 
len tapasztalatokat szerezhet tehât ar- 
rol. hogy gazdasâgilag hogy âllunk. — 
Ezert nem kbvethetiiik a Militărische 
Rundschaut arra a terre, melyen a fi- 
zeteșemeles gdtjaul elegge el nem itel- 
hetd modon es hangon, a magyar kor- 
mânv elnbket dllitja oda, jollehet, tud- 
ja, hogy maga a hadvezetoseg se ter- 
vezett a folyo evre meg semmi fizetes- 
emelest; csupân „komolyan foglalko- 

zott“ a szâzadosok fizetesenek javitâ- 
sâval, amint azt a mâjus 3-iki szâmunk- 
ban mi is megirtuk es ahogy toliink azt * 
a magyar nagv napilapok is âtvettek.

Osszegezve a pro es kontra elhang- 
zott hireket: fizetesemeles most nem 
lesz; a iovo evben azonban tobb, mint 
bizonyos, a szâzadosok fizeteset akkent 
rendezik, hogv 18 tiszti szolgâlati ev 
utân, tekintet nelkiil az alkalmazăsra, 
a szâzadosok a 4400 koronâs ornagyi 
fizeteshez automatice hozzâjuthatnak.

Mi nehezen odâzhato, elemi sziik- 
segnek tartjuk a tisztek fizetesemele- 
set es ugy veljiik, hogy az ilven vâlsâ- 
gos idokben ketszeresen fontos, hogv a 
hadero tisztjei anyagilag joi szituâltak 
es a «ulvos megelhetesi gondoktol meg- 
kimeltek legvenek. Belât.iuk viszont, 
hogy az orszâg jelenlegi sulyos valo- 
sâggal vâlsâgos anyagi helyzeteben a 
budget ujabb megterhelese lehetetlen. 
Addig is azonban. amig a fizeteseme
les lehetosege elerkezik — ami mâr ufv 
se keshet sokâ — indckolt jav^slatok- 
kal fogunk eloâllani, mert ugy hissziik, 
how megfelelo rendszervâltozâsok- 
kal, bizonyos anomâliâk megsziintete- 
sevel, celszerii es iidvds intezkedesek- 
kel a tisztek anyagi helyzeten mâr most 
is segithetni.

Lapunk az âllamvasutak 
pâlyaudvarain es minden 
nagyobb dohănytozsdeben 
kaphato. — Mutatvăny- 
szămot kivanatra minden-
kinek szivesen kuldiink.



9 franciăh terfoglalasa fflaroklidban.

A francia csapatok mâjus tizediken 
bevettek Tazât. Ezzel az emlekezetes 
fegyvertennyel Marokko meghoditâsa 
vegleg befejezodott. Taza bevetelevel 
elesett a meg ellentâlo torzsek utolso 
erossege es megszunhet vegre a fol- 
kelo torzsek folytonos iildozese, amely 
âllandoan 80.000 francia katonât tar- 
tott fegyverben.

Hat evvel ezelott, 1908-ban csak az 
egyes kikotok es a kozvetlen kozelse- 
giikben fekvo vârosok, Casablanca, Ra
bat, Mogador, Mazagan es az algiri ha- 
târon egv 130 km. szeles csik volt 
francia lobogo alatt. 1911-ben elfoglal-

A tiszthiăny.
Augusztus 18-dn avatjak fel minden 

evben a katonai nevelo es kepzo inte- 
zetek vegzett hall gat oit. Az iden a fel- 
avatandok szdma iiesztoen csekely 
lesz. 700 (hetszdz) ifiu helyett csak 230 
(kettoszdzharminc) nyeri el a tiszti 
(hadaprodi) kardbojtot, aminek az oka 
Idles abban reilik, how a katonai ne- 
veldintezetekbe evek ota keves a jelent-

tâk Fezt es azota a francia csapatok 
keleti es nyugati irânvbol folytonos, 
szivos, nehez harcok ârân nyomultak 
elore az orszâg belseje fele. Taza be- 
vetelenel megtortent a ket elonyomulo 
sereg egyesiilese es ezzel az esemeny- 
nyel, amelvet egv ev ota halasztottak 
a franciâk, a tulsâgos ver es penzâldo- 
zatot keriilni akarvân, — vegleg befe- 
jezodott Marokko okkupâcioja.

A francia protektorâtus eddig isme- 
retlen vagyon- es eletbiztonsagot te- 
remtett az afrikai tartomânyban. Ez a 
biztos. nvugodt âllapot a kozel jovoben 
a vâllalkozâsi kedv es az egesz gazda- 
sâgi elet fellendiileset fogja eredme- 
nyezini. Ezt annâl is inkâbb meg lehet 
josolni, mivel az utolso negy ev alatt 
Marokko kereskedelme rnaris megket- 
szerezodott. Az orszâgot keresztiil- 
kasul szelib- az ujonnan epiilt orszâg- 
utak, mindenfele tâvirovezetekek es hi- 
dak epiiltek es e kozmunkâk nagy re- 
szet katonâk vegeztek. A Tlernen- 
Mcoun es Casablanca-Rabat vasut- 
vonalat mâr csak koriilbelul 450 km. 
vâlasztja el egymâstol es az dsszekbto 
vonal kiepitesevel beteljesedik nem- 
sokâra a francia imperialistak alma, 
hogy Tunistol az Atlanti-oceânig fran
cia lokomotivok robogiamak a vasuti 
sineken.

kezd, s a j elent kezok nasv resze sem 
a tiszti pdlydra valo.

Mindehhez hozzdjdrul, how a folyd 
evben a tandri alkalmazdsra is keve- 
sebben ielentkeztek. az uiabban szigo- 
ritott teltetelek sok folvamodot vissza- 
riasztottak, ugy, hogv a hadugyminisz- 
teriumban a hidnvok miatt az egesz 
tisztinevelest reorganizdlni kesziilnek.

Vălaszuton.
Irta: budahegyi Pduer Miksa m. 

honv. ornagy.

Az iskolai ev pâr het mulva befejezo 
dik.

A tanulo ifjusâg igen naigv resze t 
pâlyavâlasztâs kr'itikus utelâgazojâ- 
hoz er.

A kdzvelemeny es a polgâri felfogâs 
sok esetben a katonatiszti eletpâlyât 
meddo es hâlâtlan pâlyânak tartja, me- 
lyen penzt keresni, modot szerezni nem 
lehet.

Ez a felfogâs nagvon teves.
Hai elismerjuk is azt, hogv a tiszti pâ- 

lya a kereskedo es az uzletember szem- 
pontjâbol kevesbe jovedelmezo, imegis 
meg kell âllapitanunk, hogv az akade- 
miât es a hadaprodiskoldt vegzett fia- 
tal 21—22 eves hadnagv olv illetekek- 
kel bir, melyekkel megelhetese szere- 
nyen bâr, de biztositva van.

Nem mondom, hogv derek hadna- 
gyaink nemelyike nem volna kepes a 
tâbornoki illetekek nyakâra hâgni, azt 
sem âllitom, hogv a haidnaiwi fizetesbol 
kardalos dâmât es gepkocsit lehet tar- 
tani, de azt tudom, hogv fiatal tiszt ko- 
romban szâmos bajtârsammal egyuțt 
tisztessegesen meg tudtam elni. sot ki- 
sebb miidlvezetekre,—- szinhâzra es 
hangversenyre — is telt hebe-hoba a 
joi beosztott gâzsibol.

A torekvo, ambiciozus fiatal tiszt a 
mai eloleptetesi viszonvok mellett 4l/e- 
5 ev mulva lep a fohadnagvi es 6 ev 
mulva a szâzadosi rendfokozatba, to- 
vâbbi 10 ev mulva pedig, ha a kovetel- 
menyeknek megfelel, torzstiszt lehet.

A hadvezetosegnek minden torekvâse 
oda irânyul. how a tisztikar megele- 
gedett legyen es a megelhetesi viszo
nvok javuljanak. E tekintetben minden 
objektiv iteletii embernek be kell lâtnia 
a nehezsegeket, melvek fennâllanak es 
melyek csak idovel kiizdhetok le.

A fokozatos fejlodest mi sem bizo- 
nvit.ia jobban, mint az a tenv, hogv a 
mertekado korok a katonatisztek csa- 
lâdtagiainak felâron valo utazâst esz- 
kozoltek ki, a tiszti etkezdek az oszi 
fegyvergyakorlatokon segelyt kapnak, 
a fegyvergyakorlati potdijakait nemre- 
giben rendeztek; kilâtâsban a loâpolok 
rendszeresitese es a szâzadosi rendfo- 
kozatban a fizetesjavitâs. ugy, hogv al- 
lando javulâs mutatkozik.

A katonai pâlva elokelo târsadalmi 
âllâst, kedves e« csalâdias bajtârsi kor- 
nyezetet, uri 'gondolkozâsu, a szenert 
es .ioert lelkesiilo târsasâgot, sze- 
reny, de vâltozatos eletet biztosit, me- 
lyen az âtlagos tucatember kotelesse- 
genek pontos teljesitesdvel es megbiz- 
hatosâggal a „meltosâgos urat“ is el- 
erheti.

A pârkâk igen szeszelyesen fonjâk 
az egyes emberek eletfonalât. Mely 
eletpâlyân nem ervenyesiilnek rang, 
csalâdi befolyâs, gazdagsâg? A katonai 
pâlya az bsszes târsadalmi alakulâsok 
kozt a legdemokratikusabb pâlya.

Kiveve az uralkodohâz tagjait, kik 
extra status âllanak, a kivâlosâgot, a



vezerkarhoz valo beosztâst es a vezer- 
kari testiiletben lehetseges kenguru- 
ugrâsszerii eloleptetest mindienki eler- 
heti.

Az azonban. aki azt hiszi, bogy a ka- 
tonai pâlyân manapsâg szep termet. 
jo hang es holmi jo cimborasâg reven 
boldogulni lehet es munkakeriilesbol 
es betuiszony miatt lep e pâlyâra. te- 
ved, mert azok az idok, midon „minden 
gya'ogos boriujâban hordta a tâbor- 
nagyi botot“ mâr reg letiintek. A ka- 
tonai pâlyân tudâs, lelkiismeretesseg es 
reâlis munka nelkiil nem lehet elore- 
haladni. Minden pâlyân vannak tarta- 
lomnelkiili emberek, kiket a sors kiilo- 
nds kegye portâl, de hiba volna, ha azt I 
hinnenk, hogy egyes nagy kivetelektol 
eltekintve mindenkit a felszinen hord a 
dagâly.

A vedero fokozatosan fejlodik es 
mindinkâbb kidomborul a vezeto korok 
torekvese, hogy a tisztikar a magasabb 
âllâsokat is meg arânylag fiatal kor- | 
ban erje el. Ezert a katonatiszti pâlyât 
a magyar fiatalsâgnak a legmelegeb- 
ben ajânlom.

Feleslegesnek tartom tiindokld nevii 
emberek peldâira hivatkozni, legyen 
eleg Feiervârv. ki mint becsujhelyi 
akademikus kezdte es elerte mindazt, 
amit ember elerhetett. A hadseregben 
a legmagasabb rangot, a kozeletben 
megkiildnboztetett diszes âllâsokat, âl- 
talânos becsiilest, tiszteletet es rnind- 
ezek koronâjât. a Legfelsobb Hadur 
bizalmât es barătsâgât. Az 6 temetese 
valdsâgos apoteozisa volt a katonai 
erenyeknek es tiinddklo jele a megbecsii- 
lesnek, mely koriilveszi a kivald ka- 
tonât.

Aki vagyont akar szerezni. az ne le
gyen katona, aki azonban dolgoz- 
ni komolyan akar es lelkesiilni tud, 
az csapjon fel kpzenk. Nem fogja meg- 
bânni spha!

fADIMOMĂGA/ 
UORfBOl

Konzuli kinevezesek.

0 Felsege kinevezte: Konigsbergbe fize- 
tesfelen konzullâ Wien Frigyes eddigi tisz
teletbeli alkonzțilt, a kavallai konzuli iigy- 
nokseg tiszteletbeli alkonzulâtussâ tortent 
âtalakitâsâval egyidejiileg Zsolnay Adolf 
tiszteletbeli konzult ezen alkonzulâtus ve- 
zetojeve, Cavaliere de Nava mernokot 
Reggio di Calabriâba fiz-etestelen alkon- 
zullâ. Tovâbbâ: Posfai Virgil konzulnak a 
patrasi cs. es kir. konzulâtus vezetesevel 
valo megbizâsât iovâhagyta es a wieni 
nemetalfoTdi 'kir. tiszteletbeli fokonzullâ 
kinevezett Lapair Jânos Zakariâs kineve- 
zesi okmânvât a megerositesi .zâradekkal 
ellatta, Luxardo Michelangelo osztrâk 
âllampolgâr, zârai lakosnak pedig meg- 
iengedte. hogy Argentina koztârsasâg zâ
rai tb. alkonzulâvâ tortent kinevezeset el- 
fogadja, egyuttal nevezettnek kinevezesi 
okmânyât a legfelso megerositesi zâra- 
lekkal ellatta.

Mexikd.
Az elmult het esemenyei koziil legje-l 

lentosebb az. hogy a folkelok bevettek 
Tampicot. 6—7000 ember. 10 âgyuval 
es 14 geppuskâval ket hetig ostromolta 
a vârost Pablo Gonzales parancsnoksâ- 
ga alatt es a gyenge helyorseg keny- 
telen volt megadni magât. A vâros eles- 
tet valosziniileg az okozta, hogv a fel-1 
kelok rombolâsa elvâgta a vasuti koz- 
lekedes ut.iât Mexikd fovâros fele.

A felkeldk mâsik jelentos sikere az, 
hogv Aguilar 2000 emberrel megkeriil-j 
ve Tampicot, elfoglalta Tuxpant, mely-1

kgtnpstgi olvasmânyok.
Lapunk mult heti szâmâban bovebben 

ismertettiik a hadiigyminiszter nagyje- 
lentosegii pâlyâzatât a legenvsegii ol- 
vasokonvvekroi. Benniinket nemcsak 
katonai, hanem kulturâlis szempontok 
is vezerelnek, mikor e reformot sziv- 
vel-lelekkel iidv&zoljuk. De mert ismer- 
jiik az ugynevezett ,,hazafias“ magyar 
lapokat es azokat a patronokat, miket 
elsiitogetnek, valahânvszor katonai 
iigyekhez hozzâszolnak, ezert eppen- 
seggel nem csodâlkozunk, hogy egy 
laptârsunk vezercikkben szedi le a ke- 
resztvizet a legujabb siitetii „ponyvâ- 
rdl“.

Mert ponyva lesz — tisztelt laptâr
sunk szerint — minden sor irâs, mi er- 
re a pâlyâzatra beerkezik. Igazi iro 
csak nem fog 500 koronâkert versenyez- 
ni? Inkâbb ir e helyett — vezercikke- 
ket, mert ezeket nem birâljâk, talan el 
se olvassâk, de egesz bizonyosan 500 
koronâval se honorâljâk. A „ponyva“ 
fâj a tisztelt cikkironak, de hogv a 
ponyvai — e katonakonyvek megsziile- 
tese elott — mikent grasszâl az egy- 

nek 500 fonyi helyorsege az ostrom elol 
visszavonult. Ezzel a ket haditennyel 
a mexikdi obol partvideke a Rio grande 
del Norte torkolatâtdl Veracruzig a fol- 
keldk birtokâba jutott. Az egesz part- 
vcnalon persze Tampico birtoka a 
legfontosabb. mert kikoto. amelyen at 
fevwert hozhatnak a csapatok szâmâ- 
ra. Delrol Zapata folkeldserege ezalatt 
mâr magât a fovârost fenyegeti. A vâ- 
rostdl mintegv 30 kilometernvire huzd- 
dc hegyl?”'' âtjâroit szâllotta meg Hu
erta serege, vegsd ellentâllâsra keszen.

Ha ez az utolsd termeszetes bâstva 
elesik, akkor a folkeldke Mexikd bir
toka.

szerii nep lelkuleteben, arra nem kivân- 
csi a tisztelt cikkird ur. Neki csak az 
fâj, hogv a katonaviselt ember meg az 
obsit utân is lelekben egyiitt lesz a baj- 
târsakkal, mohdn olvassa ezredenek 
haditetteit es valami olyasfelet is meg- 
tanul, hogv a hadierenyek nem zârjâk 
ki a magyar hazafisâgot, sot ez utobbi- 
bol sarjadnak ki azok a dicso hosi tet- 
tek, melyeket meltoknak tartottak a 
katonai olvasmânyok irdi a megenek- 
lesre.

Csak nâlunk Magyarorszâgon lehet
seges, hogv vezercikkird urak a hadse- 
reget a szegyenpadra feszitsek. Min
den mâs boldogabb orszâgban a gloirc 
fenye ragvog a katonasâg homlokân. 
Sedân volt ol'yan nagy katasztrdfa, 
mint Koniggrătz es bâr a francia had- 
sereg demoralizâciojârol szomoru te- 
nyek beszelnek, azert megis minden 
francia sziveben tisztân es serthetetle- 
niil ott van a haidsereg, mert a hazafi
sâgot a hadseregszeretettol elvâlaszta- 
ni nem lehet. Csak nâlunk lehet szd- 
val. eljennel es vezercikkel menteni a 
liazât es a mikor a hadiigyminiszter 
nemcsak fegyverrel, hanem kcnyvvel, 
kulturâval, irodalommal akarja szolgâl-



ni az igaz nemzetvedelmet; akkor a 
konyvek iroi, a kultura napszamosai, 
az irodalom rniiveloi veres gunynyal 
kiserik es kommentâljâk tiszteletre- 
inelto torekveset. Ahelyett, hogv a kul
tura hoditâsăt, az irodalom u.i birodal- 
mât iidvdzolnek: pony'vârol regelnek, 
arrol a ponyvârol, amelyet — ok fog- 
nak megiirni. Mert igenis: ezt a pâlyâ- 
zatot nem katonatiszt, hanem iro fogja 
rnegnyerni. Ha veletleniil csalodnânk 
ebben, ugy az is csak veletlenseg, de 
nem lehetetlenseg, hogv a nyertes ka
tonatiszt meg iro is. A pâlyâzat bar 
titkos, de azert minden civil iro elott — 
nvilt. 500 korona nem sok, de minden- 
esetre tobb, mint a mennyit hasonlo 
terjedelmii iroi munkaert ismeretlen 
ironak polgâri lap fizetni szokott. Hat 
akkor mert ne pâlyâzzon râ talentumos 
iro? Ha olyan nagyon restelli a „szol- 
dateszkât** szolgâlni: az 500 koronât 
nyugodtan zsebrerakhatja es a nevet 
elhallgathatja. Csak az a feltetel, hogv 
— jo legyen a munkâja. Ez az egyet- 
len feltetel — tud.iuk — nagyon sulyos, 
mindenesetre konyebb — egyeb terna 
hiânyâban — e pâlyâzat ellen vezer- 
cikkezni, mert ehhez meg ironak se kell 
lenni, csak enoen — kesernyesen rossz- 
mâjunak. Ehhez ert a vezercikkiro ur, 
de azt mâr bizonyâra nem tud- 
ja. hogv e „ponyva'*-termekek ol- 
vaso tâborât nem az 6 vezercik- 
kei tanitottâk meg — olvasni. Ezt 
a nagy es igazân nemzeti kul- 
turmunkât, a veresen kiszerkesztett 
..szoldateszka** cselekedte. Statisztikai 
kimutatâsok nincsenek kezeink kozott, 
de azert megsem jârunk messze az 
igazsâgtol, ha kijelentjiik: a magyar 
nepiskola az analfabeta milliokbol ne- 
hâny szâzezer gyermeket eppen csak ar- 
ra tanit meg, hogy nagy iromba pa- 
raszt betiikkel nevet le tudja pingâlni; 
ezekbol ujsâgolvasot mâr csak a kato- 
nasâg nevel. A lenezett es kicsufolt ka- 
nasâg nem elegszik meg a rendelkeze- 
sere bocsâjtott ember-anyag testiere- 
ievel. Celjait csak ugy szolgâlhatja 
odaado teljesseggel, ha a katona lelki 
energiâ.iât is fegyielmezheti a legfelsobb 
szolgâlat erdekeben. De ez energiâk 
fejleszteset meg kell eloznie a lelkek 
felszabaditâsânak. Ossze kell tornie 
elobb a kulturâlatlansâg, a mirveletlen- 
seg. igen gyakran a felig âllatiassâg 
bilincseit. A legtobb u.icnc, amikor csa- 
pattestehez bevonul inkâbb aliat, mint 
ember; de a mikor a harmadik eve is 
Ietelik, a kiszolgâlt katona mindig — 
ember. Ember tetotol-talpig! Es ezt a 
gybnybrii kulturmunkât a hadsereg 
vegezte. A sokszor ocsârolt fegvelem, 
a felelmes „drill** mâr szâmtalanszor 
hathatosabb eszkoznek bizonyult, mint 
a polgâri — nâdlpâlca es papirgaluska. 
A kiszolgâlt katonâk lelkivilâgânak 
mecseset a hadsereg gyujtotta meg. 
Ennek fenyenel meglâttâk, hogv falu- 
jok hatârân tul is van meg mas, talan 
az oveknel meg jobb vilâg. Megismertek 
primitiv eletiik szimplia szâmjegyeit, az 
irâs âldâsât, az olvasâs gybnyoriiseget, 
a terkepolvasâs demein ât e?v kis fold- 
rajzot, yezrediik tdrtenelmenek elrege-

lesenel pe'dig egy arasznyit a vilâgtor- 
tenelembol es hogv becsiiletesseg, 
egvenesseg, ferfiassâg, batcrsag nem- 
csak katona-, hanem ember-erenv is.

Ezt a sok jot a feledes mohâja hamai 
belepne, de mielott az obsitos szive tel- 
jesen elkergesedne: bekopcgtat hozzâ 
a legenvseg olvasmânya. Hogv ezek az 
olvasmânyok a hadierenyeket dicsoiteni 
fogjâk, az nemcsak a pâlvâzat feltete- 
leiben van meg, hanem benne lesz e 
konyvekben is; mert erre garanciât 
nvu.it a birâlcbizottsâg. mely csak ez 
erenyekkel ekes konyveket jutalmazza.

Ezenkiviil lehetnek e konyvek akâr 
pcnyvatermekek is. Sot azt kivânjuk 
hogv e szegyenbelyeget az olvaso ob- 
sitosok minei hamarâbb eszrevegyek. 
Es ennek oriiljon a cikkiro ur is, mert 
ha az obsitosok disztingvâlni tudnak a 
ponyva koriil, ugy mâr — vezercikke- 
ket olvasnak. Az ilyeneknek aztân e 
konyvek ugyis hiâba predikâlnak osdi 
es ostoba hadierenyeket. Ok mâr csak 
a vezercikkeken vidulnak es oriilnek... 
Vâljek egeszsegiikre!

K—S.

The Dominion of Canada ... Vegte- 
len siksâgok meriilnek fol kepzeletiink 
ben, sotetlo erdorengetegek, eziistosen 
csillogo tavak es amint vegigrohanunk 
a canadian pacific vegtelenbe veszo 
sinpârjain, a diibongo lokomotiv e.isza- 
kâba bevilâgito szikraesoje indiân lo- 
vasok tollkoronâjâra hull. Meresz es 
gyuldlkodo szemek villannak bele a 
ejszakâba, farkasszemet nezve a mo
dern kultura hodito vasszornyetegevel, 
a priiszkolo lokomotiv voros szemevel 
. . . Kanada . . . Nyugodtan alvo ta
vak eziist tiikre csillan meg a holdfeny- 
ben es a vizek oslakoi, a halak, csodâl- 
kozva buknak fel a totiikorre, amint râ- 
borul egy percre a viz eziist bekejere a 
gep voros lehellete ... A tegnap be- 
keje, csbndje, a hatalmas orszâgresz 
vegtelen nyugalma meg ma is harcban 
all a hodito geppel, Kanada meg ma is 
fbldmivelo teriilet es nehezen fogadja 
be a vaskerekek es fiistolgo kiirtok kul- 
turâjât, a gepet, az ipart. Konnven ert- 
heto hat, hogv ez a nagy darab alvâ 
foldteriilet a maga nyugalmas konzer- 
vativizmusâban hiiseges gyarmata ma- 
radt Nagy-Brittanniânak, alkalmas le- 

rakodo helye a britt konzervatiy politi- 
kânak. — De az utobbi evek meghoz- 
tâk a nagy vâltozâsokat. Az Egyesiilt- 
Âllamok hatârain ât egyre kdvetelbb- 
ben, egyre nbvekvo harsogâssal muzsi- 
kâlt bele a kanadai siksâgok es erdok 
csond.iebe az ipariizo yankee-kdztâr- 
șasâg fndusztriâlis zaia es Kanada be- 
keje, Kanada csbndie immâr nagy ve- 
szelyben forog.

Tortenelmi tradicio, hosszas egyiitt- 
eles, kozds erzelmek, kozos erdekek 
ezer szâllal fiiztek eddig Kanadât az 
anyaorszâghoz. Ennek a bekes egyiitt- 
elesnek tâmasza volt az dshazâbol be- 
szârmazott angol es a lojâlis, vagv in
kâbb kbzbnyos francia lakossâg tul- 
nyomo tobbsege. Ez a ket nepreteg 
orizte legjobban a kapcsclatot Nagy- 
Britanniâval, bâr a franciâk lojalitâsa 
inkâbb indolencia volt, mint oszinte ra- 
gaszkodâs. Mert hiszen a delafrikai an- 
gol-bur hâboruban is veszedelmesen 
hasonlitott a kanadai francia eredetii 
lakossâg magatartâsa az ir nacionalis- 
tâk viselkedesehez, akik pedig nem bi- 
zonyultak jo angol hazafiaknak a ne- 
hez idokben. Azzal tehât tisztâban vol- 
tunk, hogv a kanadai franciâk lojalitâ
sa csak azert lâtszik lojalitâsnak, mert 
az ellenkezore nem igeji adodik alka- 
lom. Hiszen Kanadânak igen liberalisan 
megalkotott alkotmanya es autonom 
kormânyzata van.

Amint a nepszâmlâlâs adataibol lât- 
juk, bizonvos videkeken tulnyomo tbbb- 
segben vannak a franciâk. Igy peldâul 
Quebec 2,003.232 lakosa koziil 1,605.339 
francia. Ez a kenyelmessegbol es er- 
dekellentetek hiânyâban lojalis tdmeg 
pedig igen alkalmas termotalaja min
den olvan akcionak, amely a brit biro- 
dalomhoz valo ragaszkodâst akarja 
megbontani. Es ilyen mozzalom van. A 
bevândorlâs. amelv az Egvesult-ÂIla- 
mokbol es Europâbol oriâsi mertekben 
ârasztja el Kanada videkeit, kulondsen 
a nyugati teriileteket. heterogen elemer 
ket, a legkiilonbozobb felfogâsu, hajla- 
mu. nemzetisegii es politikai meggyo- 
zodesii emberek szâzezreit viszi be Ka
nada cletebe. Ezektol az u.jonnan be- 
vândcrlo tomegektol persze nem lehet 
kivânni, hogv ragaszkodâst es szerete- 
tet erezzenek a tâvoli Nagy-Britannia 
irânt. Oket nem fiizi sem tortenelmi, 
sem erzelmi nexus es nem kapcsolja 
semmifele gazdasâgi relâcio Angliâhoz.

A legutobbi nepszâmlâlâs szerint a 
lakossâg osszesen 7.2 millio volt. Ebbol 
1.8 millio angol. 1 millio ir, 1 millio skot 
es 2 millio francia. Ez a kozei 6 millio a 
lakossâg zome. de ebbol csak a 2 mil
lio angel lehet foltetleniil megbizhato 
hive az anyaorszâg politikâiânak. A to- 
vâbbi, tobb mint 1 millio lelek ugv osz- 
lik meg. hogv elso helyen âllnak a ne- 
metek (kozei 400.000 fol), utânuk ko- 
vetkeznek az osztrâkok es magyarok 
(130 ezer) es a norvegek (107 ezer). 
Van meg 90 ezer belga is. Az oroszok 
es az olaszok 40 -40 ezer fovel vannak 
kepviselve, nem sokkal kevesebb (33 
ezer) a lengyelek szama. Igen tekinte- 
lyes szâmu zsido bevândorlo is el Ka- 
nadâban (75 ezer). Az itt felsorolt ne-



Aspern 1809. măjns 21-22.
Az osztrâk-magyar hadtortenelem 

egyik legfenyesebb dâtuma, derek had- 
seregiink egyik legszebb gyozelme az 
1809. mâjus ho 21—22-en vivott asperni 
csata.

23.000 vitez harcos vere hullâsâval 
vâltotta meg a diadalt a napoleoni har- 
cok e legveresebbikeben, de az ered- 
menv melto volt az âldozat nagysâgâ- 
hoz: a csatâk nagymestere, a gydzhe- 
tetlennek velt Napoleon itt szenvedett 
eloszor vereseget.

Napoleon, hogv Kârolv fohercegnek 
a Duna eszaki partjân osszevont sere- 
gere donto csapâst merjen, Wien alatt 
hidat veretett es hadtesteinek âtkeleset 
Aspern es Essling helysegek megszâl- 
lâsâval biztositotta.

Az âtkeles hirere Kârolv foherceg ot 
oszlopban elonyomul es mâ.ius 21-en

pek es nemzeteken kiviil kepviselve 
van meg Svâjc, Hollandia, Gorogorszâg 
es a tâvol Kelet is. Kina, Japan, India 
neliănv ezer fdvel gvarapitottâk a ka- 
nadai nepesseg tarka tomeget. — Ez a 
nemzetkiozi konglomerâtum semmike- 
pen nem alkalmas talaja az angol im- 
perializumsnak. Es ha hozzâtessziik 
ezekhez a szambeli adatokhoz azt is, 
bogy ezek a tomegek nagyreszt az 
Egyesiilt-Allamokbol vândorolnak at, 
rniutan tobb-kevesebb ideig magukba 
szittak a koztârsasâg levegojet. akkor 
vilâgosan megâllapitottuk a Dominion 
of Canada veszedelmet.

A franciâk es a beozonlo idegenek < 
nem olvassâk az angol lapokat, hanem 
eurdpai ujsagokat es az Egyesiilt Alla
mok republikănus lapjait vâsâroljâk. — 
Igy aztân a kanadai lakossâg nagy re- 
sze șokkal .iobban erdeklodik pl. a me- 
xikoi bonvodalom irânt, ami pedig egv 
idegen allam, az Egyesiilt Allamok 
es Mexiko iigye. mint az anyaorszâg- 
ban veszedelmes arânyokat olto ulsteri 
mozgalom irânt, amely teljesen hide
gen hagyja Kanadat.

Emlitettiik azt is, hogv Kanada elso- 
sorban agrikultur allam. Iparcikkekben 
driâsi sziiksegletet beszerezhetne az 
anyaorszâgbol is. De a kanadai lakos
sâg — reszben az eldbb vâzolt okokbol, 
reszben a kozelseig miatt — az Egye- 
siilt Allamok gyâriparât es kereskedel- 
met gazdagit.ia, Anglia nagv kârâra. E 
gazdasâgi kapcsolatot es a folytonos 
bevândorlâs âltal egyre erosbiilo er- 
zelmi relâciokat meg szorosabbra fiizi 
az a kdriilmenv, hogv a hatalmas 
szomszed koztdrsasdgbdl bevdndorlo 
munkdstbmegek n nemzetkozi munkds- 
szovetseghez tartoznak. Ennek vezer- 
kara pedig az Unioban szekel! A be- 
vândorlo tomegekben pedig egyre na- 
gyobb szâzalek az ipari munkâs, mert 
a hiânyzo gyâripart pdtolni kivânjâk es 
a kinâlkozo alkalmat iigyesen folhasz- 
nâljâk az amerikai gyarg)sok. akik egy
re naigyobb szâmban telepednek le Ka
nadâban, magukkal hozva iigves unio
beli munkâsaikat. Igy az Unio gazda
sâgi. politikai es târsadalmi befolyâsa 
egyre emelikedik Kanadâban. ami pe
dig fokczottan veszelyes timet, a fold- 
ra.izi kozelseg miatt. Ehhez hozzâjârul 
meg az is. hogv az Egyesiilt Allamok 
sajtoja es a bedzonlo nepesseg âltal be- 
folyâsolt kanadai u.isâgok minden gaz
dasâgi bai kutforâsât Angliâban, az an
gol politikâban lâtjâk.

Anglia lât.ia a veszedelmet, amely 
azzal fenveget. hogv kanadai Egyesiilt 
Âllamokat csinâl a Dominion of Kana- 
dâbol. Vedekezik is. Ennek a vedeke- 
zesnek egyik erdekes tunete az is, bogy ai 
connaughti herceg utdd.iâul Kanada ge
neral governcr-.jâul Qyorgv angol ki- 
râly sogorât, a kirâlyne fiveret, Teck 
Sândor herceget nevezte ki. Az angol 
herceg nagyahyja magvar no, Rhedey 
Claudine grdfno volt. Most toie vâr.ia 
a brit imperializmus tekintelvenek hely- 
reâllâsât, az angol szimoâtiâk megeroso- 
deset a koztârsasâgi mozgalomtol os- 
tromolt Kanadâban.

delutân 3 ora utân mâr megkezdodik a 
kiizdelem a helysegek birtokâert. A tâ- 
madâs — bâr francia reszrol csak 4 
gvalog- es 3 lovashadosztâly tudott a 
lebocsâtott gyu.itohaidk es vizimalmok 
âltal megrongâlt hidakon âtkelni — 
minden erofeszites dacâra, eredmeny- 
telen maradt a sdtetseg beâlltâig.

Az ei folyamân hely reâllitott hidon 
u.i francia erok erkeztek be es mâsnap 
hainalban a foherceg 95.000 emberevel 
mâr 76.000 francia folytatja az oldoklo 
harcot.

7 ora tâ.iban Napoleon hârom gyalog- 
hadosztâllval es az osszes tartalek lo- 
vassâggal a kozeprol vegrehajtando el- 
lentâmadâst rendel el. Az osztrâk osz- 
lopok hosies kitartâs utân mâr hâtrâl- 
ni kenyszeriilnek a francia veterânok 
elol, midon Kârolv foherceg a 15. gva- 
logezred zâszlo.iâval kezeben, szerrue-

| lyesen vezeti ujabb rohamra a peldâ- 
i jâval feltuzelt csapatokat — es a fran- 
cia tâmadâst visszaverik. (E lelek- 

1 emelo ielenetet drdkiti meg az asperni 
hdș vezernek a becsi Burgplatzon fel- 
âllitott lovasszobra.)

Ezutân veglegesen csapataink kezebe 
keriil a mâr ismetelten elfoglalt. de me- 
gint elvesztett Aspern is. mire Napoleon 
a visszavonulâst rendeli el. A foâgon 
vert dunahid ugvanis a reggeli orâkban 

i ismet annyira megrongâlodott, hogv a 
deli parton levd jelentekeny erdket nem 
birta harcba vonni.

A bare makacssâgât bizonyitja, hogv 
a franciâk is legalâbb olv nagv veszte- 
seget szenvedtek, mint a gydztes fel, 
sot nemely forrâsok az 6 elesettjeik 
szâmât 45.000 fore is teszik.

A hdsi halâlt halt derek harcosaink 
emleket az asperni templom eldtt 
Albrecht foherceg âltal emeltetett szo- 
bor hirdeti s a szâz eves evforduld al- 
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kalmâval fegvveres eronk 0 felsege 
legmagasabb .ielenleteben lelekemelo 
iinnepellyel rotta le a helyszinen a ke- 
gyelet adojât.

Magyar csapattesteink koziil ,a 10- 
sonci 25., nagyszebeni 31., kaposvâri
44., kolozsvâri 51. es egri 60. gyalog- 
es a cs. es kir. 6. es 8. huszârezredek, 
az osztrâk csapatok kdziil a 3., 8., 15..
18., 21. es 55. gyalog-, 2. es 3. ulânos-, 
11. tâb. tarack-ezredek, valamint az 1. 
es a 2. tâb. vadâsz zâszloaljak, melyek 
kivâlo vitezsegiikkel lenvegesen hozzâ- 
jârultak az asperni gvozelem kivivâsâ- 
hcz, az evforduldt. mint az ezred emlek- 
napjât, a nagv naphoz meltoan evente 
megiinneplik.

A megemlekezesbol mi is reszt ke- 
riink es biiszken koszontjiik az iinneplo 
derek ezredek harctepett lobogoit.

Cs.



Turaut a Kărpâtokban.

A Kirâlyi Magyar Automobil Club 
kitiino vezetosege. amely paratian isi- 
kerrel rendezte tavaly az adriai tura- 
utat, f. evi mâjus ho 24-tol—31-ig be- 
zârolag rendezi idei automobilverse- 
nvet „Turaut a Kârpâtokban, 1914.“ 
cimen. A turaut rendezosege az iden is 
ugy hatârozott. hogv a tavaly bevâlt 
kitiino ren'dszerhez folyamodik es ismet 
aktiv katonatiszteket ker fel a sport- 
biztossâg fâradtsâggal es felelosseggel 
jâro feladatâra. A Club kozbenjârâsâra 
ugy a hadtigyminiszter, mint a honve- 
delmi miniszter engedelyeztek a tisztek 
reszvetelet. Az e celra felhasznâlt sza- 
badsâg nem szamitodik be az evi sza- 
badsâgba.

A turaut ejjelezesi âllomâsai koziil 
Munkâcs a legelso. Itt 24-iken ejjelez- 
nek a versenvzok. 25-iken Dorna- 
watrân, 26-ikân Szovâtân, 27-iken es 
28-ikan Brassoban. A ketnapos brassoi 
pihenes utân 29-iken Herkulesfiirdo, 
30-ikân Arad szerepel az uti programm- 
ban. 31-iken Budapesten befejezodik a 
turaut.

A resztveyo tisztek igen sok hasznât 
lâtjâk ennek az egvheti kirândulâsnak. 
Alaposan megismerik tobb rendkiviil 
fontos kozlekedesi vonalunkat, gazda- 
godnak fdldraizi ismeretekben es er- 
dekes tapasztalatokat szerezhetnek az 
automobilnak, mint hadi kozlekedesi 
eszkdznek hasznâlhatosâgârol. A sport- 
biztos tisztek nevsora a kovetkezokooen 
alakult: Ârkv Zoltân honved szâzados, 
Apâthv Lâszlo huszâr handnagy, Baiitz 
Jozsef huszâr hadnagy, Barna Kornel 
honved szâzados. Czito Kârolv huszâr 
ezredes, Czant Hermann cs. es kir. 
szâzados, Csekme Kârolv Itonved fo- 
hadnagy, Folkushâzv Lalos, Oassauer 
Lajos vezerkarhoz beosztott szâzado- 
sok, Qludovâtz Jânos fohadnagy a 7. 
hadtestparancsnoksâg automobil-refe- 
rense. Homonnai Sândor honved fohad- 
nagy. Horvâth Denes vezerkari szâza
dos, Halâsz Qyula koronaorsegi szâza
dos, Haba Lajos hadnagy, a 6. hadtest
parancsnoksâg automiobil - referense, 
Hutirav Gvuia honved szâzados, dr. 
Incze Zoltân fegyvertâri miiszaki szâ
zados, Laitos Qeza honvedtiizer fohad
nagy, Mach Alfonz tiizer szâzados, 
Mocskonyi Ervin honvedtiizer had
nagy, Novâk Jânos vezerkari alezredes. 
Nack Emil vezerkari szâzados, Pentek 
Zoltân huszâr fohadnagy, Pollacsek 

Albin honved fohadnagy, Rovko Alfred 
honved szâzados, Rittinger Bela, a 
klosterneuburgi automobil - osztâlyba 
beosztott fohadnagy, Shvov Istvân ve
zerkarhoz beosztott szâzados, Truszka 
Arnold merndkkari szâzados. Torok 
Bela honved szâzados. Zulawskv Efe
mer honved ornagv, Zala Kârolv hon
ved fohadnagy.

A hiănyos părbaj-kodexek.
Irta: Dr. Szilăgyi Lajos cs. es kir. ka- 

marâs.
Mig a becsiilet erintetlensege es a 

mâsok becsiiletenek minden viszonyok 
kozott valo tiszteletben tartâsa — ugy 
mint a hadsereg tisztikarâban min- 
deniitt kdtelezo nem lesz, mig a polgâri 
târsadalom minden tagja a velesziiletett 
vagy nâla kifejlodott indulatokat min
den kbriilmenyek kozott teljesen fe- 
kezni nem tudja, mig torvenyhozâsi 
uton olvan rendszabâlyok nem terem- 
nek, melyek az egyeni es csalâdi becsii- 
letet teljesen megvedik es ezek ellen 
intezett minden tâma'dâst es merenyle- 
tet sulyosan megtorolnak. addig a lo
vagias eljârâs ki nem kiiszdbdlheto.

Igy tehât sziikseges, hogv olv sza- 
bâlyok, târsadalmi torvenyek legye- 
nek, melyek a becsiilet tisztasâgât es 
erintetlenseget legalâbb azok kozott 
biztositjâk, kik meg ezen reâlis es ma- 
teriâlis korszakban is egyeni integritâ- 
sukat minden anyagi io fole helyezik 
es eletiik ârân is megvedelmezik.

Ezek az igaz lovagias szellemtol ât- 
hatott, becsiiletiiket feltve orzo uri- 
emberek osszessege âltal hozott, fej- 
lesztett es terjesztett lovagias torvenyek 
a kiilonbozo becsiiletiigyi szabâlyokban 
vagy pârbaj-kodexekben talâlhatok. E 
kodexek lenyegiikben valamennyien 
ugyanazon alapelveket tartalmazzâk, 
csak reszleteikben, fejtegeteseikben ter- 
nek el egymâstol.

Kiilcndsen eszreveheto ez a regebbi 
es az ujabb keletii, valamint hazai es a 
kiilfoldi pârbaj-kodexek kozott. Mig az 
elobbi differenciât a legutobbi idoben 
kialakult modern, igazi lovagias felfo- 
gâs idezte elo, addig utobbiaknâl az 
egyes nemzetek sajâtsâgaihoz, ver- 
mersekletehez es szokâsaikhoz valo al- 
kalmazkodâs miatt vannak kiilomb- 
segek.

Az utobbi idoben azonban a pârbaj- 
kodexekben kifejezesre juto alapveto 
tetelek ellenere is ee^es lovagias iigyek 
elintezesenel oly jelensegek meriilnek 
fel. melyek az iv-’zi lovagias szellem- 
mel ossze nem egyeztethetok.

Igy tdbbek kozott elofordultak olv lo
vagias iigyek îs, melyeket csak meg- 
kezdtek, de le nem târgyaltak, teljesen 
be nem fejeztek; vagvis roviden: lova- 
giasan el nem inteztek; dacâra ennek 
ezen iigyeket az egyik fel egyoldaluan 
lovagiasan elintezettnek deklarâlta. il- 
letve a szereplo megbizottak olvan egy- 
oldahi kijelentest tettek. hogv feliik re- 
szerol az iigv a lovagiassâg szabâlyai 
szerint elintezodott, holott eppen ennek

ellenkezoje tortent, mert az az iigy 
lovagiasan elintezheto nem volt.

Ha figyelembe vessziik. hogv ilv el- 
intezesi modok. ha âltalânossâ vâlnak, a 
lovagias eljârâs nemcsak illuzoriussâ 
vâlik, hanem diszkreditâlva is lesz, 
sziikseges. hogv ezeket az elintezesi 
modokat a becsiiletet feltve orzo târ
sadalom ne szankcionâlja.

Egy iigv lovagiasan akkor var el- 
intezve, ha a megsertett becsiilet elek- 
tetelt nyert, azaz midon a serto a ser- 
tettnek a pârbaj-kodexek pontos betar- 
tâsa mellett, legalâbb negv tanu jelen- 
leteben vagv kozremiikodese mellett, 
bekes vagv fegyveres uton elegtetelt 
adott.

E tetelbol pedig onkent kovetkezik, 
hogv legelsosorban a sertonek âll er- 
dekeben, hogv tigve lovagiasan befeje- 
zest nyerjen. Ez az erdeke pedig azt 
kdveteli. hog^T tc'e telhetoen min'dent 
kdvessen el, hogv a lovagias eljârâs 
fennakadâst es kesedelmet ne szenvedjen 
es iigve lovagiasan befejezest nyerjen. 
Tehât az a serto, ki iigyenek ilv modon 
torteno elintezese es befejezese ele 
akadâlyokat gordit, vagv olv akadâ- 
lyokat. melyeket modjâban van elhâri- 
tani, nem hârit el, az a lovagiassâg 
egyik alapelve ellen vet es eljâtszotta 
azt a iogât, hogv serteseert lovagias 
uton elegtetelt szolgâltathasson es hogv 
ot lovagias eljârâsra alkalmasnak te- 
kintsek.

Hogy igy a lovagiassâg intencioival 
ossze nem egyeztetheto esetek elofor- 
dulhattak. ennek okât nemcsak nemely 
idejetmult kodex nem elegge preciziro- 
zott es reszletekre ki nem terjeszkedd 
szabâlyaiban kell keresniink, hanem ab- 
ban is. hogv a mindinkâbb eszlelheto 
târsadalmi tagoltsâg es kiilonbozo pârt- 
âllâs a lovagias iigyek elintezesehez 
oly tenvezoket vonultat fel es ervenye- 
sit, melyek a lovagiassâghoz nem tar- 
toznak es melyek az egyeni es csalâdi 
becsiilet megvedesenel figyelembe nem 
vehetok.

Es itt egv kisse vissza kell menniink 
a sertes termeszetenek vizsgâlatâra: 
egy sertes lehet subjektiv vagv ob- 
jektiv.

Mig a subjektiv sertest az egyeni be
csiilet erzekenysege âllapitia meg, ad
dig az objektiv sertest minden lova
giasan gondolkodo egven megâllapit- 
hatja.

Ennelfogva, hogy sertes tortent-e 
vagy sem, legelsosorban az hivatott 
megâllapitani, ki ellen ez irânyult es 
legkevesbbe az, ki ezt elkovette.

Az, hcgv a serto cselekedet mulasz- 
tâs vagy kijelentes serto szândekkal 
tdrtent-e vagv sem. a sertes megtorten- 
tere befolyâssal nem lehet, csakis en
nek eliminâlâsânak modjânâl johet te- 
kintetbe.

Ahogy nines feljogositva a serto a 
sertes es ennek fokânak megâllapitâsâ- 
ra, epp olv kevesse hivatott arra, hogv 
6 hatârozza meg azt. vajion iigve lova
gias uton valo elintezesre alkalmas-e 
vagy sem, mert ez mâr onbirâskodâs 
es hatârozottan a lovagiassâg szelleme- 
be es torvenyeibe iitkozik.



Hogy maga a sertes mily inditookbol 
keletkezett, ez birhat a sertes fokânak, 
illetve az adando elegtetel mervenek 
megâllapitâsâra, rnagâra a sertes te- 
nyenek megtortentere azonban befolyds- 
sal nem lehet.

Az ihditookok tehât csak sulyosbito 
vagv enyhito korulmenvek lehetnek, 
ezeknek merlegelese es megâllapitâsa 
pedig a megbizottak egyiittes dolga.

Ezeknek elbirâlâsânâl kiildnosen a 
serto megbizottai teljes objektivitâssal 
tartoznak eljârni es sohase hagyjâk 
azon magasztos eszmet figyelmen ki- 
viil, hogy a lovagias eljârâs folyamân 
nemcsak a feliiket kepviselik, hanem az 
igaz lovagiassâgot, megâllapodâsuk 
fokmeroje pedig az legyen. hogy a meg- 
sertett becsiilet azon elegtetelben resze- 
siiljdn, amelyre hasonld esetben maguk 
is igenyt tâmasztanânak.

Ha ily ideâlis es magasztos lovagias 
elvek szem eldtt tartâsâval inteztetne- 
nek el az osszes felmeriilo lovagias 
iigyek, nemcsak a becsiiletsertesek 
szâma csokkenne, hanem azok a kol- 
csdnos inegbecsiilesre, megertesre ve- 
zetneneR, melyre eppen a mi szettagolt 
es pârtszenvedelvek âltal szejjelvâ- 
lasztott magyar târsadalmunknak ege- 
toen sziiksege van.

Hajfrajimh lătogatâsa Malta szigetân^l.
Alig nelianv nap.ia, hogy a foldkozi- 

tengeri angol hajoraj a Triestben es 
Fiumeban tett u'dvariassâgi lâtogatâs 
utân vizeinket elhagyta, rnaris vissza- 
ad.iuk a vizitet. E ho 22-en ugvanis hâ- 
rom nagy hadihajdnk, a „Viribus uni- 
tis" es a ,,Tegethoff“ dreadnougthok, 
nemkiilonben a „Zrinyi" csatahajo ke- 
resik fel Maltăt, a fdldkozi-tengeri brit 
flotta tâmpontjât es mâjus 28-ig marad- 
nak az angolok vendegei.

Erdekes megemliteni, hogy a tenge- 
ren oly szornven hatalmas Nagybrit- 
tanniânak a Fdldkdzi-tengeren egy oly 
hadihajoia sines, mely a most Maltâba 
mend „Viribus unitis" es ,,Tegethoff“ 
dreadnoughtjainkat akâr nagysâg, akâr 
harcertek tekinteteben feliilmulnâ.

A spanyol flottafejlesztes.
. Spanyolorszâg szomoru vegii hâbo- 
ruja az Egyesiilt-Allamok ellen sok ta- 
nulsâggal tette gazdagabbâ a madri'di 
hadvezetoseget. 1908-ban kezdoddtt 
meg a flotta ujjâepitese es ez a munka 
mâr eddig is nagyon szepen haladt 
elore. Hârom kis sorhajo gerince ke- 
sziilt el legutdbb, angol hajdepitd cegek 
segitsegevel: „I. Jaime", „XIII. Alfon- 
zo“ es ..Espana". Az „Espana" mar tel- 
jesen elkesziilt, „XIII. Alfonzo‘‘-t 1913 
mâjus 7-iken bocsâ.jtottâk vizre, „I. 

Jaime" pedig meg dokkban van. A ha- 
jdk nyolc 30.5 centimeteres es husz 10.2 
centimeteres loveggel rendelkeznek. 
Sebessegiik: 20 csomo. Tehât kis 
dreadnought-tipusok.

Gdrdg-torok versenges a tengeren.
Hihetetlen erofeszitessel dolgoznak a 

gorogok es tordkok, hogy tengeren a 
fdlenyt a mâsik fel felett elnyerhessek.

Most ugy lâtszik, hogy a nyomoru- 
sâgos penziigyi helyzetben levo Torok- 
orszâgnak sikeriilt a gordgoket letrom- 
folni. Az ev elejevel az Armstrong an
gol cegtol megszerzett „Rio de Jan
eiro" — vagy ui neven „Sultan Os
man" — dsszel bevonul a flottâhoz. 
Akkorâra kesz lesz a „Reschad V.“ hi- 
perdreadnought is, mely jelenleg a 
Vickers-cegnel epiil.

Mindezzel szemben a gorogok erre 
az evre egyetlen egy nagy csatahajot 
se tudtak maguknak szerezni, holott a 
delamerikai koztârsasâgoktol felette 
elonyds ajânlatokat kaptak. A nemet 
Vulkân-miiveknel epiilo „Salamis" csa- 
tahajo pedig csak 1915. elejen lehet 
kesz.

Tekintettel a ket âllam kdzdtt meg- 
oldatlanul âllo kerdesek ozonere, ez az 
egyenlotlenseg az eurdpai bekere ko- 
molyabb veszelyeket rejthet magâban. 
mint gondolnok. Nagyon is valoszinii. 
hogy Torokorszâg az 6 hatalmas hajd- 
egysegei birtokâban a tengeren hât- 
rânyban levo gordgoket az aegei ker- 
desekben meghâtrâlâsra keszteti, illetve 
megkiserli, hogy âllâspontjât a tenge
ren fegvverteleniil âllo Gordgorszâg 
mindenben akceptâlja.

Kdnnyen erthetd tehât az a taktika, 
melyet a ket âllam a meg fiiggo kerde- 
sekben kovet: Gordgorszâg sietteti 
mindenben a megegvezest, Torokor- 
szâg pedig minden iiriigvet felhasznâl, 
hogy a târgyailâsokat legalâbb az egyik 
dreadnought elkesziilteig elhuzza.

Adridtikus.

9 katonaiigyi kOzigazgatas reformja.*

*) Ez a level f. ho 19-iken erkezett szer- 
kesztosegiinkbe. Bar f. ho 21-iken ugyan- 
ezt a levelet a „Pești Hirlap“ lekbzolte, 
megis a level irojânak kerelmere mi is 
kozreadjuk. Tartalmâval azonban magunkat 
egyâltalân nem azonositjuk. Szerkesztoseg.

— Level a szerkesztohoz. —

A „Magyar Kozigazgatâs" f. e. 19-ik 
szâmâban fenti cim alatt megielent cikk 
a kozigazgatâsi reformmal kapcsolato- 
san valosziniileg megoldâsra keriilo 
katonaiigyi eloadoi âllâsok szervezese- 
vel reszletesen foglalkozik, tekintettel 
azonban arra, hogy a gyakorlati ta- 
pasztalatok eppen ellenkezojet bizonyit- 
jâk, mint amit a kerdeses cikk elerni 
dhajt, - nem lesz talân felesleges ezen 
kerdest a gyakorlati tapasztalatok 
alapjân mas oldalrol is megvilâgitani.

Mindenekelott meg kell âllapitani 
azon bebizonyitott tenvt, hogy a rend- 

kiviil sok munkât es alapos gyakorlati 
tudâst igenylo katonaiigyeket a jârâ- 
sokban ez ido szerint majdnem kivetel 
nelkiil a jârâsi irnok latia el — es ha- 
bâr sok idot igenylo egyeb dolga mel- 
lett ennek csak ugy tudott eleget tenni, 
ba munkaidejet naponta tobb orâval 
megtoldotta, — megis kelld hozzâ- 
ertessel es ambicioval lâtta el a koz- 
igazgatâs ezen fontos âgazatât, — inert 
csak az e teren kifejtett tevekenysegtol 
vârta a jârâsi irodasegedtiszt a jovoben 
valo elorehaladâst.

Megâllapitando meg az is. hogy 
mindazon jârâsokban, ahol a katona- 
iigyeket hosszabb gyakorlattal bird jâ
râsi irnok lâtja el, ott nemcsak kdzvet- 
len fdnokeinek, hanem az osszes kiege- 
szitesi hatosâgoknak elismereset is ki- 
erdemelte.

Mindazon tenyek dacâra a „Magyar 
Kozigazgatâs" a katonaiigyi kozigaz- 
gatâst a jovoben akkent veli megoldha- 
tonak, hogv egy iogi kepzettseggel biro 
katonaiigyi eloadoi es egy nyilvdntar- 
toi âllâs szerveztessek, miâltal meg- 
fosztatnânak — a katonaiiggyel ez ido 
szerint foglalkozd jârâsi irodaseged- 
tisztek attdl, hogy akkor, middn ezen 
âllâs mâr nemileg jobb sorsot biztosi- 
tana nekik, — azt ok is elerhessek.

De eltekintve attdl, hogv a kerdesnek 
ekkent vald megoldâsa eseten a jârâsi 
irnokok elesnenek azon remenytol, a 
mit a katonaiigyi eloadoi âllâs szerve- 
zesehez fiiztek, — ketsegtelen, hogy ez 
esetben az âllamnak tdbb kiadâsa mel- 
lett a katonaiigy nem volna jobban el- 
lâtva mint eddig volt, — mert alig hi- 
heto, hogy egy jogvegzett tisztviselo 
ambiciojât kielegitene az, how katona- 
iigyi eloadd legven, mâr pedig. ha ezen 
âllâs, amellyel jârd teendd csakis 5—6 
evi gyakorlat alapjân sajâtithato el, 
mindig uj es ui kezdo emberekkel lesz 
betoltve, akkor az nemcsak a kozszol- 
gâlat es a katonaiigyi kozigazgatâsnak 
lenne hâtrânyâra, — hanem nagy hât- 
rânyâra volna az erdekelt kozdnsegnek 
es fokent azon alapos hadi kesziiltseg- 
nek. amelyre komoly idokben igen nagy 
sziikseg van es amelynek hâtrânyai az 
esetleges mozgdsitâskor nyilvânulnâ- 
nak meg.

A katonaiigyek alapos es id elinteze- 
set csakis kelld râtermettseg es hosszu 
gyakorlat utjân lehet elsajâtitani, mâr 
pedig akârmilyen joi ertse hivatâsât az 
eloadd, ha a melleje beosztott nyilvân- 
tartd nem ert hozzâ, — vagy forditva, 
— akkor a katonaiigy kelloleg ellâtva 
nem lesz. mert minden iigv szoros osz- 
szefiiggesben van a nyilvântartâsokkal.

De nemcsak ezert nem lehet a katona- 
iigyi kozigazgatâst megreformâlni, ha
nem azert sem, mert a katonai kiegeszi- 
tdkben alkalmazott es ezen âllâsra eset
leg alkalmas altisztek szâma nem ele- 
gendd a nyilvântartdi âllâsok betoltese- 
re, a kiszolgâlt csapatbeli altisztek 
vagy szâmvivo altisztek pedig sokszor 
evek hosszu sorân sem kepesek a ka- 
tonaiigvi kozigazgatâst ugy elsajâtita
ni, hogy âllâsuknak kozmegielegedesre 
megfelelni tudjanak.

De a kerdesnek a hivatkozott cikk



szerint valo megoldâsât meg azert is 
lehetetlennek tartom, mert az a jogi 
kepzettseggel biro tisztviselok (elo- 
adok) es azonkiviil nvilvântartok alkal- 
mazâsa mellett oly sok kiadâssal jâr- 
na, amit az âllamhâztartâs penziigyi 
okokbol ez ido szerint el nem bir.

Tekiritettel azonban arra, hogy a ka- 
tonaiigyi kozigazgatâsi reform feltetle- 
niil kiilon katonaiigyi eloadoi alias szer- 
vezesevel lenne megoldando, a kerdest 
leghelyesebben a legkevesebb koltseg- 
gel es a legjobban az alâbbiak szerint 
velem megoldhatonak.

A katonaiigyi eloadoi âllâst minde- 
nekelott minden sorozo jârâsban egy 
szemelyhez kotve kellene szervezni ak- 
kent, hogy ennek kotelessege volna ugv 
az osszes iigyek ellâtâsa, mint a nyil- 
vântartâsok vezetese, kiveve ott ahol 
az âllitâskotelesek letszâmânak I. kor- 
osztâlya az 500-at meghaladnâ, mert 
ott termeszetesen az eloado mellett 
meg egy megfelelo munkaero volna al- 
kalmazando gvakornok vagy dijnok 
szemelyeben.

A katonaiigyi eloadoi âllâsokra elso- 
sorban azok volnânak kinevezendok, 
kik a katonaiigyeket hosszabb ido ota 
ez ido szerint is kifogâstalanul ellât- 
tak, negv kozepiskolat vegeztek, es egy 
kotelezove teendo 3 honapig tarto tan
folyam hallgatâsa utân a megfelelo 
szakvizsgât letennek.

A tanfolyam eloadoi kara egy cs. es 
kir. kiegeszitesi keriileti parancsnok es 
tiszt, — egy m. kir. honved kiegeszito 
parancsnok es tiszt, — egy nepfelkelo 
parancsnok, mozgositâsi iigyekben 
egy cs. es kir. hadtestparancsnoksagi 
tiszt es egy m. kir. honvedkeriileti tiszt, 
— vegiil egy a katonaiigyekben jârtas 
vârmegvei fo- vagy aljegyzo es egy 
katonaiigyet ellâto jârâsi tisztviselo- 
bol, — volna szervezendo.

A vizsga-bizottsâg pedig a fenti elo- 
adokon kiviil egy Hcnvedelmi minisz- 
teri es egy Beliigyminiszteri kikiildottel 
volna kiegeszitendo.

Tekintettel vegiil arra, hogv a kato- 
naiigyi kdzigazgatâs ugv a honvedelem. 
mint aiz erdekelt adozo kozonseg 
szempontjabdl igen na-— fontossâggal 
bir, a katonaiigyi eloadokat ugv kellene 
javadalmazni, hogy annak elereset es 
allandd betoltheteset ugv az eddig az- 
zal foglalkozott jârâsi irnokok. mint ki- 
zârolag a kiegeszitesi keriileti parancs- 
noksâgoknâl legalâbb 8 evet kiszolgâlt 
arra valo altisztek maguknak celui ki- 
tiizzek.

Ha pedig az âllâs akkent lenne java- 
dalmazva, hogv 50% a X-ik, 30% a 
IX-ik es 20% a VIII-ik fizetesi osztâly- 
ba jusson, akkor a katonaiigyi kdzigaz
gatâs kcrdese olv kedvezd megoldâst 
nyerne, hogy az eddig azt ellâto jârâsi 
irodasegedtiszteket serelem nem erne 
es a kozszolgâlat erdekeinek is eieg te- 
tetnek.

Avasujvâros, 1914 mâjus ho 16-ân.

Latkocv Ferenc, jârâsi irodaseg^dtiszt, 
a jârâsi kezeld tisztviselok orszâgos 

szakosztâlyânak elndke.

A Militarische Rundschau.
A Wienben megjeleno ..Militarische 

Rundschau11, mely f. evi âprilis 1-ig a 
hadiigyminiszter felhivatalos lapja volt, 
jelenleg pedig magânvâllalat, ezentul csak 
hetenkent btszor ielenik meg.

Eldnev megerosites.
0 Felsege Jablânczy Sandor myugalma- 

zott altâbornagynak es torvenves utodai- 
nak, regi magyar nemessegiik epsegben 
tartâsa mellett a ..szentgvorgyi11 eldnev 
hasznâlatâhozi 'valo iogukat diimentesen 
megerositette es megengedte, hogy Jab
lânczy Sandor brokbefogadott fia< Jablân
czy Ervin ezt az elonevet hasznâlja.

A tiszti fizetes emelese Franciaorszăgban.
A francia hadseregben mutatkozo nagy 

titszthiâny râkenyszeritette a hadiigyi ve- 
zetoseget a tiszti fizetesek emelesere. Az 
elso hatâsa ezen rendelkezesnek, a tiszti 
pâlyâra tbrekvok letszâmânak emelkede- 
seben nyilvânult.

A Saint-Cyri katonai akademia hallgatoi- 
nak a szâma a f. evben 1350-re emekedett, 
meg a mult evben alig erte el az 1000 fot.

A hâboru okozta kărok megteritese.
A hâboru pusztitâsai koziil egyik legna- 

gyobb az a nehezen felmerheto anyagi kăr, 
amelyet a magânyosok birtokâban, vagyo- 
nâban okoz a rendkivuli intezkedeseket pa- 
rancsold rendkivuli helyzet. A beszâllâso- 
lâsok, a csapatok kenyszerelelmezese, az 
elelmiszerharâcsolâs mâr magâban is igen 
nagy veszteseget jelent egyes videkek la- 
kossâgânak. Tegyiik ehhez meg a vedelem 
es tâmadâs parncsolta rombolasokat, a mo
dern lovedek pusztitâsait, a csapatok âltal 
tdnkretett vetesek pusztulâsât es vilâgos 
lesz elottiink, hogy egyes videkeket telje- 
sen koldusbotra juttat a hâboru meg akkor 
is, ha ellenseges csapatok nem erintettek a 
foldjet.

A „La France militaire“-bien igen erde- 
kes javaslattal âll eld Humbert francia sze- 
nâtor e bajok es csapâsok enyhitesere. Sze- 
rinte nagyon igazsâgtalan dolog az, hogy 
a hâboru minden szenvedese egyes vide
kek lakossâgât sujtsa es sokkal igazsâgo- 
sabb, becsiiletesebb es humânusabb volna 
az, ha az egesz or s zâg osztozna a kâ- 
rokban es anyagi vesztesegben. Ezert azt 
javasolja Humbert, hogy maga az âllam 
tdrvenyileg biztositsa a kârok megterite- 
set, igy megosztva a hadszinter lakossâgâ- 
nak terheit az egesz orszâg polgârsâga kd- 
zott.

A geppuskâs osztagok ujjâszervezese 
Franciaorszăgban.

j Dacâra, hogy a franciâk a nemetekkel 
,szemben geppuskâs iigyekben a maguk fo- 
lenyet hangoztattâk, geppuskâs osztagaikat 
most megis a nemetekehez hasonloan szer- 
vezik ât.

Eddig minden ezrednek 3 geppuskâs sza- 
kasza volt, amely szakaszok zâszloaljan- 
kent egy-egy szâzadhoz osztattak be. A 
szakaszparancsnokok hadnagyok voltak.

A Balkan hâboruban elesett tisztek.
Bolgar statisztika szerint a 2 balkân hâ

boruban az elesett vagy betegsegben el- 
pusztult tisztek szâma es arânya a kovet- 
kezo volt: osszesen elesett 522 tiszt, ebbol 
209 tenyleges, 313 tartalekos. Rendfokozat 

j szerint elesett a tenylegesekbol: 6 ezredes, 
8 alezredes, 34 ornagy, 39 szâzados, 43 fo- 
hadnagy 39 hadnagy, osszesen a tenyleges 
tisztek 10 szâzaleka. A tartalekos tisztek 
koziil 3 alezredes, 5 ornagy, 9 szâzados, 29 
fohadnagy, 267 hadnagy, osszesen a tarta
lekos tisztek 7 es fel szâzaleka.

Uj kivândorlâsi tdrveny Gdrdgorszagban.
Az orszâg lakossâgânak kivândorlâsa, az 

uj torveny szerint a kovetkezoleg szabâ- 
lyoztatik:

A kivândorlâs megtilthato a beliigy, had- 
Șigy es tengereszetiigyi miniszterek âltal a 
40 dven aluli vedkotelseknek. Egyâltalân 
tilos a kivândorlâs: a) 15—20 ev kozott a 
sziilo v. gyâm irâsbeli beleegyezese nelkiil; 
b) 21 ev elott, a vedkepes egyeneknek; c) 
akik vedkotelezettsegiiknek nem tettek ele- 
get; d) elmakacsolt elitelteknek.

Kivândorlâs kdzvetitesevel csak beliigy- 
miniszteri engedely alapjân szabad foglai- 
kozni s a kivândorlo hajok es târsasâgok 
âllami ellendrzes alatt âllanak. A viteldijak 
âllami szerzddesek alapjân szabâlyoztat- 
nak, s ennel magasabb illetek szedese, az 
elvezett jog megvonâsât vonja maga utân. 
A vedkepes es vedkoteles fcrfiak visszatar- 
tâsa a tomegesen kivândorlo tdrdk es iz
raelita ferfiak ellen irânyul.

Uj gyalogsâgi fegyver Japanban.
A regi Arisaka fegyver helyett a gyaiog- 

kâgot az 1905. mintâju fegyverrel sze- 
reltek fel. Az uj fegyverek mâr evek ota 
keszen voltak, azonban penziigyi tekinte- 
tek akadâlyoztâk meg az azonnali kiosz- 
tâst. A meglevo nagy loszerkeszlet elobb 
felhasznâlando volt. 1913. oszen kezdodott 
meg a gyalogsâg es lovassâgnak az uj 
fegyverrel valo ellâtâsa, amelyet elosegi- 
tett azon kdriilmeny, hogy a Chinâban es 
Mexikdban keletkezett zavarok folytân, a 
japân kormâny 800.000 Jen (1 Jen = 25 K) 
ertekii regi fegyvert tudott ertekesiteni.

ELOF1ZETES1 FELH1VÂS
A „KUliigy — HadUgy** hetilap, megje- 

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

Szerkeszti: piskărkosî Szilăgyi Lajos 
dr., cs. es kir. kamaras, a vezerkarnal beosztva 
volt nyug. szâzados.

Elâfizetesi âra : egesz evre: 16 korona. Egyes 
szâm âra 30 filler. Budapesten a fâbb utcâkon 
es tereken az âsszes dohânyt<5zsdekben es az Osszes 
Konyvkereskedesekben kaphato. Videken a do- 
hdnvkalonlegessegi tozsdek es a pâlyaudvarokon 
az Âltalânos beszerzesi r. t ârnsitjâk.

SzerkesztOseg es kiadohivatal: Budapest, Vlll., 
Nepszinhâz-utca 16. szâm, hova a lap szellemi 6s 
anyagi reszet illeto minden kOzlemeny kuldendo 

Budapest, 1914. mâjus ho.
A „KUltigy — Hadtigy" kiadohivatala



A katonai biinteto perrendtartâs 
kozeli eletbeleptetese sziiksegesse tette 
azt, hogy a katonai vedok jegyzeke mi- 
elobb keszen legyen. Ezert a magyar igaz- 
sâgiigyminiszter leiratban szolitotta fel az 
iigyvedi kamarâkat. hogy irjâk ossze azo- 
kat az onkent jelentkezo iigyvedeket. akik 
a hadbirosâgoknâl vedoi tisztet akarnak 
vâllalni. Ez a jegyzek most kesziil es junius 
ho 10-en mâr az igazsâgiigyminiszter ele 
terjesztik. A jelentkezo iigyvedeknek az 
irâsbeli kerelembe, amelyet a honvedelmi 
miniszterhez kell intezni, jelezni kell azt, 
hogy a cs. es kir. hadbirosâgoknâl es a m. 
kir. honved hadbirosâgoknâl, vagy csupân 
ezek egyikenel kivânnak-e vedoi tisztet be- 
jtolteni. Tartalmaznia kell a jelentkezesnek 
azt is, hogy az illeto iigyved a tegyveres 
ero, vagy csendorseg nem tenyleges âllo- 
mânyâban milyen tiszti rendfokozatot vi- 
sel, vagy viselt es mely nyelveket beszeli.

A geprepiiles vilârekordjai, 
azok katonai jelentosege.'[^

Repiilogepekkel jelenleg mindenfele 
vilâgrekordot a fr'anciak tartanak.

A vilâgrekordok jelenlegi âllâsa:
Gyorsasagi korrepiilies: Maurice Pre

vost egy ora alatt 203 kilometer, 850 
meter.

Szabad gyorsrepiiles: Gilbert egy 
ora alatt 200 kilometer.

Tâvrepiiles zârt korben leszâllâs nel- 
kiil: Augustin Seguin 1.021 kilometer, 
200 meter.

Idotartam repules zârt korben leszâl
lâs nelkiil: Poulet 16 ora. 28 perc, 56 
mâsodperc.

Magassâgi rekord: Legagneux 6.120 
meter.

Katonai szempontbol jelentosege az 
idotartam repiilesnek van s ennek foko- 
zatos fe.ilodeset az alâbbi adatok mu
tat jâk:

1908 szeptember 9-en Wilbur Wright 
(amerikai) repiilt 1 ora, 02 perc, 30 
mâsodpercig.

1908 december 31-en Wilbur Wright 
repiilt 2 ora, 20 perc, 23 mâsodpercig.

1909 augusztus 7-en Sommer (fran- 
cia) repiilt 2 ora, 27 perc, 15 mâsod
percig.

1909 augusztus 25-en Paulhan (fran- 
cia) repiilt 2 ora, 43 perc. 24 mâsod
percig.

1909 november 8-ân Henri Farman 

(francia) repiilt 4 ora. 17 perc. 35 
mâsodpercig.

1910 december 30-ân Tabuteau (frail-j 
cia) repiilt 7 ora, 48 perc. 31 mâsod- i 
percig.

1911 szeptember 1-en Fournv (fran
cia) repiilt 11 ora, 01 perc, 29 mâsod
percig.

1912 szeptember 11-en Fournv repiilt 
13 ora, 17 perc, 57 mâsodpercig.

1914 januâr 3-an Langer (nemet) re
piilt 14 ora, 00 perc. 07 mâsodpercig.

1914 februâr 7-en Ingold (nemet) re
piilt 16 ora. 20 perc, 00 mâsodpercig.

Nehâny honapig ugy lâtszott. hogy 
az utobb nevezett nemet pilota hatal- 
mas teljesitmenye hosszu ideig hatâr- 
kove lesz az idotartam repiilesnek, de 
folvo evi mâjus ho 10-en Poulet, egy 
eddig majdnem ismeretlen fiatal fran
cia aviatikus ezt a rekordot is megdon- 
totte.

Poulet, bâr az ido nem volt aznap 
kedvezo, biplâniâval 16 ora. 28 pere, 56 
mâsodpercig maradt fenn a levegoben. 
Qepenek 60 loeros Le Rhone-motora 
volt. 462 liter benzint es 80 liter olajat 
vitt magâval.

A magâval vitt iizemanyag mennyi- 
segebol kitetszik. hogv egy hadi repiilo- 
gep. — melynek teherbirokepessege a 
feladata megoldâsâhoz sziikseges uta- 
sokkal es felszerelessel sokkal iobban 
igenybe van veve, mint egy speciâlisan 
rekord-celokra epitett gepe — ezeket 
az idorekordokat meg nem kozelitheti.

De arra nines is sziikseg. mert a hadi 
gep a râhârulo feladatokat rendszerint 
legfeljebb 3—4 ora alatt meg kedvezot- 
len szelviszonvok mellett is megoldhat- 
ia. 6—8 orai iizemanyaggal pedig. mely 
jelenleg megterheltetesenek felso hatâ- 
ra. 400—800 kilometerig repiilhet 
s igv a szârazfoldi hadmiiveletek 
alatt bârmeiv felderitesi kovetelmeny- 
nek megfelelhet.

T.

A lâthatatlan repiilogep.
A repiilogepkeszitok egyik igyekezete 

odairânyul. hogy olyan gepeket szerkesz- 
szenek. amelyek, az egboltozattol nehezen 
iitnek el, kevesbbe feltiinok es nehezen ve- 
hetok celba.

Egy nemet mernok a hordozo feliileteket 
âtlâtszo celuloid -szerii anyagbol keszitette, 
amely nemcsak hogy nem torekeny. hanem 
nem is tiizveszelyes.

A kiserleti gep Miinster-ben napfenyben 
1000 m. magassâgban alig volt eszreveheto.

Azâltal, hogy a hordfeliiletek âtlâtszok, 
a vezetonek s az utasnak, a megfigyeles es 
a tâjekozâs is nagyban megkonnyittetik.

(Streîfleur.)

A „Kiiliigy — Hadiigy* - szerkesztosegebol.
Balassa Imre tartalekos m. kir. hon- 

vedhadnagy, az ismert fiatal iro, f. ho 12- 
iken belepett a „Kiiliigy — Hadiigy" szer- 
kesztosegebe es a segedszerkesztoi teen- 
doket vette ât.

A HELYORSEGEKBOL

Nagyszabâsu eiieli loveszet.
Kirâlyhidârol jelentik: Mâjus ho 19-en a 

tâbor melletti 1. szâmu hareszerii loteren 
Lehâr Antal ornagy vezetese alatt, igen 
erdekes ejjeli loveszet volt, melyen a becsi 
vârtiizer ezred egy vilâgito szakasza is 
kozremiikodott.

A gyakorlatot a lovoiskola rendes tanfo- 
lyamânak 184 hallgatoja es az ott idozo 
egyeb tanfolyamok, osszesen mintegy 450 
tiszt nezte vegig.

Elozetes ezredosszpontositâsok.
Minthogy a Budapest kornyeken elterulo 

gyakorloterek — a helyorseg nagyszâmu 
csapatai miatt — akadâlytalanul nem hasz- 
nâlhatok, a 29. es 30 honved gyalogezre- 
dek folyo evi junius ho 8-âtol 20-âig terjedo 
idore Csernye-, illetoleg Iszt:mer-re, az 1. 
honved gyalogezred folyo evi junips ho 
13-âtol 26-âig terjedo idore Bakonykuti-ra 
fog kihelyeztetni.

Az 1. honved tâbori âgyus ezred pedig, 
mint ertesiiliink, Le. junius ho ll-tol 30-âig 
Vârpalotân fog gyakorolni.

Hareszerii loveszetek.
A 29. es 30 honved gyalogezredek gep- 

puskâs osztagainak hareszerii loveszetei f. 
ho 17-etol Szatadkân tartatnak meg.

Halâlozâs.
Konig Antal nyugalmazott m. kir. hon

ved alezredes folyo ho 16-ân meghalt 
Nagyszebenben.

Fenyes szâzados balesete.
Komoly baleset erte Nagyvâradon Fe

nyes Barna honvedszâzadost. A tiszti 
aequitâcio a Szâlka-puszta mellett tartott 
lovaglo gyakorlatokat, amikor Fenyes szâ
zados Iova hirteien megriadt es levetette 
a lovasât. Fenyes Barna, aki kitiino lovas, 
derekcsontjân szenvedett sulyos zuzodâso- 
kat, ugy hogy a mentoknek kellett lakâsâ- 
ra szâllitaniok.

• Eljegyzes.
Csernyus Istvân tart. honvedhuszâr had- 

nagy eljegyezte Krausz Manei urleânyt 
Kalocsân.

Fiirdohasznâlat a tisztek âltal.
A cs. es kir. 16. szâmu helyorsegi korhâz- 

ban a zuhany es tiikor-fiirdo hasznâlata 
bejâro tisztek, tisztviselok es zâszlosok 
szâmâra megengedtetett. A fiirdo hetkdz- 
napokon dclclott 11 orâtol 12 orâig; vasâr- 
cs iinnepnapokon delelott 8 orâtol 12 orâig 
veheto igenybe, 20 filler dij lefizetese mel
lett.



A honved zenekar
a jovo heten a kovetkezo helyeken jâtszik: 

Hetfo d. u. 5—10-ig Fovârosi Pavilion, 
es 5—7-ig Lukăcsfurdo, kedd d. u. 5—10-ig 
Lukăcsfiirdo es Erzsebetter 5—7-ig, este
8—1-ig Angolpark, szerda d. u. 5—7-ig Pa
risi nagyâruhâz, 5_ 10-ig Stefânia-kioszk,
csiitortok d. u. 5^—7-ig Parisi nagyâruhâz 
es Corso kâvehâz, este 8_ 1-ig Angolpark,
pentek d. u. 5_ 10-ig Fovârosi Pavilion,
szombat d. u. 5—10-ig Lukăcsfiirdo, 5—7-ig 
vrzsebet-ter es este 8-1-ig Angolpark, va- 
sârnap d. u. 5—7-ig Corso kâvehâz, 4—6-ig 
Tattersail, este 8—1-ig Angolpark.

Terzene.
A Hangl meletti Vigado-teren minden 

hetfon es penteken delutân 5 ora 30 perc-

vederoiigyekben valo tâjekozatlansăgot meg- 
sziintessiik, s a katonai eloirâsok utveszto- 
jeben tanăcstalanul âllo polgârsâgnak utba- 
igazităsainkkal szolgălatâra lehessiink.

Ezen a heten a kovetkezo kerdeseket in- 
teztek hozzânk:

Kerdes: A.z oszi fegyvergyakorlatokon 
osszetorlodo csapatok husszâllităsi jogăt 
ohajtanâm elnyerni. Kihez kell fordulnom?

Vălasz: A cs. es kir. hadiigyminisztertol 
kervenyben kerelmezze. A miniszterium 9. 
osztâlya intezi el. Szemelyesen jârjon 
utănna.

Kerdes: A f. evi sorozâson egyevi on- 
kentesnek besoroztak, kervenyem ertelme- 
ben valosziniileg a kozos tuzerekhez. Az 
onkentesi ev vegeztevel tenylegesittetni 
akarom magamat. Felhivăst kaptam, hogy 
azon esetben, ha valamely kiilonos szolgâ- 
lati âgban pl.: 1. eroditâsi, 2. tiizersegi szer- 
târi, miiszaki, vagy muszak-kbzigazgatâsi, 
3. elelmezesi, 4. katonai epiteszeti szâmvevo 
szolgălatra akarom kikepeztetni magam, ezt 
a besztercei hadkiegeszito parancsnoksăg- 
gal azonnal kozoljem. Tanâcsot kerek, me- 
lyik volna jobb a negy kiilonleges szolgâ- 
lati âg koziil; megjegyzem, hogy a csa- 
patnâl akarok szolgâlni. Ha 'aktivâltatom 
magam, sziiksegem lesz-e valamely tanfo- 
lyamra es mennyi ideigl? Vannak-e bizonyos 
elonyok arra az onkentesre năzve, aki teny- 
legesitesi szândekkal| 'szolgăl? Az elolep- 
tetes milyen idokozokben tbrtenik]? Mivel 
szolgâlatom megkzdesere 1917. ev oktober 
1-eig halasztâst kertem, megengedik-e, 
hogy azt elabb elkezdjenal?

Vâlasz: 1. a tiizerseghez fog kerulni, de

hogy kozos lesz-e, vagy honved, az csak ■ 
augusztusra doi el, meg pedig a sors sze- 
rint. Kerveny alapjân azonban egyiktol a 
mâsikhoz is helyezhetik, ha a viszonyok 
megengedik.

1. Ha onkentesi eve alatt tenylegesitesre 
alkalmasnak mutatkozik, felszolitjâk s ha 
1 evi probaszolgâlata alatt is megfelel, teny- 
legesitik. Kiilonos elonyok nincsenek, ami 
a katonai intezetekbol kikeriilt tisztekkel 
szemben nem is volna igazsăgos. Az elo- 
leptetesi idokbzbk kiilonbozok, nezze meg 
lapunk 2. szâmânak ezt feltiinteto tâblâza- 
tât.

3. Onkentesi szolgâlatât elobb is meg- 
kezdheti, 1914., 1915. vagy 1916. oktober 
1-en.

4. Mivel 6n csapatnâl akar szolgâlni, a 
felhivâsban foglalt âgazatokra ne pâlyâz- 
zek. Nem is tenylegesitik mindegyikben.

Reszletesebb felvilâgosităst tartozkodâsi 
helyenek tisztjeitol, vagy az ott âllomâso- 
zo kiegeszito, vagy ezredparancsnoksâgtol 
szemelyesen kerjen, nekiink sem idonk, 
sem teriink nines râ.

A fegyveres hatalom csoportlovo versenye.
Tobb izben megemlekeztiink mâr ar- 

rol a rendkiviil erdekes versenyrol, me- 
lyet ilv cimen ahadsereglovoiskola fâ- 
radhatatlan vezetosege rendez. Hirein- 
ket most azzal egeszithetjuk ki, hogy 
a versenyre ez ideig 354 esoport ielent- 
kezett, ami oly tekintelyes szâm, hogy 
az eredmenybol tisztjeinknek a lovesben 
valo âtlagos iigyiessege is megitelheto 
lesz.

Az iskolaparancsnoksâg szivessege 
folvtân azon szerencses helyzetbe ke- 
riiltiink. hogv mai szâmunkban mi ko- 
zolhettiik eloszor a versenv elso dijâ- 
nak fenykepet. Az âbrâzolt szobrocs- 
kâbol 6 bronz szobrot kap a gyoztes 
csapat, 1 eziist szobor pedig a gvozte- 
sek ezredenek jut.

A hadseregvivotorna.
Ma, mâjus 24-iken kezdodik es 26-âig 

tart a budapesti tisztikaszino helyisegei- 
ben az ezidei XI. hadsereg-vivotorna. A 
tornân reszt vesznek a hadsereg, a hadi- 
tengereszet, mindket honvedseg es csend- 
orseg tenyleges tisztjei, tisztjeloltjei es ka
tonai tisztviseloi es azok az altisztek. akik 
a katonai vivo es tornatanâri tanfolyamot 
jelenleg lâtogatjâk, vagy mâr elvegeztek. 
A resztvevok dt esoportba oszolnak. I. eso- 
port: Tisztek, akik a hadesreg-vivoiskolâ- 
ban vagy az elemi tanfolyamon mint vivo- 
tanitok miikodtek vagy nemzetkozi vivo- 
versenyeken elso dijat kaptak. II. Tisztek, 
akik az elemi tanfolyamot elvegeztek es az 
I. esoportba nincsenek beosztva. III. Tisz
tek, tisztjeloltek, katonai hivatalnokok, akik 
az elemi tanfolyamot nem vegeztek el. IV. 
Katonai vivomesterek. V. Altisztek, akik a 

katonai vivotanârkepzot most lâtogatjâk 
vagy mâr elvegeztek. Minden esoportban 
vannak kard, tor es torkard merkozesek.

A hadsereg vivotornât koveti 27, 28, 29 
es 30-ikân a budapesti Mâria Terezia lak- 
tanya fddott lovardâjâban a szurony-dijvi- 
vâs tenyleges tisztek, zâszlosok es katonai 
tisztviseldk, valamint a hadsereg. mindket 
honvedseg es csendorseg tenyleges âho- 
mânyâba tartozo minden rendfokozatu le- 
genysegi egyenek szâmâra. A verseny tisz
ti es legenysegi versenyre oszlik. A viada- 
lok egyesvivâsbol (ember ember ellen) âll- 
nak. A gyoztesek ugy a hadsereg vivotor- 
nân, mint a szuronydijvivâsban ermeket es 
tiszteletdijakat kapnak.

Ifjusâgi versenyloveszet.
A budapesti kozepiskolâk katonai 16- 

vesztanfolyamai az evzâro versenylove- 
szetet ma f. ho 24-en delutân 2 orai kezdet- 
tel tartjâk meg a nagytetenyi katonai lovo- 
teren . A versenyloveszetet Pogâny Qeza 
m. k. honvedszâzados vezeti.

9 cs. cs kir. hadsereg rendeleti 
kBzIOnydbfl).

Kitiintetesek: Zednik Oszkâr nyugalma- 
zott altâbornagynak gyalogsâgi tâbor- 
noki cim, Flick Mor lovag vezeror- 
nagynak a Ferenc Jozsef-rend tiszti 
keresztje, Hojer Vendel ezredesnek a 
3. oszt. vaskoronarend, Wocarda Nândor 
alezredesnek legfelso megelegedes kifejeze- 
se ujolag, dr. Henning Jânos testor- es 
ezredorvosnak a Ferenc Jozsef-rend Iovag- 
keresztje, Hofrichter Zdenko szâzadosnak 
es Boschitz Rezso miiszaki tanâcsosnak 
legfelso megelegedes kifejezese, Csanics 
Kăroly vezerornagynak a Ferenc Jozsef- 
rend tiszti keresztje, Rosenmayr Vince al
ezredesnek, Kybast Frigyes ornagynak, 
Fischer Ferenc szâzadosnak, Hackenberg 
Antal hadbiztosnak, Kissling Kăroly kato
nai nyilvântartâsi fotisztnek, Desero An
gelo es Klein Rudolf katonai foszâmtisz- 
teknek, Kos Antal szâzadosnak, Pekârek 
Artur fohadnagynak, Novâk Jaroszlâv had- 
nagynak hadiigyminiszteri dicsero oklevel.

Kinevezesek: Fiilop Albrecht wiirttem- 
bergi herceg, a 6 huszârezredbe fohadnagy- 
gyâ, Peitzker Frigyes 94. gy.-e.-beli ezre- 
des, a 10. gy.-ezred, Czapp Mor 36. tâK 
âgyusezredbeli alezredes ezen ezred pa- 
rancsnokâvâ, grof Dzieduszycki Sândor 8. 
ulânusezredbeli szăzados, madridi kat. at- 
tasevâ, Schreiner Antal 6. vârtiizerezred- 
beli tart, fohadnagy tart. szăzadossâ, Ma- 
gerl Mihâly 16. hadtest hadbiztossâgabeli 
I. oszt. fohadbiztos, az 5. hadtest hadbiztos- 
sâga fonokeve, Fritz Lipot, Pintea Lâszlo, 
Lehrenyi Kăroly, Vorczowski Kăroly, Wor- 
czokowsky Kăroly lovag, Wanek Jânos ok- 
leveles orvostudorok, egyevi onkentesek 
segedorvos-helyettesekke.

Felmentesek: Wretscher Konrâd I. oszt. 
fohadbiztos, az 5. hadtest hadbiztossâga fo- 
noksegetol, Kunz Sândor altâbornagy, a 6. 
hadtest par.-nâl szolgâlati âllâsa aloi.

Beosztâsok: Obauer Rezso ezredes a 10. 
gy.-e. parancsnoka, a 6. hadtestparancsnok- 
săghoz, Mielichhofer Zsigmond nyug. or- 
nagy, az 5. hadtestparancsnoksâghoz: a kii- 



lonleges es helyi alkalmazâsra szănt nyug. 
tisztek osszetes âllomânyâba; Rhemen Vil- 
mos bard es Pettko Markus alezredesek, 
Mork Lajos es Kostyâl Kâroly szâzadosok.

Âthelyezesek: Stuchly Kâroly ornagy a 
36- gy.-e.-tol a 67. gy.-e.-hez, Pleyer Jozsef 
foszâmtanâcsos a hadiigyminiszterium szak- 
szâmvevosegetol a 6. hadtest hadbiztossâ
gâhoz, Neuwirth Vilmos foszâmtanâcsos a 
7. lovashadosztâly hadbiztossăgâtol a 27. 
gy.-hadosztâly hadbiztossâgâhoz, Hammer 
Jozsef szâmtiszt a 2. hadtest hadbiztossă
gâtol az 5. gy.-hadosztâly hadbiztossâgâ- 
hoz, Fleischbacher Kâroly szâmtiszt a 6. 
gy.-hadosztăly hadbiztossăgâtol a, 3. ihad- 
test hadbiztossâgâhoz, Schoffel Jozsef 
szâmtiszt a 14. hadtest hadbiztossăgâtol a 
7. lov.-hadosztâly hadbiztossâgâhoz, Lenz j 
Mâtyâs nyug. szâzados a 6. hadtestparancs- 
noksâgtol a 2. hadtestparancsnoksâghoz, 
Niczky Richard szâzados a 16. vonat-! 
osztâlytol az 5. vonat-osztălyhoz, Sebas- 
tiani Ferenc szâzados a 9. vonat-osztâlytol 
a 16. vonat-osztălyhoz, Tokes Lâszlo had
nagy b. o. a 15. gy.-e.-hez, ugyanezen ezr. 
âllomânyâba, Czapps Odon szâzados-szâm- 
vivo a 36. tăb. âgyusezredtol es Thomas 
Krispin fohadnagy-szâmvivo a 12. tâbori 
tarack-ezredtol kolcsonosen, Gallina Adolf 
kat. epitesiigyi foszămtiszt a klagenfurti 
hadmernoki igazgatosâgtol a 12. hadtest 
kat. epitesi osztâlyâhoz, Herzig Erno hiva- 
taltiszt a kat. foldr. int.-bol a leghajos- 
osztâlyhoz, Schweighofer Miksa nyug. or
nagy az 5. hadtestparancsnoksâgtol a 
znaimi kat. âllomâsparancsnoksâghoz, mint 
âllomâstiszt, Baurner Kâroly szâzados 1. 
tâbori tarack-ezredbeli szâzados, b. o. a 
hadugyminiszteriumba, a 13. hegyi tiizer- 
ezred tenyleges âllomânyâba, Fudurics Mi- 
lân szâzados a rivai erodparancsnoksâg- 
tol a zâgrâbi terparancsnoksâghoz, Holasch- 
ke Artur szâzados a 10. gy.-e.-tol a 11. 
hadtestparancsnoksaghoz, Suldowisky Vik
tor kat. szâmtiszt a hadiigym. szakszâmve- 
vosegetol a 14. hadtest hadbiztossâgâhoz, 
Vorcz Alajos nyug. szâzados a 11. hadtest
parancsnoksâgtol a 3. hadtestparancsnok- 
sâghoz, Pezzi Ferenz nyug. szâzados a cas- 
telnnovoi csapat-korhâztol a 24. helyorsegi 
korhâzhoz. Âthelyezes a cs. es kir. honved- 
seghez: Osostowicz Lajos fohadnagy a 80. 
gy.-e.-tol a 3. Landwehr gy.-e.-hez, Rosier 
Miksa tart, hadaprod a 13. tab. tarack- 
ezredtol, Albrecht Ferenc dr. tart, hadnagy 
a 48. gy.-e.-tol a 24. Landwehr gy.-e.-hez, 
Hecht Otto dr. tart, hadnagy a 4. tâb. âgyus
ezredtol.

Szabadsăgolăsok: Vârakozâsi illetekkel: 
Jiricsek Bohuszlâv 40. gy.-e.-beli szâzados, 
Zanner Lajos 24. gy.-e.-beli, Wessely Igo 
bâro 15. drag.-e.-beli, Sapieka Sandor her- 
ceg 2. ulânus-e.-beli hadnagyok, Turyczyn 
Juliân sarajevoi kat. elelmezesi rakt.-beli 
kat. elelmezesiigyi fotiszt.

Szolgâlatonkiviili viszonyba helyezesek: 
Blasâk Kâroly 21. gy.-e.-beli tart, szâzados, 
Frommel Viktor 8. gy.-e.-beli, Lowy Sabe- 
teg 43. gy.-e.-beli, Steinbrecher Kâroly 53. 
gy.-e.-beli, Benuti Mario 61. gy.-e.-beli, 
Pawlik Vilmos 97. gy.-e.-beli, Brammer 
Jânos 99. gy.-e.-beli, Mândy Lajos 6. 
huszăre.-beli, Richsner Agost 2. tab. âgyus- 
ezredbeli, Franko Jozsef dr. 35. tâb. âgyus- 
ezredbeli, Rappeport Jeno 2. Iov. tiizer- 

osztâlybeli, Fleicher Ferenc vasutezredbeli 
tart, hadnagyok.

Nyugdijazdsok: Frey Kâroly 51. gy.-e., 
Ettwel Jeno 85. gy.-e., Reetler Tivadar 95. 
gy.-e., Schiebl Antal 8. hegyi tiizere., Ma- 
culan 'Alajos 1. vârtiizere., Attems-Heili- 
genkreuz Kâroly grof 5. drag.-e., Bogyay 
Lajos 1. huszâre., Szerdahelyi Tibor 8. hu- 
szâre., Durmin-Keplitz Szaniszlo lovag 13. 
ulânus-e.-beli szâzadosok, Kurz Jozsef 50. 
gy.-e., Nothe Erno 70. gy.-e., Kalogser Jâ
nos 97. gy.-e.-beli fohadnagyok, Klug Gyula 
5g. gy.-e. es Sulkowsky Szaniszlo herceg 2. 
drag.-e.-beli hadnagyok, Kotnik Bernât 27. 
helyorsegi horhâzbeli ezredorvos, Kraut 
Jânos krakkoi hadmernoki igazgatosâgi ka- 
tonai epitesiigyi foszămtiszt.

Tiszti rangrol vald lekoszdnesek: Eisler 
Kâroly 3. hegyi tiizerezredbeli, Klein Ri
chard lovag hadnagyok.

Kilepesek a hadseregbol: Miligorsky 
Andras 6. gy.-e.-beli, Fries Jânos 28. gy.-e.- 
beli tart, hadnagyok.

9 cs. is kir. haditengertat rendelcti 
Mnjibiil.

Kinevezesek: Raschka Antal 2. oszt. 
ideigl. tanito ideiglenes tengereszeti szak- 
tanitovâ.

Âthelyezesek: Rodinis Kâroly es Schia- 
von Henrik sorhajohadnagyok es Weninger 
Jânos 2. oszt. gepiizemvezeto a brodi moni- 
tor-âllomâshoz.

Tartos vezenylesek: Tanzer Leonard szâ- 
zados-hadbiro a hadiigyminiszterium ten
gereszeti osztâlyâhoz, O'Flanagan John sor- 
hajohadnagy a tengeresz miiszaki bizott- 
sâghoz, Raschka Antal ideiglenes tengeresz 
szaktanito az — arzenâl _ ujonc- es 
munkâs-iskolăhoz.

Fogyatek: Gosvodich Andras nyug. arze- 
nâl-mester.

Szolgâlatonkiviili viszonyba helyezes: 
Blessics Nârczisz sorhajohadnagy, Zernot- 
ta Alajos 2. oszt. fogepiizemvezeto.

9 m. kir. homing renddeti 
kSzliinyBbol.

0 Felsege Bergmann Âgoston ornagy, 
fegyvertâri miiszaki tisztnek, nyugâllomâny- 
ba valo helyezeset legkegyelmesebben el- 
rendelni meltoztatott.

Okiratilag megdicsertetett: Sek Gyozo, 
m. kir. horvât-szlavon csendor paranesnok- 
sâgbeli szâzados.

Adomânyoztatik: a 2. oszt. tiszti katonai 
szolgâlati jel: Sarkotic Istvăn altâbornagy- 
nak, vizeki Talliân Andrâs vezerornagynak, 
Reschfellner Antal ornagynak; a 3. oszt. 
tiszti katonai szolgâlati jel: Barkoczy- 
Klopsch Bela szâzadosnak.

r\ineveztetik: szâmvivotiszthelyettesse:
Kovacs Lâszlo, V. szâmu csendorkeriilet- 
beli csendor, cimzetes ormester.

Beosztatnak: a 29. h. gy. ezr.-nel: Loftier 
Emil alezredes, az 1. zâszloalj es Peterdy 
Lâszlo ornagy, a potzâszloaljkeret parancs- 
nokâul; Buchhalter Simon, 5. h. gy. ezr.-beli 
szâzados gazdâszati tiszt az 1. zăszloaljhoz.

Athelyeztetnek: a kovetkezo szâzados 
gazdâszati tisztek: Ldnyi Ârmin Jânos a 17. 
h. gy. ezr.-hez. Bosztatik az 1. zăszloaljhoz, 
Vitkay Imre, a 31. gy. ezr.-hez. Beosztatik

az 1. zăszloaljhoz; a kovetkezo fohadnagy 
gazdâszati tisztek: Marticsko Rokus az 5. 
h. gy. ezr.-hez. Beosztatik a potzâszloalj- 
kerethez, Lakosy Istvăn a 7. h. husz. ezr.- 
hez. Beosztatik az 1. osztâlyhoz es retyi 
Szekely Dezso a m. kir. koronaorseghez; to- 
vâbbă Sâvoly Bela hadnagy, gazdâszati 
tiszt az 1. h. gy. ezr.-hez. Beosztatik a 2. 
zăszloaljhoz. _  Pap Domokos, 1. es Ko
vacs Lâszlo, V. szâmu csendorkeriiletbeli 
szâmvivotiszthelyettes: kolcsonosen; __ a
kozos hadsereg tenyleges âllomânyâbol a 
m. kir. honvedseg tenyleges âllomânyâba: 
Sziics Kâroly, Jozsef foherceg cs. es kir. 
37. gy. ezr-beli szâzados. Beosztatik a 4. h. 
gy. ezr.-hez, rudinai Molnâr Jeno, Boroe- 
vic, cs. es kir. 51. gy. ezr.-beli szâzados. 
Beosztatik a nyitrai 14. h. gy. ezr.-hez; — 
tovâbbă: a nepfolkelesiigyi honved tisztek 
âllomânycsoportjâba: Vadâszy Pâl, szâza
dos, a miskolci 10. nepf. parancsn, valo be- 
osztâs mellett, Rabong Frigyes hadnagy az 
5: h. husz. ezr.-hez, Ludwig Kâroly fohadn. 
a nagykorosi es Erb Dâniel Dăniel szâzad.- 
szâmvivo a sepsiszentgyorgyi âllami men- 
telep katonai osztagâhoz, Magay Sândor 
hadnagy a 10. h. husz. ezr.-hez, Fodor Je
no tart. zâszl. a 23. h. gy. ezr.-hez, drasko- 
ezi es jordânfoldi Ivânka Geza 5. husz. ezr. 
tart. zâszl. a cs. es kir. kozoshadsereg tar- 
talekâba.

Szolgălaton kiviili âllomânyba helyezte- 
tik Beer Lâszlo 2. h. husz. ezr. tart. hadn.

Nyugâllomânyba helyeztetnek: Jăger Ar- 
pâd meneskari szâzados, Riefler Ferenc 23. 
h. gyezr. szâzados, gazdâszati tiszt, Orin- 
csay Lajos 16. h. gyezr. fohadnagy.

A tisztviseldi rendfokozatârol kert leko- 
szonese elfogadtatott Ferenczy Geza ido- 
legesen nyugdijazott segedszâmtisztnek.

Pălyăzati hirdetmeny. Egy jutalomdij 
mellett valo ideiglenes irodai âllăsra a m. 
kir. budapesti I. honved keriileti birosâgnâl 
Budapesten pâlyâzat hirdettetett. Ezen al
ias javadalmazăsa evi 1440 (Egyezernegy- 
szăznegyven) korona, amely elozetes havi 
reszletekben folyosittatik. _  Pâlyâzhatnak
nyugăllomănyu (vârakozâsi illetekkel sza- 
badsâgolt) honved tisztek, tisztviselok. —- 

A pălyăzati kervenyek a nyilvântarto hato- 
m. kir. budapesti I. honved keriileti pa- 
rancsnoksâgnâl nyujtandok be.

Eladd lovak.
Lapunk 2-ik szâmâban ieleztiik. hogy a 

potloavatobizottsâgok es csikdtelepek el- 
adâsra szânt tiszti hâtaslovait junius elejen 
ârveresre bocsâtiâk Wienben. Ez az ârve- 
res iunius 6-ikân lesz a meidiinci szeke- 
resz-kâszârnyâban. Mintegy 140 lovat âr- 
vereltet el a hadiigyminiszterium kizârolag 
lovascsapatok tisztjei, lovasitott tâborno- 
kok, torzs- es fotisztek szâmâra. Tisztek 
jkizărolag egyenruhâban lephetnek be a 
,laktanyâba. Polgâri szemelyek csak be- 
lepoieggvel jelenhetnek meg az ârvere- 
sen. Belepbjegyeket a hadiigyminiszte-

j ! hmediiăra-Deva |



SZERKESZTfilUZENETEK

K. J., tart, zâszlos. Dolgozata. sajnâla- 
tunkra, nem iiti meg lapunk merteket.

D. Ly. Bpest. II. ker„ Toldy-u. 60. Er- 
demieges vâlaszt mindaddig nem adhatunk 
mig nem kozli, hogy milyen minosegben 
ohajt a hadtengereszetnel szolgâlni? Mint 
orvos?

A szerkesztesert es kiadasert 
Dr. SZILAGYl LAJOS FELELOS.

A lapot a „Kiiliigy_ Hadiigy" lapvâllalat
r.-t. adja ki.

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

Tennis-rakEttEh, spart-Eszkozoh, lovaglb- es 
SEtabotok, tajîEk- es borostyân dohanyzo- 
szEFBh, bnborotvalo es hajnyiro gspeh, zssb- 
hESEh, fEsuk es kEfek nagy valasztskban 

HUBER J.
mliesztergâlyos jâtâk-âruhâzâban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Ărjegyzek bermentve.

Telef onszarn: Jozsef 36-46.

Szenes Laszlo 
fest6k, kence, maz, kefe 6s 
hâztartâsi ârufc gyări raktâra

Budapest, VIII, kerulet
Jozsef-kortit 72. szâm.

Poloskairtăst
jdtăllâssal. Padlo beeresz- 
test, acGlforgăcsolăst, festest, 
măzolăst, tapetozăst olcsân vâllal

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

Tiszteknek IO szâzalek engedmeny.

***< hâushâz bs VBndEglo >***
naponta delelâtt, delutăn 6s este

katonazBiw
KitdnO etelek es italok. — Polgâri 
ârak. — Fîgyelmes kiszolgâlâs. 

WIRTH ]. vendeglos.

Szepessegi văszon- es asztalnemii-gyărosok. 
Gyârtelepek: Kesmărk—Bussâcz.
Foraktăr: Budapest, IV., Văci-utca 30|B. (KX)

Ajanljuk kituno hirnevnek orvendo, sajat 
gyârtmănyu szepessegi vâszon-, asztal- 
nemii-, toriilkozo-, torlo-, âgynemii, mat- 
râckelme-, zsebkendo- stb., stb. keszit- 
menyeinket nagy valasztekban.—Tovâbbâ 
szallitunk korhâzaknak, intezeteknek, szal- 
lodâknak, kâvehazaknak, fiirdoknek stb. 
teljes berendezeseket a legelonyosebben.

KDItsegvetessel sziuesen szolgâlunk!

A MAGYAR FOLDRAJZI INTfiZET

VILÂGATLASZA
95 fo es 190 mell6kt6rk6ppel, 130 terkeplapon,
130.000 helynevet tartalmazâ nGvjegyzekkel.

Szerkesztik:
Kogutowicz Kâroly dr. £s Littke Aurel dr.

9Z EBYETLEH MAGYAR HEZ1ATLA5Z!
Ara fttzetekben K 50 — 
Felborkotesben K 60-

Kerjen mintaterkepet es prcspektust!

MflGYflH FDLDRnJZI INTEZET R.-T.
BUDAPEST, V., RUDOLF-TER.
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338 11 05 vv. Ruttka, Poprâd-F.
614 11 25 szv. Arady Debrecen
422 11 35 vv. M skolc, Kassa
14a 11 55 szv. Bicske

>) Junius 15-t61bezâr61ag szeptember B Vasâr 6s tinnepnapokon mâjus
la-ig kozlekedik. 15-tol kozlekedik-

2) Vasâr- 6s tinnepnapokon kbzle- 2) Csak vasâr- 6s tinnepnapokon
kedik. kozlekedik.

8) Vasâr- 6s tinnepnapokon mâjus 3) Vasâr- 6s tinnepnap elotti h6tk0z-
15-tol bezârolag szeptember 15-ig napokon kozlekedik.
ktizlekedik. 4) Vasâr s tinnepnapokon mâjus

4) Nagykâtâtâl Szolnokig csak szom- 15-t61 bezârâlag szeptember 15-ig
baton 6s tinnep elGtti ktiznapokon kozlekedik.
ktizlekedik. 5) Minden kedden, csutbrttikon. p6n-

®) Csak hâtkbznapokon ktizlekedik. teken 6s vasârnapon kozlekedik.
6) Minden h6tfon, szerdân 6s szom-

baton kozlekedik.

A keletl pălyaudvarra A nyugati pălyaudvarra
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339 5 00 vv. Berlin, Ruttka IPS 12 15 szv. Vâc
645 5 2( tV8Z. Debrecen, Szolnok 149 3 51 » Râkospalota-Ujpest
917 5 2( SZV. Kunszentm.-Tass 151 5 05 > Dunakeszi-Alag
309 5 31 Hatvan 721 5 15 > Orșova, Bâziâs

1905 5 31 » Osijek, Tapolca 6701 5 40 » Szolnok, Cegl6d
609 5 45 » Brassâ, Arad 4103 5 45 > Esztergom

909 5 45 » (Saloniki, Sofia, 
(Belgrâd

723
133

5
5

50
55

>
>

U116, Ocsa
Nagymarow

19 5 55 » Torbâgy 725 6 00 » Monor
313

17
6:oo
6 05

>
»

P6cel 
Komârom 901») 6 10 k. o.

exv.
(Konstantinâpoly» 
(Belgrâd

1707
11

6 15
6; 25

>
>

Stanislau, Msziget 
Wien 7012) 6 10 * > (Konstantinâpoly,

(Bukarest
1505 t 30 gyv.

j Lemberg, Poprâd 153 6 15 szv. Râkospalota Ujpest
(Felka, Kassa 6507 6 20 > Lajosmizse

513/2’ 6 40 SZV. Nagy vârad 503 6 2o gyv. Maros-V âsârhely
1007 6 45 > Fiume, Zâgreb 135 6 35 szv. Nagymaros
407 6 50 (Lemberg, Stryj. 1407 6 40 > Berlin, Zsolna

* (Kassa 113 7 10 » Paris, Wien
1003 7 00 gyv. R6ma. Fiume 727 7 15 » Szolnok, Cegl6d
315 7 05 szv. GddbllS 155 7 20 » Râkospalota-Ujpest
513 7 20 » Brass6, Kolozsvâr 4105 7 25 » Esztergom
917a » Kunszentm.-Tass 709 7 30 » Bukarest, Bâziâs
317 7 30 » GoddllS 501 35 gyv. (Bukarest,
319 7 40 > Hatvan (Mâramarossziget

21 7 45 > Paks, Bicske 157 7 40 szv. Vâc, Ipolysâg
1309 8 <M) > Graz. Fehring 125 7 45 » Pârkâny-N ân a
1513 8 15 > Csorba.Bârtfa Kassa 6501 50 (Kecskem6t,
911 8 2<l > Sarajevo Belgrâd (Lajosmizse
519 8 35 » Bukarest, Kolozsvâi 127 7 a;» > Pârkâny-Nâna
321 8 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 » Kiskunfâlegyhâza

913 9 25 > Szabadka 129 8 45 > Nagymaros
307 9 35 > Berlin, Ruttka 159 9 10 > Dunakeszi-Alag

10 05 gyv. / Bruck-Kirâlyhida, 705 9 io gyv. Szeged
(Szon bathely,Sopr 1401 40 (Berlin, Zsolna

409 10 20 szv. Miskolc (Pozsony
23 10 35 » Triest 4109 9 55 szv. Esztergom

695 11 20 gy^- S Nagyyârad, 161 10 30 » Râkospalota-Ujpest
(Debrecen, Arad 715

119
163

10
11
12

45
25
00

» Szeged
Galânta, Ipolysâg

Râkospalota-UippstDllut&n
»
»

323 12 10 szv. G3d8115 Dâlutân
611 12 30 » Bukarest, Arad
301 12 50 gyv. Berlin, Ruttka 165 12 50 szv. Râkospalota-Ujpest
903 1 00 (Konstantinâpoly. 137 1 20 » Nagymaros. I poly s.

(Belgrâd 703 1 25 gyv. Bukarest, Bâziâs
401 1 05 > Lemberg, Kassa 167 1 45 szv. Râkospalota-Ujpest

7
601

1
1

20
25

szv. 
gyv.

Wien, Șopron
Bukarest, Arad 505 1 50 gyv. (Kolozsvâr.

(Szatmâr-N6meti
1201 1 30 (Sarajevo, Brod 103 2 00 > Paris, Wien

* (Szabadba 4111 2 ox szv. Esztergom
1 1 40 . » London,Paris W ien 171 3 00 > Râkospalota-Ujpest

1901 1 55 > Osijek, P6cs 169 3 25 » G0d
325

1501
2
2

10
20

szv. 
gyv.

Hatvan
Poprâd-Felka, Kassa 6503 3 40 > (Kecskemât, 

(Lajosmizse
1301 2 25 » Graz, Fehring 173 3 50 » Râkospalota-Uj pest
919 2 40 szv. Kunszentmikl.- Tass 713 05 (Temesvâr-J6zsef-

23a 3 00 > Bicske (vâros
521 3 40 » Nagykâta 139 4 10 > Nagy maro 8

1111 4 15 » Tapolca, Balatonftir. 175 a 15 » Râkospalota- Uj post
327 4 35 P6cel 4113 b 40 » Esztergom
329 5 25 » GOdSllo 121 5 30 » ^rsekujvâr
511 6 00 » Bukarest, DebreceD 115 6 10 » Wien, Berlin
io 6 20 » Bruck-Kirâlyhida 1403 6 20 gyv. Berlin, Zsolna

15072) 6 25 gyv. Poprâd-Felka, Kasss 707 6 30 Orșova, Bâziâs
3a 6 35 (Wien, Gyor, Graz. 177 6 35 szv. Râkospalota-Ujpest

(Fehring 105 6 40 gyv. Wien
1705 7 00 szv. Stanislau, Msziget 731 7 25 szv. Monor
907 7 20 » Sofia, Belgrâd 711 7 50 » Bâziâs-Temesvâr
607 7 25 ■ » Bukarest, Arad 179 8 00 » Râkospalota Ujpest
421 7 35 vv. Szerencs 107 8 05 gyv. Wien

1109 7 40 szv. Tapolca, Balatonftir. 41173) 8 15 szv. Piliscsaba
305 7 45 » Berlin, Ruttka 1414) 8 2o > Nagymaros

25 7 50 » Bicske 143 8 40 » Nagymaros
5233) 8 10 » Nag-yk&ta 131 8 30 > Pârkâny-Nâna

1009 8 20 » Fiume, Brod 109 9 05 gyv. Wien
405 8 20 » Lawocnp, Msziget 7293) 9 20 szv. Monor

329a3) 8 35 > GOd(5116 41194, 9 25 » Piliscsaba
9

1511
8
8

45
50

»
>

Wien, Graz 
Csorba, Kassa 6505 9 30 > (Kecskemât, 

(Lajosmizse
1001 9 05 gyv. R6ma, Fiume, P6cs 181 9 35 > Dunakeszi-Alag
331 9 l‘l szv. P6cel 509 9 40 gyv- Segesvâr Stanislau

1907 9 20 (Vinkovce, Osijek, 1405 9 45 » Berlin, Zsolna
(P6cs 4115 10 00 szv. Esztergom

603 9 20 gyv. Brass.6, Arad 1835) 10 15 > Ipolysâg, Vâc
27 9 30 szv. Bicske 145 10 25 » Nagymaros

3)3 9 35 gyv. Berlin, Ruttka 6513 10 40 » 6csa
915 ') 15 szv. KiskOros 101 11 05 k. o. | London, Ostende,
403 9 55 gyv. Lemberg Przemysl exv. (Paris, Wien
905 10 00 > S arajevo,Ujvid6k 717 11 10 szv. Temesvâr, Bâziâs
1303 10 10 » Graz, Triest 

GddOllo
117 11 25 » Wien

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

1503 10 45 gyv. Bârtfa,Csorba Kassa
25a41 11 M) szv. Bicske

11U12) 11 10 gyv. Tapolca, Balatonftir.
3254) 11 15 szv. Hatvan

3 11 45 gyv. 1 Wien

’) Csak vasârnaprâl h6tfore haj!6 ’) itrkezik minden kedden, szerdân, 
p^nteken 6s vasârnapon.âjjelen kOzlekedik.

2» Juniu9 15-toi bezârâlag szeptem- -) E-kezik minden h6if6n, cstittir-
ber 1 5-ig kdzlekedik. lokdn 6s szombaton.

3) Csak vasâr- 63 tinnepnapokon 3) Vasâr tinnepnapokon kozle-
kozlekedik. kedik

4) Vasâr 6s tinnepnapokon mâjus 4) Vasâr 6s ttnnepnap'»kon mâjus
15-tol bezărâlag szeptember 15-ig 15-tol ktizlekedik.
kdzlekedik. 6) Vasâr 6s iinuepnapokon mâjus

5) Csak h6l fon 6s kett5s tinnep 15-tol bezârolaz szeptember 15-ig
utâni koznapokon kdzlekodik. kozlekedik.

6) Csak h6tkdznapokon kozlekedik.

A vonatok indulăsa es rrker.<<ge Buda—Csăszărfttrdd kiUrrt.
IndnlA- p». e -a*

4(X>2 U 55 SZV. Eszterguu. K.U1 30 o -V. Uu o*
4004 b »4 » E8<iergo a i< 05 7 33 > Esztergom
4006 n b » Enctergom 1007 8 40 » Esztergom
40282 12 >7 » Piliscsab i 1009 10 04 > E«zt rgom
4010 2 18 » Esztergom 1011 i IO » Esztergom
4012 fi » Dorog 1013 n 46 »
4016 11 03 » Esztergom i »173) 8 21 » Piliscsaba

IU191) 9 31 » Piliscsaba
lulo 10 07 •
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i I
j MTOHA EGVEHRUHARESZITO «
Î ES AM60L FERFI-SZAHOsABA >• *
I BUDAPEST IV, | 
$ KECSKEIWETI-UTCA 5. g 
ovmoy* mauatxiuua miutw

asst lljlahi-irogepek
a legmodernebbek. Katonai 6s poieări hatb- 
săgok kozkedvelt ir6g6ptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszâpszerte. Arjegyz6k 
ingyen Reszletfizetâsre is. Tel. 1'22-60 
U3LflHl-lHâBEPTELEP Budapest W& 
----------------;1897 6fa az irdg^pszakmâban. ===========

Tiszti es civil nyeregszErek,
kocsiszerszâm, borond 6s finom bârăru nagy 
vâlaszt"6kban, vagy rendelds szerint k6szit:

SCHMIDT M.
Budapest VIII,
Răkoczi-ut 25.
--------------  Arjegyzâk ingyen --------------

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllitâ

katonai szabo

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

• • Telefonszâm: 916. ••

MARTON ALAJOS
CS. Es KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VACI-UTCA12.

Bor diszmtiărak is mtiipari cikkek raktăra.

Nagy vâlasztek kulonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglâsok- es dîjloveszetekre 
■— alkalmas tiszteletdijâkban. ■—

Elsorendti otibordndok,berendezett s tires atităskâk.

T oilette-necessairek.

Cimbalom
Legujabb szabad. 
«crâlszerkezettel, 
rtezletre is. Cso- 
daer6«,tiszta han- > 
gu GRAMOFON 
(beszeifigtp) 25,k. 
s feljebb. Hozzâ: 
Fedăk Sâri, Kirâly, ■ 
R6zsa, Berezei. ■ 

Bonoi, Caruio-t61 
legszebb lemezek 
2 korana 50 filler. 

Hegeduh 
--------  , meste:ek hii 
Szămos kjtiintetes jd munkâârt. utânzatai.

Fuvolăk, târogatdk, citerăk, harmoni- 
kăk stb. Hurok. Javitâs muterem slb.

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

Râk6czi-ut 17 — Ârjegyz6k ingyen.

MOGYOROSSY GVULA SUOAPiST

ă KULUGY-HADUGY 
nyomdai eloâllitâsăt a

Itarn Hvoiioa
HAVAS ES LEHNER

BUDAPEST VIII., HEMET-UTCD 27. SZ.

Adott esetben hivja fel 
a ceget ajânlattetelre.

TELEFON-SZÂM: JOZSEF 11-83.

Pești Hazai Elso Tahaeelipenztăr-Egyesiilet Budapestei
Alapittatott 1840-ben.

Befizefett râszvânytSke: K 20.000.000 —. Tartaldkalap: K 51.560.252'29.
Konyvecskâkre 6s folydszâmlâkra elhelyezett betdtek âlladâka 1913. 6vi december 
31-6n: K 412.992.281'61. Forgalomban lev6 sajăt kibocsâtvanyok: K 393158.200'—.

A takarekpenztăr 4°/0-os es 41/2°/0-os zalogleveleket, vala- 
mint 4°/c-os es 41/2°/0-os kozsegi kotvenyeket bocsât ki.

Ezen cimletek teljesen adomentesek, minden tekintetben kaucio- 
kepesek 6s kOzsâgek, testflletek, alapitvânyok 6s nyilvânos feliigyelet alatt âlld 
intâzetek pânzeinek elhelyezâsâre, valamint hitbizomânyi 6s letăli p6nzek gylimOl- 
cs6z6 elhelyezâsâre alkalmasnak nyilvânittattak. Mind a zâloglevelek, mind a 
kozsigi, kStv6nyek alkalmasnak nyilvânittattak tovâhbă katonai hâzassâgi 
ovadekok celjaira s a zâloglevelek ezefelul ârvapenzek elhelyezâsâre is.


