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Megjegyzes. Nagykovetseg van Konstantinăpolyban. Kovetseg a tobbi fovărosban. A ket alâhuzăssal i a'
boztetett vărosokban fokonzulok, az egyszer alâhuzottakban konzulok szekelnek. A văzlaton szereplo tobbi helysegben csak 
konzuli iigynoksegeink vannak. Nevsor a tuloldalon.



Dîplomâciânk a Balkânon.
A belso politikai kerdesektol elfordult j 

a kdzerdeklddes. Mindenki az orszâg 
hatârain tul vizsgâlodik, mindenkit a 
kiilpolitika erdekel. Benniinket pedig 
elsosorban is a Balkan, ez a forrongo 
krâter tart âllando izgalomban, mert 
ott, a mi hatâraink kozvetlen-kozeleben, 
europai vilâghâboru sorsa dol el es en- 
nek a vihara elsosorban a mi hâzunk 
fodelen zudul vegig. Erdekelni fogja 
hat olvasoinkat, hogy kik azok a fon- 
tos szemelyek, akik a veszes idokben 
erdekeinket kepviselik a Balkânon. Az 
alâbbi nevsor reszletes kimutatast ko- ■ 
zbl azokrol, akiknek szavâra lâzas iz- 
galom kelhet az orszâgban, akik talan 
az utolso lokest adjak meg egv rovid 
kis telegramm anvagra sulytalan, le- 
nyegre sulyos formâjâban a kozeljovo 
akciojanak.

Romăniai kepviseletiink: Kovet es 
meghatalmazott miniszter Bukarest- 
ben: Czernin Ottokâr grof, konzul 
ugyanott: Bornemissza Gyula bâro 
tart, honvedhadnagy. Romania tobbi 
var'osaiban igy alakul diplomâciai kep- 
viseletiink: Berlandban: Mayer Zsig- 
mond alkonzul; Braila: Hakman Mik
los dr. konzul; Constanza: Helf Ri
chard konzul; Craiova: Thimczvnk 
Mano konzul; Fokschan: Zagorski Il
les konzul; Folticzeni: Betoltetlen; Ga- 
lac: Felner Alfonz fokonzul; Giurgevo: 
Jaworowski Epiphan konzuli iroda- 
vezeto; Jassy: Gotz Frigyes fokonzul; 
Piatra-Reamt: Schiller Miksa alkonzul; 
Ploiești: Szedlacsek Ede Jozsef konzuli 
igazgato; Roman: Betoltetlen.

Bulgdriai diplomâciai kepviseletiink: 
Tarnowski Adam gr. rendk. kovet es 
meghatalmazott miniszter Szofiaban. 
Ugyanott fokonzul: Bertoni Kâroly dr. 
konzul, cs. es kir. tart. Landwehr-had- 
nagy; Burgas: Stevens Janos alkonzul, 
konzuli irodatanâcsos; Philippopolis: 
Schulz Henrik konzul; Rustschuk: 
Probizer Sebestyen konzul; Varna: 
Kielmansegg Kârolv gr. alkonzul; Wid- 
din: Bodnar Bela konzuli irodatanâ
csos; Dedeagatsch: Berguglian Jeno 
konzuli iigynbk; Porto-Lagos: Bergug- 
lan Jeno konz. iigyn. a dedeagatschi 
konzulâtus vezetoje (ideiglenesen).

Szerbiai kepviseletiink: Qiesl Wla
dimir bâro, kovet es meghatalmazott 
miniszter Belgrâdban. Mitrovica: Um- 
lauf Jozsef konzuli irodai titkâr, ideig- 
lenes vezeto, tart, honvedhadnagy; 
Prizren: Kohlruss Rezso alkonzul; 
Uszkiib: Jehlicska Henrik II. oszt. fo
konzul, ideiglenes vezeto.

Tbrbkorszdgban a kovetkezo kepvi- 
seldink vannak: Pallavicini Jânos or- 
grof rendkiviili es meghatalmazott 
nagykovet Konstantindpolyban: Ugyan- 
ott a konzulâtus vezetoje: Csurcsik 
Gyidrgv konzul, tart, honved hadnagy; 
Konzuli kepviseletek Tordkorszâgban: 
Khaiffa: Duck Âbrahâm alkonzul; 
Aleppo: Dandini de Silva Alajos grof 
konzul; Alessandretta: Levante Emil 
alkonzul; Bagdad: Tahv Lâszlo kon
zul; Beirut: Kwiatkowski Râmi dr. fo
konzul. tart. cs. es kir. Landwehr had

nagy; BrussaP Trano Lalos konzuli 
irodai tanâcsos; Canea: Wein Jakab 
tart, honved hadnagy; Chios: Braza- 
foli Ferenc alkonzul; Damaszkusz: 
Ranzi Kârolv fokonzul; Dardanelldk: 
Xanthopculos Szilârd konzul; Djedda: 
Toncie Dusan konzul; Drindpoly: 
Herzfeld Miksa dr. konzul; Erzerum: 
Betoltetlen; Gallipoli: Siderides The- 
misztokles konzuli iigynok, ideiglenes 
vezeto; Jaffa: Zitterer Ferenc konzuli 
irodatanâcsos, vezeto; Jeruzsalem: 
Kraus Frigyes konzul, tart. Landwehr 
hadnagy; Rerasunt: Algazdi Q. konzuli 
iigynok, ideiglenes vezeto; Rirkilissze: 
Dodooulcs D. Szilârd konzul; Lar- 
nacca: Rossos Miklos konzul; Lata- 
chia: Vitali Theodosius konzul; Mersi- 
na: Lombardo Henrik alkonzul; Mitl- 
lene: Bargigli Natale konzul; Rhodus: 
Barrmann Antal az alkonzulâtus ideig
lenes vezetoje; Rodosto: Aslan Peter 
konzuli iigynok; Saffed Tiberias: 
Miklasewicz Kâroly konzuli iigynok; 
Saida: Catafago Albert konzuli iigy- 
nok; Samos: Missir Oszkâr alkonzul; 
Samsun: del Torre A. alkonzul, ideig
lenes vezeto; Smyrna: Merle Bela fo
konzul; Trapezunt: Kwiatkowski Erno 
konzul.

Gbrdgorszdgban a kovetkezok kepvi
selik a monarchiât: Szilassv Gyula 
rendkiviili kovet es meghatalmazott 
miniszter Athenben: Ugyanott II. osz- 
tâlyu fokonzul: Zambauer Adolf lovag, 
szolgâlatonkiviili alezredes; Konzulok 
Gdrogorszâgban: Calamata: Karayan- 
ni N. dr. alkonzul; Cephalonia: Toole 
John alkonzul; Corfu: Pâza Gottlieb 
lovag I. oszt. fokonzul, I. oszt. kovetsegi 
tanâcsosi cimmel; Missolunghi: Petro- 
poulus C. konzuli iigynok; Nauplia: 
Jatros Jânos alkonzul; Patras: Posfai 
Virgil konzul, tart, honved hadnagy; 
Pvrgos: Plessa Peter alkonzul; San- 
torino: Delenda P. N., a konzuli iigy- 
nokseg vezetoje; St. Maura: Machera 
Gyorgy, konzuli iigynok; Syra: Braz- 
zafolli Jânos alkonzul; Volo: Nikolai
dis Alkibiades dr. alkonzul; Zante: 
Moretti Rudolf dr. alkonzul; Cavalla: 
Zsolnay Adolf alkonzul; Janina: 
Meichner Gyula nvug. ornagy, alkon
zul, ideiglenes vezeto; Preveza: Zac- 
caria A. alkonzul; Rethimo: Trifilli 
Tivadar alkonzul; Serres: Zlatko 
Qvorgv alkonzul; Szaloniki: Krâl 
Agoston fokonzul.

Montenegroi diplomâciânk: Otto Ede 
rendkivui kovet es meghatalmazott mi
niszter Cetinjeben, Ledinegg Gyula 
tart, szâzados, alkonzul Antivariban.

Albâniăban kepviselik a monarchia 
erdekeit: Lowenthal Henrik rendkiviili 
kovet es meghatalmazott miniszter 
Durazzoban. Es a kovetkezo konzulok: 
Durazzoban: Hornbostel Tivadar kon
zuli attase, ideiglenes vezeto; Skutari: 
Halla Kârolv tart. cs. es kir. Landwehr 
hadnagy, konzul; Valona: Mayerhau- 
ser Walter alkonzul.

Ezekbol az adatokbol kitiinik az, hogy 
monarchiânknak a balkâni âllamok te- 
riileten minden fontosabb ponton van 
diplomâciai kepviselete, ami nem csu- 
pân a politikai erdekek es az osztrâk

es magyar alattvalok biztossâga erde- 
keben megnyugtato dolog, hanem igen 
hasznos kereskedelmi erdekeink szem- 
pontjâbol is. Balkâni kepviseloink ko- 
zott kiilo.iben tobb magyar is szerepel, 
amit bizcnyit a fenti nevsor.

Konkolyhintes.
Cs. es kir. hadseregiink kereteben 

nemzeti vagy nemzetisegi, felekezeti 
vagy târsadalmi tagoltsâgot sohase 
eszlelhettiink. A bajtârsi erzes egv test- 
te forrasztotta az egesz tisztikart es 
șgymâsmellett barâtsâgban, hiisegben 
es osszetartâsban szolgâl az osztrâk 
âllampolgâr a magyar tiszttel, a român 
nyelvet beszelo a szerb anyanvelvii 
bajtârssal.

A politika, mely a monarchia âlla- 
main beliil minden nemzetet, illetve 
nemzetiseget egymâs ellen ingerel, 
— csakis hadseregiinket kimelto meg, 
mely — hiven eskiijehez —• egyediil 
csak a legfesobb hadur irânt erzett ko- 
teles hodolatot es feltetlen engedeimes- 
seget tartja szem elott es kesz minden 
pillanatban eletet es veret ontani, ha 
Felseges Ura haditettekre szolitja.

Ezt az âldâsos helyzetet most komoly 
veszelv fenyegeti. amely ellen sietiink 
felemelni tiltakozo szavunk.

Amiota a katonatisztek fizetesenek 
kerdese az aktuâlitâs homlokterebe ke- 
riilt. azota a becsi Militărische Rund- 
schau*)  ismetelten heves es indokolat- 
lan kirohanâst intezett a magyar mi- 
niszterelnok es az 6 testen ât az egesz 
magyarsâg ellen. Gunyosan felhânytor- 
gatta Magyarorszâg quota hânyadât, 
mely az oszterheknek csak egyharma- 
dât jelenti es megis — Magyarorszâg 
ugy hatâroz es ugy parancsol, a cs. es 
kir hadsereg iigyeiben, mintha minden 
terhet az 6 vâlla viselne. Kioktat ben
niinket arrol. hogy nekiink van a legol- 
csobb hadseregiink, hogv csak „kecs- 
ke kormos“ nemzet vagyunk es ha mâr 
vilâgszerte ugy ismernek benniinket, 
hogv mi vagyunk a „lovagiassâg“ pro- 
totipusai, ugy ezt az eren^iinket elso- 
sorban a hadsereg tisztjeivel szemben 
gyakoroljuk. A gunyos ostorcsapâsok 
melle a Militărische Rundschau meg 
komoly kdzjogi elmefuttatâst is csatol. 
Szerinte minden bainak az az oka, 
hcgv a kozos hadiigyiminisztereket 
igen hamaf menesztik. Sokkal hama- 
râbb, mint a ket âllam honvedelmi mi- 
nisztereit. Ennek pedig az az oka, mert 
a hadiigvminiszternek nines parlamenti 
pârtja, melv reformjait tâmogassa. Azt 
aiânlia tehât. hogv legven egy szemely- 
ben a kozos hadiigyminiszter osztrâk 
honvedelmi miniszter is. ezâltal leg- 
alâbb a Reichsrat megvedi a kozos 
hadugyminiszteri programmot a ma- 
gvar kormanv, illetve az egesz ma
gyarsâg inzultusa ellen.

*) Folyo evi âprilis 1-ig a hadiigyminisz- 
ter felhivatalos lapja volt, azota egy ma- 
gânvâllalkozâs tulajdona; jelenleg a lapon 
Studnicka Kâroly ny. ornagy szerepel mint 
felelos szerkeszto.



Ezt a sok okvetetlenkedest es a ka- 
tonâkra igazân nem tartozo politizâlâst 
csak azert ereszti szelnek laptârsunk, 
mert Tisza Istvân bâtorkodott kijelen- 
teni, hogv e pillanatban olv vălsâgos 
gazdasâgi viszonvok kozt tengodik a 
magyar âllam, hogv rogton nem târ- 
gyalhatja le a magyar parlamentben a 
tisztek fizetesemeleset. Egyedul csak 
a sajnosan szomoru fiskâlis szempon- 
tokra hivatkozott, tehât olvanokra, mit 
minden u.isagot olvaso katonatiszt ugy 
is tud. Es ez elegendo volt arra, hcgy 
az egesz hadsereg neveben tâmadâsok 
ozone zudittassek a magyar nemzetre.

A tema mindenesetre hâlâs. S a tisz- 
tikar koreben, mely a folytonosan no- 
vekvo 'drâgasâg miatt illetekeivel a mi 
velemenyimk szerint se erheti be. fe- 
16, hogv termo talajra talâl; igv akarva 
nem akarva gyiiloletet kelt; a most 
meglevo harmoniâban veszes kart okoz.

De mi egyâltalâban nem ertjiik: mino 
jogforrasbol merit laptârsunk, mikor 
az egesz hadsereg neveben beszel? 
Azert mert ket evig, mint a hadiigymi- 
niszterium felhivatalos szocsove sze- 
repelhetett es mint ilyen az osszes hely- 
orsdgekben ma meg olvasâsra es meg- 
hallgatâsra talâl, meg nem jogosithat- 
ia fel arra, hogv az egesz hadsereg ne
veben beleârtsa magât politikai prob- 
lemâkba es ezzel megsertse egy nem- 
zetnek amugv is kenyes kozjogi erze- 
kenyseget.

Aki a katonatisztek tâborâbol kapja 
olvasoinak legnavvobb kontingenset. az 
elsosorban a hadsereg szep tradicioit 
tar'tsa tiszteletben. A ba.itârsi egfyutt- 
erzest es gondolkozâst ne mergezze 
meg nemzeti gyiildlet szitâsâval. Ma- 
gyarorszdg nem ellense^e hadsereg- 
riek, sot a sulyos kiilpolitikai viszonyok 
mdris minden szdmottevd magyar dl- 
lamferfiban megerleltek azt a helyes 
megvyozodest, hogy legelso magycr 
nemzeti erdek a hadsereg harckeszse- 
ge es csak az a tisztikar teljesitheti 
igazân hivatâsât a tron es haza irdnt, 
melynek vdlldrol leveszi az âllam ^on- 
dossdga az anyagi gondokat. Alig 
jewel ezelott adta meg a magyar 
venyhozâs a vederonek azt, amit 
ket 
nem 
klig, 
f°k
rizetesi tobbleteket folyositjâk vederonk 
psztjeinek.
! De addig tiirelem es meltânyossâg! 
koz.iogi problemâk vita-anyagât senki 
fe vigve a tisztikar korebe.

Egyenruhâban se quotârol, se olcso 
magyar hadseregrol, se osztrâk hon- 
Ledelmi miniszterbe ojtott hadiigymi- 
liiszterrol ne legyen szo. A politizâlâst 
liagyjuk a szerb hadseregnek. A mi 
latonâinknak egy politikai hitvallâsa 
legven: az eskii, melyet Legfelsobb fe- 
ledelmiiknek es uruknak tettek.
I Amikor mindenfele veszelvek tor- 
lyosulnak es maholnap a legfelsobb 
Izolgâlat narancsâra indulni kell. ak- 
lor az osszetartâst es ne a szethuzâst 
leressuk; fejlessziik, epitsiik haderon- 
let, tâmogassuk tisztikanmk logos ki-

egv 
tor- 
mar 

esevtize'de saj nosan nelkiilozott 
mulik tan el meg egy- ev sem ad- 
mikor mâr a torvenvhozâsi fakto- 
âltal megszavazott es szentesitett

vânsâgait, kepviseljiik erdekeit, de az lenni odalenn a mi rovâsunkra. Es Vilmos 
eloterben allo szemelyek es a politika 
elhagvâsâval: mindig csak târgyilago- 
san.

kUlfSldi ° w 
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Az albân viharfelhok alatt egy sotet alak 
magasodik fol es rajzolodik râ a politikai 
horizontra. Aliotti, az olasz kovet. Esszâd 
elfogatâsa ota az drangyal szerepet jâtssza 
odalenn Albâniâban. Orangyala a fejede- 
lemnek, a malisszoroknak, a folkeloknek, a 
verebeknek, a durazzoi komondoroknak, 
az egesz vilâgnak. Aliotti itt, Aliotti ott. Az 
olasz kovet tanâcsolta a fejedelmi csalâd- 
nak, hogy menekiiljon idegen hajo 
fedelzetere. Es pâr ora mulva, amikor 
Vilmos fejedelem elegge kompromit- 
tâlva volt mâr sajât alattvaloi es egesz Eu
ropa elott, o tanâcsolta a visszaterest. A 
folkelo'kkel Macchio ezredes es Moltedo 
ornagy, ket olasz târgyal, a foglyokat az 
olasz dragoman szabaditotta ki es Aliotti, 
mig egyfelol Vilmos fejedelemnek ad rava- 
szul kieszelt rossz tanâcsokat, mâsfelol 
aggodva iigyel arra, hogy valahogyan olasz 
fegyver el ne dordiiljon a fiistoskepii es 
piszkos al'bân lâzadok orra elott. Esszâd 
pasat elfogni, hâzât ostromolni jok voltak 
az osztrâk-magyar tengeresz katonâk es a 
„Szigetvâr“ cirkâlo. Az albânok antipâtiâ- 
ja ele szinte mestersegesen odaâllitottâk a 
mi fegyveres eronket. Es akkor jelentkezett 
az olasz jobarât, aki vedelmet nyujt hajojân 
Esszâdnak, barâtsâgosan fogadja dt Itâliâ- 
ban es mialatt a balkâni kalandor ârulo in- 
trikâit szabadon folytatja Româbam azalatt 
a bekito es a jo tanacsado minden baberjât 
lelegeli az olasz kovet Durazzoban. A ,,baj- 
kevero" es „zavarcsinâlo“ monarkia elfo- 
gatta katonâival Esszâdot, de a „tapjnta- 
tos“ Olaszorszâg, signor Aliotti kepeben 
megjelent es menedeket adott neki. Es az- 
ota olasz diplomatâk târgyalnak vele R6- 
măban, 6 csinal hangulatot elleniink az 
olasz lapokban es kozvetve az olasz kama- 
râban — es Aliotti meșter intezkedik, bekit 
lazadokat, kompromittal fejedelmet odalenn 
Albâniâban. Mi tortenik itt? Bar mi,t mond- 
jon is a nyâjas marchese, San Giuliano, 
feltekenyen es aggodva nezik ok azt, hogy 
a fiiggetlen Albania tâmpontja legyen mo- 
narkiânknak az Adria bejâratânâl. Târsunk 
a hârmasszdvetsegben azt szeretne, ha be- 
zârhatna benniinket az Adriâra, mint Orosz- 
orszâgot az angolbk a Fekete tengerre. Mi- 
vel Berchtold megteremtette a fiiggetlen 
Albâniât, az olasz szeretne lejâratni es 
tonkretenni azt, hogy kihuzza a talajt lâ- 
bunk alol az Adria menten. E z e r t kellett 
a mostani zavarokban is ugy inszcenâlni az 
esemenyeket, hogy mi keșzitettiik elo a 
puccsot Esszâd ellen, mi tâmasztottunk za- 
varokat, hogy azutân szabadon halâszhas- 
sunk, de hala Istennek ott van Olaszorszâg 
es Aliotti. Ok kivettek a fegyvert az osztrâ- 
kok es magyarok kezebol, ok beket terem- 
tenek, ok megcirogatjâk Esszâdot, a folke- 
loket, mindenkit. Ok nepszeruek akarnak 

fejedelem nem veszi eszre, hogy az olasz 
diplomata, ez a Macchiavelli-fioka ot lehe- 
tetlen helyzetbe ugratta bele, hogy lejâras- 
sa es lehetetlenne tegye orszâgâban. — Ez- 
alatt pedig az olasz kamarâban es az olasz 
sajtoban vehemens tâmadâsok hangzanak 
elleniink es sikeriil majd elhitetni nemcsak 
Albâniâval, de egesz Europâval, hogy a 
monarkia mestersegesen csinâl odalenn hâ- 
borut, hogy a monarkiânak annexios szân- 
dekai vannak. Az olasz diplomăcia ugylât- 
szik diadalt iii az albân kerdesben. Es csak 
sajnâlni lehet, hogy ezt a diadalt minden- 
kor lojâlis szovetsegese, a monarkia folott 
akarja megulni.

♦

Szasszonow bekes kijelenteseket tesz a 
Dumâban. Es ugyanakkor egymillio tarta- 
lekost hiv a zâszlok alâ fegyvergyakorlat 
iiriigyevel a câr parancsa. Az orosz diplo- 
mâcia minden diplomâciâk kozott a Iegalat- 
tomosabb volt mindenkor. De soha meg 
olyan sokszinii politikât nem folytatott, 
mint ezekben a zavaros napokban. Orosz- 
orszâg nem akarja, hogy nemzetkozi csa
patok csinâljanak rendet Albâniâban. Es 
Oroszorszâg zârja el eloliink a francia penz- 
piacot. Oroszorszâg uszitatja Româniât el- 
leniink, pedig a dunai kirâlysâgnak tudnia 
kellene, hogy ha mi nem âllunk a hâta mo- 
gott, akkor a moszkovita medve râteszi 
mancsât egy mely bddiilessel es România 
orosz provinciâvâ siilyed.

Mindezek dacâra mosolyogva uszkâlnak 
a levegoben a nyâjas kijelentesek! .Es a 
millio tartalekos szep lassan megindul ez- 
alatt kicsi, zsupfodeles orosz paraszthâzak- 
bol, napsugârban fiirdo orszâgutakon az 
Atyuska parancsâra, a galiciai hatâr fele. 
Kâr, hogy az olasz imperialista politika 
megfeledkezik egyrol is, mâsrol is. Eszak- 
keletre toliink 40 millio lengyel el. Politikai- 
lag egymâstol elhatâroltan, de nyelvben, 
kulturâban, multban es remenysegekben 
es gyiilblsegben az orosz ellen egyiitt, egy 
tomegben. Az orosz lavina gondolja meg, 
hogy negyven millio lengyel gyulolsegenek 
evszâzados bserdejen ât vezet az ut hoz- 
zânk, a Kârpâtok fele! A lengyelek maguk- 
ert verekszenek, ha nekifesziilnek a musz- 
ka szuronyerdonek. A sajât elnyomottsâ- 
guk, a sajât fâjdalmuk, gyiilblsegiik es re- 
menykedesiik harca teszi oket a mi terme- 
szetes bâstyânkkâ. Hât meg ha megmozdul 
a 38 millio ukrainai kisorosz, akinek mâs a 
multja, mâs a nyelve es a kulturâja, mâsok 
a vallâsi tradicioi, mint az oroszoknak! Ha 
ez az elnyomott, alvo tomeg is folriad az 
âgyuk szavâra s az orosz medve azon veszi 
eszre magât, hogy negyven millio lengyel 
es kozel negyven millio kisorosz emberfa- 
lanxâba veri tbmpe orrât, mielbtt hozzânk 
elerne! Pedig mi is vagyunk nehânyan ta
lan .. .

*

Athenben nagyon szep tosztokban ko- 
szontotte Venizelosz ur a magyar es osz
trâk kereskedoket. Igazân gyonydruseg 
volt hallani a virâgos mondatait, amikben a 
beket es a fejlbdest, a kulturât es a mo- 
narkia irânti szimpâtiât hangoztatta. Szep 
volt a kretai diplomata beszede. Gyonyorii 
volt! Csak az a kâr, hogy nem hallottâk 
az epjruszi folkelok, akiket gorog regulârls 
csapatok tâmogatnak az albân fejedelem 6s 
mi elleniink. Es azok a gorog tigynokok is



meg voitak fosztva e meghato testveri nyi- 
latkozat folemelo hatâsâtol, akik jelenieg 
Del-Albăniâban izgatjâk szerb kollegâik- 
kal karoltve az albânokat ellenunk. Milyen 
kâr, hogy a gorog miniszterelnoknek olyan 
gyenged, suttogo a hangja, hogy finom rez- 
geset nem halljâk meg mindezek. Sajnos, 
meg 6 maga sem liallja a sajât torkâban fu- 
volâzo grammofonlemezt.*

Es ezalatt a macedoniai bolgâr komite 
tiltakozo memorandumot intez Europâ- 
hoz a bukaresti beke ellen es kiâlto han- 
gon panaszolja el, hogy a torok terror he- 
helyebe most szerb es gorog terror lepett 
Macedoniâban. Es a szerb, meg a gorog ho- 
dito mindenkinel kegyetlenebb volt szo- 
vetsegesevel szemben. Nem eleg neki a 
teste, egy nep lelket oli meg. A bukaresti 
beke minden, csak nem nyugalom es nem 
bekesseg. A csondes megegyezest fogak 
esikorgatâsa kiserte es az egesz Balkan 
ma, a hâboru utâm sokkal inkâbb keszul 
egy uj leszâmolâsra, mint azelott. A fel- 
szabadultak egymâst igâzzâk Ie es ma- 
rakodâsukat fâjdalmas nyogessel kiseri a 
verrel âztatott fold, amint megdobban ne- 
ha ismeretlen leptek zajatol. Ez a puska- 
poros hordo, a Balkan, robbanni akar. A 
kanoc eg a hordoban, mâr majdnem le- 
egett. Es az explozio ereje benniinket is 
foldhoz csaphat, ha hideg zuhanyt nem 
eresztiink az izzo kanococskâk tulsâgosan 
folgyulladt tettvâgyâra es lobogo onerze- 
tere . . .

Budapest, 1914. mâjus 29.
ssa.

9 tiszthiănj es annak obai.
Irta: Simon Elemer orsz. kepviselo.

A „Kiilugy—Hadugy“ legutobbi szâ- 
mâban Pauer Miksa m. kir. honved or- 
nagy ur igen tanulsâgos cikkben 
râmutat arra a kbriilmenvre. hogy if- 
jaink nem valami nagy eloszeretettel 
keresik fel a katonatiszti pâlyât, holott 
ez meg kereseti eletpâlyânak is eleg ke- 
csegteto.

Nagy szolgâlatct tesziink haderonk- 
nek, ha eloszlatjuk azt a balvelemenyt, 
bogy a katonatiszti eletpâlva az egyeb 
polgâri foglalkozâsi agaknal kedvezot- 
lenebb megelhetesi, illetve elomeneteli 
lehetbsegeket nyujt. A cel erdekeben 
meg fogja bocsâtani a „Kuliigv Had- 
iigy‘‘ igen tisztelt olvasckozdnsege, ha 
en ezt a kerdest ismet megbolvgatom 
es bizonyos mertekben ismetlesekbe bo- 
csâtkozom.

Teny az - s ezt a hadugyminiszter 
urnak a delegâciok ele terjesztett je- 
lentesebol is megallapithatjuk, — hogy 
a hadsereg tisztikarânak letszâmâbol 
koriilbelul 5% hiânvzik. A hiânv tehât 
nem olv nagy, mikent az a koztudatban 
elter.iedt, de mindenesetre eleg tekinte- 
lyes arra. hogy az okokat keressiik, 
melyek eloideztek ezt a helvzetet.

Az âllam a tisztneveles teren igazân 
tdbbet tesz, mint amennyit tole meg le- 
hetne kivânni, hisz ugyszolvân a kato
natiszti pâlvâra jelentkezo osszes ifja- 
kat allamkdltsegen neveli. es tanittatja. 

A târsadalomban kell tehât a hibât ke- 
resni, mert egyediil ott van a csirâja 
ennek a katonai eletpâlyâtol valo ert- 
hetetlen idegenkedesnek.

Haromfele okot hallunk emlegetni ar
ra nezve, hogy miert keriilik ifjaink a 
katonatiszti pâlyât. Eloszor azt, hogy a 
kozbaseg nem tart.ia a katonatiszti pâ- 
Ivât a megelhetesre eleg ionak; tekint- 
ve kiilbnosen azt a koriilmenyt, hogy a 
katonatiszt mâr hivatâsânâl fogva is 
kenytelen eletet kcckâra tenni es tekin- 
tettel arra, hogy eppen megkiildnbozte- 
tett târsadalmi poziciojânâl fogva tob- 
be keriil az eletmodia. mint az ugyan- 
olyan rangban levo polgârembernek. A 
mâsodik ok, amelyet emlegetnek. hogy 
a nemet nyelv nemtudâsa miatt lekiizd- 
hetetlen nehezsegeik vannak az ifjak- 
nak. akik a katonai intezetekbe keriil- 
nek. Harmadik ok gyanânt hallom 
hangoztatni, hogy a katonasâgnâl bizo
nyos animozitassal viseltetnek a ma- 
gyar âllampolgârok irânt, ami elkese- 
riti oket es ezert keriilik a katonai elet- 
pâlyât. Errol az utobbi kbriilmenyrol 
egesz hatârozottan kijelenthetjiik, hogy 
csak agyrem, hagyomânyia annak a 
szellemnek, amely evtizedekig puszti- 
tott a magyar kbzvelemenvben es amely 
mindig kereste az alkalmat, hogy a had
sereg intezmenyet meggyanusitsa.

Ezen — hala Istennek — tul vagyunk 
mâr es kategorikusan kijelenthet.iiik, 
hogy ez az animozitâs ma mâr csak 
vermes fantâziâkban el.

Sokkal fontosabb a mâsodik koriil- 
meny, t. i. hogv a nemet nyelv nem
tudâsa tenyleg bizonyos nehezsegeket 
okoz a katonai nevelointezetekbe juto 
magyar ifjusâgnak. A kozepiskolâk 
tanrendje sok tekintetben nem felel meg 
a modern elet kovetelmenyeinek. Kiilo- 
nbsen âll ez eppen a nemet nyelv ta- 
nitâsa tekinteteben, amely majdnem 
tel.iesen eredmenytelen a kozepiskolâk- 
ban. Erthetetlen, hogy if.iusâgunk ko- 
reben meg ma is virtusnak tekintik azt, 
hogy valaki ne tudion nemetiil. A 
Bach-korszak egy keso emlekenek tu- 
dom be ezt, amikor a kozepiskolakat 
tenyleg el akartâk nemetesiteni es talan 
meg apâinktol szivtuk be azt a hitet, 
hogy ez ellen bizonyos mertekben re- 
zonâljunk. Ma azonban ezen mâr regen 
tul vagyunk, ma mâr a nemzet sokkal 
erosebb, a nemzet ontudata sokkal vilâ- 
gosabb, semhogy attol kellene felni, 
hogy egy idegen nyelv megtanulâsa 
magyar nemzeti cnerzetiinket es ma- 
gyar kulturâlis ertekiinket barmely te
kintetben is devalvâlhatnâ.

Sot ellenkezoleg, tartsuk kotelesse- 
giinknek, hogv ezt a nemet nyelvet, 
amelv reânk nezve bâr idegen nyelv, de 
amely nelkiil ugyszolvân egv lepest 
sem tudunk elore tenni az eletben, if- 
iaink minei jobban elsajâtitsâk, mert 
nemcsak az egyeni erteket emeli min
den embernek, ha idegen nyelvet tud, 
hanem emeli egyuttal az egesz orszâg 
kulturâlis nivojânak merteket es ha 
mâr idegen nyelveket kell tanulnunk, 
akkor elsosorban tanuljuk meg a nemet 
nyelvet, amellyel nemcsak a katonai in- 
tezmenyben, 'de a polgâri eletben is 

lepten-nvomon mindig talâlkozunk es 
amelv nelkiil ugyszolvân sehol, semmi- 
fele pâlyân nem ervenvesulhetiink ugy, 
ahogv talan tehetsegiink szerint erve- 
nyesiilhetnenk.

Ami a harmadik okot illeti, hogy a 
katonai pâlya nem olvan kivânatos pâ- 
lya, s how mas polgâri pâlyâkkal dsz- 
szehasonlitva ott talân kedvezotlenebb 
volna az elomenetel, ez talân meg a 
leginkâbb megfeleld kifogâs, de ez sem 
fest olyan szomoruan es olvan feketen, 
amint azt sokan elottiink feltiintetni 
igyekeznek.

Az igaz, hogv a katonatiszti pâlyân 
az elomenetel, kiilbnosen az alsobb fo- 
kozatokban nem olyan gvors, mint ft 
polgâri pâlyâknâl, de figyelemre kell 
meltatnunk azt a koriilmenyt, hogv an
nul gyorsabb a magasabb rendfokoza- 
toknâl. Mert ha tekintetbe vesszuk a 
katonatisztek mai elomeneteli viszo- 
nyait, megâllapithatjuk, hogv a had- 
nagvi rendfckozatban koriilbeliil 4 es 
fel evig, a fohadnagvi rangban 5—6 
evig, a szâzadosiban 9—IIV2 evig, az 
ornagyiban 3—4 evig, az alezredesiben 
harom evig. az ezredesiben ot evig ma- 
radnak rendszerint az illetbk, a: mai 
eloleptetesi viszonyok mellett. Ha ezzel 
szemben figyelembe vesszuk a polgâri 
hivatalokban az elomeneteli viszonvo- 
kat, azt tapasztaljuk, hogv a katonai 
pâlyânâl, ha lassu is, de biztos az elo- 
me netei es egy pâlyân sem talâl kbze- 
pes tehetsegii ember olyan biztos hala- 
dâst, mint eppen a katonain. Viszont ep
pen a katonai pâlya az. ahol nagy- 
tehetsegii ember arânvlag rovid ido 
alatt nagy karriert csinâlhat.

Hiszen a katonasâgnâl egv szorgal- 
mas, igazân tehetseges embernek a 
rangletra legmagasabb fokâig nyitva 
âll az ut es lâtjuk, hogv a polgâri elet
ben legfel.iebb a parlamentarizmus vet 
fel olyan karrieri mint amilyent a ka
tonasâgnâl igen sokan elernek. Ezzel 
szemben vegyiik figyelembe azt, hogy 
a pclgâri eletben annvira kiilbnbbzok az 
elomeneteli viszonyok, hogy ott a ka- 
tonaihoz hasonlo elomenetelre szâmi- 
tani nem lehet. Ennek illusztrâlâsâra, 
hogv hdnvfele lehet a hivatali elomene-i 
tel, hogy az tulajdonkenpen annyifele, 
ahânyfele a hivatal, peldânak hozhatom 
fel a magam evjâratât. Kortârsaim kb- 
zbtt talâlok a harmadik rangosztalvtbl 
lefele egeszen a tizedik rangosztâlvig 
olyanokat, akiknek pedig teljesen egyJ 
forma kvalifikâciojuk van. s egvebkentl 
sem lehet elleniik semmifele kifogastj 
sem tenni. Mâskeppen van azonban ea 
a katonasâgnâl, ahol egy bizonyos ko4 
zepes szorgalmu es kozepes tehetsegii 
ember mindenesetre eljut az ezredesl 
rangfokozatig, ahova egv civilembeil 
hasonlo kortilmenyek kozott nem iut-l 
hat. Lâtjuk tehât mindezekbol es Pauej 
Miksa ornagv ur âltal kbzolt szakszeril 
adatokbol, hogy a katonai eletpalya 
meg a mai viszonyok mellett sem megl 
vetendb s a mai dllapot idovel cstzl 
javulhat.

Tudom, hogy a hadvezetosegben mel 
van a joszândek, hogv az elomeneteli 
viszonyokon meg javitson. Ma azonbal 



a rossz penziigvi viszonyok kozott ko- 
rai dolog errol beszelni. De bizonyos 
az, hogv a hadvezetbseg a legrovidebb 
iddn beliil, amint kozgazdasagi viszo 
nyaink konszolidâlodnak, minden âl'do- 
zatra kesz lesz a viszonvok javitâsâra 
es lehetove fog.ia tenni. hogv a katonai 
pâlya az ifjak szâmâra keresett es ki- 
vânatos pâlya legyen.

A katonai nyugdi.itbrvenv es az oz- 
vegvek ellâtâsârdl szolo torvenv is el- 
avult es nem felel meg a mai kor ki- 
vânalmainak; agyon van foltozva leg- 
felsobb kegyelmi tenvekkel, ugv hogy 
ugyszolvân alig van nvugdijas, aki a 
rendes torvenyen alapulo nyugdijât el- 
vezne. Ugy tudom azonban, hogy ezen 
a baton is hamarosan segitenek es az 
ebben a kebdesben fclytatott târgvalâ- 
sok is a penziigyi helyzet javulâsâval 
a kello eredmenyre fcgnak vezetni. A 
târsadalmon van most mâr a sor. hogy 
6 is odahasson a maga torekveseivel, 
ho^-rr a publikum szeles retegeivel, kii- 
londsen pedig az ifjusâggal es a sziilok- 
kel megkedveltesse a katonai elet- 
pâlyât.

Wgeszsegug^^

9 Mshereszt Egylet tfljai.
Elmondotta:

Szechenyi Miklos grof piispok.
Amidon ezen iinnepi gviilesek ele lle- 

pek, hogv a ream mezve igen megtisztelo 
megbizasnak megfeleljek. a Vords-Ke- 
reszt Egvlet tevekenvsegerdl kivânok 
szdlani.

A Magyar Vdrds-Kereszt Egvlet hâ- 
boruban es bekeben a legnemesebb em
berbarat: tevekenyseget feiti ki vallâsra 
es nemzetsegre valo tekintet nelkiil, 
mint az irgalmas Szamaritanus, aki a 
szenvedot meglâtva. nem kutatja nem- 
zetiseget, nem kerdi vallâsât, csak a ki- 
âlto sziikseget latia s lehajlik a feleba- 
râthoz, magahcz emeli, gondjaiba veszl, 
olaiial-borral kibntozi, puha gyolcscsal 
bekotbzi sebeit.

Ez az âldozatkesz irgalom nem pusz- 
tân emberi hailanddsâg. nem valamely 
versegi, nemzetisegi vagv felekezet'i — 
egvebkent eleg eros es tiszteletremelto 
— kdtelek gviimolcse. hanem a keresz- 
tenvseg szeUemebdl. a kereszteny kultu- 
râbol eredd felebarati szeretet tevekeny- 
sege. amely a meg ellene torlodo nehez- 
segek ellenere is megnvilatkozik es 
amelv azt az Isteni parancsot teliesiti: 
„Ui parancsot adio'k nektek, hogy szeres- 
setek egvmâst. mint en szeretlek tite- 
ket“.

Az okor pogâny vilâga ezt a parancso- 
latot, ezt a kotelesseget nem ismerte, 
azert ne csodâlkozzunk. hogy meg a 
legmilveltebb okori nemzetek tortenete- 
ben is az embertelenseg legszanalma-

sabb peldâival talâlkozunk. A miivelt 
gbrdgok beteges, vagy gyengenek lat- 
szo uisziilotteiket halâlra kârhoztattâk; 
a biiszke Roma egyik zugâban halom- 
szâmra hevernek a sirânkozo es nvo- 
szorgd csecsemok. kiket az emberi er- 
zesbol kivetkdzott anvâk minden lelki- 
furdalâs nelkiil vetettek ;cda. Azok, akik 
a vilâg urainak kepzelik magukat. elbe- 
tegedett rabszolgâikat megdlhettek, ten- 
gerbe sulveszthettek. amint nekik tet- 
szett. Meg a legnagvobb elmek is ilyen 
elveket vallottak: A nagy Plato mondâ: 
„Ha a szegenv megbetegszik, csak hal- 
ion meg. Ne tdrddiek vele orvos. hogy 
megjyogyitsa1. A boles Seneca a szen- 
vedd rabszolgânak okosabb tanâcsot 
nem tudott adni, minthoigv ongyilkossag- 
gal szabadulion meg szenvedesetc-1. A 
hires Kâto nyiltan hirdete. hogv a beteg 
rabszolgâkkal csak ugv kell elbanni. — 
mint az eldregedett tehetetlen hâziâlla- 
tokkal, vagy az elhasznâlt ocska szer- 
szâmokkal. Meg a vâlasztott nep kozott 
is keves a konvoriiletes kimelet a beteg 
irânt, a szenvedo Job szava igazolja. aki 
lâtogato barâtait, amikor vigasztalâs he- 
lvetț szemrehânvâssal illettek. terhelo 
vigasztaloknak nevezi (Job 16. 2.) es 
elhallgattatni kivanja. (Job 13. 5.).

A vilâg felfogâsa csak akkor vâlto- 
zik, mikor megielenik az Isteni Mester, 
aikân az irgalmas Szamaritanus pelda- 
ado tortenetevel. kezeben a gyogyito is
terii hatalommal. Mintha a beteg test 
irânt valo konvoriilet reven akarna a le- 
lek bajahoz ferkozni, szeretettel gyo- 
gyitia a betegeket $ minden idore szolo 
peldât ad. hogv a test nvomorusâgaival 
foglalkozni kcnvoriilo szeretet es ez az 
irgalmas konvoriilet keresztenv koteles- 
seg.

Csak ennek az ui torvenvnek es en- 
nek az isteni oeldanak nvomân Iesz jo- 
tekonvsâgunk âltalânossâ. mely jotete- 
menyeibo! nem zar ki senkit, inert a 
szeretetnek az a merteke, mely min
dent âtolel s annak juttat legtdbbet, aki 
leg.iicibban râszorul, csak a felebarati 
szeretet tdrvenvenek a gviimolcse.

A szeretet forrâsâbol tâplâlkozo jd- 
tekonvsâg lehet csak onzetlen. onzetlen 
annvira, hogv vvakorlâsâra nem sajât 
erdekiink. hanem felebarâtunk sziikse- 
ge indit a iutalcm, az elismeres. a dicso- 
seg minden vâgva es remenye es a nem 
ritkân ielentkezo hâlâtlansâg felelme es 
keserii erzese nelkiil.

Ha ezze! a szeretettel nvujtjuk segito 
iobbunkat, akkor a szegenvt, a szenve- 
ddt nem alâzzuk meg. hanem felemeliiik. 
Felemelhetiiik. fel is kell emelniink a 
szenvedot nem csunân az adomâny âi- 
tal. melv terhevel lekotelez. hanem a 
szeretet âltal, amellvel a bait, szenve- 
dest megosztva. megkdnviitiiik az ugvis 
megterhelt szivet. Balzsamot csepegtet- 
ni a fâio szivbe, beheggeszteni fâjo sO- 
beit. meggvogvitani es ezzel megnverni 
a szivet: ez a szeretet munkâjânak es 
icltevd hatâsânak a titka.

Folemelt fovel, ioleso erzessel — sot 
ha szabad magam ugv kifeiezni — biisz
ke onerzettel vallhatiuk. hogv a Voros- 
kereszt Egvlet âldâsos tevekenvseget 
miindenkcr ezen magasztos elvek sze-

rint gvakcrclta es fogja gvakorolni a 
jdvoben is.

A beke idejeben nemesak a hâboru 
eshetosegeire tesz eldkesziileteket. ha
nem anvagi âldozatok ârân fentartja az 
iidiilesre szorulo szegenvek reszere az 
iiduldhazat. az apoldnoi intezetet. mely- 
nek hivatâsos apoldnoi a beteg otthonâ- 

j ban vegzik az âpolâst. klinikâknak, kor- 
hâzaknak âpoldnoket bccsât rendelke- 
zesre. szervezi es fentartia kisebb koz- 
segekben a mentes iigvet, anyagilag se- 
gelvezi a vagvontalan betegeket. a rok- 

| kanitakat es azok csalâdiait: ârviz, tiiz- 
vesz. inseg. iârvânv. rendkiviili szeren- 
csetlensegek eseteiben segitseget nyujt. 
Âltalâban az diet nehezebb orâiban or- 
kddni. sziiloi hivatâst gvakorolni, testet, 
lelket apolni a Voros-Kereszt Egvlet 
feladata.

Es ha a mindennapi elet kiizdehneiben 
is mâr ennvi bait, betegseget. nvomort, 
szegenvseget kell envhiteni, orvcsolm, 
vagv legalâbb is elviselhetove tenni: 
mit szdliunk akkor azokrol a bajokrol, 
mik egv rendkiviili szerencsetlenseg 
nvomân fakadnak. fdkeppen mit mond- 
iunk azokrol a csapâsokrol. melvek egv 
verrel dntozott harcmezon elerik târul- 
nak. Minden fiiszalbdl. melv e mezon 
kihait.- az a kiâltâs tor felenk: „Akik itt 
Iefekiidtek. hogv ne kelienek fel tobbe. 
mindnvâian remenvtelies szep fiatal em- 
berek voltak. Anvâik, kiknek orome 
voltak. nem egvszer. de talân szâzszor 
adtak nekik eletet annvi gvongedseg, 
gond, szenvedes sziikseges egv ember 
folmvelesehez. Atvâik. kiknek biiszke- 
se?e es remenye voltak, szamitottak 
reâiuk dreg napiaikban s most egv be- 
renc segelvevel szomoruan szântjâk 
foldieiket. igv szolva magukban: Nem 
io tdbbe vissza! Ti. kik a vilâgossâgot 
elvezitek. melvet toliink elraboltak, ta- 
nuljâtok meg. mibe keriil a dicsoseg. 
mit sziil a viszâlv s milv becses a beke. 
Voltak mind a ket reszen halottak, kd- 
vetkezeskep volt mind a ket reszen be- 
csiilet, bâtorsâg, dszinte hazaszeretet. 
Legven mindeme kiontott. osszevegvult 
ver az egvetertes magva. Țanuljâtok 
itt egvmâst âtolelni az eletben. mikent 
mi âtbleliiik egvmâst a halâlban".

A mi evvletiink betegapcldi sietnek is 
a harcterre. hogv az irgalmas Szamari
tanus modiâra gondiaikba vegvek a be- 
teget. vigaszta'liâk a szenvedot es ha 
mâr nem tudiâk megnverni az eletnek: 
megkonnvitsek a halâltusât es elokeszit- 
sek a nagv utra, bonnet nines tobbe 
visszateres.

Es amig a hareck ideien azokban a 
verbs keresztes sâtrakban fekvo sebe- 
sultieit apolia. gonhezza. nem feledke- 
zik meg azokrol sem. akik talân egy 
csendes falu feher hâzikojâban aggodo 
sziwel vâriâk a hireket a hitves, az ana, 
a fiu sorsa fdol: miertis a tudakozdk- 
nak dijtalan ertesitest ad, az aggodo 
szillok. a szereto rokonck es a harcba- 
szâlltak kozott fbntartia az dsszekotte- 
test; s ha csak halâlhir adhatja rudtul a 
szomoru valot: anyagilag tamogatja az 
elverzett hosok hâtrmaradt csalâdiait. 
Itt a verzo hosok sebeit apolja. ott az 
■elverzetiek utân maradt nvomort eny- 



hiti. a megsebzett sziveket vigasztalja.
Mennyi sok munkara, az irgalmassâg 

hâny testi es lelki cselekedetenek gya- 
korlâsâra nvilik itt ter! S mert egyle- 
tiink hivatâsos âpolonoi ilv rendkiviili 
esEtekben magok keptelenek mindezen 
feladatoknak megfelelni: azert rende- 
ziink Onkentes Betegâpoioi tanfolyamo- 
kat, bogy ha a Gondviseles sulyos lâ- 
togatâsânak ideie elerkeznek, Iegyenek 
onkentes apolondink. akik gyonged lel- 
kiik sugallatâtol vezerelve, az irgalmas- 
sâg neveben kariukra kotik a szeretet 
voros keresztiet es eljonnek a harcme- 
zore gvogvkezelni, gondozni es âpoln' 
a beteg sebesiilteket.

S minthogv a felebarâti szeretet adott 
a Vords-Kîreszt Egyletnek is eletet es' 
vezeti mukcdeset, a szeretet sziilte es 
daikalia: csak termeszetes. hogy az egv- 
let âldâsos tevekenvsegebol nagy es fon- 
tos resz a ndknek iutott. Kulbnbsen az 
egylet legelso rangu feladatânak: a be- 
tegâpolâsnak teliesiteseben. A beteg ko- 
riil ervenvesul es fejlik ki leginkâbb a 
noi szivnek gyongedsege. Mi sem tud- 
ia ugv gcndozni a beteget, ugv elosegi- 
teni a gvogvulâst, mint a sziv, mely 
gvengeden szeret. mely eber tud marad- 
n>ii. A no csodâlandd adomânvokat nvert j 
az Istentol e segelvezo hivatâs betolte- 
sere. E magasztos kivâltsâgot a Szent- 
leiek erne szavakkal dicsditi; Ubi non 
est mulier, ingemiscit egens, ha nem I 
noi kezek âpoliâk a beteget, sulvosabb 
a szenyeddse. A betegâpolâs teren oly 
munkât vegeznek a nek. melvet semmi 
koriilmenvek kozott nem nelkiilozhet- 
nenk, mert az pole Ini semmi mâssal nem 
tudnânk. Aldottak azok a gyonged noi 
kezek, melvelk az irgalmassâg cseleke- 
deteinek onzetlen es peldâs gyakcrlata- 
bam nemesak a mi hâlâs elismeresiinket 
viviak ki. hanem valodi erdemet is sze- 
reznek a Mindenhato iutalmazâsâra. Az 
ilv felebarâti szeretet szâmâra nines is 
mâs melto iutalmazas.
Valosag. telve boldogsâggal. mint a bol- 
dogsâg kutforrâsa: maga az Isten. S 
ezert az irgalmassâg cselekedetei iutal- 
rnukat dnmagukban birjâk: ez a iutalom 
a foldbn a lelkiismeret nvugalmâban. a 
resztvevo sziv dromeben, a foldi elet 
utân az brok boldogsâgban ervenvesiil 
es talâlhato fel.

Ennek a iutalomnak tudatâban vajha 
minei tobb ilven irgalmas sziv akadna 
es mikent a nok a kozeokor hâboruiban 
benn a vâreroditmenyekkel vedett he- 
lveken tepest keszitettek, balzsamor 
raktak a megsebzett Vitez sebere: ma is, 
ha az ido ugv boznâ magâval, a voros 
keresztes zâszlokkal vedett barakk- 
vârakba gyiilnenek a szeretet szclgâla- 
târa.

Jojienek a szeretet âpolonoi annâl na- 
gvobb szâmmal: minei nagyobb a szen-i 
vedok tomege. ioiienek. ne lankadjanak 
a szeretetben es akkor betegeink sem 
fognak fogvatkozni a tiirelemben. Sze- 
retnem, ha hivo szdzatunk vegig hang- 
zanek egesz szeles e hazân mindeniitt, 
ahol csak emberi sziv dobog es reszt- 
vevo szeretet lakozik.

Faid erzessel td#t el, ha latjuk. hogy 
33 ev ota fennallo Magyar Vdros-Ke-

mint az brokke- E^vesult-Allamok

reszt Egylet tagjainak szâma csak 38.000 
— mig a nemet voros kereszte egymil- 
lio. a legifiabbnak, a iapân voros ke- 
resztnek oedig mâsfelmillio a tagok szâ
ma. Hât csak ennvi erzo sziv v.clna Ma- 
gvarorszâgban, csak ennyi erzo leiek 
gondolna mâr bekeben îs a hâboru vagy 
mâs rendkiviili csapâs borzalmaira? 
Nem akarom feltetelezni, nem is lehet- 
seges, hogy a szivekbol a szeretet hiâ- 
nyoznek, Ha kevesen is vagyunk, ennek 
oka nem az. hogy nem szeretnek. hanem. 
hogy nem ismemek minket! Arânylag 
olv keves helven van meg csak Fiok- 
egyletiink; kivânates v.clna, hogv minei 
tobb szerveztessek, ezek utiân szelesebb 
retegben megismernek az Egvletet. ko- 
zeletb ferkozhetnenk az irgalmas szi- 
vekhez. Hiszen az Egvlet nem ker tob- 
bet tagiaitdl. mint hetenkint alig negv fil- 
lert! es ezekbol a fillerekbol akaria osz- 
szegyii.jteni azokat a milliokat, ame- 
lvekkel beke ideien a nvomort. hâboru 
eseten pedig a verzo hosok nehez sor- 
sât envhiteni kell.

A vereikert aggodd apâk es anyâk a 
szegenvek es szenvedok neveben a 
szentirâsbeli szegenv vak koldus sza- 
vaival fordulok az egesz magyar târsa- 
dalomhoz: ..Adiatok, adjatek abbol, 
amit Isten adott“!

Mexikd elnSkerol.
Mielott megdordiiltek az amerikai 

âgyuk Vera-Cruz kikotoje elott, az 
kormânya kijelentet-

te azt, hogy nem Mexiko, hanem Huerta 
ellen fog fegyvert. A veres harcok kb- 
zeppontjâban. az amerikai âgyutâbor es 
a verengzo folkelo-csapatok villogo 
szuronyai kozott tehât egy ember, 
egyetlen egy ember all. akinek nagy- 
fontessagu szemelye, makacs szivossâga 
es uralomvâgva veres hâboru, kiilso es 
belso harcok, merhetetlen gvâsz es si- 
ralom pusztitâsait zuditja hazâjâra.

Ki ez az ember, honnan jott es mit 
akar?

A yankee-k azt âllitjâk rola, hogy 
gyalâzatcs rablo es reszeges orgyilkos. 
A mexikoiak ielentekenv resze es sok, 
nagvon sok idegen pedig az ellenkezore 
eskiiszik. Ezek szerint Huerta kivald 
hazafi.

Huerta tiszta indian ver. Magas ter- 
metti es szellesvâllu ferfi. Dalias teste 
69 ev sulva es a kozelmult esemenyek 
rombolo izgalmai alatt mâr lassan elo- 
regdrnyed. De arckife.iezese vâltozatla- 
nul energikus, sot brutălis. Ezt a ke- 
meny, kegyetlen, vad kifejezest negy- 
szdgletes âllkapcsa adia mev neki. mig 
elenk es okos szeme vonzo benyomâst 
kelt. Bajusza es szakâlla rovidre van 
nyirva. Mozgâsâban erdekesen fiirge,

temperamentumos es acelosan eroteljes.
Azt mondjâk rdla, hogy jolelkii, de 

tapintatlan. Meltosâg nincsen benne. Es 
inkâbb tartezkodik kis kiilvârosi hâzâ- 

1 ban, mint az elndki palotâban. A hiva- 
talos diszebedeket ki nem allhatja, de a 
kâvehâzban orâkig elfecseg regi cim- 
borâival. Beszedmodora kozdnseges. 
Mindent kimond, meg akkor is, amikor 
bolcsebb es diplomatikusabb volna a 
hallgatâs. Mint minden indian, Huerta is 
nagyon ravasz. Bizonyos irânybaz bâ- 
mulatosan intellivens, mig vannak ker- 
desek, amikben hihetetleniil korlâtolt.

Ez a kiilonos, sokoldalu. soklelkii es 
j nehezen ertheto ember egy kis mexikoi 
falubol indult szeditd pâlyafutâsâia. 

i Csapatok laktâboroztak a faluban es 
egy tâbornoknak megtetszett a kis Hu- 

I erta, akit magâhoz vett mindenesnek. 
j Az indian fiu akkor 15 eves volt. Pârtfo- 
gd.ia es gazdâ.ia csodâlkozva vette esz- 
re a gyerek eles felfogâsât es Tuarez 
elnok protekcio.iâval elhelvezte Huertât 
a katonai iskolâban. A kis indiân szol- 
gagyerek, mint az elsok egyike lepett ki 
az iskola kapujân.

Huerta natvon rovid ido alatt lett 
tabernoka a mexikoi hadseregnek. Por- 
firio Diaz, a mindenhato elnok nem sze- 
rette ot, de amikor beborult a diktâtor 
felett Mexiko ege, megis Huerta segi- 
tette ot szdkeseben. Mikor azutân Ma
dero keriilt hatalomra, Huertât vârako- 
zâsi illetekkel szabadsâgoltâk. 0 elment 
Mcnterevbe es kereskedelemmel fog- 
lalkozott. Mikor Zapata folkelese fenye- 
getdve kezdett vâlni, Huertât u.ibdl meg- 
biztâk a parancsnoksâggal es o le is 
verte Zapata bandâit. Mikor mâr nem 
volt râ sziiksâg, u.ira nvugdijaztâk. Ez 
a iâtek azutân meg hâromszor ismet- 
ldddtt Madero elndksege alatt. Az esza- 
ki tartomânyokban szukseg volt valaki- 
re, aki leverje Orozco lâzadâsât. Hu
ertât hivtâk. Es Huerta leverte a lâza- 
dâst. Ebben az iddben Burnside ameri
kai szâzados, ki mint katonai attase vett 
reszt Huerta hadmiiveleteiben. nagvon 
elismeroen nyilatkozott szervezo es ve- 
zeto kepessegeirol.

Azert Madero harmadszor is rendel- 
kezesi âllomânyiba kiildte. De csak ro- 
vid idore. Valaki megint kellett, aki a 
mexikoi lâzadâst lever.ie es az elndk 
negvedszer is Huertât hivta vissza. Ek- 
kor mâr Madero helvzete tarthatatlan 
volt. A nep nem akart rola hallani eș 
Porfirio Diazt kivânta vissza az elndki 
szekbe. Ekkcr az idegenek koloniâia 
Henry Lane Wilson amerikai kovet ut- 
jân folkerte Huertât, hogv vessen ve- 
get a verontâsnak. Huerta fdlkereste az 
amerikai kovetsegen vedelem alatt le
vo Diazt es a kettojuk tanâcskozâsa 
utân elfogatta Maderot, akit lemondâs- 
ra kenyiszeritettek. Huerta akkor mâr 
hadugvminiszter volt es az alkotmâny 
ertelmeben 6 vette ât az âllamfoi hatal- 
mat, mint ideiglenes elndk. Maderot es 
Suarez helyettes elndkot foghâzba 
akartâk szâllitani, hogv hazaârulâsert 
torvenv ele âllitsâk oket, de utkozben 
mindkettot meggyilkoltâk. Âllitolag me- 
nekiilni akartak es a kiserd otseg lotte 
le oket. De bârmi legyen is ebben a rej- 



telmes iigyben a valdsag, az amerikai- 
ak Huertât tartjâk Madero es Suarez 
gyilkosânak es ettol a naptol fogva 6 
szâlka az Egyesiilt-Âllamok szemeben.

Huerta meg van arrol gyozodve, hogv 
a mostani vâlsâgos iddkben az 6 szeme- 
lyere sziiksege van Mexikonak. A ki- 
vâltsâgos helyzet, a kiildnos korulme- 
nyek, az esemenyek "azas tempoja 
valosâgos diktâtori allurdket vâlt ki be
ldie. Gyakran hajnalban hiv.ia ossze 
minisztereit es ellentmondas nelkiil oszt 
nekik parancsokat. Ha valamelyik el- 
lentmondâst mer kockâztatni, azt szâm- 
uzi.

Ilyen az az ember, aki ellen az Egye- 
siilt-Allamok boszut eskiidtek. Am 
Mexikcban minden lehetseges. Meg az 
is, hogv a pârtszenvedelyek es veres la- 
zadâsok korsâgâban szenvedo Mexikd 
most egyeterto lelkesedessel fordul az 
amerikaiak ellen - Huerta vezerlete 
alatt. Azert persze az is megtortenhet a 
szeszelyes Mexikâban, hogv Huertât 
egesz vâratlanul meggyilkoljâk sa.iât 
pârthivei.

A csatahajdk drăgulâsa.

Hogy az ujabb technikai talâlmânyok 
mennyire megdrâgitottâk a modern 
hadihaid-epitest, az leg.iobban a mi 
flottânk egymâsutân kovetkezo fo- 
tipusaibdl itelheto meg.

Az 1895—1896-ban vizrebocsâjtott 
Monarch-osztâly (Monarch, Wien, Bu
dapest) egy-egy ha.io.ia 9.7 millio koro- 
nâba keriilt; az 1900—1902. evi eredetii 
Habsburg-osztâly (Habsburg, Arpad, 
Babenberg) egv egysege 17.9 millio 
koltseget tett ki; az 1903—1905. evek- 
ben hasznâlatba vett Erzherzog-osztâly 
(Erzherzog Karl. Erzherzog Friedrich, 
Erzherzog Ferdinand Max) hajdnkent 
26.6 milliot emesztett fel; az 1908— 
1910. evre Radeczky-osztâly (Radecz- 
ky, Erzherzog Franz Ferdinand, Zri- 
nyi) 43.5—43.5 millioba keriilt; az 1911 
—1913. evekbol szârmazo Tegetthoff- 
osztâly (Tegetthoff, Viribus unitis, 
Prinz Eugen, Szent-Istvan) hajonkenti 
koltsegosszege 60.5 millio koronâra 
emelke'dett; mig a mostani hadtengere- 
szeti koltsegvetesbe az Ersatz Monarch- 
osztâlvbdl egv hajd 82 millio koronâval 
vetetett ^el.

Ha a vizalatt jâro hajok s a tenger 
felett repiilo bombâkatveto repulo- 
gepek a csatahajok nagvobbra es na- 
gvobbra epitesenek gâtat nem vetnek, 
ugy az 1919. ev mindenesetre meghoz- 
za a 100 millids csatahajo-tipust, mely- 
tol maid nemcsak az ellenfel, de az ado- 
fizeto polgârsâg is mâr elore meltân 
borzad.

A tervezett szerb monitorok.
Szerbia, a legujabb hirek szerint, negv 

monitor epiteset tervezi, mindegyiket 
700 tonna vizeltolâssal. .hârom 12—15 
cm-es tarackkal es ket-hârom 12—15 
cm.-es gyorstiizelo âgyuval.

Bâr ezt a hirt hivatalosan meg nem 
erositettek megw megis meg kell emlite- 
niink, mert az orosz lapok mindgyak- 
rabban fejtegetik, hogy ilven harcegy- 
segeknek mekkora nagy elonye volna a 
Dunân es Szâvân. Es meg kell emlite- 
nunk azert is, mert ha a terv kivitelre 
keriil, akkor a szerb monitorok a mi 
leguiabb, epulofelben levo 7. es 8. szâ- 
mu monitorainkat is feliilmuljâk, mert 
ezeknek csak 536 tonna a vizeltolâsa, 
rajtuk csak hârom 12 cm.-es tarack es 
ket 12 cm.-es gyorstiizeld-ldveg van.

A nagyhatalmak tengereszeinek letszâma 
az 1914. evben.

A tengereszeti budget emelkedesevel 
es a kiilombozo hajo-egysegek evrol- 
evre vald szaporitâsâval termeszetsze- 
riien szaporodott a flottâk szemelyzete- 
nek âllomânya is. Ma mâr az egyes 
tengereszetek tenvleges âllomânya oly 
nagy, hogy beloliik a szârazfdldon 
egesz hadseregek volnânak alakitha- 
tok.

Angliâban; 153,000, Nemetorszâg- 
ban: 75,000. Franciaorszâgan: 65,000, 
Oroszorszâgban: 59,000, Olaszorszâg- 
ban: 35,000, a monarchiâban: 18,000, 
az Egvesult-Âllamokban: 67,000 es Ja- 
pânban 53,000 ember a letszâm.

Dacâra ezeknek a nagv szâmoknak. 
tobb llâamban (kulonosen, ahol nem âl- 
talânos a vedkotelezettseg) hiâny van 
az emberekben. Igv az angol es egye- 
siilt-âllamokbeli tengereszet nagyigya- 
korlatainâl, a tartalek haioegvsegeket 
a legnagvobb erdmegfeszites 'dacâra se 
tudjâk a sziikseges szemelyzettel el- 
lâtni.

Adriatikus.

9 tâlhării hăhoru borzalmai.
A Carnegie bekealapitvdnv bizottsdgd- 

nak jelentese.

Az elso, de kulonosen a mâsodik 
balkâni hâboruban a hadviseld felek re
tries kegvetlenkedeseket kovettek el 
egymâs ellen. A Carnegie bekealapit- 
vâny vâlasztmânya a valosâg felderite- 
se celiâbol ottagu bizottsâgot kiildott 
ki, m.elv a kdvetkezd tagokbol âllott:

Franciaorszâg reszerol J. Godard, 
lyon-i kepviselo, az Egyesiilt-Âllamok 
reszerol Dutton egvetemi tanâr. Anglia 
reszerol Braislford, Nemetorszâg resze- 
rol Schiicking egvetemi tanâr, Orosz- 
orszâg reszerol Milioukow tanâr. a 
Duma tagja, a kadett-pârt elnoke. 
Olvan ferfiak, akiknek becsiilete, sze
melyes integritâsa es szavahihetosege 
ismeretes a vilâg elott.

A bizottsâg jelenteset most âllitotta 
ossze Ruvssen, bordeaux-i egvetemi 
tanâr.

A jelentes szer'int a Balkân-hâboru' 

borzalmai a kozepkor legvadabb iszo- 
nyatossâgaira emlekeztetnek, az elko- 
vetett kegvetlensegek pedig az asszir 
hoditâsok idejere, azokra az idokre, 
amelyekben a hâboru kikeriilhetlen ke- 
gyetlensegeit olyan megtorlo eljârâsok 
kovettek, amelyek a miivelt n^nek hâ- 
boruiban nem fordulnak £16: az idegen 
tdrzsbeli lakossâg rendszeres lemeszâr- 
lâsa, a foglyckkal vald kegyetlenkedes, 
a fel nem fegyverzett lakossâg irtâsa, 
rablâs, gyu.itogatâs. Es ami legtobbszdr 
fordult elo, nok, sebesiilt vagv haldoklo 
fiatal leânyok meggyalâzâsa. E rovid 
szavakbol alig lehet magunknak az el- 
kovetett kegyetlensegekrol tiszta ke- 
pet alkotni; el kellene olvasni az egesz 
jelentest, valamint a szâmos igazold 
Okmânyt, melyek a Ruyssen jelentese- 
nek mellekletei.

A vadâllatias kegvetlenkedeseket le- 
hetetlen a legaljasabb emberi indulatok 
feiszabadulâsâval megmagvarâzni. A 
bizottsâg helyesen ertelmezi az elkdve- 
tett kegvetlensegek lelektani okait, 
amikor a figyelmet arra hiv.ia fel, hogy 
ez a hâboru nem a nemzetek viadala. 
hanem az ur es szolga evszdzados vi- 
szonyânak felforditâsa: a hosszu es 
nyomaszto zsarnoksâg megtorlăsa volt.

Tenyleg, a hâboru kezdeten, a rendes 
csapatok nem igen kegyetlenkedtek, 
de konstatâlni lehetett, hogv a gvozoket 
majdnem mindeniitt a helyszinen osz- 
szeverodott dnkentes bandâk kovettek, 
amelyek biintetlenseguk tudatâban a 
szemelyes vagy nemzetisegi serelmeik 
miatt a legkegyetlenebbul âllottak 
bosszut.

A bizottsâg jelentese szerint Eszak- 
Macedoniâban a gvoztes lakossâg 
szervezte a mohamedânok rendszeres 
tildozeset.

Mâs helyen a lakossâg egvmâst is 
dlddkolte es iildozte, hogv regi egymâs 
irânt tâplâlt haragjânak es bosszu- 
vâgvânak szabad folyâst engedhessen.

Jellegzetes vonâsa a hâborunak. hogv 
minden egyes iitkozet utân a legyozott 
felhez tartozd elemek kivândoroltak, 
mert az elvesztett iitkozetet âltalânos 
remiilet kovette. A menekulok neha azt 
vallottâk a bizottsâgnak, hogv szeme- 
lvesen nem fenyegette oket ugvan sen- 
ki, de meg vannak remiilve a koszâld 
hirektol es felnek az esetleges uldozte- 
testol. A macedon kozsegekben, ahol 
kiildnbozo nemzetisegek a legnagvobb 
gyiilolkddesben elnek egyutt, bârki volt 
is a gyoztes, mindig akadt ecv toredek, 
amelv kedvezo alkalomnak tartotta, 
hogy az evszâzados veszekedest es 
bântalmazâst most megtorolja. Igv tor- 
tent aztân, hogy a hâboru eselyei sze
rint a bolgârok tomegesen gyilkoltâk 
es eliiztek a mohamedânokat es ke- 
sobb, mikor azok megint visszatertek. 
ok irtottâk a bolgârokat.

Termeszetesen a szemelyes gvulol- 
kodesbol eredo beârulâsnak es vâdas- 
kodâsnak is szâmtalan ârtatlan âldoza- 
ta akadt. Kesobb, mikor a csapatok a 
hosszu hâboru fâradalmai es nelkuld- 
zesei folytân elvadultak. râ.iuk is râ- 
ragadt ez a kegyetlenkedesi ha.ilam, 
amely fokeppen abban nyilvânult meg, 



hogv a genfi konvencio hatârozmânyait 
nem respektâltâk.

Onkent felmeriil a kerdes. mennyiben 
felelosek a hatosâgok es parancsnoksa- 
gok az elkovetett kegvetlenkbdesekert. 
Erre a kerdesre nem lehet pontos vâ- 
laszt adni, mert ha az egyes parancs- 
noksâgok adtak is ki rendeletet a ke- 
gyetlenkedesek megsziintetesere, eze- 
ket a rendeleteket csak titokban adtâk 
ki, nehogv az atrocitâsok nyilvânos- 
sâgra keriiljenek.

Mindazâltal a bizcttsâg tdbb esetben 
meg tudta âllapitani a hatosâgok es na- 
rancsnoksagok felelosseget. Igy pl. mi- 
don a bolgârok Serres-ben lemeszarol- 
tâk a tdrokoket; mikor a torok csapa- 
tok visszatertek Thrâciâba es Drinâ- 
polyba: mikor a szerbek eroszakosan 
âtteritettek a bolgârokat Kelet-Macedo- 
niâban; mikor a gdrdgok a bolgâr la- 
kossâgot meszaroltak. A hadviselo fe- 
lek egvike sem âllithatja, hogv a mo
dern hâboru szabâlyait es szokâsait 
csak megkdzelitoen is betartotta volna.

A bizcttsâg jelentesenek otodik feje- 
zete, mely „A hâboru es a nemzetkozi 
,iog“ cimet viseli, a kovetkezd nvilatko- 
zattal kezdodik: A szărazibldi hăboru- 
ra es a sebesiiltekkel valo bănâsmddra 
vonatkozo nemzetkozi jognak nincr 
egyetlen olyan tetele sem, amelyet a 
hadviselo felek mindegyike kisebb vagv 
nagyobb mertekben me? ne sertett vol
na. Pedig ezeket a torvenveket a bal
kâni hadviselo felek a hâgai beke- 
konferenciân elismertek. Mava a mâ- 
scdik hâboru is szerzodesszegessel 
kezdodott, mert a hadviselo felek 
egyike sem akart a sajât maguk el- 
fogadta vâlasztott birosâghoz fordulni. 
Ugv latszik, ho^v az 1899. es 1907-iki 
megegyezesekrol a tisztek nem is tud- 
tak semmit es how soha nem is hal- 
lottak mâsrol, csak a genfi egyezmenv- 
rol, errol is csak homalyosan es ke- 
veset.

A csatatereken szâmtalan sebestiltet 
vertek agvon es tomegesen lottek le 
vagy hagytak ehen veszni a fco-1’—Vo+ 
Tdbb izben konstatâltâk. hogv a bolgâr 
es gorog hadsereg robbano lovedeket 
hasznâlt.

A parlementaire zâszlot tdbb izben 
megsertettek, merenvleteket kovettek 
el az ambulanciâk es a korhâzak el- 
len. melvek pedig a genfi konvencio 
vedelme alatt âllanak!

A balkâni hâboru elesen megvilâgitja 
azt a gydkeres âtvâltozâst, amelyet a 
nagy târsadalmi zavarok eloideznek 
civ emberekben, akik normâlis koriil- 
menvek kdzdtt nem maradnak az ât- 
lagcs erkoilcsi szinvonal alatt. De meg- 
mutat.ia azt is, hogv nem a hâborus 
eszkdzdk, a fegyverek veszes pusztitâ- 
sa az, amirol remsegeket kell meselni, 
hanem a fegyelmezetlen nepek aljas- 
sâva, amelv gyozedelmeskedve idon es 
kulturân. kannibâli borzalmakat varâ- 
zsol ide kdzenv Euro^âba es a husza- 
dik szâzadba.

Pisztolyloves.
Csodâlatos, hogv a pisztolyloves te

ren mennvire elhamarodottak es indo- 
lensek vagvunk. A testi epsegeert aggo- 
do polgârember megelegszik azzal, hogv 
vâsărol egv pisztolvt. megmagvarăztat- 
ia magânak a hasznâlatât es nvugodtan 
beteszi valami asztalfiokba. liven harc- 
keszseggel șzemben nem nehez a beto- 
rdk dolga. Âm ez az indolencia ritkân 
okoz veszedelmet. Sokkal sulvosabb 
eset az, hogv a tisztikar ielentekenv re- 
szenel is hiânvzik a kello gvakorlat. A 
mod pedig. ahogvan tisztieink a pisz- 
tolvlovest iizik. nem harcszerii. Mâr pe
dig else sorban az volna a pisztolvldves 
celja, hogv a fewver tulaidonosât. a 
tisztet. elokeszitse a hâborus fegyver- 
hasznâlat osszes lehetosegeire.

Ldutasitâsunk szerint a pisztolylovo 
felâll a mozdulatlan celtâblâval szem- 
ben. iol megnezni. kenvelmesen eloke- 
sziil, nvugodtan celoz es 16. A polgâri 16- 
veszegvletekben is ez a gvakorlâs mod
ala. Sot ott meg legtdbbszor kiilonleges 
celldvc pisztolvokat is hasznâlnak, me
lvek mindenhez hasonlitanak inkabb, 
csak komolv pisztolyhoz nem.

A pisztolyloves gvakorlâsa iskola le
gven a komolv esetre. Ennek a celnak 
ez a ..pontloves" csak elogvakorlata le
het. melvnel megâllni nem szabad. mert 
kiilonben a pisztolvldves kizârolag 
sporttâ vâlik, melynek nincsen -^orla- 
ti erteke. mert figyelmen kiviil hagvia a 
valosagos kdriilmenveket, melvek kozt 
a komolv pisztolvhasznâlat tortenni fog. 
A pisztoly kozelharceszkoz. melyet em
ber-ember elleni harcban hasznâlunk. a 
legtdbb esetben dnvedelembol. Ilvenkor 
gvorsan kell cselekedni, gondos celzâs- 
ra es nvugodt elsiitesre nines ido. Gvor
san kell leni. nem is egyszer. de tobb- 
szdr egvmâsutân. hogv akkor is harc- 
keptelenne tegviik a tamadot. ha celt te- 
vesztett volna az elso gclvo, vagv nem 
ert volna nemesebb reszeket. Kemeny 
ellenfelnel, minok pl. a balkâni nepek, 
gvakran nem is eleg egy kis kaliberli 
pisztolvgolvo. A tâmadok vegtil meg 
tdbben is lehetnek.

De ez meg nem minden. Szâmolni kell 
azzal is, hogv a tâmadâs rendszerint 
meglepetesszeriien tortenik. a mikor 
egyreszt nem vaovunk arra elkesziilve, 
â pisztolv tehât meg tokiâban pihen, 
mâsreszt pedig az izgatottsâg s a koz- 
vetlen veszelv erzese csokkenti higgadt- 
sâgunkat.

A komolv pisztolvlovest eszerint a 
meglepetes erzese, meg a gvors cselek- 
ves sziiksegessege iellemzik. A gvakor- 
Jast igy ezen az alapon kell folvtatni.

A gvakorlati ertekii pisztolyloves elso 
alapfeltetele. melvet kiildndsen a polgâri 
Idveszegyleteknek kellene inegszivlel- 
niok, hogv a komolv. hasznâlati pisz- 
tollval loiunk. Ezt nem lesz nehez meg- 
valositani.

A mâsodik alapfeltetel a sok gyakcr- 
lat. Ez szorosan osszefiigg a rendelke- 
zesre allo loszerrel. A modern piszto- 
lvok loszere igen drâga s a katonai eles- 
loszerilletmenv igen csekelv (evi 10— 
30 tbltenyl). Az eles loszer ezenfeliil

csak telies biztonsagot nvujto Ibvoldek- 
ben hasznâlhatb. ilvenek pedig nem min- 
deniitt âllnak rendelkezesre. Celszerii 
lenne tehât olcso potloszert kesziteni. A 
nemet pisztolyldvok pl. az igen elterjedt 
s cellovesre igen alkalmas nemet hadse- 
regpisztolvboh a Pprabellumbol sajât- 
keszitesii lcszert lonek. melv ujitett hii- 
velvekbol. gvenge loportdltetbdl es 
gdmbdlvii olomgolyobol all.

A fenti ket kovetelmenv teliesitese 
utân megkezdhetiiik a pisztolvlovest 
olvan feltetelek mellett, melvek megkb- 
zelitik a valosâgot.

Nem lehet feladatunk. hogy a pisz- 
tolvlovesre utasitâst szerkessziink s a 
gvakorlâs osszes fokozatait leirjuk. Csak 
a vegcelt akariuk egv oeldâval megvilâ- 
gitani. A lovotokba rejtett pisztollval 
lep a loâllâsba. Celtâbla nem latszik. 
Meglepetesszeriien megjelenik 15 lepes- 
re egv felalakceltâbla, egvidejiileg fel- 
balrol 50 lepesre egv mozgo, szembefu- 
16 alak. A lovo kirantia a pisztolvt s 
gvors egvmâsutânban igvekszik eltalâl- 
ni mindket alakot, melvek talalat eseten 
eldiilnek. Kiildndsen erdekes es terme- 
szethii ieleneteket lehetne mozgdfeny- 
kep celtâblâkkal âbrâzolni, melyekrdl 
mas helyen szolunk. Nagyon hasznos 
volna tovâbbâ a hadsereg tisztikarâban 
is folvtatni azokat a gvakorlatokat, ame- 
Iveket a Magyar Pisztolv Club pâr ev 
elott nagv sikerrel kezdett meg a Devil- 
lers-rendszerii pisztolvokkal. A harc- 
szeriiseg legtokelettsebb illuzioiat az 
ilyen pisztely-ass-k keltenek a reszt- 
vevokben. Aki ilven s ehhez hasonlo 16- 
gvakorlatoknâl iol megfelel, az pisztoly- 
ldvo. aki bizhatik fegyvereben.

Az ilven gvakorlatok egyuttal talan 
tisztâzni fogiâk a pisztolvtokok kerdeset 
is. A ielenlegi legmentesen. szcrosan 
zârt tâskâk csak a tâmado iavâra van- 
nak. A pisztolvoknak szerintiink nincsen 
mâs celja, minthogv a pisztolvt kenyel- 
mesen hordhassuk s el ne veszithessiik. 
Minden, ami ezen tul van. csak a pisz
tolv hasznâlhatosâgânak kârâra lehet. 
Eso es por ellen ep olv felesleges a 
pisztolvt vedeni. mint a puskat.

Tisztieink pisztolyloveset illetoleg 
meg egv kdriilmenvt kell felemiiteni: A 
lovest lohâtrol. Ilvesmi a lovas fegvver- 
nemeknel ugvan elo van irva. de nvilt 
titok, hogv a legritkâbb esetben gyako- 
roliâk. egvszeriien azon okbol, mert a 
lovak nem tiirik. Enelkiil pe'dig a 
lovas tiszt pisztolvhasznâlata illuzorius- 
ș âvâlik. Nem hissziik. hovv kiilonos ne- 
hezseggel iarna, a lovakat arra szoktat- 
ni, hogv hâtukrol tiiriek a lovest. Tehât 
meg kell kiserteni, a cel erdekeben.

Ilven elvek szerint gvakorolva. a p:sz- 
tolydoves az lesz, aminek ennie kell: 
elogvakorlat a komolv esetre s emelleti 
kellemes. vâltozatos sport. Haladiunk 
ebben is!

Lapunk az âllamvasutak 
pălyaudvarain es minden 
nagyobb dohânytozsdeben 
kaphato. — Mutatvâny- 
szâmot kivânatra minden- 
kinek szivesen kuldtink.



Mozgofenyhep celtablah.
A kozvelemănyt reg izgatja az a 

kerdes, hogv a ,,mozi“ szorakoztato in- 
tezmenve komoly tenvezo lehet-e a 
nepszerii oktatâs, a tudomânvok ter- 
jesztese es a termeszettudomânvos 
kiserletek teren. Erre a kerdesre a ko- 
zelmult idok komoly es csodâlatramelto 
vâlaszt adtak. Mozgâfenvkepfolvetelek 
kesziiltek ewes szervek miikodeserol, 
a novenyek tâplâlkozâsârol, repiilo pus- 
kagolvokrol. miikodesben levo automa- 
tikus fegyverekrol. Igv a nepszerii mozi 
nemcsak a tudomânyt kedveltette meg, 
fianem a komoly kiserletek jelentos te- 
nyezoje lett. A mozgofenykep felhasz- 
nâlâsânak legujabb modja a mozgofeny- 
kep-celtabla.

Az eszme az elso pillanatra megvesz- 
tegeto. Meglehetosen ismeretes, hogv a 
celloves gvakorlâsânâl mindig nehez- 
seggel jart a mozgo celok termeszethii 
utânzâsa. A katonasâg ilyen celra sine- 
ken, vagy szântalpakon vagv droton 
mozgo alakokat hasznâl. melyeket kezi- 
ero, lovak, kivetelesen gepero, vagv a 
celtâbla sajât sulya mozgat a kivânt 
irânvban. Az ilyejL berendezesek elegge 
nehezkesek, nem is miikodnek mindig 
kifogâstalanul s amellett meglehetosen 
sablonosak, mert az egyszer megepitett 
pâlvât nem konnyii modositani. Kiilonos 
nehezseggel jar repiilogepeket âbrâzolo 
cdltâblâkat kesziteni. Erre a celra jelen- 
leg droton mozgatott mcdeleket, torpe- 
donaszâdok s gepkocsik âltal vontatott 
sârkănyokat hasznâlnak, melvek azon
ban a valosâgtol meglehetos tâvol ?11- 
nak.

A mozgofenykep celtâblâk legna- 
gyobb elonye a celtâblâk gazdag vâl- 
tozatossâga. Egesz jeleneteket lejât- 
szathatunk a lovo elott, e mellett a kep- 
nek nincsen meg a szokâsos celtâbla 
jellege, hanem magât az eletet âbrâ- 
zolja. Az eddig hasznâlatos harcszerii 
celtâbla berendezesekkel szemben meg 
az a nagy elonye is megvan, hogv a 
lovo nem lehet elore tisztâban a celok- 
kal s igv a meglepetes is hozzâjârul a 
pszihikai valoszeriiseghez es a loves 
harcszeriisegehez.

Ezt a fenyes perspektivât persze a 
technika sem tudja teljes mertekben 
megvalositani. Az elso akadâlv a kor- 
lâtolt vetito tâvolsâg. Igaz ugyan, hogy 
a kep a tâvlat segelvevel egeszen ter- 
meszethiien âbrâzolhat a kep valodi tâ- 
volsâvnâl tâvolabb lejâtszodo jelenete
ket is, de a fegyvernek a tâvolsâgokkal 
egyiitt novekvo szorâsa nem jut er- 
vdnvre s igv a viszonv a lovo es a cel
tâbla kozott nem felel meg a tenyleges 
helyzetnek. Az ilyen celtâblâk tehât 
csak gvutacslovesre alkalmasak, hoi 
mâr eddig is kisebbitett celokat hasz- 
nâltak.

A mâsodik hâtrânyos koriilmenv az. 
hogv a vetites egyelore csak zârt es 
elsotitett helyisegben lehetseges. A 
napvilâgnâl valo vetitessel kiserletez- 
nek ugyan, de egyelore nem tudtak 
jelentosebb sikereket elemi.

A harmadik hâtrâny a vetitofeliilet 
korlâtlot nagysâga. Erne hâtrânyoktol a 
mozgofenykep celtâblâk nem szabadul- 
hatnak teljesen. bar nemi javitâsra 
minden bizonnval szâmithatunk. Az 
egyediili feladat, amit a technika eddig 
sikeresen megoldott, a talâlat jelzese 
a kepen, melv tobbfele modon is el- 
erheto.

A legegyszeriibb mod az, hogv a ke
pet a vâszon pontosan meghatârozott 
helyere vetitik s igy a kep helyet a 
vâsznon mâr elore megjelolhetik. A ta- 
lâlatok megâllapitâsa ilyen modon per
sze csak utolag tdrtenhet. Ez az eljâ- 
râs persze csak egyszerii s korlâtolt 
szâmu jelenetre alkalmazhato.

A mâsodik mod abbol all, hogy a 
vetito-vâszon mogott ugvapolv nagy- 
sâgu kemenv papirszalag mozog. 
ugvanolyan sebesseggel, mint a kep. A! 
papir mogott fenyforrâst helveznek el, 
melvet azonban az emlitett papirszalag 
eltakar. Amint a golvo âtiiti a vetito- a„, 

mogotte tokopenv aluminium csoven es bordâin 
ât. melvek viszont a fegyvercso meleget, 
mivel az aluminium sokkal jobb hove- 
zeto. mint az acel, felveszik.

A rendes tiizelesi gvorsasâg percen- 
kent 400 loves, de fckozhato 750 lovesig 
is.

Az elso lovokiserleteknel a lovesz, ki- 
nek ezuttal elso izben volt ilven puska a 
kezeben, Burgess-Wr^ht biplânrol, 300 
meter magassâgbol. 70 kilometer orân- 
kenti sebesseg mellett 12 negvzetmeter 
nagvsâgu foldon fekvo celtâblâra 40 16- 
v'esbol 5 talâlatot. 260 meter magassâg
bol pedig 90 kilometer drânkenti sebes
seg mellett hascnlo nagvsâgu, de hosz- 
szukâs celtâblâra. 50 lovedekbol 45 ta
lâlatot ert el.termeszetesen nem elegendo. 

vagv a fegyvert kell a kepet 
gcppel osszekotni, vagv a 

megâllitâsât a golyora magâra 
Legutobb

vâsznat es egyidejiileg a 
mozgo papirszalagot is, akkor a golyo 
furta nyilâson ât felcsillan az emlitett 
fenv s ezzel lâthatovâ teszi a talâ- 
latot. Ennek a modszernek legnagvobb 
hâtrânya az, hogv a talâlat csak egy 
pillanatra lâthato, t. i. addig, amig a 
mozgo papirszalagban es a vâszonban 
okozott golyolyukak egvmâst fedik. 
Ez a rdvid ido nem mindig elegendo 
a talâlat ketsegtelen megâllapitâsâra.

A harmadik, elso tekintetre legegy- 
szeriibb mod az, hogv a loves pillana- 
tâban a kep megâll es igy a talâlat 
konstatâlhato. A nehezseg itt abban 
rejlik, hogv a kep tenyleg pontosan a 
loves pillanatâban âlljon meg. Kezi ero 
erre 
Ezert 
mozgato 
gep 
bizni. Legutobb egy amerikai sport- 
. telepen ugy oldottâk meg ezt a ker- 
dest, hogy a loves okozta leghullâmo- 
kat felfogtâk egv mikrofonnal s en
nek segelvevel vittek ât a sziikseges 
impulzust a vetitogepre.

A dolgok jelenlegi âllâsâban a mozgo- 
fenykep-celtâblâk nem kepesek az ed- 
digi celtâbla berendezeseket minden 
esetben potolni. Ha azonban sikeriil az 
egyelore meg meglehetosen koltseges 
es kenyes berendezest tokeletesbiteni, 
akkor a mozgofenykep-celtâblâk igen 
alkalmasak lesznek a gyutacs- es pisz- 
tolyloves celjaira. Valoszinu az is, hogv 
az ilven celok termeszethiisege s vâlto- 
zatossâga elsosorban a ldveszet irânti 
kedvet fogja fokozni.

Onmiikbdb ouska legiiâromiivek szâ- 
mâra.

Lewis amerikai ezredes gâznyomâsu 
dnmiikddo puskât talâlt fel. melv hatâsâ- 
ban a geppuskât megkdzeliti, kiilso kiâl- 
litâsâban azonban kezi lofegvvernek ne-

vezheto, melvet egv ember puska mod- 
jâra kezelhet.

A fegvver rendkivul egyszerii ugy al- 
katreszeinek csekelv szâmânâl. mint 
azok kivitelenel fogva; leghiitessel van 
ellâtva; gyors szetszedese es dsszerakâ- 
sa szerszâm nelkiil eszkozolheto, hâtlo- 
kesi energiâia a szerkezet miikddesbe 
hozatalânâl teljesen felemesztodik. sulva 
12 kilogramm. Mindezek az adatck lehe- 
tove teszik. hogv repiilogepbol is konv- 
nyen kezeljek.

A toltenvtâr koralaku lapos doboz, 
melvben 25 tdltenv sugâralakulag. he- 
gvevel a kozep fele van elhelvezve. Su
lva tdltenvekkel haromnegyed kilogr.

A leghiites alâbbi keresztmeiszet sze- 
rint:

aluminium cso 
aluminium bordah

8 cm
_______y

■~—>7mm vastag ace/cso 
'''ifegyvercsd

A toltenvkiveto szerkezet kozvetleniil 
loves utân hideg levegot nyom a hii-

T.

Repiildgepek a tiizerseg szolgălatăban.
Ugy mint Franciaorszâgban, Olaszor- 

szâgban is ât fogjâk alakitani a hadi re- 
piilogepeket tiizersegi eelokra. Fokozato- 
san odatorekednek, hogy minden tiizer- 
ezrednek legyen egy repiilogeposztâlya. 
Az elso ilyen repiilogeposztâlyt a modenai 
nehez tiizerezred kapja.

ELOFIZETES1 FELHIVÂS
A ,,KUIiigy — Hadiigy**  hetilap, megje- 

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

Szerkeszti: piskârkosi Szilăgyi Lajos 
dr., cs. es kir. kamarăs, a vezerkamâl beosztva 
volt nyug. szâzados.

Elofizetesi ara : egesz evre : 16 korona. Egyes 
szâm ara 30 filler. Budapesten a fobb utcăkon 
es tereken az fisszes dohânytozsdekben es az Osszes 
konyvkereskedesekben kaphato. Videken a do- 
hânyktllOnlegessegi tozsdek es a pălyaudvarokon 
az Altalanos beszerzesi r. t ârusitjâk.

Szerkesztdseg es kiadohivatal: Budapest, Vlll., 
Nepszinhaz-utca 16. szâm, hova a lap szellemi 6s 
anyagi reszet illeto minden kâzlemeny kuldendo 

Budapest, 1914. mâjus hd.
A „Kaltlgy — Hadtigy" kiadohivatala.



Ellensegeink lâzas kesziilodese.
Szentpetervârrol hivatalosan jelentik, 

hogy folyo ev oszen az dsszes katonai 
keriiletekben (kiveve a kasani kertiletet) 
a gyalogsâg, tiizerseg es muszaki csapa- 
tok âllomânyâbol az 1907., 1908. es 1909. 
tartalekevfolyamokat hat heti fegyver- 
gyakorlatra hivjâk be.

A hârom tartalekevfolyam • kereken 
900,000 embert tesz ki es bevonulâsakor 
az orosz hadsereg a hadiletsizâmot is meg- 
kdzeliti.

Automcbiltanfolyam csendoroknek.
firdekes ujitâs, hogy az osfctrâk 1. sz. 

csendorkeriileti parancsnoksâg automobil- 
vezetoi tanfolyamot letesitett cesndorok re
szere. Ha a kozbiztonsâg ore, a csendor ert 
a gepkocsi kezlesehez, az annyira hasznos, 
megbecsiilhetetlen es a szolgâlat erdeke
ben valo, hogy az osztrâk parancsnoksâg 
ujitâsât kovetendo peldânak tartjuk.

A fbzocseszek a honvedsegnel.
A folyo evi 22. szâmu honvedsegi „Ren- 

deleti Kozlony“-ben kdzzetett 171885/7. 
szâmu korendelettel, a honvedsegnel eddig 
hasznâlatban volt evocseszek es kii- 
ldnfele evi mintâju fozoedenyek he- 
lyett, az egy ember reszere valo f o zo
os e s z e k e t r e n d s z e r e s i t[e 11 q k. 
Az uj fozocseszet celszerii ujitâsnak kell 
tekinteniink lapos formâja, kdnnyii mâlhâ- 
zâsa es egyseges volta miatt. De praktikus 
hasznât meg az is emeli, hogy ugy fozes- 
re, mint etkezesre egyformân hasznâlhato. 
Mig a regi rendszerii fozoedennyel csak 
minden mâsodik ember volt ellâtva, addig 
az uj fozocseszet, rendfokozatra valo te- 
kintet nelkiil, minden ember reszere rend- 
szeresitettek. Igy hâboruban, vagy beke- 
gyakorlatokon nem fog nehezsegeket okoz- 
ni egyes kikiilonitett emberek, vagy jâr- 
orok elelmezese.

Vizsgâlat a nowytargi robbanâs iigyeben.
A Nowytarg melletti tiizersegi loteren 

a mult heten sulyos szerencsetlenseg tor
tent, melynek okât jo ideig senkise tudta. 
A robbanâs koriilmenyeit azdta bizottsâgi- 
lag vizsgâltâk es megâllapitottâk, hogy a 
hiba nem a loveganyagban vagy a lopor 
minosegeben rejlett, hanem a robbanâst 
egyediil es kizârolag a idvegirânyzo okozta

Kinevezesek a honvedeimi miniszterium- 
ban. A m. kir. honvedeimi miniszter dr. 
Nicora Lâszlo miniszteri segedtitkârt mi- 
niszteri titkârrâ, dr. Nagybegânyi Farkas 
Imre miniszteri fogalmazot miniszteri se- 
gedtitkârrâ. dr, Zendi, Nagy es Kiskâlnai 
Kâlnay Miklos miniszteri segedfogalmazot 
miniszteri fogalmazovâ, dr. Al-Torjai Al- 
torjay Sândor fizetes'nelkiili miniszteri se
gedfogalmazot valdsâgos miniszteri seged- 
fogalmazovâ. Bânyay Bela miniszteri jro- 

dafotisztet es Nagy Samu miniszteri iro- 
datisztet, miniszteri segedhivatali igazga- 
tokkâ, Kozâk Andrâs miniszteri irodatisz- 
tet miniszteri irodafotisztte, Becker Mâ- 
tyâs es Kovâri Henrik miniszteri irodase- 
gedtiszteket miniszteri irodatisztekke, ve- 
giil Wachter Miklos. Horvâth Mihâly es 
Pâsztor Jdzsef igenviogosultsâgi igazol- 
vânnyal ellâtot honved ormestereket mi- 
nszteri irodasegedtisztekke nevezte kJ.

A honvedeimi miniszter elrendelte a cs. 
es kir. hadugvminiszterrel egyetertoleg 
Ietrejdtt megâllapodâs ertelmeben, hogy 
azoknak az egyevi onk. orvosnovendekek- 
nek, akik az 1914. evi jul. 1-e, illetoleg ju- 
nius 16-ika eldtt ujoncâllitâs vagy feliil- 
vizsgâlat ut.iân besoroztattak. kerelmiikre 
megengedheto, hogy a hârom havi arcvo- 
-nalbeli tenvleges szolgâlatot meg a folyo 
evben teljesithessek. Az ilv egvevi onken- 
tes orvosnovendekek aszerint. amint a 
kozos haderobe. vagy a honvedsegbe valo 
beosztâsukat kivâniâk, feltetelesen az elso 
sorban vâlasztott kozos hadseregbeli. ille
toleg honved csapattesthez osztandok be, 
csapattestenkenti vegleges beosztâsuk a 
vedtorvenvi utasitâs I. resze 88. szakaszâ- 
nak 6. pontja A—E. bekezdeseiben foglalt 
rendelkezesek alkalmazâsa mellett tortenik.

Az egvevi onkenteseknek a kozos had- 
ero es a honvedseg kozott — a yedtorvenyt 
utasitâs 1. resze 142. szakaszâban foglalt 
rendelkezesek ertelmeben — valo felosz- 
tâsa alkalmâval az ilyen egyevi onkentes 
orvosnovendekek a fegyveres eronek ab
ba a reszebe osztandok be. amelybe valo 
beosztâsukat kertek es amelybe feltetele
sen beosztottâk dket. A beosztâsnâl a ved- 
torvenyi utasitâs I. resze 141. szakaszânak 
6. pontja mâsodik bekezdeseben eloirt el- 
jârâst kell alkalmazni.

A kerdes vegleges szabâlyozâsa irânt a 
vedtorvenvi utasitâs I. reszehez kiadando
II. helyesbitesi tâblâzatban tortenik intez- 
kedes.

Bănatpenzek es ovadekok kiszolgâltatâsâ- 
nak egyszeriisitese.

A honved nevelo- es kepzointezetek, a 
honved kdzponti ruhatâr, fegyvertâr. a 
honved elelmezo-raktâr, a kdzponti âgy- 
raktâr es gdzmosointezet gazdasâgi hiva- 
talait, valamint a vârpalotai erdeszeti es 
gazdasâgi bizottsâgot az iigykezeles egy- 
szeriisitese celjâbol felhatalmazta a hon
vedeimi miniszter, hogy saiât hatâskoriik- 
ben intezkedhessenek dtezer koronât meg 
nem halado, leteti kdnyviikben nyilvântar- 
tott es valamely âllampenztârban vagy 
adohivatalban kezelt bănatpenzek es ova- 
dekok kiszolgâltatâsa irânt.

Lotâpadagszatiâlyozâs.
A gyalogsâgi geppuskâs osztagok lovai- 

nak es mâlhâsâllatainak napi lotâp illetekei 
januâr 1-tol mârcius ho vegeig es november 
1-tol december ho vegeig 2500 grammban 
âllapitotta meg a hadvezetoseg.

A gyalogsâgi szâzadlovoszervivo mâl- 
hâsâllatok zabilleteke napi 3360, szenaille- 
teke 4500 grammban lett megâllapitva.

Bard Fejervâry ezredenek uj megjeldlese.
A cs. es kir. 46. gyalogezred tulajdono- 

sa eddig bâro Fejervâry Geza gyalogsâgi 
tâbornok volt.

Halâlâval, O cs. es kir. Felsege legfel- 
sobb rendelkezese folytân a 46. gyalogez- 
redet a tovâbbi intezkedesig nev nelkiil — 
csupân szâmmal — jelolik.

Zubovlts Fedor.
A „Pești Hirlap" irja: Zubovits Fedor hu- 

szârszâzadosnak Krobatin hadiigyminisz- 
ter koszdnetet es elismereset fejezte ki az 
Albâniâban ’seerzett tapasztalatairol tett 
kimerito jelenteseert. — Ițt emlitjiik meg, 
hogy 6 felsege katonai kabinetirodâja a 
mult evben ugyancsak koszdnetet es elis
mereset nyilvânitotta Zubovits szâzado^- 
nak a tripoliszi harcterrol annakidejen ki - 
dott szakszerii jelenteSeiert.

Hidâsz felszăzldali Samac-ban. Sar tc- 
ban. ahol a Bosna a Szâvâba torkollik ,ii- 
dâsz felzâszloaljat allitanak fel.

Iskola egyenrangusitâs.
A hadvezetoseg rendelkezese folytân a 

djakovoi felsobb nepiskola 5—8. osztâlyai- 
nak elvegzese a cs. es kir. hadsereg, vala
mint a m. kir. honvedseg nevelo- es kep- 
zointezeteibe valo felvetelhez megkivânt 
eloismeretek tekinteteben a nyilvânos ko- 
zepiskolâk negy also osztâlyainak elveg- 
zesevel egyenrangunak tekintendo.

Altisztkepzes az elelmezesi csapatoknăl.
1915 januâr 1-tol kezdve uj szabâlyok 

hatârozzâk meg az elelmeizesi csapatok 
altisztkepzeset. Az elso altisztte valo ki- 
kepzes elelmezoaltiszt-kepzo iskolâkban 
tortenik. Ebben az iskolâban, amely âpri- 
lis elsejen kezdodik es augusztus vegeig 
tart, elso tenyleges eviiket szolgâlo elel
mezesi katonâkat vezenyelnek. A tanterv 
âltalânossâgban olyan lesz, mint eddig 
volt, csupân egy uj tantârgy lesiz: Qazdâ- 
szat-kezelesi szolgâlat az alosztâlynâl. 
Az elmeleeti tanfolyam elvegzesee utân a 
hallgatokat kivezenylik a csapatgyakorla- 
tokra felâllitando ideiglenes elelmezesi 
intezetekhez es a csapatgyakorlatok ve- 
geztevel ismet bevonulnak elelmezesi rak- 
târaikhoz. Azokat, akik „kivâloan meg- 
felelo“ osztâlyzatot kaptak, tizedesekke, a 
,,megfelelo“ osztâlyzatuakat orvezetdkke 
leptetik elo. Tizedesek es tenyleges tize- 
deseket, akik a tenyleges szolgâlat folyta- 
tâsâra onkent jelentkeznek, az drmester- 
iskolâba vezenylik, amely januâr 7-en kez- 
dodik es mârcius vegeig tart.

Uj szolgălati kdnyv.
Az N—E szolgălati konyv: „Qyogyszer- 

ârszabâs a cs. es kir. hadsereg szâmâra, 
ervenyes 1914 mâjus l-tol“ cimmel konyv- 
ârusi forgalomba keriilt. Katonai âra 15, 
bolti âra 20 filler.

Onktpziilioroli a hadaprodisholăban.
A magyar ujsâgolvasokozonseg âl

talânossâgban ket reszre oszlik. Az 
egyik csak politikât es borzetudositâst 
olvas, a mâsik csak a napihirekkel es a 
szinhâzi rovattal torodik. Torvenyszeki 
rovatot csak a .iogâsz, sportot csak a 
sportember es katonai hireket, ujdonsâ- 
gokat, vagy plâne onâllo katonai cikket 
csak a katona olvas. Nehez volna ezen 
a helyen râvilâgitani azokra a melyre- 
hato tomeglelektani es szociâlis okokra, 
amelyek tâtongo iirt szakitanak a pol- 
gârsâg es katonasâg egymâsbol ki- 
nott, minden egeszseges /târsa'da- 



lom kebeleben osszetartozo torne- 
gei kdre. De râ kell mutatnunk arra a 
sajnalatos kiilonbsegre, amelv folenk 
helyezi e tekintetben Europa legtobb 
nepet. A francia rajongva beszel gloire- 
al beragyogott hadseregerol, a nemet 
ember erdeklddesenek kozeppont.iaban 
all a fegyveres ero. Sot a nemetek meg- 
lepo modon erdeklodnek a mi hadsere- 
s ink szervezete irânt is. A szovetseges 
h dsereg erdekli a nemet polgârt. Ez- 
zt szemben a magyar polgârsâg saj- 
nâ tos modon indolens meg a magyar 
ho 'edseggel szemben is. A kozos had- 
ser vroi pedig hallani sem akar.

Hogvan lehetne legjobban, a legtobb 
sikerrel kiemelkecni ebbol a beteges es 
kâros helyzetbol? Azt hissziik, a hadse
reg, a katonai elet es a katonai iigvek 
neDszeriisitese teren hasznos szolgâla- 
tot tehetne egv fiatal magyar tisztekbol 
alakulo iroi garda, amelv a kardot har- 
mcniâban tudnâ tartani a tollal. Ezt az 
iroi gțirdât mârol-holnapra megterem- 
teni nem lehet. A fiatal tiszt vagy bâtor- 
talan, vagy nincsen meg az iroi keszse- 
ge. vagy vall.iuk be oszinten — az 
iskolapadbol kiszabadulva az elet oro- 
meit akar.ia elvezni szabad ide.ieben. 
Oregebb tisztek? A csalâdi gondok visz- 
szatartjăk dket attol, hogv a szolgâla- 
ton es a magâniigyeken kiviil meg iro- 
dalommal is foglalkozzanak. Irodalom- 
mal, amelynek elo formai, keszsege es 
celjai idegenek elottiik, mert nem neve- 
lodtek râ egyikre sem. Nevelni kell hat 
a jovo tiszti generâciokat arra, hogy 
iroi tollukkal szolgâlhassâk a hadsereg 
es polgârsâg kozos erdekeit es belekap- 
csoljâk hivatâsukat az egyetemes em- 
beri erdeklodesbe.

Az iroi gârda megteremtesere elso
sorban a katonai nevelointezetek hiva- 
tottak. Az if.iu tiszti sarjadek kozott na- 
gyon sok iroi tehetseg van, amelyi el- 
kallodik, mert nines, aki folfedezze. 
Legalkalmasabb modja volna a kezdes- 
nek az. ha onkepzokordket alakitanâ- 
nak, mint a kozepiskolâkban. Ez az on- 
kepzokor egv kivâlo tiszt, lehetoleg iro- 
dalomtanâr vezetese alatt miikodne. A 
tanâri karbol pedig alakulna egv bizott- 
sâg, mely alapos megfontolâs utân pâ- 
lyakerdeseket tiizne ki. kiilonosen ka
tonai tudomânyok es az âltalânos mii- 
veltseg kdrebol. Ebben a bizottsâgban 
minden szak kepviselve lenne (pl.: 16- 
iigy, tereptan, hadseregszervezesl Ez 
a bizottsâg birâlnâ meg a beerkezo pâ- 
lyamiiveket es dontene a dijak adomâ- 
nyozâsâban, Mivel pedig nem lehet azt 
kivânni a tanâri kartol, hogv szabad ide- 
jet irodalmi zsengek tanulmânvozâsâval 
toltse, hetenkent egyszer onkepzokori 
gviilest kellene osszehivni. amelyen 
minden szerzo maga adnâ elo miivet. 
Ez azert is elonyos volna, mert igv az 
illeto akademikus, vagy hadaprodnd- 
vendek megszoknâ a nyilvânossâg elott 
valo szerepiest, a hallgatosâ" elotti be- 
szedet, amire a csapatnâl igen nagy 
sziiksege lesz. Ezek a felolvasogyiilesek 
igy kettos pedagogiai celt szolgâlnânak. 
Fejlesztenek a tiszti sarjadek onkritikâ- 
jât, irodalmi kepessegeit — es kitiino 

eloadokat nevelnenek a legenvsegi is- 
kolâk szâmâra.

A dijak megvâlasztâsa nagyion fontos. 
Nagyobb munkât peldâul egy kis fciil- 
fdldi tanulmânyut koltsegeivel kellene 
jutalmazni. Ezek a kilâtâsok nagyban 
emelnek a pâlyâzok munkakedvet. Az 
adatgyiijtes nehez, kritikât es kitarto 
szorgalmat igenylo munkâja pedig 
emelne a fiatal ndvendek âltalânos tu- 
dâsât, szelesbitene letkoret, megmu- 
tatnâ neki az onkepzes fâradsâgos ut- 
jait es hozzâszoktatnâ a leendo fiatal 
tisztet ahhoz, hogv szolgâlaton kiviil is 
egyre kepezze es miivelje magât.

Mi ezt a mddot vâzoltuk, mert ezt 
tartjuk leginkâbb celravezetonek. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogv mâs mod 
ne volna helyes. Az eszkozdk lehetnek 
ezerfelek, ha egv cel lelkes szolgâlatâ- 
ban hasznâliâk dket. Adiunk modot a 
katcnaiskolâk ifjusâgainak a munkâra, 
ebressziik fel ambiciojât es a magyar 
katonai irodalom fejlodesnek indul. szol- 
gâlva a hadero nepszeriisiteset es a had- 
ero tagiainak magasabb miiveltseget.

Kdldor Bruno
cs. es kir. vârtiizer hadnagy.

A hadseregvivotorna Budapesten.
Mâjus 24-tol 27-ig tartott a IX. hadse

regvivotorna, melyet a cs. es kir. vivo es 
tornatanârkepzo intezet az iden Budapes
ten a tiszti kaszino termeiben rendezett.

Amennyire orommel konstatâltuk, hogy 
a versenyre 277 nevezes tortent, ep oly 
megiitkozessel eszleltiik. hogy ez a nagy- 
jelentosegii sportesemeny kizârâlag ,,b,e- 
161 a râcson“ jâtszodott le. Ha van valamr, 
amit titkolni nines okunk es amire mel- 
liinket verve buszken hivatkozhatunk, 
ugy a magyar vivo sport az, melyben az 
osszes nemzetek kozott epen a magyare az 
elsd hely. Nyilvân az iigyetlen rendezes- 
nek tudhatjuk tehât be azt, hogy a sajto 
a versenyrol csak ugy ertesiilt. mintha 
valamelyik budapesti vivo klub tartotta 
volna hâzi versenyet; s a kello reklâm hiâ- 
nya okozhatta, hogy a fovâros kozonse- 
genek zome halvâny sejtelemmel sem birt a 
felol, hogy a monarkia fegyveres erejenek 
legjobb vivoi a tiszti kaszinoban tartjâk 
viadalukat.

Sziiksegesnek tartanânk ez okbol, hogy 
a hadseregvivotorna rendezese hozzaertd 
kezekbe helyeztessek, annak nagy jelen- 
tosege megfelelo intezkedesekkel ugy a 
napisajtoban, mint a katonai szaklapokban 
kelloleg kidomborittassek, hogy beldie a 
hadsereg erdekeit is annyira elosegito or- 
szâgos testnevelesi mozgalom is hasznos 
tâpot nyerhessen.

Az eredmeny a kovetkezo:
I. c s o p o r t. Vivomesteri oklevellel bi

ro olyan tisztek, kik hadseregvivotornâ- 
kon mâr gydztek. Aranyermet kaptak: 

Vivotdrvivasert: Verderber fohad- 
nâgy, Klettlinger szâzados, Zaffauk szâ'za- 
dos, Nikitsch fbhadnagy. Kardvivăs- 
ert: Vdrderber fohadnagy, Klettlinger 
szâzados, Zaffauk szâzados, Golling fohad
nagy, Honig fohadnagy.

II. c s o p o r t. Vivomesteri oklevellel bi
rd egyeb tisztek. Aranyermet nyertek: V i- 
votorvivâsert: Qolling, Schonpflug 
es Hladjk fdhadnagyok. Kardvivâs- 
ert: Dittrich alhadbiztos, Schonpflug fo
hadnagy, Peschke szâzados, Hladjk, Maa 
es Mossl fdhadnagyok.

III. csoport: A nem vivomester kato- 
natisztek. Aranyermet kaptak: V i v 6 t 6 r- 
vivâsert: Funtan, Cavallar, Olâh es 
Dâvid fdhadnagyok. Kardvjvâsert; 
Bogen fohadnagy, Trsztyânszky hadnagy, 
Becker, Hauler, Râdy, Pâl es Olâh idhad- 
nagyok.

IV. csoport. A katonai vivomesterek 
âllomânyâba tartozo vivomesterek. Arany
ermet kaptak: Vivotorvivâsert: 
Jurschina, Borsody, Sekanina, Dvorâk, 
Linnemann vivomesterek. Kardvivâs- 
ert: Jurschina. Borsody, Sekanina, Groh 
es Linnemann vivomesterek.

V. csoport. A torna es vivo segedok- 
tato altisztek. Aranyermet kaptak: Vf- 
votorvivâsert: Losert. Uschan, Kran- 
cic es Geller ormesterek. Kardvivâs- 
ert: Geller, Schloszer, Uschan, Leder es 
Losert ormesterek.

A kiosztâsra keriilt 81 tiszteletdijbol 0 
Felsege tiszteletdijait Verderber fohadnagy 
es Peschke szâzados nyertek el.

Dijloveszet.
A bekesvârmegyei katonai lovesztan- 

folyamok dijloveszete a mult heten folyt 
le Bekesgyulân a katonai elemi lovoteren.

A Bekesmegye kozonsege âltal felajân- 
lott vândordijat a szarvasi evangelikus ta- 
nitokepzo intezet nyerte el.

A szarvasi fdgimnâzium mâsodik, a gyu- 
lai fdgimnâzium harmadik, a bekesi refor- 
mâtus fdgimnâzium a negyedik left.

■ :.
neven Kâroly-Ferenc Jozsef kirâlyi herceg 
vedosege alatt tudvalevoleg meg a mult ev 
vegen uj lovasegyesiilet alakult Wienben, 
azzal a cellal, hogy a csâszărvâros kornye- 
ken lehetoleg kedvezo kdriilmenyeket te- 
remtsen a lovaglosport uzesehez.

Az egylet f. evbeli aktiv mukodese a 
Prâterligetben keszitett szămos ugratoberen- 
dezessel es lovaglo utak karbantartăsăval 

i indult meg.
Ujabban az egylet az ottani urkocsis 

szovetkezettel karoltve minden hetfon es 
penteken lovaglo- es kocsizo-korzo napokat 
szăndekozik meghonositani. fis pedig hetfon 
d. e. 9—10 orâig, penteken d. u. 6_ 1 6răig.



Hâposztâsmegvori lovaglfiverseny.
Fovârosunk tavaszi lovasiinnepeinek sorât 

a Foth-on tervezett, de elmaradt sport-iin- 
nep helyett Kâposztâsmegyeren e ho 22-en 
d. u. megtartott lovaglo-versenyek nyitottâk 
meg.

A f. evben eloszor megtartott ezen lovas- 
versengesek rendezese Pejacsevich Albert 
gr. es ifj. Erdody Rudolf gr. kezeben volt.

Az egyes versengesek âltalâban szereny 
keretek kozt mozogtak. A Militaryra plane 
csak 4 indulo akadt. A tribiinon azonban 
igen elokelo kozonseg jelent meg.

A reszletes eredmenyek a kovetkezok: 
Ugratd-verseny, 1000 m„ 10 akadâly 

(1.30—3.50) 2 p. 50 mp. alatt.
I. Tiszt. dij. es 250 K Reiter J. fhgy. id. 

sg. h. Apres-moi.
II. Tiszt. dij. es 150 K Fessel I. fhgy. sz. 

h. White Ball.
III. Tiszt. dij es 100 K Hanvay L. fhgy. 

id. p. k. Lilia.
IV. Tiszt. dij Rakorszky J. ur. id. p. h. 

Giton.
N. Tiszt. dij Barach M. hdgy. id. stp. h. 

Baccarat.
Military, 15 klm. tâvon, 10 akadâly (1 m 
—2.5 m) 40 perc alatt. Az'utân ugrato- 

proba 10 akadâlyon (1.15—3.50).
I. Tiszt. dij es 250 K Makay J. hdgy. 

(9. h. h. e.) id. sk. Beatusz.
II. Tiszt. dij es 150 K W odiâner B. fhgy. 

(8. h. h. e.) id. ph. Kaszap.
III. Tiszt. dij es 100 K Gergye J. hdgy. 

(10. h. e.) id. ph. Tamagno.
Holgyek ugratâsa, 800 m. tâvon, 7 akad. 
(1 m—2 m) 2 p. 20 mp. alatt.

I. Hodzsa S.-ne id. stpk. Ljubljana.
II. Sebastiani Angela 6e stph. Jumper 

Foot.
III. Kinsky Sita grofno id. fak. h. Panadl.
IV. Szechenyi V.-ne grofne id. ph. Frici.
V. Kiss Margit urno id. sgp. h. Tam-tam. 

Pârok ugratâsa, egy holgy, egy ur, 800 
m. tâvon, 7 akadâly (1—2 m) 2 p. 20 p.

alatt.
I. Slavnich Gy.-ne es Spilka G. szds.
II. Kinsky Sita grofno—W odiâner B.

fhdgy.
III. Nagy Alice—Bardach M. hdgy.

A budapesti lovastorna.
F. ho 23—25. kozt a szekesfovârosi Tat- 

tersallban megtartott 3 napos nagyszabâsu 
Coucours-Hippiquc-el adott hirt magarol 
eloszor, az alig păr ho elott Andrâssy 
Geza grof elnoklete alatt megalakult „Bu
dapesti lovassportegylet."

A fenyesen sikeriilt lovasiinnep terveze- 
se, rendezese melto volt megalkotoi lelkes 
buzgalmâhoz, mellyel az elso lepest tettek 
meg ahoz, hogy hadseregiink lovaglokeszse- 
genek emelese es a modern irânyzatokhoz 
illeszkedese erdekeben, valamint hazai 16- 
tenyesztesiinknek honalja ala nyulăs okâ- 
bol nagyszabâsu, f6nyes es a kiilfoldet is 
erdekkorebe vonzo lovastornâk alapjât ves- 
sek meg.

A lovasiinnep tervezese mindenben alkal- 
mazkodott azon vezeto elvhez, hogy tiszt- 
jeinknek az 1916. evi berlini olympiâdon le- 
endo sikeres szereplesehez elokeszitoiil 
szolgâljon.

Ezenkiviil regebbi ilyenfele rendezese- 
inkkel szemben hon ohajtott reformokat ya- 
lositott meg.

Ilyen pl. az „idomito verseny"-beliek elo- 
zetes egyenkenti elolovaglâsa, ami nelkiil 
az ilyenfele mutatvânyok reâlis elbirâlâ- 
sa teljes lehetetlenseg. Tovăbbă az elore 
megâllapitott pontrendszer szerinti terv- 
szerii birăskodâs, modern, sok forduloval 
es 1.40 m. magassâgot is elero akadâlyok- 
kal biro ugrato-pălya, vegul pedig 2 uj 
versengesi nemnek u. m. a „Katonalo baj- 
noki versenye“-nek (Military) es a „Terep- 
lovaglo-verseny“-nek meghonositâsa.

A tervezes, szervezes es rendezes oriâsi 
munkâja az uj egyesiilet lelkesen tevekeny 
es ăldozatkesz elnoke gr. Andrâssy Geza 
mellett Abonyi Andor honvedhuszâr or- 
nagy vâllain nyugodott. Az 6 szakertel- 
menek, iigyszeretetenek es fâradhatlan 
munkâssâgănak koszonheto, hogy az alig- 
hogy megalakult egylet a kormere egett 
rovid idon beliil is ilyen jol szervezett, 
szakszeriiseggel es simân lebonyolitott, 
nagyarânyu lovastornât rendezhetett!

A 3 napos lovasiinnepen osszesen 66 
tiszteletdij es 36.000 K keriilt kiosztâsra a 
kovetkezo reszletes eredmenyek szerint.

Idomito-verseny.
I. Frigyes fohg. tiszt. dija es 2000 K. 

Moys E. szds. (7. h. h. e.) 9e pk Magnesia.
II. A hadiigyminiszter tiszt. dija es 1500 

K. Schmidt O. fhdgy. (11. dzs. e.) 6e ph 
Gavaller (tul. Schitler I. vez. szds.).

III. Batthyâny Strattmann 0. hg. tiszt. 
dija es 1000 K. Mityska E. szds. (5. von. o.) 
9e pk Kalif.

IV. Egyleti tiszt. dij es 600 K. Raunihar 
E. szds. 7e sgk Podruz (tul. Jedrzejovic 
M. ur).

V. Egyleti tiszt. dij es 400 K. Ellmayer
V. dr. fhdgy. (dr. e.) 5e ph Rapusz.

VI. Egyleti tiszt. dij es 300 K. Petrini G. 
szds. (10. t. a. e.) 7e pk Midinette (tul. En
gel J. tart. zlos,).

VII. Egyleti tiszt. dij es 200 K. br. Boy- 
neburg E. szds. (15. dr. e.) 7e ph Vercse.

VIII. Egyleti tiszt. dij es 200 K. Biro L. 
fhdgy. (1. h. h. e.) 6e stpk O-Bajân.

Dicsero elismerest kaptak:
Pongrăcz A. szds. 8e stph Alerta.
Polnicky L. fhdgy. 6e ph. Index (tul. gr. 

Lubiensky J. ezd.).
Szabo B. ornagy lOe pk Kitty.
Riedl M. ornagy lOe ph Ârmâny. 
Lipcsey M. fhdgy. 8e ph Macedon. 
Okolicsănyi K. hdgy. 5e sgh Primus.
gr. Teleky S. fhdgy. id stph Hatărhegy. 
gr. Torok G. szds. 6e pk Mokra.
Lehrer K. hdgy. 7e sgah. Hadd lâssuk. 
Barta B. fhdgy. 7e ph Castor.
A gyoztes lo tenyesztojenek bâro Redl- 

nek tiszteletdij.

Ugratoverseny belfoldi lovaknak.
I. Ferenc Salvator foherceg tiszt. dija es 

1500 K. Teleky S. gr. fhdgy. (7. h. e.) id 
sgh Remek (tul. gr. Wolkenstein O. fhdgy.).

II. A cs. es kir. Landwehr tiszt. dija es 
1000 K. Gergye I. hdgy. (10. h. e.) 9e pk 
Irma.

III. Budapest szek. f. vâros tiszt. dija 
es 800 K. Panos A. fhdgy, (3. h. h. e.) 7e 
pk Eszterke.

IV. Urlovas Szovetkezet tiszt. dija es 600 

K. Hanvay L. fhdgy. (9. h. e.) 6e sph 
Fenyo.

N. Bpesti iigeto vers. egyl. tiszt. dija es 
400 K. Takâcs Gy. hdgy. (7. h. h. e.) 6e ph 
Ferko.

VI. Egyleti tiszt. dij es 300 K. br. Kaas 
E. hdgy. (2. h. h. e.) 7e pk Egri.

VII. Egyleti tiszt. dij es 200 K. gr. Teleky 
S. fhdgy. (7. husz. e.) id sgk Presta (tui. 
Windisgrătz L. hg.).

VIII. Egyleti tiszt. dij es 200 K. Depold 
M. hdgy. (8. h. h. e.) id fh Furkos (tul. 
Kirâly A. fhdgy.).

Nemzetkozi ugratoverseny.
I. Kâroly Ferenc Jozsef foherceg tiszt. 

dija es hg. Esterhâzy M. 200 arany adomâ- 
nya. Keresztes A. fhdgy. (7. husz. e.) id fn 
Pali.

II. A honvedelmi miniszter tiszt. dija es 
gr. Berchtold L. 100 arany adomânya lov. 
Wessel Leo fhdgy. (15. dr. e.) id ph 
Rokokd.

III. A Nemzeti Casino tiszt. dija es 800 
K. von der Liihe N. hdgy. (12. h. e.). lOe 
sg. h. Tulipân.

IV. Urlovasok Szovetk. tiszt. dija es 600 
K. Hirsch Gy. hdgy. (1. h. h. e.) id sgh 
Helyes (tul. Waldbauer H. ornagy).

V. Lipotvârosi Casino tiszt. dija es 500 
K. Pongrâcz A. szds. 8e. ph. Pegazus.

VI. br. Rotschild L. tiszt. dija es 400 K. 
Pronay S. szds. (8. h. h. e.) id fh Tony 
(tul. Andrâssy G. gr.).

VII. Egyleti tiszt. dij es 300 K. orgrof 
Pallavicini A. fhdgy. (8. husz. e.) id stpk 
Rozsi.

VIII. Iov. Mautner V. tiszt. dija es 200 K. 
Bardach M. hdgy. (4. husz. e.) 8e stph 
Baccarat, (imp.).

Military.
4 ăgu verseny. U. m. idomitottsâg vizs- 

gâja, 40 klmteres tereplovaglâs, ugrato- 
proba es kondicio-vizsga.

I. O Felsege tiszt. dija es 2500 K. Han
vay L. fhdgy. (9. h. e.) 6e ph Fenyo. Te- 
nyesztette: gr. Nâdasdy Tamâs, kit ezert 
tiszteletdij illetett meg.

II. Jozsef foherceg tiszt. dija es 1500 K. 
Sebastiani-Korânyi I. fhdgy. (16. t. â. e.) 
id ph Hans.

III. hg. Festetich T. tiszt. dija es 1000 K. 
lovag Wessel L. fhdgy. (15. dr. e.) id ph 
Harmonie.

IV. Rohr F. lov. tbk. tiszt. dija es 800 K. 
Gergye 1. hdgy. (10. h. e.) 9e pk Irma.

V. gr. Huyn K. lov. tbk. tiszt. dija es 
600 K. Wodiâner B. fhdgy. (8. h. e.) id ph 
Talpas.

VI. A honved-lovassag tiszt. dija es 500 
K. Malanotti L. fhdgy. (7. h. e.) id ph 
Mâgnes.

VII. A bpesti helyorseg tiszt. dija es 
400 K. Popescu M. fhdgy. (36. t. a. e.) 7e 
ph Lord.

VIII. Urlovasok Szov. tiszt. dija es 300 K. 
Roth K. fhdgy. (9. h. h. e.) id ph Censor.

IX. Ugetoverseny-Egyl. tiszt. dija es 200 
K. Kertesz I. hdgy. id ph Koppanto.

X. Egyleti tiszt. dij es 200 K. Sekulic D. 
hdgy,. (14. t. a. e.) 8e ph Meteor.

T ereplovaglo-verseny.
10 klm., 20 akadâly (1.2—4m.), 40 per- 

cen beliil.
I. Zita fohercegno tiszt. dija es 800 K. 

Kozma M. fhdgy. (10. h. e.) id. sg. h. Kirâly-



II. Magyar Lovaregylet tiszt. dija es 
600 K. Ulmann F. e. e. onk. (1. h. h. e.) id 
stph Figaro.

III. Urlovasok Szov. tiszt. dija es 400 K. 
Wodiâner B. fhdgy. (8. h. e.) id pk Hip- 
Hop.

IV. Nemzeti Lovarda tiszt. dija es 200 K. 
Per cel M. fhdgy. (1. h. h. e.) id ph Ebreszto.

Jeu de barre.
I. Lipot Salvator foherceg tiszt. dija es 

500 K. Pronay S. szds. (8. h. h. e.) id szh 
Good-Luck (tul. Andrăssy G. gr.).

II. Urlovasok Szov. tiszt. dija es 200 K. 
Lipcsey M. szds. (6. h. h. e.) id sgk Flaxen 
(tul. Andrăssy G. gr.).

III. Nemzeti Lovarda tiszt. dija es 100 K. 
Thomka Z. szds. (3. h. h. e.) id pk Miss 
Battle (tul. Windischgrătz L. hg.).

IV. br. Rotschild I. tiszt. dija es 100 K. 
Silva-Taroucca Fr. hdgy. (5. h. e.) 7e sgk 
Erika.

V. br. Springer—Fould L. tiszt. dija es 
100 K. Wydenbruck V. zăszlos (5. h. e.) id 
pk Tiicsok.

Andrăssy G. grof vândordija.
Alapitva azon ezred vagy testiiletnek, 

melynek tagjai az egylet ugyanazon evil 
merkozesein a legjobb osszeredmenyt erik 
el. (Military 5 pont, Ugrato-verseny 4, il- 
letve 3 pont, Tereplovaglo-verseny 2, Jen 
de barre 1 pont).

Nyertese: a cs. es kir. 7. husz. ezred.

A HELYORSEGEKBOL

Unnep a nagyszebeni hadaprodiskolăban.
A nagyszebeni cs. es kir. hadaprodiskola 

parancsnoksâga az intezet kertjeben 0 
Felsegenek kitiinden sikeriilt mellszobrât 
ăllittâtta fel, s azt junius 14-en nagy iin- 
nepsegek kozott leplezi le.

Programme Junius 13-ân este 9 orakor 
zenes takarodo. Junius 14-en d. e. 9 orakor 
tâbori mise. Mise utân szobor leleplezes. 
D. u. 1 orakor iinnepi diszebed.

Az iskola parncsnoksâga aiz iinnepelyre 
mindazokat meghivja, k'ik valaha a nagy
szebeni hadaprodiskola novendekei vol- 
tak. Resztvevok a szândekaikat junius 4-ig 
tudassâk az iskola parancsnoksâgâval. 
Ugyanerre az idore kiildendok be a disz
ebed reszveteli jegyeinek arai is. (Egv te- 
ritek ara italokkal egyiitt 15 K-) '

Egy tisztiszolga a vonat ele vetette ma- 
gat Eszekrcjl jelentik: A napokban Eszek 
es Dârda kozott a Drâva-hid kdzeleben 
egy kozkatona a szemelyvonat ele vetette 
magât. A vonatot nyomban megâllitottâk 
s a szerencsetlen legenvt kihuztâk a moz- 
dony aloi. Ekkor azonban mâr halott volt: 
a kerekek mind a ket lâbât lemetszettek. 
Az dngyilkos holttestet a vonatra tettek s 
bevittek Eszekre. Megâllapitottâk, hogy 
Oreskovics Istvan eszekj 28. honvedgya- 
logezredbeli tisztiszolga volt az illetd. Tet- 
tenek okât nem tudjâk.
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13 o d 6 Janos m. kir. honvedfohad- 
nagy: A nemzetkozi iogok a h â- 
boruban. 1. resz: Szârazfoldi hâboru. 
II. resz: Tengeri hâboru.

A konyv megielenesenek, mint azt a 
szerzo eloszavâban emliti. az 1913. evi 
XLIII, t-c. meghozatala ad aktualitâst, 
amelv torvennyel a hadiiogra vonatkozo 
szâmos nemzetkozi egyezmeny es nyilat- 
kozat emelkedett nâlunk iogerore.

A szerzo a hadiiog szabâlyainak rovid 
es tomor osszeâllitâsât tiizte ki feladatul 
— kiildnos tekintettel sajât katonai viszo- 
nyainkra — es ez. mikent azt konyve el- 
olvasâsa utân megâl'apithatiuk. sikeriilt 
is neki.

Kiilon reszben targvalja a szârazfoldi es 
kiilon a tengeri hâborura vonatkozo nem- 
getkozi jogszabalyokat, kronolegikus, il- 
letve genetikus sorrendben es iigyes cso- 

| portositâsban.
Az I. fiizet a hadiiog fogalmânak es tor- j 

teneti fejlodesnek ismertetese utân a hâ-I 
borurol, a hadviselo fe'.ekrol, a hadieszko- 
zokrol. a kemekrol. hadikovetekrol. hadi- 
foglyokrol. a betegekre es sebesiiltekre 
vonatkozo rendelkezesekrol szol, majd 
az oltalmi orsegekre, tuszokra. szokeve- 
nyekre, az ostromra es bombâzâsra, a 
katonai hatalomnak az ellenseges âllam 
teriileten vallo mukodesere, vegiil a sem- 
legessegre es a hadviselo felek szerzode- 
seire vonatkozo rendelkezeSeket ismerteti.

A IL fiizet a tengeri hadiiog torteneti 
fejlodesenek ismertetese utân a tengeri 

;hâborura vonatkozo nemzetkozi egyezme- 
nyeket, torvenyeket târgyalja. ma.id az 
Ausztria-Magyarorszâg âltal ezideig el 
nem fogadott nemzetkozi zsâkmâny- 
birosâg felâllitâsâra vonatkozo 1907. evi 
hâgai XII. egyezmenyt es az 1909 .evi lon- 
doni kongresszus tdrvenyhozâsilag meg 
szinten el nem fogadott. nagy horderejii 
tengerjogi nyilatkozatât ismerteti. A fiizet 
vegen azon âllamok felsorolâsa kovetke- 
zik, amelyek a hadiiogra vonatkozo egyes 
egyezmenyeket ezideig megerositettek.

A szerzo miiveben iigyesen hasznâlta 
fel a rendelkezesere â’lo anyagot es kiilo- 
nosen a Szolgâllati szabâlyzat II. resz ide- 
vonatkozo rendelkezeseinek a nemzetkozi 
hadiiog anyagâba valo megfeleld beillesz- 
teseert illeti efismeres.

Dr. Littomericzky ihdnagy. hadbiiro 

Pălyâzatok.
Allas tisztek szâmâra.

A franzensfestei tiizersegi iiokszertar- 
ban egy irodatiszti âllâs betoltendo. Ezzel 
az âllâssal a tenyleges tiszti illetekre fel- 
emelt potlek jâr. Az irodatisztet beosztjâk 
a kiilonleges es ehlyi alkalmazâsu 
tisztek âllomânyâba. Nyugâllomânyu fo- 
tisztek, akik erre az âllâsra pâlyâznak, — 
ndseknek a fel kaucioosszeget biztosita- 
niok kell — sajâtkeziileg irott kervenyei- 
ket az eletkor megjelolesevel es egy ro
vid szolgâlati leirâssal a franzensfestei 
tiizersegi fiokszertârhoz intezzek. I

Pâlyâzat.
Az 1914/15. tanev kezdetevel a becsi cs. 

kir. Terezia akademiân egy, kizârolag a 
katonai „Măria Terezi-rend“ lovagjainak 
unokâi reszere fentartott alapitvânyi heiy 
keriil adomânyozâsra.

Az alapitvânyosert fizetendd evi ellâtâs, 
esetleges feliilfizetes, az alapitvânyi va- 
gyonbol iedeztetik.

Kervenyek a katonai Mâria Terenia-rend 
kancellârjâhoz cimezve f. ho 31-ig nyujtan- 
dok be a cs. es kir. hadiigyminiszterium- 
hoz. Melleklendo: 1. Keresztlevel. 2. Him- 
looitâsi bizonyitvâny. 3. Osszes iskolai bt- 
zonyitvânyok. 4. Orvosi bizonyitvâny. (Â1- 
lami kozegeszsegiigyi kdzeg âltal kiâllitva), 
azon kdriilmeny felmlitesevel, hogy a pâ- 
lyâzonak testifogyatkozâsa nines es intezeti 
neveltetesre alkalmas.

Novendekiil oly ifjat vesznek fel, aki a 8 
eletevet betoltotte, de a 12-iket meg nem 
haladta es kinek erkolcsi magaviseleterol 
es szellemi kepessegerol bizonylatok âlla- 
nak rendelkezesre.

Belepeskor 440 korona fizetendd egyen- 
ruhâzat s egye'b felszerelesre.

Zenetanitâs es zsebpenz a hozzâtarto- 
zok âltal fedezendok.

Pâlyâzat az epiteszetj miimesteri tanfo- 
lyamra valo folvetelre.

A honvedelmi miniszter pâlyâzatot hir- 
det a folyo evi oktober ho 1-evel a cs. es 
kir. katonai epiteszeti miimesteri tanfo- 
lyamon fellâllitando I. evfolyamba valo 
felvetelre. A pâlyâzatrol szolo korrendelet 
szerint csak olyan altiszteket szabad ia- 
vaslatba hozni a vezenylesre. akik egesz- 
segiik, elokepzettsegiik es testi alkalmassâ- 
guk utân itelve. biztos kilâtâst ny'uitanak 
a tanfolyam sikeres elvegzesere. A szigoru 
megiteles e tekintetben azert indokolt, 
mert a tanfolyamon szemerolteto grafikai 
munkâkat is kell vegezni.

Honved legenysegi egvenek a becsi tiizer- 
miimesteri tanfolyamban.

A honvedelmi miniszter f. evi oktober 
1-tol kezdve honved legenysegi egyeneket 
vezenyel a becsi cs. kir. technologiai ipar- 
muzeumnâl felâllitando tiizermumesteri 
tanfolyamba. A tanfolyam ket evig tart es 
az a rendeltetese. hogv olvan legenysegi 
egyeneket, akik a polgâri elefben a gep- 
vagv fem- (lakatos es kovâcs) szakmâ- 
ban dolgoztak, tiizermumesterre kepezzen 
ki. Akik a tanfolyamot sikerrel vegzik, mint 
tiizermumester jeloltek szerepelnek a nyjl- 
Vântartâsban es a tiizermumesteri szemely- 
zet fokozatos kiegeszitesere hivatottak. Ez 
a szemelyzet a tiizerseg anvaganak kar- 
bantartâsârol reszint driâlloan, reszint tii- 
zertisztek es miiszaki hivatalnokok sege- 
lyevel gondoskodnak. Szemelyi âllomâ- 
nyuk 1. es 2. oszt. tiizerfdmumesterek. 2. 
es 3. oszt. tiizermumesterek es tiizermu- 
mesterjeldltekbol âll. A tiizerfdmumesterek 
rangosztâlvba nem sorolt havidijasok, az
1. oszt. tiizermumesterek, a tiizmesterek,
2. oszt. tiizermumesterek a szakaszveze- 
tok, 3. oszt. tiizermumesterek a tizedesek 
es hasonlo ranguak koze sorolnak. A tanfo
lyamot elvegzett tiizermumesterek 16 szol- 
gâlatj teljesitmenyek mellett hat eves szol
gâlati ido eltelte utân 2. oszt. tiizerfdmii- 
mesterre lephetnek eld.



A honved zenekar
a jovo heten a kbvetkezo helyeken jâtszik: 
Hetfo d. u. 5—7-ig Corso kâvehâz, este 8—1- 
ig Angolpark; kedd d. u. 5—10-ig Lukâcs- 
fiirdo, 5—7-ig Erzsebetter, este 8—1-ig An
golpark; szerda d. u. 5—7-ig Pârisi nagy- 
âruhâz, es Stefânia Kioszk; csiitortok d. u.
5—10-ig Pârisi nagyâruhâz, <
Corso kâvehâz es este 8—1-ig Angolpark; 
pentek d. u. 5—10-ig Fovârosi Pavilion; 
szombat d. u. 5—10-ig Lukâcsfiirdo, d. u. 
5—7-ig Erzsebetter es este 8—1-ig Angol
park; vasârnap 5—7-ig Corso kâvehâz, d. u. 
4—7-ig es este 8—1-ig Angolpark.

Kerdes: Jelenleg tartalekos zâszlos va- 
gyok, tenyleges tiszt ohajtanek lenni. Egy 
izben meg is probâltam mâr kervenyemet 
benyujtani szolgâlati uton a hadiigyminisz- 
teriumba, azonban mâr az ezredtol vissza- 
kaptam azon indokolâssal, hogy „nem fe- 
lelek meg a kovetelmenyeknek." En ugy 
tudom, hogy sem egyevi szolgâlatom, sem 
pedig a ket fegyvergyakorlatom alatt nem 
kovettem el oly helytelensegeket, amiket a 
probaszolgâlati ido alatt ki ne lehetne 
egyenliteni. Hogy a kervenyem vissza- 
utasitâsânak igen csekely okai lehetnek, 
abbol is kovetkeztetem, hogy eddig minden 
evben eloleptettek, tavaly januârban had- 
aproddâ es eziden zâszlossâ. Hât ha oly 
sulyos dolgokat kovettem volna el, hogy a 
tiszti rangra nem tartottak meltonak, nem 
neveztek volna ki. Ma pedig egy felszoli- 
tâst kaptam ezredemtol, hogy adj am be az 
okmânyokat, mert elorelâthatolag januâr 
1-en tart, hadnagyi rangra akarnak emelni. 
Hât azt hiszem, hogyha tart, hadnagyi 
rangra melto vagyok, akkor az aktiv szol- 
gâlatra is meltonak kell hogy tartsan-J:. 
Ennelfogva kerem velem kozolni, hogy mily 
uton kerhetnem aktivâltatâsomat es a ki- 
fogâsok, hiânyokat mikent potolhatnâm a 
probaszolgâlati ido alattl?

Felelet: Tevesen kovetkeztet on, ha azt 
hiszi, hogy aki tartalekos tiszti kinevezes- 
re melto, okvetleniil melto a tenylegesites- 
re is. Tenylegesitesre csak a katonatiszti 
pâlyâra minden tekintetben râtermett egye- 
neket javasoljâk a minositesi tâblâzatok 
szerkesztoi. Valoszinii, hogy bnt a hivatâs- 
szerii tiszti pâlyâra nem tartottâk alkal- 
masnak, s a minositvenyi tâblâzatâban mint 
„tenylegesitesre nem alkalmas“-t jeloltek 
meg. Erre joguk volt. Onnek viszont jogâ-

ban all kerni, hogy azok az okok, melyek 
miatt probaszolgâlatra nem bocsâjtottâk, 
kbzbltessenek, annâl is inkâbb, mert a 
hiânyokat potolni, a kifogâsokat megsziin- 
tetni szândekozik. Mi azt tanâcsoljuk, fo- 
lyamodjek ez iigyben irâsban az ezred- 
parancsnoksâghoz es csak akkor folyamod- 
jek a miniszterhez, ha az ezredparancsnok 
pârtolo hozzâjârulâsa biztositottnak lâtszik.

9 cs. es kir. hadsereg rendeleti 
kDzIdnvebfiJ.

Kitiintetesek: Mussak Ferenc alezredes- 
nek a Ferenc Jozsef rend lovagkeresztje, 
Stuchly Tivadar es Kury Gerhard ornagy- 

d, u. 5_ 7-ig!’nak, elobbinek ujolag a legfelsobb meg
elegedes kifejezese, Strohal Richârd, Schil
ler Jeromos, Reyman Albert, Folk Fe
renc, Delics Peter es Angeli Ferenc nyug. 
alezredeseknek ezredesi cim es jelleg. Wes- 
senberg Peter nyug. ornagynak alezredesi 
cim es jelleg. Parbos Pâl, Wieszner Jânos 
Sokol Vencel nyug. alezredesnek es Salm- 
Reifferscheidt Robert grof nyug. szâzados- 
nak legfelsobb megelegedes kifejezese. 
Hirtl Kâroly szâzados-szâmtisztnek, Piclar 
Adolf, Hansinger Jozsef, Marczuga-Fant 
Antal katonai foszâmtiszteknek, Suchanek 
Jânos fotisztviselonek a koronâs arany er- 
demkereszt. Bascsâk Ferenc ajtonâllonak 
arany erdemkereszt. Pasch Adalbert, Jersi- 
novics Jozsef, Koppe Ferenc ajtonâlloknak 
koronâs eziist erdemkereszt.

Kinevezesek: Manzano Artur grof, 1. 
tiroli csâszâr v. e.-beli ezredes a darabont- 
testorseg fohadnagyâvâ, Lazorowsky Mar
cell ezredes a 77. gy. e. parancsnoka a 11. 
hegyidandâr parancsnokâvâ, Meisel Emil 
67. gy. e.-beli ezredes a 77. gy. e. parancs
nokâvâ, Adamek Jozsef dr. tart, hadnagy, 
Andrysik Jozsef dr., Gartner Viktor dr., 
Hagemann Sandor dr., Treer Jozsef dr., 
segedorvos helyettesek foorvosokkâ a teny
leges âllomânyban, Deri Gyorgy nyug. or
nagy a postyeni katonai gyogyhâz-parancs- 
nokâvâ, Orbân Lajos dr. e. e. onk. segedor- 
vos-helyettese, Geller Jozsef katonai 
gyogyszeriigyi gyakornok, tart, katonai 
gyogyszeriigyi jârulnokkâ, Kindermann Fri
gyes pottart, egeszsegiigyi katona, tart, ka
tonai gyogyszeriigyi gyakornokkâ, Szce- 
panski Demeter 2. egeszsegiigyi osztag-beli 
ormesteer 2. oszt. technikai segedde, Wenzl 

| Jakab 13. uiânus ezr.-beli 2. oszt. fopatko- 
lomester 1. oszt. fopatkolomesterre, Wein
berger Jakab 4. tâb. tarack e.-beli 1. oszt. 
patkolomester 2. oszt. fopatkolomesterre.

Folmentesek: Letovsky Bela vezbrornagy 
all. hegyidandâr parancsnoka, Spur Ferenc 
13. tâb. âgyusezredbeli alezredes.

Beosztăsok: Ivancsics Sândor nyug. fo
hadnagy a mosztâri potraktârhoz.

Athelyezesek: Punzengruber Vilmos 59. 
gy. e.-beli ornagy a 64. gy. e.-hez, a kbvet
kezo szâzadosok: Galle Ferenc a 40. gy. e.- 
tol az 59. gy. e.-hez, Hassfurther Oszkâr a 
38. tâb. âgyus e.-beli a 4. tâb. tarack e.- 
hez, Friihauf Oszkâr nyug. _  all. hadtest-
parancsnoksâghoz, az 1. gy. e.-hez, mint 
raktârtiszt, Riedl Vilmos az 1. ruharaktâr- 
tol a 2. ruharaktârhoz, Meissner Kâroly az 
1. ruharaktârtol a 4. ruharaktârhoz, Neu- 
wirth Miksa a 4. ruharaktârtol a 2. ruha
raktârhoz, Ludwig Miksa a 4. ruharaktârtol 
az 1. ruharaktârhoz, a kbvetkezo fohadna
gyok: Weigl Agost az 5. gy. e.-tol a 4. gy. 
e.-hez, Turek Kâroly a 46. gy. e. 3. zalj.-tol 
az ezredhez, Benede kEde az 1. ruharaktâr- 

'hoz, a leghajososztâlyhoz a kbvetkezo fo-
I

hadnagyok: Mittelberger Frigyes a 14. gy., 
Adrario Kâroly a 97. gy. e., Kahlen Erik a 
29. gy. e., Nemec Hermann a 4. vârtiizer- 
ezred, Koppe Rudolf az 1. gy. e., Bernăt 
Mâtyâs a 68. gy. e., Kara Jeno, a 82. gy.

[ e., Tausch Jozsef a 82. gy. e., Czapâri Je
no a 19. gy. e., Pachner Imre az 5. ârkâsz 
zlj., Wagner Miklos a 101. gy. e.-tol. To- 
văbbâ: Pozsavetz Jeno 22. gy. e.-beli szâ- 
zados, raktârtiszt a 10. had test par.-hoz, 
Urban Ferdinand 1. gy. e.-beli szâzados, 
raktârtiszt, az 1. vârtiizer ezredhez, Walter 
Hugo 1. vartiizer e.-beli szâzados, raktâr- 
tiszt, a 9. vartiizer zlj.hoz, Molnar Jeno 51. 
gy .e.-beli szâzados a m. kir. honvedseg âl- 
lomânyâba, Bulart Kâroly 38. tâb. âgyus- 
ezr.-beli tart, hadnagy, tart, gyogyszeriigyi 
jârulnokkâ a 23. helyors. korhâzhoz, Ro- 
retz Erno dr. tart, segedorvos-helyettes a 
49. tâb. âgyusezredtol zâszlossâ az 1. dra- 
gonyosezredhez, Miller Ede vâr. il.l szab. 
65. gy. e.-beli szâzados a tenyleges âllo- 
mânyba es a 66. gy. e.-hez.

Tartalekba helyezesek: Goldmann Adolf 
80. gy. e., Schubert Vilmos 86. gy. e., Dech 
Oszkâr es Rohrig Kâroly 86- gy. e., Kra- 
tochwill Lambert 10. hegyi tiizer e., Wondek 
Kâroly 10. hegyi tiizer e.-beli fohadnagyok, 
Labas Sândor 72. gy. e., Keller Gyorgy 78. 
gy. e.-beli hadnagyok, Chilinski Micislâv 1. 
uiânus e.-beli hadnagy.

Szabadsâgolăsok: Fekete Balâzs altâbor- 
nagy 1 evre, Pap Emil 64. gy. e.-beli szâ
zados, Grostl Emil gepkocsi-osztâlybeli 
szâzados, raktârtiszt, Knizsek Vilmos 55. 
gy. e.-beli, Grgics Vilmos 3. gy. e.-beli fo
hadnagyok, Mokry Kâroly tiizersegi szer- 
târi tiszt vârakozâsi illetekkel.

Szolgâlaton kiviili viszonyba helyezesek: 
Arnold Erno, Herzfeld Pâl, Nyâry Gyorgy, 
Otto Oswald, Fritsch Othmâr, Markowits 
Kâlmân tart, hadnagyok.

Nyugdijazâsok: Stceruwitz Ottokâr lovag 
ezredes, Mussak Ferenc alezredes, Stuckly 
Tivadar, Kury Gerhard, Deri Gyorgy or- 
nagyok, Preiss Lajos szâzados, Sigmund 
Andrâs fohadnagy, Adler Antal dr. ezred- 
orvos.

Kilepesek a hadseregbol: Putz Hermann 
dr., Spitzer Mârton dr., sz. k. visz.-beli se- 
gedorvosok, Kotesovâc Jaromir dr. sz. k. 
visz.-beli foorvos, Rotzer Ferenc, Lonkai 
Zsigmond, Verebely Geza, Ledniczky Ist- 
vân, Englerth Emil dr., Gianone Egon, 
Sztojka Bela, Hauszner Artur tart, hadna
gyok, Lanik Rudolf tart, hadnagy szâmtiszt, 
Boyneburg-Lengsfeld Leo bâro fohadnagy, 
Marz Jânos es Werner Artur sz. k. visz.- 
beli hadnagyok, Sândor Jakab dr. tart, se- 
gedorvos.

Lekbszones: Sallak Albert tart, hadnagy 
rangjârol.
A cs. es kir. vezerkar tonokenek rendeletei:

Kinevezes: Iskowski Gusztâv vezerkari 
testiiletbeli ornagy a 31. gy. h. o. vezerkari 
fonokeve.

Vezenyles: Hausner Artur vezerk. test.- 
beli ornagy, a katonai kezelesi szaktanfo- 
lyamokhoz.

9 cs. es kir. haditengertat rendeleti 
kDzlOnvfibijl.

Kitiintetesek: Lorenz Oszkâr 2. oszt. ten- 
geresz fobiztosnak legfelsobb megelegedes 
kifejezese.

Kinevezes: Schummel Rudolf dr. ideigl. 
fregattorvos valosâgos fregattorvossâ, Wag,7 
Ferenc dr. e. e. onk. ideiglenes fre- 
gatorvossâ, Sadler Gyorgy tengereszi 
kanczellista, Satie Hugo cs. es kir. csend-



orormester, Habiger Kâroly tengereszkan- 
cellista tengeresz irodatisztekke.

Szolgâlati beosztâsok: A „64 F“-re: Brei- 
sach Richard fregatthadnagy, a „Gammâ- 
ra“: Eisenbeiser Kamill fregatthadnagy, a 
sebenicoi tengereszkeriileti parancsnoksâg 
katonai osztagâhoz: Nemling Robert fre
gatthadnagy, a tengereszeti arzenâl tiizer- 
segi igazgatosâgâhoz: Laznicska Robert es 
Sztenicska Alfonz 2. oszt. ideigl. tengeresz- 
mernokok, a matroztestiilethez: Habiger 
Kâroly tengeresz irodatiszt, a tengereszeti 
arzenâl gepepitoigazgatosâgâhoz: Satie
Hugo tengeresz irodatiszt, a sebenicoi ten- 
gereszkeriileti parancsnoksâg gazdasâg- 
kezelesi osztâlyâhoz: Sadler Gyorgy ten
geresz irodatiszt, a tengereszkorhâzhoz: 
Waga Ferenc dr. ideigl. fregattorvos.

Nyugdijazâsok: Berka Otto tengereszje- 
lolt, Lakomy Jozsef szerkezetrajzolo, Sei
berth Henrik alhajomester,

9 m. kir. honutdsfig rtndeleti 
hUzlBnydhfil.

6 csâszâri es apostoli kirâlyi Felsege 
Hampek Agoston es Haynal Istvân szâmta- 
nâcsosoknak egy ev tartamâra vârakozâsi 
illetekkel valo szabadsâgolâsât legkegyel*  
mesebben elrendelni meltoztatott.
Magyar kirâlyi honvedelmi min. rendeletek.

Kineveztetenek tartalekos hadaprodokkâ: 
a kovetkezd tartalekos hadaprodjeloltek: 
Lengyel Lajos, Somogyi Sândor es Keri 
Gyula a 20., Weisz Zsigmond a 31., Somo
gyi Rezsd es dr. Berzsenyi Lâszlo a 20., 
dr. Horvâth Endre a 21., Deskovich Nero 
Antal es Ludovits Istvân a 20., Gellert Hu
go az 1., Szabo Kâroly es Laki Eândor a 
20., Lantos Oszkâr az 1., Bohuczky Zoltân 
az 5., Federit Hermann a 29., Husz Ferenc 
az 1., Farkas Istvân a 9., Radvânyi Imre, 
Hollander Jeno, Gallina Antal es Fiiredy 
Ferenc az 1. es vegiil Vadâsz Sândor a 10. 
h. gy. zer.-nel. — Reszesittetnek a magasabb 
fokozatv havidijban: dr. Szilâgyi Jozsef ve- 
zertorzsorvos, a kovetkezd alezredesek: 
Holies Geza, Szent-Istvâny Bela, Kepes 
Jânos; tovâbbâ: Delkin Ferenc, 2. oszt. elel- 
mezesiigyi fogondnok, Lippay Kâroly 
gyogyszeriigyi fdgondnok; az evi 400 koro- 
nâs korpotlekdijban: Gomory Lâszlo, To- 
rok Kâlmân, Borhy Sândor csendorszâza- 
dosok. — Beosztatik: Szarvasi Sândor, 
nyug. szâzados kezelotiszt a helyi szolgâla- 
tot teljesito nyugâllomânyu tisztek csoport- 
jâba. Beosztâsa: a honvedelmi miniszterium 
11. osztâlya. — Odaiteltetik: a honved ne- 
velo- es kepzointezeteknel a tartos tanâri 
alkalmazâs a kovetkezd szâzadosoknak: Ar- 
day Gezânak, Kiss Belânak, Helmâr Âgos- 
tonnak, Matterny Istvânnak, Faragd Gezâ
nak, szentmikldsi es ovâri Pongrâcz Pâl- 
nak, Bâtory-Malmos Sândornak, Steinacker 
Aurelnak, Vukelich Milivojnak, Kovâcs Jd- 
zsefnek, Sâghy Vjlmosnak. — Hivatâsos 
honved hadbirovâ valo kikepzes celjâbol 
hadbiroi gyakorlatra bocsâttatik: dr. ma- 
gyarcsesztvei es csegezi Csongvay Kâroly 
cs. es kir. 69. gy. ezr. tartalekos hadaprod, 
a budapesti I. honv. ker. birosâghoz. — 
Âthelyeztetnek: a kozos hadsereg tenyleges 
âllomânyâbol, a m. kir, honvedseg tenyle
ges âllomânyâba: gyorszigeti Nemai Antal, 
cs. es kir. 2 husz. ezr.-beli fohadnagy. Be
osztatik a sepsiszentgydrgyi âllami mente- 
lep katonai osztagâhoz. Pâlmay Erno, Par- 

mann cs. es kir. 12. gyalogezredbeli fohad- 
nagy. Beosztatik a soproni 18. honved gy. 
czr-hez, Stojanovits Jânos a kolozsvâri V. 
es Szombathy Kâlmân a szegedi II. honv. 
ker. hadbizt. beosztott fohadnagyok — kol- 
csonosen. Stoy Emil fohadnagy, a 7. honv. 
husz. ezr.-tol a 3. honv .husz. ezr.-hez. Mol- 
nârffy Bela fohadnagy, tartos vezenylesenek 
besziintetese mellett, a 4. honv. husz. ezr.- 
hez. Boszormenyi Ârpâd fohadnagy, az 5. 
honv. husz. ezr-hez. Beosztando a 4. lovas 
geppuskâs osztaghoz. Bâno Ivân tart, had
nagy, a 8. honv. husz. ezr.-hez. dr. semsei 
Semsey Jozsef tart, hadnagy, az 5. honv. 
husz. ezr.-hez. Oscsodâl Kâroly szăz. gazd. 
tiszt, a 19. honv. gy. ezr.-hez. Beosztatik a 
pdtzâszloaljkerethez. Kerekes Mârton io- 
hadnagy gazd. tiszt, a 19. h. gy. ezr.-tol, a 
pecsi honv. hadapr. isk. âllomânyâba. Va- 
rady Barnabas fohadnagy, a 24. h. gy. ezr.- 
hez. Szaplonczai Szaplonczay Lâszlo fdhad 
nagy, 
az 1. 
leges 
vâcs 
szâz.
tercebânyai 6. honv. gy. ezr.-hez âthelyezte- 
tik,. Beosztatik a pdtzâszloaljkerethez. — 
Tartalekba helyeztetik: Weszely Sândor 
honv. szâmtiszt. — Szolgâlaton kiviili vi- 
szonyba helyeztetik: Spur Andrâs 6. honv. 
husz, ezr.-beli tart, hadnagy. Dr. Csillery 
Andrâs idolegesen nyugdijazott ezredorvos. 
— Nyugâllomânyba helyeztetik: Vasek Im
re, nagykordsi âll. ment. kat. osztagb. honv. 
âllatorvos. — A zâszlosi rendfokozatârol 
kert lekoszbnese elfogadtatott: felsoori 
Nagy Mârton tart, zâszldsnak. — A honved 
âllatorvosi tisztviselbi rendfokozatârol kert 
lekoszbnese elfogadtatott: Urbân Jdzsef, 
vâr. ill. szabads. honv. alâllatorvosnak. — 
Nevvâltoztatâs: Stein Sândor a 21. h. gy. 
ezr.beli tart, hadnagy csalâdi nevet ,,Domo- 
kos"-ra vâltoztatta ât.

az 1. honv. husz. ezr.-hez. Beosztando 
lovas geppuskâs ostaghoz. — A teny- 
szolgâlati ăllomânyba felvetetik: Ko- 
Bela vârakozâsbeli illetekkel szab. 
gazd. tiszt. Nevezett egyuttal a besz-

A szerkesztesert es kiadâsert 
Dr. SZILAGYI LAJOS FELELOS.

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

Merkantil-nyomda (Havas es Lehner) VIII., 
N emet-utca 27.
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ELHYEHE5E ES NOSOLESl ÎÎGYEH
Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy 

Ara i korona 40 filler.
Kaphato a kiadohivatalban.

EGYEVI ONKENTESI
SZOLGALAT

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara 1 korona 60 filler.

Kaphato a kiadohivatalban.

miiesztergalyos jătdk-ăruhăzâban
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Arjegyzek bermentve.

Telefonszăm; Jozsef 36-46.

Szenes Lăszlo 
festek, kence, măz, kefe es 
hăztartâsi âruk gyari raktâra

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

Poloskairtâst
jotăllâssal. Padlo beeresz- 
test, acâlforgâcsolâst, festâst, 
măzolâst, tapetozâst olcsdn văii al

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

Tiszteknek IO szăzalek engedmeny.

ELSORENDU

flflAGYAR BOROKAT
Telefon 
46-13.

aja'nl JÂLICS PINCE
Tulajd. Kertay Gyorgy
Ugyanezen borok minden elokelobb 
fuszer- es csemcgeuzletben is kapha ok

ELADO LOVAK. ZXZ
A juniusi loârveres statisztikâja.

Mint lapunk 5. szămâban jeleztiik, f. evi 
junius ho 6-ân lesz a becsi, meidlingi sze- 
kereszlaktanyâban a pdtldavatobizottsâgok 

' es csikotelepek eladâsra szânt tiszti hâtas- 
lovainak ârverese. Ezen az aukcion ârve- 
resre kerul 6 Id a krânichsfeldi 2(5, a lâbodi, 
27 az ddalmadi, 20 az ozorai, 30 az ihăszi, 
27 a vâlaszut—bonchidai es 12 Id a klecza- 
dolnai csikdteleprol. Osszesen 149 16,

Szt.-Lukâcsfiirdo
***< hâvBhăz es vendeglo 
naponta delelott, delutăn âs este 

katonazene
Kitiino etelek es italok. — Polgâri 
ârak. — Figyelmes kiszolgâlăs.

W1HTH1. radejfc



TELEFON-SZÂWI 164-84. J
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BUDAPEST IV, |
KECSKEMETI-UTCA 5. g

ssL Ujlaki-irogepeh 
a legmodernebbek. Katonai 6s poleări hato- 
sâgok kozkedvelt ir6g6ptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszăgszerte. Arjegyz6k 
ingyen Reszletfizetesre is. Tel. 122-60 
UJLilHI-IHOEEPTELEP Budapest SB'S:

= 1897. 6ta az irâgâpszakmăban. =

Tiszti es civil njBregszereli, 
kocsiszerszăm, borond 6s finom borâru nagy 
vălaszt6kban, vagy rendel6s szerint k6szit:

SCHMIDT M. 
Budapest VIII, 
Râkâczi-ut 25.
-------------- Ârjegyzek ingyen --------------

Misoga Sondor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

• • Telefonszam: 916. ••

MARTON ALAJOS
CS. Es KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA12.

Bordistmtiâfttk is mtiipari cikkek raktăra.

Nagy vălasztek kulonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglâsok- es dijloveszetekre 

■ alkalmas tiszteletdijakban.

Elsorendti titib6rdnddk,berendezett s tires «tităskâfc.

Toilette-necessairek.

Cimbalom

Szâmos kitiintetes jd munkâârt.

Legii jabb szabad. 
aczălszerkezettel, 
râszletre is. Cso- 
daeros.tiszta han
gii GRAMOFON 
(beszilogtp) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ: 
Fedăk Sări, Kirâly, 
Rbzsa, Berezei, 

Bonoi, Caruso-t61 
legszebb lerrezek 
2 kurona 5<» filter.

meste ek hii 
utănzatai.

Fuvolâk, târogatdk, citerâk, harmoni- 
kâk stb. Huron. Javitâs muterem slb.

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

Răkdczi-ut 17. — Ârjegyz6k ingyen.

â KULUGY-HADUGY
nyomdai eloâliitâsât a

MEHHiUITIL NVOMDfl
HAVAS £s LEHNER

BUDAPEST VIII., HEMET-UTCA Z7. SZ.
Adott esetben hivja fel 
a ceget ajânlattetelre.

TELEFON-SZÂM: JOZSEF 11-83.

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

Befizetett râszvănytâke: K 20.000.000 —. Tartalâkalap: K 51.560.25229.
Konyvecskâkre âs folydszâmlâkra elhelyezett betâtek âlladâka 1913. ăvi december 
31-ân: K 412 992.28161. Forgalomban lev<5 sajât kibocsătvanyok: K 393 158.200—.

A takarekpenztăr 4%-os es 4720/0-os zâlogleveleket, vala- 
mint 4°/o-os es 41/2°/0-os kozsegi kotvenyeket bocsăt ki.

Ezen cimletek teljesen adomentesek, minden tekinteiben kaucio- 
kepesek 6s kbzsâgek, testtiletek, alapitvânyok 6s nyilvănos felugyelet alatt âllo 
intâzetek pânzeinek elhelyezâsâre, valamint hitbizomânyi âs letâti pânzek gylimol- 
csbzo elhelyezăsăre alkalmasnak nyilvânittattak. Mind a zâloglevelek, mind a 
kozsâgi kotvânyek alkalmasnak nydvânittattak tovâlbâ katonai hâzassâgi 
ovadekok celjaira s a zâloglevelek ezefeliil ărvapenzek elhelyezâsâre is.


