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Szogvenj-Marich Lâszlo grof.
Az osztrak-magyar nagykovetseg 

berlini palotâjânak komoly kapujân ki- 
lep egy oreg ur. Es abban a percben, 
amelyben âtmegy a kiiszobon, egy fe- 
nyes pâlyafutâs vegere tesz pontot a 
haladlo ido. Szdgyeny-Marich Laszld 
grof, aki a vârmegyebol indult el ra- 
gyogd karrierjere es a pești oszâggyii- 
lesen at Becsbe, majd a berlini nagy- 
kdvetseg palotâjâba jutott, hogy majd- 
nem egy negyedszâzadon at drizze fel- 
td gonddal Andrâssy remeket, a hâr- 
mas-szdvetseget. — Szdgyeny-Marich 
Lâszlo, az e'vtized'ek havâval erdekes 
fejen most visszater ismet a varmegye- 
be. A „csodri grof“ most mâr megter 
az 6 ikedves buzatâblâihoz, zugo erde- 
jehez, fenyes, grandidzus multra emle- 
kezve elvezi maid drâga magyar fold- 
jen a megerdemelt nyugalom bekes 
harmoniâjât. Szdgyeny-Marich Lâszlo 
nyugalomba vonul 73 eves korâban, 
53 evi szakadatlan kozszolgâlat utân, 
de a mu, melyet epsegben hâgy maga 
utâni, munkâjânak maradando eredme- 
nyei mindorokre beirjâk nevet a torte- 
nelem kdnyvebe. Szdgyeny-Marich 
Lâszlo. a moMarkia nagykovete a ne
met csâszâr udvarânâl nyugalomba vo- 
nulhat egesz fizikai mivcltâban, de ne
ve tovâbbra is tettekkel tenyezo ertek 
lesz a diplomâcia csataterein.

1841-ben sziiletett Szdgyeny-Marich 
Lâszlo es 1861-ben, husz esztendos ko
râban lepett kozszolgâlatba, mint Fe- 
hermegye aljegyzdje. Nemsokâra a 
pești kirâlyi tâblâhoz keriii, ahol rovid 
iddn beliil iteldbirovâ nevezik ki. 1867- 
ben Fehermegye fojegyzdje, ket ev 
mulva pedig orszâggyulesi kepviselo 
lesz. 1882-ig volt egyhuzambani kepvi- 
selo. Ebben az evben a becsi kiilugy- 
miniszterium mâsodik, ikdvetkezo ev
ben elso osztâlyfonoke Iett. Ebben az 
illâsâban lesz titkos tanâcsos es kapja 
neg az I. osztâlyu vaskoronarendiet. 
1890-ben Orczy bâro helyere keriii. 
nint 0 Felsege szemelye koriili mi'nisz- 
:er. 1892-ben neveztek ki berlini nagy- 
covette.

j Aki tudja, hogy a hârmas-szdvetsegi 
pclitika miatt Berlin a diplomâciai âllâ- 
sok kdzott milyen rendlkiviili fontossâ- 
gu es kiilondsen eldkelo pozicio, az 

I meltânyolhatja csak teljes mertekben 
Szdgyeny-Marich Lâszlo kivâldsâgât, 
amely megâllta a helyet 22 ev minden 
vâlțozâsa, nemzetkozi bonyodalma es 
politikai vihara kdzott. Nemetorszăg- 
ban vâltoztak a kancellârok, a monar- 
kiâban cserelodtek a kiiliigyminiszte- 
rek, hâboruk pusztitottak Europa tes- 
ten, hogy megvâltoztassâk a terkep 
arculatât. Es mindezen vâltozâsok es 
bonyodalmak kdzott imponâlo szilârd- 

' sâggal, komolyan es a rendiiletlen nyu
galom biztos erejevel âllott a berlini 
nagykdvet. A csâszârsâg hatalmas urâ- 
nak bizalmât es szinte barâti szeretetet 
dppen ugy birta. mint sajât kormâ- 
nyâet. Hogy a hârmas-szovetsegen be- 
liil rninden politikai es gazdasâgi bo- 
nyodalmakon keresztiil impozâns es 
rendiiletlen volt az egyetertes az el- 
mult evtizedekben, az sok reszben Szd
gyeny-Marich grof erdeme.

A berlini târsasâg valosâggal dssze- 
ndtt vele. Vilmos csâszâr bizalmas ba
râti erintkezest tartott ferm a nagyko- 
vettel es csalâdjâval, hosszu evtizedek 
folyamân szâmos tanujelet adva meleg 
szimpâtiâjânak. A diplomâcia osszejd- 
veteleit pedig szinte el sem lehet mâr 
kepzelni az osz Szdgyeny-Marich 
markâns feje nelkiil. A nagy szolgâla- 
tok, amiket a politikânak, az eurdpai 
hekene'k, a hârmas-szovetseg szilârdi- 
tâsânak tett, fol vannak jegyezve a ne- 
pek torteneteben es a magyar faj diplo
mâciai tehetsegenek beszedes doku- 
mentumai. Am kevesen tudnak arrol, 
hogy a nagykdvet berlini haza milyen 
magyaros vendegszeretettel nyilt meg 
az anyaorszâgbol a vilâgvâros forgata- 
gâba keriilt nem egy muveszi tehetseg 
elott. A nagykdvet minden teren elo 
' apocs volt hazâja es a nemet biroda- 
lbm kdzditt.

A diptomlâciaf jâtszmât most âtadja 
mâsnak a hetvienhârom eves magyar 
grof. Pâlyâja, mint finoman hajlo kor- 
iv, vilsszater arra a foldlre, ahol bdlcsd-

<je ringott, hogy a. vegtelenseig bâjât es 
lagyszerii zenejdt megtalâlja most a 

csodri grof az Oceân helyett egy csepp 
vizben, az egesz vilâgot a berlini diplo
mâcia parkettje helyett oseinek bekes 
hajlekaban.

Oroszorszâg feldarabolasa.
(Nagyhiru es kivâlo tudos toL 

lăbol kozoljiik az alâbbi cikket. 
Irojănak politikai exponâltsâga 
miatt el kell hallgatnunk nevet, 
amely mas alkalommal nemso- 
kâra meg fog jelenni lapunk ha- 
sâbjain. A szerkesztoseg.)

A diplomâciai zsUrok szâmâra a ko- 
zeljdvoben uj tema kinâlkozik. Ez a 
kesziilodd uj tema Oroszorszâg felosz- 
tâsa lesz. J61 erzik ezt az elkozelgb 
nagy napot a Neva-parton epp ugy, 
mint a veghetetlen Szarmata-pusztâ- 
kon, csakhogy Oroszorszâgnak jo ide- 
je mâr kivâlo âllamferfiai vannak, akik 
sajât belso veszedelmeik elleplezese ve- 
gett a birodalmat âllandoan kiiliigyi 
politikâval foglalkoztatjâk. Es kifele 
minden vonalon agressziv politikât iiz- 
nek, melyi sajtot es kedelyeket sziinet 
nelkiil egyarânt lekot. Csak egesz ro- 
vid idore kell visszamenniink, s a su- 
lyos kerdesek egesz tdmege ârad itoen 
felenk. Keleten mâr szinte a vegsokig 
feszitik a hurt Mongolorszâg es Kina 
belso iigyeiben, felosztjâk Perzsiât, 
megfosztjâk a szabadsâgâtdl Finn- 
rszâgot, hâborura dsztokelik a balkâni 

nepeket, Torokorszâgban szitjâk az 
drmenylâzadâst es vegre a napirenden 
tartjâk az osztrâk-mafgyar monarchia 
feldaraboltatâsât. Es mindezt alig egy- 
ket jo esztendo leforgâsa alatt. Pedig 
Oroszorszâg jolete szempontjâbol ezek 
egyikere sines sziikseg. Ezekkel a 
mgyhatalmaskodo pdzokkal merhetet- 
len belsd bajokat kell elleplezniok s ezen 
ujabb es ujabb kerdesek kitalâlâsâban 
az orosz diplomatâk bâmulnivalo Iele- 
menyesseget tanusitottak eddig.

Europa azonban kezd kijdzanodni eb- 
bol az iiigyies szemfenyvesztesbol. Be- 
tekint a mehebe ennek az eszaki koho-



nak, olvassa a nepeket, nemzetisegeket, | 
statisztikât keszit, osszead, kivon s' 
marad a vegeredmenyben egy teljesen 
szettagolt, felosztott Oroszorszag. Mert 55,667.469,
bârmi meresznek tiinjek is fel e proble
ma homlokterbe valo âllitâsa, teljesen 
megfelel a valosâgnak az, bogy Orosz
orszag a vilâg legheterogenebb âllam- 
alakulâsa, melyet sem faji, sem torte- 
nelmi, sem vallâsi kapcsolat nem tart 

Az orosz nep maga ket hatalmas 
csoportra oszlik, a nagy-oroszokra es 
kis - oroszokra. Nagy - orosz van: 

a kis-oroszok lelekszama: 
22.380,551. Ez a ket nep tulajdonkepen 
ket nemzetet kepez egy es ugyanazon 
orszâgban. Valias dolgâban egysege- 
sek ugyan, de elvâlasztja oket egymâs- 
tol a tortenelmi mult. a nyelv es a jovo 
szâmâra valo politikai torekvesek. 

keppen, mint ebbol az anyatestbol 
eszak fele kivâlt toredekek, akik az 
idok folyamân fajilag erosen kevered- 
tek Oroszorszag eszaki videkein lako 
finn-ugor es normann nepekkel. Ez az 
evszâzadokig tarto vegyules nemcsak 
faji elvâltozâsokat idezettelo nâluk, ha- 
nem a nyelviikre is igen nagy âtalakito 
hatâssal volt, ugyannyira, hogy e ket 
nep ma jofcrmân nem erti egymăst.
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ossze. Szejjelziillese is onmagâbol fog 
elkovetkezni.

Meg nem az a legnagyobb baj, hogy 
a bircdalom eroteljes nemzetisegekkel, 
a veliink rokon turâni nepekkel van 
meglehetosen tarkitva, hanem az a baj, 
hogy az uralkodo szlâv elem maga sem 
egyseges, sot mi tobb, eppen ezek a 
szlâvok a birodalom liegvieszedelmesebb 
irredentistâi.

Versegi kotelekek tekinteteben meg
lehetosen laza kapcsolat van e ket nem- 
zet kozott. Eredetinek mindenesetre a 
kis-orosz etedetibb, melyi legjobban 
megorizte osi szlâv jellemvonâsait. 
Mâr a IX. szâzadtol kezdve egyseges 
nemzeti allamot alkotott, melynek 
Kiev volt a kozeppontja, s mely egeszen 
sajâtos, eredeti kulturâval birt. A mai 
nagy-oroszok nem egyiebek tulajdon-

Pedig a kisoroszok is, a lengyielek i< 
szlâv elemei a birodalomnak. Orosz fen- 
hatosâg alatt 7,931.307 lengyel el, akv 
ken az oroszositâs minden eroszak elleJ 
nere is semmit sem tudott idâiig vâltoz 
tatni. De a jovoben sem fog, mert fold] 
rajzilag osszefiiggo, egyseges teriileteJ 
elnek, melyet a nagyoroszsâg sehol sem 
tor at. Teljesen eliito nyelviikon kiviil 
vedi oket tovâbbâ katholikus hitiik. 



t birodalom tagozottsâgât a magyar- 
rokon turâni nepek csak meg job- 

i fokozzâk. Faji es nyelvi onâllosâ- 
on kiviil mohamedân vallâsuk emeli 
az amugy is eros vâlasztofalat. Ezen 
lamedânoknak hivatalosan bevallott 
ma 13,906.972, de sajât becslestik 
pint lelekszâmuk sokkal tobb, ugy 
|y az europai es âzsiai teriileten osz- 
peve elerik a 20 milliot. Ma mâr meig- 
losodott nemzeti ontudattal es kii- 

. vânak, aki szi vesen alaittvalloiul fogadta 
volna oket, vagy hogy a krimi tatâr 
khânsâggal egyesiiljenek-e, amely utob- 
bival igen sokăig fegyverbarâtsâgban 
eltek. De mindezek elmellozesevel in- 
kăbb a moszkvai cârt vâlasztottâk ural- 
kodojuknak, mert ennek a vallâsa azo
nos volt az 6 vailasukkal. Ez a szem- 
pont volt tehât irânyado a ket nemzet 
egyesiilese alkalmâval, szoval annak a 
kornak uralkodo vallâsos szelteme,

flz automobilosztaiy ujjaszBrvEZESE.
Megbizhato helyrol ertesiiliink, hogy 

a kozeljovoben a Klosterneuburgban 
âilomâsozo gepkocsi-osztâlyt (Auto- 
mobilabteilungot) bnallo csapattestte 
alakitjăk ât, Wienerneustadtba helye- 
ik es parancsnokâvâ Bulla Miksa cs. 

es kir. 14. ârkâsz zâszloaljbeli drna- 
gyot, a jelenlegi osztâlyparancsnokot 
nevezik ki.

kulturâval szegezik a melliiket az 
zakosan oroszosito torekvesek el- 
Fiiggetlen khânsâgaik emleke, a 
is nagyom regen mult idok torte- 

li tradicioi elnek meg a ielkekben, 
orosz-japân hâboru ota elenkebben, 

t bârmikor ezelott. Nagy tevledes 
ia egyâltalâban, ha azt gondolnânk, 
v ezek a mohamedân vallâsu torok- 

■ nepek koldus soron tengodd felvad 
pek talan, akik ma is meg a tatârjâ- 
Ikulturâlis nivojân âllnak. Mert az 
pai kozvelemeny a maga tâjekozat- 
ligâban ma is mindig a kozepkori 
I tatârdulâsaira gondol, amikor a ta- 
Levet halilja. Aki azonban mâr meg- 
Llt valaha kidztuk es lâtta oket eu- 
n cîvlilizâcioju vârosaikban es lâtta 
k azt az oriâsi fellendiilest nemzeti 
llmukban, a kozeletben es koz- 
lasâgban egyarânt, az becsulnii es 
lel’ni tanulja oket. Fokeppen pedig 
ralmukkal es kereskedelem irânt 
I erzekiikkel emelkednek az orosz 
Ifole, ugyannyira, hogy csaknem 
| Kelet-Oroszorszâgnak ok kepe- 
L egyetleni kereskedelmi elemet. Ez 
lozatos vagyonosodâs pedig egyik 
Itosabb alapja a nemzeti megero- 
Inek.
■jszorszâgnak egesz jovendd sorsa 
Izâmtani miivelethez van csupân 
I: az osszeadâshoz es a kivonâs- 
Hla osszeadjuk a nemzetisegeket es 
Hjuk az oroszbol, ez a ma rettegett 
Hi âllam egyszerre megszunik ko- 
H.s lenni. Sziikseges, hogy ezek a 
H szâmadatok behatoljanak a mi 
■itunkba, eppen mostansâg, amikor 
Hitikai eletiinkben is gyakran hall- 
Hnlegetni Oroszorszâg nevret.
■kor 1654-ben Kisoroszorszâg a 
Bikus lengyelek szorongattatâsai 
Bgyesiilt a nagy-orosz moszkvai 
Igal, akkorra mâr ennek a ket 
■tnek nyelvi elkiiloniilese teljesen 
«ett dolog volt, csupân csak egyet- 
■pcsolat volt kozottiik, a gordg- 
■egyhâz kozossege. Kisoroszor- 
■k ugyanis akozott kellett vâlasz- 
■hogy a katholikus Lengyelorszâg 
■jsâga alatt maradjon-e, vagy pe- 
■geîdjen a torok szultân hivo sza-

arneliy a nemzeti eszmet akkor meg ter- 
meszetesen nem ismerte.

Csak a XVIII, szâzadban kezd kiala- 
kulni az u. n. ukrajnai kerdes, amikor 
a kultura terjedesevel a nyelvi ellente- 
•ek mind erezhetobbekke vâlnak. Kiilon
nemzeti irodalmi nyelv gyokerezik meg
Kisoroszorszâgban, melyet Sevcsenko
Tarasz, a Vilâghires kis-orosz kolto cso- 
dâlatos szep dalaiban szentesit, s a csi- 
szolt es magasabb gondolatok szovivo- 
jeve avat. Enekel nepenek szabadsâgâ- 

I roi is, de itt a carizmussal talâlja magât 
szemben. 1847-ben Sevcsenko mâr mint 
kenyszermunkâra itelt rab, a keleti tu
râni pusztâk sâncait âssa. Es minthogy- 
ha ezeknek az âsocsapâsoknak a nyo- 
mâban kezdene erintkezni egymâssal a 
kisorosz es a turâmi kerdes. Mert amily 
etayomoja es veszedelme a nagyorosz- 
sâg a turâni nepeknek, eppoly elnyomdja 
a kisoroszoknak is. Sevcsenko neve pe
dig megitestesitoje itt ezeknek a fel- 
felie toro kiizdelmeknek, valosâgcs nem
zeti jelszo. A kultura az o neveben in- 
dul, s az 6 emlekiinnepe egy huszonket 
es fel miliionyi nep fellemelo nemzeti 
iinniepe azota.

A hivatalos Oroszorszâg magâtol er- 
tetdddleg mindent eltitkol a kiilfold elott 
ebbdl a lassu belso forrongâsbol, amely 
az orosz nemzet kettetagolâsât jelente- 
ne. Europa szemeben eddig csak egy 
orosz nemzet volt es csak egy orosz 
nyelv volt. Ma mâr tudjuk, hogy mind- 
egyikbol ketto van, s mivelhogy igy âll 
a helyzet, egesz mas szemiivegen kell 
nezniink a nagy eszaki kolosszus ren- 
dithetetlennek velt erejet. Annâl is in- 
kâbb, mert a kozelmult esztendok hâbo- 
rus hireinek hatâsa alatt bizonyos moz- 
gclcdâs volt erezheto mindenfele a câr 
birodalmâban. Kisoroszorszâgban nem 
egy „eljen“-kiâltâs hangzott el Ausztria 
Magyarorszâgra azalatt, amig a szent- 
petervâri es moszkvai ujsâgok mâsresz- 
rol a mi birodalmunk feloszlatâsârol âl- 
modoztak. S ugyanabban az idoben, 
amikor Oroszorszâg hadsereget mozgo- 
siitotta, az elnyomott lengyeil nemzet 30 
"er darab fegyvert rendelt meg Ma- 

gyarorszâgbol. Mindehhez felesleges 
hosszabb magyarâzatokat fiizni.

csapatokeval

Az uj csapattestnek kiilon egyenru- 
hâja lesz, csukasziirke kabât fekete bâr- 
sony hajtckâval, feher lapos gombok- 
kal; csukasziirke nadrâg fekete lam- 
passzal; csukasziirke kopeny. Az 
îgyenruha tehât nagyjâban az utâsz- 

azonos.

9 honvideb fegyvergyakorlatîii.
A honvedelmi miniszter a napokban 

bocsâjtotta ki a csapatgyakorlatokra 
vonatkozo rendeleteit. Ezek szerint:

1. A dundntuli nagyobb hadgyakorla- 
ton — az u. n. kirâlygyakorlatokon — 
reszt vesznek:

a) a gyalogsâgtdl: a budapesti 41. 
honved gvalog hadosztâly; a pozsonyi 
IV. honved kertilet csapataibol alakulo 
37. es a zâgrâbi VI. honved keriilet csa
pataibol alakulo 42. honved gyalog had- 
osztâly. Osszesen tehât: 3 hadosztâly 
12 gvalogezreddel. Es pedig: a buda
pesti L. pozsonyi 13.. nyitrai 14.. tren- 
cseni 15., szekesfehervâri 17., soproni
18.. nagvkanizsai 20., zâgrâbi 25.. kâ- 
rolvvârosi 26., sziszeki 27., eszeki 28. 
es a veszpremi 31. honv. gyalog ezre- 
dekkel.

b) a lovassdgtol mint csatalovassdg: 
az 5. honved lovas hadosztâly a buda
pesti 1., zalaegerszegi 6., pâpai 7. es pe- 
csi 8. honv. huszâr ezredekkel; mint 
hadosztdlylovassdg: a szabadkai 4. hu
szâr ezred. ba.iai II. osztâlyânak torzse. 
valamint 5. es 6. szâzada; tovâbbâ a va- 
rasdi 10. honv. huszâr ezred hârom 
reszre hârom gvalog hadosztâlyhoz be- 
osztva.

c) a tiizersegtol’. a nyitrai 4., zâgrâbi 
6. es a hajmâskeri 7. honved tâbori 
âgvus ezredek. valamint a szegedi 1. 
honved lovas tiizer osztâly.

d) az I. honved keriilet âltal a csapat- 
gyakorlatok tartamâra felâllitando 1. 
honved kerekpâros szdzad.

A.z itt felsorolt alakulâsok tartaleko- 
sait augusztus 14-re hivjâk be 28 napi 
fegyvergyakorlatra. Leszerelesi napjuk 
tehât szeptember 10. lesz.

2. Az bsszes tobbi gyalog, huszâr es 
tâbori âgyus ezredek egy-egy cs. es kir. 
hadtest kotelekeben fejezik be gvakor- 
lataikat. Ezek koziil a kolozsvâri 21., 
marosvâsârhelyi 22., nagyszebeni 23. es 
a brassoi 24. gvalog. valamint a maros
vâsârhelyi 9. huszâr es 5. tâbori âgyus 
ezredek tartalekosait augusztus 19-re 
hivtâk be; ezek szeptember 15-en sze- 
relnek le. A gyulai 2., debreceni 3., 



nagvvâradi 4., szegedi 5., szabadkai 6.,' 
verseci 7., lugosi 8., kassai 9., miskolci
10., munkacsi 11., szatmâri 12., beszter- 
cebânvai 16., pecsi 19., budapesti 29., 30. 
es a desi 32. gyalog ezredek, tovâbbâ a 
debreceni 2., szegedi 3., kassai 5. hu- 
szâr ezredek, a szabadkai 4. huszâr ez- 
red, 1.. 2., 3. es 4. szâzadai, vegiil a bu
dapesti 1., a verseci 2., a kassai 3. es a 
lugosi 8. tâbori âgvus ezredek, a tarta- 
lekosokat augusztus 4—5-en szerelik 
fel es augusztus 31-en, szeptember 1-en 
bocsâjtjâk haza.

A felihivatatos jelTegu râmai „Tribu
na" aggbdik a hârmiasszbvetsegert. Azt 
irja, hogy Olaszorszâg es Ausztria-Ma- 
gya>-orszâg albâmiai kepviselbi kozott 
kellemetlen el'lentetek vannak, hogy ez 
az egesz albân iigy keptielenul nevetse- 
ges es szomoru, hogy a ket haitaknas 
crszâgnaki szabadulni kelil az albâniai 
bilincsektol, mert ami most odalenn fo- 
lyik, az komikus es tragikus egyszierre. 
Csak arra jo, hogy az entente karbro- 
met fokozza. Ezert Berchtold es San 
Giuliano olyan kepviselbket kiildjenek 
Durazzoba, akik tisztuket a ket kor
mâny intencioi szerint, a ket âllam vi- 
szonyâbol folyo egyiittes poltika neve- 
ben vegzik.

Ez a romai felhivatalos hang minden- 
esetre megnyugtatolag fog hatni mi- 
rânk is, akik mâr ketsegbeesett szomo- 
rusâggal lâttuk a hârmasszovetseg val- 
sâgât a kis balkani tiizfeszekben rosz- 
szul dolgozb tiizoltb, a durazzoi olasz 
kbvet es barâtai magatartâsa miatt. 
Odalenn a tiiz, amely pâr napig stag- 
nâlt, ujra teljes erejeb'en diihong. Uj tuz- 
ol'tokra voltaa szukseg. Es kiildnosen 
olyan fecskendbkre, rneiyek maguk is 
tiizet okadnak — âgyukra. Hasonlbt a 
hasonloval! — A fejedellem fegyverszii- 
T’etet kotott a felkelokkel. Pedig a Hol
land tisztek, akik egyediil1 lâtjâk tisztân 
a helyzetet. e'ltenezitek ezit’. Ok jbll sejitet- 
tek, hogy a folkelok ezt a ket bekes na- 
pot csapatosszevonâsokra fogjâk fel- 
hasznâlni. Ugy is tortent. A vehemcns 
tâmadiâs Vilmos szekvârosa ellen ujra 
megkezdodott es az orszâg belsejeben 
mindeniitt veres fejjeli hâtrâllnak a kor
mâny kisszâmu csapatai. Az âltallânos 
veresegne'k az a fooka, hogy a mallisz- 
szorok, mirditâk 6s kosszovbia'k f 6 1- 
n e k. Nem mernelk harcollni els a hollland 

tisztek minden râbeszelo kepessege mem' 
eleg arra, hogy bâtorsâgot es harciked- 
vet ontsbn a csiiggedt es mâs oldalrol 
kârosan befolyasol't albânok lelkebe. 
Prenk Bib Dodârol es seregerol egyre 
kalia'ndosabb hirek erkeznek. Lassan- 
kent egesz legendakbr ketes es illano 
pârâja vette koriil a mirdita herceg 
alakjât, akinek mâr egy het elbtt Du- 
razzo alaitt kellett volna lennii, de meg 
mia sines ottan es most mâr nem is lesz. 
Addig kesett, arnig a minden oldalrbl 
osszeviont folkelok ot tâmadtâk meg, 
zetverve sereget. Kik voltak azok, akik 

pdrâzon tartottâk es nem engedtek Du- 
razzbhoz kbzeledni?

Az bnâlllb alibân kiirâl’ysâg es Wied Vil
mos veszedelmei ezek a valakik, a 
szinfaiak mdgott bujkâlb sotet intriku- 
sok, aksknek furesa es kâros szereple- 
set mâr megelegelte a komoly olasz saj- 
to is. Mi mâr regebben megelegeltuk.

❖
Petdr, a hetvenbteves szerb kirâly, 

gybgyulllâs keres tiesti betegsegere. Ez, 
ugyebâr, magânugy, amihez nekiink 
nem voilmia kfbzunk, ami frânt az emberi 
eszveten kiviil nem volna erdeklbde- 

siink. De messze kind] a privâtugy kor- 
lâtaibbl Peter kirâly betegsege anlnak a 
kirâlyi ukâznak a szârnyân, amelly a 
kormbnyhatalmat a kirâlyi betegseg 
dejere Sândor trbnbrbkbs kezebe teszii 
lie. Mâs orszâgban es masker is llâttunk 
mâr beteg kirâlyokat. A tâviro es a te
lefon elieg jo kbzvet'i'toinek biizonyult ed- 
dig a fejedelmi betegszobâk es a minisz- 
teri biirok kozott. Es ha Kral Petâr 
megis âtadja kirâlyi hatalmât a cvik- 
■eres kis Karagyorgyevicsnek, akkor 
ennek csak iiriigye a betegseg. Talân 
nem csaliodunlk, ha azt hisszuk, hogy a 
kirâly hirtefen megrosszabbodott betieg- 
"ege mbgott a szerb kormâinyvâlsâg es 
a tisztikar iigye âll. Peter mindenâron 
neg akarja tartani a hatalmas koncep- 
cibju politiikust, Pasics miniszterelinbkdt, 
akinek okos es ravasz feherszakâlu fe- 
jet âldozatul kbvetelii a hatalmas tiszti
kar maffiahatalima. De az breg kirâly 
annyira a tisztek hatalmâbain erzi ma
sat, annyi szemelyes igerettel es kbte- 
lekkel' kapcsolbdik hâborus baberokkal 
bvezett katonaihbz, hogy nem tud s nem 
Tier erelyesen folffiepni leHteniiik. Hogy 
ez iaz erellyes Pepes megtortenhessen, 
hogy a skupstinât fbloszlassâk, hogy 
Pasics megmaradjon — mindehhez uj, 
meg nem kotott, friss markolâsu kez 
kell. Aki meg szabad, meg semmi irâny- 
ban nem angazsâlt. Sândor trbnbrdkbs!

Hogy azutan Peter kirâly kedvet 
kap-e a piheneshez, Sândor pedig a meg- 
kbstolt kirâlykodâshoz, azt elore nem 

tudhatjuk. De lehet, nagyon is lei 
hogy ez a coadiutor, Sândor here 
cum jure successionlis, mâr meg is t 
ja kezeben a gyeplbt. Vagy talân ink 
porâzat. Hiszen odalenn arra nagy sz 
seg van.

* i
Gcrogorszagban nagy az broni 

washingtoni orszâggyiiles beleegye 
abba, hogy az amerikai kormâny e 
ja a gorog hadvezetosegnek az „1 
ho“-t es a „Mississippi"-!. Ez a ket a 
tikos nlev ket amerikai folvo neveJ 
nehogy valami jbhiszemii es naivii 
landb azt higyje. hogy a heliienek uj 
jainak erre a ket messzehompbllygd | 
kigydra volt szuksegiik es az amei 
uziieti szeltem fo'liyokat adott el) Hel 
nialk. Nem, nyâjas olvasb, a gorog il 
zetet ezuttal nem a termesziet sziepa 
erdeklik. Ellenben a csatahajbk 
nagy mertekben szimpatikusak al 
reus kbrnyeken. Es igy most mâl 
ârulhatom azt, arnit On bizonyârj 
mâr, hogy nem a ket amerikai bril 
’vbrbl van szb, hanemi ket amJ 
briâshajorbl. Ezek most mâr utral 
nek az Atlanti Oceânon, âtmennl 
Gibraltar szoroson, vegigrohannl 
Fbldkozii-tengeren es tiizes lihegl 
âllnak meg az Aegei-tenger bejâl 
nâl, alig vârva, hogy fblrepuljbn bil 
ormukra a feher-kek helen loboj 
allig vârva, hogy hâtbâlbhessek a I 
flottât. Mert hiâba minden. Hiâba I 
tette ki imâdâsrameltb naivitâssal I 
son Woodrow, az Egyesult-ÂMam» 
ndke a vâsâr elilen tilitakozb tbrbk kB 
nek: „Az amerikai kormâny kbtB 
a gorog kormânyt, hogy a ket hadB 
csak a beke fbnntartâsâra, ne pediiB 
’-bkorszâg elleni hâbroura haszm 
Alszenteskedb kijelentes. UgyaiB 
joggal es oszinteseggel kbtelezheB 
kesmuves azt, aki tort vâsârol H 
hogy ne merje gyilkoilâsra has» 
jsupân ceruzahegyezesre. Wilson B 
:em hihette el azt, amit mond. QbiH 
~zâgnak nem fâj annyira az europH 
’'e, hogy 14,000.000 do'IIIiârt, 70,ol 
koronât kiiadjon erte . . . Es az J fl 
meg a „Mississippi" remelhetolfl 
gyon csodâlkozni fognak majd, ifl 
rup helyett tiizet kell entaniok. ,,fl 
mi a beke fbnntiartbi vagyunk, tfl 
zunk egyenisegunkhbz nem iMo si 
tes ellen!" Hiâba. Es Wilson pollfl 
is hiâba fogja majd akkor rossfl 
■'«bvâHnii a fejet ... Az Armstrcnfl 
ban pedig lâzas, titâni munkâvfl 
szeres erovel es gyorsasâggal fl 
nek a tbrbk dreadnoughtok. Rcmfl 
leg szinten az eurbpai bieke szefl 
ve’ben ... *



Miert buktattiiki meg Ribot-t?“ Ezt 
tdiezte keserii kacagâssal a kamara 
sen egy francia kepviiselo. Es mi is 

kerdlezziik monsieur Viviani-t-61, 
Ly miiert? A haromeves szollgallati 

mflatt lesziavaztak e's elkergetitelk a 
pteletremelito dreg pofitikust, bogy 
yet adjon a fiatal szocialfetianiak, Vi
lii elvtârsnak, akiroi tudtulki, hogy 
liidt elllensege a harorn eves szollgâ- 

iddnek es mindien miliiitariisita torek- 
nek. Es ime, Viviani ellvtars is keny- 

In egyelore, aminit 6 mondja, 
ntartanli a haromeves katonai szol- 
Itot. Majd idovel, talan esetteg lie 
la szalttanii. De most? Muszâj! A 
Lialista tehât percek allatt megvâl- 
litt es elveket cserelt, inert liatafoni- 
lutott. A hatatom, ez a sokat ocsa- 
I es leniezett fogatom kiforgatta on- 
laboli a niepvezert es aâzatos szolgât 
lălt betolie. Oroszorszâg parancsolt 
Imiesztendds katonai szolgâilatot es 
Isieur Viviani enlgedelrneskedett. 
litobbi nylatkozatâban mâr boldog- 
I tuliboildogniak valll'ja mag,ait, mert' 
lerheti Poincare etaokldt Oroszor- 
Iba. Abba az Oroszorszdgba, amely 
| mint a beke es halladas szimboliu- 
Inagasodik fell a francia kormânyel- 
Iviviani elott. . .
■ba az Oroszorszagba, amely pâr 
lelot't mieg a sdtetseg, a b ruta It s 
Ifflolksâg, az ellmaradottsâg es a kor- 
lio feszke volt a szoca'liista Viviani 
I . . . Tempora mutantur . . .
I
■ orosz tengereszeti vezerkar fo- 
I nem liiaba es nem udvariassagbol 
■nost Franciaorszagban. Szemlet
■ a francia haditengereszet folott, a 
liak tegfdbb hadura, az orosz car 
■ben Vaidsâggal tbmjeneznek, ud- 
Blnak, hizelegnek Russia tenger- 
Inak Pârisban es Toulonban- De a 
|>r szlâv nem engedi elkabittatni 
lit. Jo! szemiigyre vesz mindent es 
lilami nem tetszik neki, akkor nem- 
l*a szigoru parancs jon majd Szent- 
Bvârrol — Paris fele s a francia 
■any ijedten szavaztat meg ujabb 
■kat a haditengereszet fejlesztese-
■ francia hadseregfejlcsztes teljesen 
I parancsra, orosz fenyegetesre 
Brik. Nem erzi a biiszke es nlemes 
■a nemzet, hogy mennyire meg- 
I ez?
■
■ Edward Grey majd'mem tetagadja 
■goli-orosiz flotttaegyezmenyt. Egy 
fctatllanl „greyedwardi" kormoni-
■ jelenti ki, hogy a ket kormany 
■t semmi olyan termeszetu meg- 
■es nincsen, amely megkdtne az 

angol es az orosz kormâny kezet egy 
esetlegies europai bonyodalomban. Ej- 
ej, npmes sir! Ezt mem is kerdezte on
to! seniki! A flottaegyezmenyrol azon- 
blan nem mert beszelmii. Mert a flotta- 
egyezme'ny csondesen, de ugrâsra ke- 
szen gubbaszt az on jot el'zârt pâncel- 
sztekrenyeben . . .

*

... Az entente-hatalmak belăttâk, 
hogy nem birnak a hârmas-szdvetseg- 
gel szârazom, le akarnak hât kiizdeni 
benniinkiet vizon. Qazdasâgi eletiink 
teljes megbenulâsa lenne az eredmeny.
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HnflTGRTEHEEEM.
Custozza 1866. junius Zț.

Negyvennyolc evvel ezelott a custozizai 
dombokon, Radetzky 1848. evi diadala 
szinhelyen, csapataink ujabb fenyes gyo- 
zelmet arattak.

Akkori olaszorszagi hadseregiink na- 
gyobbreszt magyar ezredkbdl allatt s a I 
ctoflRDfl T(W

joval'l erosebb eltenfe'liel vivott custo^eai 
csaita evfordulbjât hazânk szâmos helyor- 
sege fenyes katonai iinnepseggel teszi em- 
lekzetesse. A szatmâri 5., nagybecskereki 
29., debreceni 39., karânsebesi 43., gyula- 
fehervâri 50., zâgrâbi 53., besztercei 63., 
munkâcsi 65., ungvări 66., soproni 76. gya- 
logezredek, az. 1. huszăr ezred, a budapes- 
ti 10., 11., 12. tabori âgyus, 4. es 12. tâbori 
itarackos-ezred, a 4. lovagld tiizer, a 4.

nyugatrol egyidejiileg akartâk az osztrâk 
hadsereget megtâmadni, mig Albrecht fo
herceg 75.000 fonyi hadmuveleiti hadsere- 
gevel a Mincio felol jovo foerore integendd 
meglepo tâmadâst hatârozott el.

Az olasz Mincio-hadsereg kb. 100.000 
fonyi erdben junius 24-en csak Veronâval 
sziemlben akart âllâst foglalni s igV Alb
recht foherceg eszakro'l jovo elonyomulâ- 
sa tenylleg varatlanu-l erte.

Ugyes diptomâciâval azon kelll most 
mukbdniink, hogy a kis nemzetek 
egyiittesen szamottevo vizi erejevel 
szoros szdvetsegben fokozzuk tengeri 
hatalmunkat, ameliyniek soha sem vol- 
lak es sohasem lesznek tamado szân- 
dekai. De a feltorekvo tengeri politika 
ldtszukseglietiink addig, amiig az angol 
es francia kozvellemeny meg nem sem- 
m siti azokat a kormânyokat, amelyek 
fdntartjâk es istâpo'Ijâk a villagtdrte- 
nelein legfurcsabb es legimmoralisabb 
nâszât, a hârmasentente-ot.

Budapest, 1914 junius 26.
ssa.

I -
i

nehiez tarackos- es 4. voinaitosztâly szâ- 
mâra a custozzai csat'a evfordullioja dicso 
emtekiez'es napja.

Viktor Emanuel az olasz egyseg teljes 
megvalositâsa celjabol Poroszorszâg szo- 
vetsegeben 300.000 emberrel tâmadta meg 
a monarkiat, mely a csehorszagi fohad- 
szinhelyen ellfoglalva, a velencei tarto- 
mâny vedelmere csak felannyi erot atldit- 
hatott Albrecht foherceg rendelkeaesere.

Az olaszok ket hadsereggel delrol es



A hare korân reggel Villaifrancânâl kez- 
dodbtt, hol Pulz ezredes ket lovas dandâ- 
ra, 2 oliasz gyalog es 1 lovas hadosztalyra 
talalt, aimelyeket ismetelt rohamaival 
egesz napon at lekdtott.

A kuzdelem nemsokâra az egesz vona- 
lon âltalânossâ vait. A nyugati szarnyon 
csapatailnk eldnyomullasa, nehez hare ârân 
eredmennyel is jart, de a custozzai dom- 
bokon âfflâst fogMt otaszok hârom dandâ- 
runk elszânt tâmadâsât de'lig visszavertek.

Albrecht foherceg most ide rendelte 2 
dandarnyi tartalekât, amely bravuros ro- 
hammal elobb a Belvedere magaslatot, 
majd este 6 lor a utân a sz/omszedos csapa- 
tok âlitali tâmogatva, az âli’iâs kuTcspontjât, 
Custozzât is elifoglalta.

Az olaszok, kik a nyugati szarnyon mâr 
elobb is megkezdtek a hâtirâlâst, nagy ren- 
detlensegben visszavonulva, az ej folya- 
orian a Mincio moge huzddtak.

A Mincio hadsereg veresegere az/ ât- 
kelofelben levo P6 hadsereg is visszafor- 
dult es az egesz olasz ero csak akkor nyo- 
mult ujbbl dore, mid'on Al'birecht foherceg 
Becshez felrendellve a velencei terii'letet 
elhagyta.

A fenyes gydzelem a kivâlo vezer es 
derek csapatoik egyenlo erdeme, kik valo- 
ban râszolgâltak a Legfelsobb Hadurnak 
a foherceghez iintezett tâvinatâra: „Neked es 
hii hadseregeminek legmelegebb koszone- 
temet!“

A custozzai csata hadseregiink tortene- 
nek orokke fenyes esemienye manad, mely- 
re az ii-nneplo csapato'k meltiân biiszikek 
lehetnek.

Cs.
*

Hajmâskerrol jelentiilk, hogy a 11. tâb. 
âgyusezred es a 4. nehez tarackosztâly f. 
ho 23-an es 24-en fenyes unnepseggel em- 
lekezett meg a custozzai csatârdl, amely- 
ben mfindket csapattest dicsoseges reszt 
vett. Az iinnepely tisztek es zaszlosok 30 
kilcmeteres parancsortiszti lovaglăsâval 
kezdddott. Este, dijkiosztas volt a verseny 
gyozteseroek, majd vacsora, zenes taka- 
rodb es tancmulatsag. Az unnepsegek si- 
keriilt el-so napja utân 24-iiken reggel ze
nes ebresztovel virradt meg a tabor es 
kornyeke. 9 orakor iinniepies tâbori mise 
volt a leghajocsarnok mellett, sziabad eg 
alatt, dielben tinnepi ebed, majd delutan 3 
orakor lovasuinnep kezdddott a tartalleikos 
tisztjieloltek vadâszlovag'lâsâval, melyet 
altiszti vadiâszlovaglâs, kiilonbozo legeny- 
segi versenyek, footballmerkozes es ve- 
giil legenysegi mulatsâg kovetett.

*
Debrecen! tudositonk irja, bogy az of

tam â'lliomiâsozib 39. cs. es kir. gyalogezred 
is fenyes unniepseggel iilte meg a oustoz- 
zai csata evfordullojâit. Az iinnepiellyen 
megjelienit Nagy Gyula tâbornokkal az 
elen az egesz tisztikar es kepviselve volt 
valamennyi vanosi hatbsag tils. Az emlielk- 
iinnepet osszekapcsb'lta aia ezred 0 Fel- 
sege szobrânak lelepfezesevel. Amlbrus 
Gâbor tâbori lelkesz mfeeje utân Wolf 
Jânos allezredes tartott felkeshangu ma- 
gyair beszediet, iinnepelve a custozzai csa
ta hdsemek emlckct cis ikiifejezve az ezired 
hodoMtat a legfelsobb Hadur elbt.. Az 
unnepelyrol hbdollb tâviratot kiiMtek 0 
Felsegenek, Ferenc Ferdinand tronorb- 

kosnek, Kâroly Ferenc Jbzsef prezumtiv 
tronbrbkbsnek, Conrad barb vezerkari fo- 
noknek, az ezred tulajdonosainak es Kro- 
batin tovag hadiigyminiszternek. Az iin- 
nepen mvgjeient a custoiz/zai csatâban 
reszt vett es nagy aranyeremmel kitiinte- 
tett Motaâr Gergely egykori tSzedes, aki 
nek Nagy tâbornok melegen gratulâlt, 
mint a csata egyetlen jeJenlevo hosenek.

9 hadtest tiszti isholahrol.
A hadtest tiszti iskolâk celja a fohadna- 

gyok egyseges tovâbbkepzese a katonai 
tudomânyok azon âgazataiban, amelyek 
a csapatnâl a tovâbbi eredmenyes szolgâ- 
latiteljesiteshez sziiksegesek. A resztetes 
tancel pedig azon katonai ismeretek kibo- 
vitese es megszilârditâsa, melyek a fo- 
fegyvernemek hare- es kuzdesmddjânak, 
valamMt ezek egyuttmiikbdesenek teJjes 
megertesehez sziiksegesek, amennyiben ez 
az alscibb csapatvezetessel -— btezarbliag 
egy a hadosztâly kereteben levo csoport- 
ig es egy va'amennyi fegyvernembdl âllb 
kulbmtmenyig — bsszefiiggesben âll. 
Hadtest tiiszti iskolâkat minden evben alli- 
tanak fel egyes hiadtestszekhelyeken. A 
folyo evben november ho 2-ân kezdodo 
iskolâkat ezuttal Budapest, Pozsony, Bees, 
Oimiitz, Grâc, Praga, Theresiienstladt, 
Lemberg, Innsbruck es Sarajevo szekhe- 
lyekkel âllitjăk fel. Az egyes haditiest 
tiszti iskolâkba tanârokul kirendelt tisztek 
nevsora alâbb kbvetkezik:

Budapestre: Buchbbck Kâroly 44, gy. ez- 
redbeli, Davori Relkovic Dusan 52. gy. ezr. 
es barb Them er-Jablonski del Monte Berico 
76. gy. ezr. ornagyok; Trupkovic Henrik 44. 
ezr. szâzados; Mandich Sandor 10. âgyus 
ezr. ornagy; Laszlo Miklos 3. husz. ezr. szâ
zados, barb Henriques de Ben-Wolsheimb 
Jbzsef bosnyâk-hercegovâc 3, gy. ezr. or- 
nagy, Stanischits Sandor hadbiztos, dr. An- 
dauer Jenb torzsorvos es dr. zamaroci Za- 
maroezy Zsigmond szâzados hadbiro.

Pozsonyba: Wolff Gusztâv 70. gy. ezr. 
ornagy, Seydl Jenb 29. vadâsz zlj. szâza
dos, Nemes Nitsche Gyozo 72, gy. ezr. or- 
nagy, lovag Henneberg Erno 6. husz. ezr. 
ornagy, Van Goetem de St. Agathe Gyozo 
6. tarack ezr. szâzados, Hrzic Godimir had
biztos, dr. Zeilendorf Simon fotorzsorvos 
es Wosmer Jânos alezredes hadbiro.

Olmiitzbe: Illic Gusztâv, Witkowski Ist- 
vân, Mollik Ignâc es nemes Tilzer Erno or
nagyok, Kovâts Jânos szâzados; Haagen 
Miksa alhadbiztos, dr. Hadiger Gyozo 
torzsorvos.

Becsbe: Bâro Waldstâdten Zipperer Jb
zsef, Christian Ferenc, Gebauer Erno, Hoff
mann Oszkâr es Turba Jbzsef ornagyok, 
Bily Jbzsef, Schaller Antal, bâro Waldstăd- 
ten Odon es Klusacek Kâroly szâzadosok, 
Materna Lajos hadbiztos, dr. Kroath Ferenc 
torzsorvos, Kunz Jaroslav ezredes hadbiro.

Grâcba: Rottenberger Kâroly es Hutter 
Jbzsef alezredesek, Hermann Ede szâzados, 
Mensi Ottokâr, Kodolitsch Fiilop, Wagner 
Felix, Mergi Lipot ornagyok, Klicka Antal 
alhadbiztos, Lengsfeld Istvân dr. torzsorvos, 
Seeliger Jânos szâzados-hadbiro.

Prâgăba: Pulz Vilmos alezredes, Kuchyn- 
ka Led ornagy, Staral Kâroly, Colombo Kâ

roly, Obertimpfler Felix, Chlapetz Zder 
szâzadosok, Oppenheimer Frigyes orna, 
Wenky Jânos hadbiztos, Jaros Ferenc 
torzsorvos.

Theresienstadtba: Raith Antal orna 
Koppl Ferenc, Krimm Robert, Szvoboda 
zsef szâzadosok, Lempruch Rudolf br., fl 
bert Kâroly ornagyok, Lederer Alfred 
torzsorvos, Popier Alfred szâzados-hadb

Lembergbe: Krăutner Bela ornagy, TH 
lie Jânos szâzados, Willander Jbzsef 
nagy, Jagielski Szaniszlb szâzados, HărtU 
Alfred ornagy, Konas Antal alhadbizi 
Szyjkowski Lipot dr. fotorzsorvos.

Innsbruckba: Hug Rudolf ornagy, C] 
Ferenc szâzados, Jungraf Emil ornagy, Si 
boda Lotâr szâzados, Viktorin Henrik s 
zados, Streitenfels Imre alhadbiztos, Bunl 
mann Otto dr. ezredorvos, Junek Erno I 
ornagy-hadbiro.

Sarajevoba: Tork Ferenc alezredes, I 
gius Emil szâzados, Dworâk Geza alea 
des, Turnowsky Dezso ornagy, Koch Âd 
szâzados, Kleissel Hugo alhadbiztos, Hol 
mann Emil dr. ezredorvos.

A hadtest tiszti iskolâkba hallgatbkul I 
zenyelt tisztek nevsora szerkesztosegiinkl 
megtekintheto.

Ncm tart HUM tiszt-pilotâkl
A repiilocsapatok szervezesevel el 

’dejiileg a hadvezetdseg tobb olj 
ijitast tervez, mellyel ismet megel 
az1 bsszes âllamokat. Nâlunk a legi jâl 
miivek vezetesere — a tâbori pil 
'zolgâlatra — ezentul csak altisztJ 
-’Ikamaznak, inert ugy velik, hogy ■ 
gâhoz a vezeteshez magasabb inti 
gencia nem sziikseges es az1 altiszt pl 
tâk alkalmazâsa a koltsegvetest is I 
vesbbe terheli meg. Azokat a tisztel 
kik a tâbori pilotavizsgât letettek, el 
tul csak mint oktato-tiszteket (Instrl 
tionsoffiziere) alkalma^zâk; nagy I 
hadgyakorlatoknâl es hadjârat esl 
pedig ezek az aviatikâban jâratos ti 
tek, egy-egy altiszt pildtâval, il 
legiutasok szâllnak fel s a legi 
miiveknel eldfordulo es magasabb I 
tonai iteldkepesseget igenylo szelB 
rniinka (mino pl. a magasbol valo nl 
figyeles, felderites stb.) jut nekik fl 
tâlyjresziil.

Lapunk az ăllamvasutak 
palyaudvarain es minden 
nagyobb dohănytozsdeben 
kaphato. — Mutatvâny- 
szâmot kivanatra minden- 
kinek szivesen ktildunk.
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A Mâv. Gepgyâri Sportkor 
cellbveszeti alosztâlya abbol az alkalombol, 
hogy a honvedelmi miniszterium ăltal a 
kdr kebeleben letesitett ifjusăgi celloveszeti 
tanfolyam resztvevoi a nagytetenyi katonai 
lovoldeben az osszes hasonlo budapesti 
tanfolyamok reszvetelevel rendezett eles- 
lovesi versenyen a legszebb eredmenyt er- 
tek el, amennyiben a honvedelmi miniszter 
elso dijât, tovâbbâ a 4-ik es 5-ik dijat s meg 
14 dijat nyertek, vasârnap este a Mâv. gep- 
gyâri lakotelep nagytermeben iinnepi lako- 
mât rendezett, a mikor a hâzi cellbvover- 
seny dijai is kiosztâsra keriiltek.

A szepen sikeriilt osszejbvetelen, melyen 
a kbr tagjai es a gyâri tisztviseloi kar is 
nagyszâmban vett reszt csalădtagjaikkal 
cgyiitt, Szieberth Imre, a kbr elnoke meltat- 
ta a tanfolyam hasznos voltât es az elert 
eredmenyeket. Hâlâval emlekezett meg a 
honvedelmi miniszter gondoskodâsârol es 
Pogâny Geza szâzadosrol, a tanfolyam 
szervezojerbl, tovâbbâ kbszonetet fejezte ki 
Dibszeghy Dezso honved szâmtisztnek, a 
tanfolyam katonai vezetojenek es a katonai 
oktatoknak, a kiknek a kbr âltal felajânlott 
emlektărgyakat nyujtotta ât. Kiemelte to
vâbbâ Szalay Istvân mâv. gepgyâri hivatal- 
noknak, a cellbveszeti szakosztây vezeto
jenek erdemeit s âtadta neki a kbr diszer- 
met. Elismero szavakat intezett meg Stu- 
pâk Jakabhoz, a ki az eles loves alkalmâval 
az elso dijat, a honvedelmi miniszter ăltal 
felajânlott aranyorât nyerte s vegiil kiosz- 
totta a hâzi cellovo verseny dijait.

Ifjusăgi cellovb-verseny.
A levai fogimnâzium cellovo tanfolyama 

f. ho 13-ân delutân tartotta hăziversenyet a 
katonai elemi loteren. A versenyzok mind- 
egyike 10—10 lovest tett 300 lepes tâvolsâgu 
celtâblâra. A legtobb egyseget Keltz Jeno 
VII. gimn. osztâlyu tanulo szerezte, aki ju- 
talmul a honvedelmi miniszter eziistermet 
kapta. Bronzermet nyertek: Ruzicska, Ud- 
vardy, Szivâk VIII. oszt. es Janson VII. 
oszt. tanulbk. Az ermeket Sobs Jănos hon- 
vedfohadnagy, az ifjak buzgo es fâradhatat- 
lan oktatoja osztotta ki lelkes beszed kise
reteben.

A hodsagi loveszegylet versenye.
Hodsăgon (Băcsmegyeben) a mult evben 

alakult meg a polgâri loveszegyesiilet, ami 
kamjonkai Szemzo Kăroly foszolgabiro el- 
eviilhetetlen erdeme, A loveszegylet csak- 
hamar megkedveltette ezt a szep es ferfias 
sportot a kozsegben, ugy hogy a megnyito 
iinnepely meg is hozta a vârt sikert es er- 
deklodest. A megnyito iinnepelyen nem- 
csak a helybeliek voltak jelen, hanem 
a kornyekbeli kozsegekbol, sot vârosokbol 
is igen szep szâmu es elokelb kozonseg je- 
lent meg.

A verseny eredmenye: 1. Dr. Maximovits 
T., 2. Dolencsits N., 3. ifj. Schweitzer Jănos 
lett, kiknek a csinos dijakat Szemzo Kâ- 
rolyne, a foszolgabiro neje adta at, szive- 
lyes szerencsekivănatai kisereteben. Dr. 
Maximovits azonkiviii az egylet vândor- 
dijât es diszoklevelet nyerte.

A verseny egyik szokatlanul erdekes je- 
lensege volt a holgyek versenye. Kedves 
lâtvâny volt, midon teljes ambicioval vet- 
tek keziikbe a ferfias fegyvert. Az ered- 
meny a kbvetkezb lett: 1. Ertl Livia, _  ki-
nek nyugodt es biztos fegyvertartâsa ăltalâ- 
nos csodâlkozâst keltett, — 2. Beck Hilda. 
A szep dijakon kiviil a holgyek a Kubesch 
Jbzsef ăltal felajânlott oriâsi meretii rb- 
zsacsokrok kedves meglepeteseben reszesiil- 
tek.

A versenyben resztvett meg a paripâsi 
r. k. ifjusăgi egylet katonai lovesztanfolya- 
ma is. Az ifjak gyalogmenetben jottek Pa- 
ripâs kbzsegbol Heintz Bâlint elnok veze- 
tese alatt. Joleso erzes volt lâtni az ifjak 
fegyeimezettseget, biztos fellepeset es a 
fegyver kezeleseben valo iigyesseget, amely 
— Dala Geza honv. fohadnagyon kiviil, _
Biliczky Lajos honv. fohadnagy erdeme, 
mint aki a lovesztanfolyamot szervezte es 
5 even at vezette.

Eredmeny: 1. Guld Henrik, 2. Garatva 
Jbzsef, 3. Eisemann Fiilop, kiknek Szemzo 
Kăroly foszolgabiro nyujtotta ât a dijakat, 
buzdito szavak kisereteben; Heintz Bâlint- 
nak es Kopp Sebestyennek pedig koszone- 
tet fejezte ki fâradozâsaikert a foszolga- 
biro.

A verseny erdekes miisorâert elismeres 
illeti meg a rendezoseget.

.......

Versenyioveszet.

A budapesti polgâri loveszegylet verseny- 
loveszetenek 1. napjât folyo ho 21-en tar
totta a II. ker. Marcibânyi-ter 8. szâm 
alatti lbvohâzăban. A verseny 2. napja fo- 
lyo ho 28-ăn (ma) es a 3-ik 29-en (holnap) 
lesz.

A folyo ho 21-iki versenyen szep szâm- 
mal jelentek meg a resztvevok es erdeklo- 
dok, s mindenesetre a folyo ho 28. es 29-iki 
verseny is hasonlokepen fenyes lesz. Az 
utobbira Jbzsef foherceg ur Ofensege, az 
egylet foloveszmestere is kilâtâsba helyezte 
megjeleneset.

Igen szep dijak keriilnek kiadăsra a ver
senyen, melyek Jbzsef es Frigyes foherceg 
urak O Fensegeik, az egylet es egyesek ado- 
mănyozâsa folytân gyiiltek ossze.

A francidk 1812-ben 600.000 fovel vo- 
nultak be Oroszorszdgba es 450.000 
embert veszitettek a fdradalmak es a 
betegsegek reven. Az oroszoknak 
300.000 fdbol allo hadseregebol ugyan- 
ekkor csak 80.000 ember maradt meg. 
Vedekezziink a hdboru borzalmai ellen 
es tdmogassuk a Vdroskereszt-egyletet.

Felkerjuk a magyar hadbirdk kivălo 
tisztikardt s a magyar ugyvedi kar 
azon t. tagjait, kik a katonai vedoi 
tisztre jelentkeztek. hogy ertekes koz- 
lemenyeikkel lapunk hasdbiait megtisz- 
telni meltoztassanak.

A Kiiliigy-Hadiigy 
szerkesztosege.

4

Kitiintetes.
0 Felsege Szep Sandor m. kir. honved 

atearedes-hadbironiak a Ferenc Jozsef-rend 
lovagkeresztjet adomânyozta a honved- 
hadbiroi tisztikar âtszervezese korul' ki- 
rejtett kivălo szolgâlati elismereseiil.

Uj intezkedesek.
Az uj katonai biintetoperrendtartâs elet- 

beleptetese kiiionleges rendelkezeseket ki- 
vân. Egyik igen fontos intezkedes az, ame- 
lyik meghagyja a jelenleg fennâllo hadbiro- 
sâgoknak, hogy a befejezetlen biiniigyi aktâ- 
kat az uj katonai (honved) birosâgoknak, 
(iigyeszi tiszteknek, katonai, illetve honved 
iigyeszeknek) adjâk ât. Ilyen kiiionleges ren- 
delkezes tovâbbâ az, amellyel 0 Felsege az 
illetekes parancsnok biinvâdi iildbzo joga
val egyes bnăllb parancsnokokat ruhâzott 
fel. Ez a rendelkezes kiegesziti a kbp. 30. 
§-t es eszerint meg a kbvetkezb parancsno- 
kok tekinthetok illetekes parancsnokoknak: 
a) kbpr 27. §_ban koriilirt jogkorrel (dan- 
dârbirosâghoz iartozo biincselekmenyek iii- 
dozhetesi jogaval) a cs. kir. darabont-testor- 
seg lakparancsnoka, a cs. es kir. testor lo- 
vas-szăzad- es testor gyalog-szâzad parancs- 
nokai; b) a kbpr. 28. §-ban koriilirt jogkorrel 
(hadosztâlybirosâgokhoz tartozo biincselek
menyek es szemelyek biinvâdi iildozhetesi 
jogkorrel) a cs. kir. elso arcier testorseg ka- 
pitânya, a m. kir. testorseg, a cs. kir. dara- 
bonttestorseg; a cs. es kir. testorgyalogszâ- 
zad es lovasszâzad parancsnokainak kato- 
nailag alârendelt szemelyek felett.

Uj szolgâlati konyvek.
0 Felsege jovâhagyta a „Szerv'i hatâ- 

rozvânyok a m. kir. honved igazsâgiigyi 
tisztikar szămâra" cimii szolgâlati kony- 
vet. Ez a szolgâlati konyv a honvedseg uj 
katonai biinvâdi perrendtartâsâval egyide- 
iiileg lep hatâlyba es ugyanezen idopont- 
tal hatâlyât veszti a „Szervi hatârozvâ- 
nyok es szolgâlati utaisitâs a m. kir. hon
ved birosâgok es hadbiiroi tisztikar szâmâ- 
ra“ cimii szolgâlati konyv. Az uj konyv jei- 
zese A—2, g. Arat kesohb hatârozzâk meg. 
Ugyancsak a honvedseg uj katonai biin- 
vâdi perrendtartâsâval egyidejiilieg lep 
eletbe 0 Felsege jovâhagyâsâval az A—65. 
jelzesii „Ideiglenes hatârozvânyok a hon
ved birosâgi irodatisztvdselbk es jegyzb- 
kbnyvvezetok szâmâra4 cimii konyv is, 
amelynek âra egyelore szinten ismeretlen.



9 cs. es kir. dandar es hadosztalybirosagoh.
Had-
test 1

Hadosztăly 
birosăg Dandărbirdsăg

1
Krako

Krako
Tarnovo

Olmiitz Olmiitz
Troppau

Wien Wien
2

Briinn
Briinn
Znaim

Graz
Graz
Klagenfurt
Marburg

3 Trieszt

Trieszt Pola
Gorz
Laibach

4 Budapest Budapest

Pozsony Pozsony
Șopron

Komârom Komârom
Gydr

Kassa Kassa

6
Eperjes

Miskolc Miskolc
Ungvâr

7
Temesvâr Temesvâr

Fehertemploiri

Nagyvârad Nagyvârad
Arad

Prăga Prâga
8 Pilsen Pilsen

Budweiss

9
Josefstadt Josefstadt

Koniggrătz

Theresienstadt
Theresienstadt
Reichenberg

Przemysl Przemysl
10 Jaroslau

Jaroslau
Rzeszow

Lemberg
Lemberg

11
Tarnopol

Stanislau
Stanislau
Csernovitz

12
Nagyszeben

Nagyszeben
Brasso

Kolozsvâr
Kolozsvâr

: Gyulafehervăr

13
Zagreb

Zagreb
Fiume

Ossiek
Ossiek
Petervârad

Linz Linz
Salzburg

14 Innsbruck
Innsbruck
Bruneck

Trient Trient
Bozen

Had- 
test “S'’ DandStbirtsSg

15 Sarajevo

Sarajevo 
Rogatica 
Tuzla 
Banja-Luka

16

M. hir.

Mostar
Mostar
Nevesinje 
Trebinje

1 Castelnuovo
Castelnuovo esetleg Cattaro
esetleg Cattaro Ragusa 

Spalato

honvEdhadosztaly es dandarbirdsdgoh.
Kerii- 

let
Honvâdhadosztâly 

birosâg
Honveddandăr 

biidsăg

1 Budapest Budapest
Pecs

2 Szeged
Szeged 
Lugos 
Nagyvârad

3 Kassa Kassa
Szatmârnemeti

4 Pozsony
Pozsony 
Nyitra 
Veszprem

5 Kolozsvâr Kolozsvâr
Nagyszeben

6

Cs. k

Zâgrâb

ir. LandwEhr hado 
birosago

Zâgrâb
Pozsega

îztâly es dandar- 
h.

Land 
wehr 
kerii- 
leti p.

Landwehr had
osztăly birosăg

Landwehr dan- 
dăr birdsăg

Krakd Krako Krako
Olmiitz

Wien Wien Wien
Briinn

Graz Graz Graz
Laibach

Praga Prâga Prâga
Pilsen

Leit- 
meritz Theresienstadt Theresienstadt

Hohenmauth
Prze- 
mysl Przemysl Przemysl
Lem
berg Lemberg Lemberg

Csernontz
Inns- Linz Linz
bruck Trient Bozen

Ra- 
guza Ragusa Zara

Matroz Rari es tEngernagyi birosagoh.

Kollmann Rezsd dr.

Tengernagyi birosăg Matroz hâzi birosăg

Pola
Sebenico
Pola

Irodaâtalâny a katonai birosâgoknâl.
A legfelso katonai torvenyszek irodaâta- 

lânya havonta 1250 kor.; a katonai vezer- 
iigyesze havonta 250 kor.

Iroszerâtalăny a dandâr-hadosztâlybiro- 
sâgoknâl es a katonai iigyeszknel havonta 
16 korona, minden beosztott igazsâgiigyi 
tiszt utân, az iigyeszi tiszt iroszerâtalânya 
havonta 5 korona; ha pedig ket vagy tobb 
dandârnăl miikodik, ugy havonta 8 korona.

A bosnyâk katonai biintetoperrendtartas.
A cs. es kir. hadsereg rendeleti kozlonye- 

nek legujabb szâma tartalmazza a bosznia- 
hercegovinai katonai biinteto perrendtartâs- 
nak âtmeneti hatârozmânyait. A bosnyâk 
biinteto perrendtartâst szentesitettek măjus 
9-en es kihirdettek junius 12-en. A torveny 
maga ugy rendeikezett, hogy az eletbelepes 
ideje legfoljebb 2 ev a kihirdetes utân vagy 
pedig a hadiigyminiszter âltal megszabott 
idotartam ezen ket even beliil. — Most ugy 
intezkedett a hadiigyminiszter, hogy az 
egyontetiiseg kedveert az uj torveny julius 
1-en eletbe lep.

A belyorsegi foghâzak
Kremsben, Debrecenben, valamint Raguzâ- 
ban megsziinnek a kbpr. eletbeleptetesetol 
kezdve.

A katonai birosâgi irodatisztek es katonai 
birosâgi irnokok beosztâsa es egyenru- 

hăzata.
Az irodatisztek a hadosztâlybirosâgnâl, a 

legfelsobb katonai torvenyszeknel es a ka
tonai vezeriigyesznel lâtjâk el az irodai szol- 
gâlatot. Egyenruhâzatuk: Fekete kabât, so
tetpiros hajtokaszin, sârga gombok, kek- 
sziirke pantallo, sotetpiros szegelyzsinorral 
es fekete sapka. — A birosâgi irnokok mint 
irnokok es tolmăcsok a hadseregbirosâgok- 
nâl, katonai iigyeszeknel es az iigyeszi tisz- 
tek mellett fognak szolgâlatot teljesiteni. 
Egyenruhâzatuk: Fekete kabât, sotetpiros
hajtokâval, sârga gombok, csukasziirke pau- 
tallo, sotetpiros szegelyzsinorral.

Katonai veddk statisztikaja.
Multkori hiriinkre vonatkozolag, kiege- 

szitesiil kozliink nehâny ujabban rendelke- 
zesiinkre bocsâjtott adatot. A pozsonyi iigy- 
vedi kamara teriileten 34, a mâramaros- 
szigeti kamarânâl 21, a pecsinel 19, Kecske- 
meten 10, a marosvâsârhelyi kamarânâl 10, 
a kolozsvârinâl 29, a fiumeinel 4 es a nagy- 
szebeni kamarânâl 18 iigyved jelentkezett 
katonai, illetve honved vedoi tisztsegre.

Kohlmann Dezsd dr



Oisszakliintes a concours-ohra.
A wieni internacionâlis jellegii concours-on 

a dijak nagy reszet a kiilfoldi konkurrensek 
foleg az olaszok vittek el. Az osztrâk-ma- 
gyar monarkia tisztjei a Preis der Stadt 
Wienben 4 dijat nyertek, mig a tobbi dijat 
beleertve a gyorsasăgi es a stilus dijat is a 
kiilfoldiek vittek el.

A Kaiserpreisban csupân 1 dijat es a 
stilusdijat, a felemelt akadălyokon rende- 
zett ugratoversenyen pedig egy dijat sem 
nyertiink.

A bucsu ugratoversenyben a legrovidebb 
iddert kitiizott 3 tiszteletdijat 3 olasz tiszt 
kapta.

Vegeredmenyben tagadhatatlan, hogy 
sulyos vereseget szenvedtiink. A napi sajto 
(Fremdenblatt) es a sportirodalom nap-nap 
mellett targyalja az esetet es keresi verese- 
giink okait. Midon mi szinten velemenyt 
mondunk, nem vâgyodunk a „simpfeles" 
olcso baberjaira, hanem kotelessegiinket 
veljiik teljesiteni a hadsereg es a lovas tisz- 
tikarral (szemben, ha magyarâzajtât adjuk 
mi az oka annak, hogy a mi az egesz vilâ- 
gon tagadhatatlanul a legjobban lovaglo lo
vas tisztikarunk megtepett baberral keriilt 
ki a kuzdelembol.

Hangsulyozni kivânjuk elore is, hogy az 
ok nem a tisztikarban van.

Mikor tisztjeink az 1892. evi turini nem- 
zetkozi lovas merkozesrol dijaktol megra- 
kodtan hazatertek, a lovas vilâg, de legin- 
kâbb mi magunk azt konstatâltuk, hogy mi 
lovagolunk a legjobban. Biiszken mondtuk, 
hogy mi nem tanulhatunk senkitol.

Voltak ugyan mâr akkor is egynehănyan, 
mint Pongrăcz ezredes, akik azt mertek 
hangoztatni, hogy azoktol a frânya taliâ- 
noktol sok mindenfelet lehet tanulni, mert 
azok pl. măr akkor 2 m. magasat is ugrat- 
tak, de ezeket kimeletleniil leintettek, mert 
az egyâltalân nem lovaglâs, amit az olaszok 
csinâlnak. Mert lehet-e lovaglâsnak nevez- 
ni azt, ha valaki rovid kengyellel a 16 nya- 
kăra fekve ugrat, a nelkiil, hogy a kezet sze- 
pen gombolyitene . . .

Inkâbb a franciâk modszere tetszett, kik 
a mienkhez hasonlo iielssel, a szărakat ât- 
csusztatva, hosszu szârral, egyenes felso- 
testtel, nyeregben iilve ugrattak. Ez a mod- 
szer annyira megtetszett, hogy a Reitlehrer- 
Institutban 1902. oszen ezen szisztema sze- 
rint ugrattak meg a fenseges iskolalovakat 
is egy teljes — hetig. Erre a szentsegto- 
ro hetre meg ma is borzalommal gondol 
vissza minden eros szivii iskolalovas.

Az utobbi evtizedekben csak meg egy 
ilyen szegyenteljes antikavalerisztikus dolog 
tortent, mikor Szechenyi Viktor grof indit- 
vânyâra megvăltoztattâk Budapesta a dij- 
lovaglâs felteteleit es teljes egy meter ma- 
gassăgu akadâlyt âlitottak oda, az ily galâd 

cselvetesre nem szâmito elokelo dijlovag- 
loknak, eltekintve attol a rettenetes orosz- 
lânveremtol, melyet, hogy tervezojet 

orok idokre megbelyegezzek, Szechenyi- 
aroknak neveztek el.

Hogy a budapesti dijlovaglâstol ezutân 
tâvol tartotta magăt minden jobb erzesii is
kolalovas, azt hiszem magâtol ertetodik.

Igy ertiik meg csendes bekessegben s 
oseink tiszteleteben az 1910. evet, a mikor a 
becsi Poloklub a Campagne.Reitergesell- 
schaft szokâsos dijlovaglâsa utăn egy in
ternacionâlis dijugratăst irt ki a leglehetet- 
lenebb propoziciokkal, hogy t. i. hibânak 
szâmit ha a 16 surolja, vagy iiti az akadâ- 
lyokat. Az ugratoversenyt es a tâvolugrăst 
âltalănos megbotrânkozâsra valami lovag 
Dachowski nevii orosz-lengyelorszâgi civil 
ur nyerte el, ki ugyan hibâtlanul ugratott, de 
a mi szep egyenes iilesunktol elteroleg a 16 
nyakân logott. Meg lehtetlenebb eredmenyt 
hozott az 1911, evi concours, amikor egy 
Pleskow nevii orosz hadnagy „Epir“ nevii 
lovân a dijugratăs mindhârom 1-so dijât 
megnyerte. A tobbi dijon egy Leclerc nevii 
francia es lov. Dachowski osztozkodtak. — 
A legmagasabb korok meg voltak botrân- 
kozva az eredmenyen, mert hisz tagadhatat
lan, hogy Epir oly biztosan ugrott, hogy a 
pălyăn 4-szer koriilmenve egyetlen egy hi. 
bât sem csinâlt, az is bizonyos, hogy oly 
biztosan volt kezben, hogy lovasa talan 
a levegoben az akadâly felett is meg tudta 
volna âllitani, de mikor a 16 ugrăsăban sem- 
mi stilus nem volt, (a mi izlesiink szerint) a 
lovasa meg plane egesz amerikaiasan rovid 
kengyellel lovagolva, a 16 nyakân fekiidt.

Nehogy nâlunk ez a kiilfoldieknel ugy lât- 
szik ăltalânossâ vâlt lovaglâsi modszer meg- 
honosodjon, 1912-ben mâr megakadâlyoztâk 
ezen verseny megtartâsât. A Campagne- 
Reitergesellschaft dijugratâsân meg alapo- 
san elvettek a kedvet mindenkinek, aki nem 
„fol a pofa, gombolyii marok" szisztema sze
rint lovagolt. Annak ugyan felkopott az âlla 
a dijtol.

1913. ev nagy ev az osztrâk-magyar lovas 
sport torteneteben. A Campagne-Reiterge- 
sellschaft megmozdult.

Modern akadâlyokat epitettek es ponto- 
zâsi szisztema alapjân iteltek. Megis mozog 
a fold!

Miutân azonban igy felos volt, hogy rovid 
idon beliil megtanulunk ugratni, hăt behoz- 
tâk a stilus birâlatot. (3 pont.)

Mi a stilus? — A stilus az, ami nekem 
tetszik.

Hogyan szâmitjâk a stilust? .— A stilust 
ugy szâmitjâk, hogy a stilus hibât szorozzăk 
az akadălyok szâmâval. Pl. Pleskow had
nagy Epirrel ezen minden idok legtokelete- 
sebben ugro lovâval, mely a londoni Olym. 
piădon is elso dijat kapott, ezen szâmitâs sze
rint 30 hibapontot kapott volna. Ha valaki 
3-szor felbukott vagy leesett, jobban jârt, 
mint aki hibâtlanul ugratott ugyan, de 3 
hibapontot kapott stilusbol.

Ezt a szâmitâsi rendszert az iden mâr 
akkent vâltoztattâk, hogy 3 stilus hibapont 
a maximum, ami azonban meg mindig eleg 
ahhoz, hogy azt, aki hibâtlanul veszi az 
akadâlyokat, a dijtol eliisse, mint ahogy ez 
Keresztes fohadnagygyal elofordult Buda- 
pesten a belfoldi lovak ugrato versenyen.

Ha mâr a stilus birâlattol, mely az Olym- 

piâdokon nem lehet birălat tărgya, absolute 
nem akarunk elterni, annak felig-meddig 
jogosultsâga csak ugy volna, ha a propozi- 
ciok ugy modosulnânak, hogy egyenlo hi
bapont eseten a stilus dontson, bâr mi elvi- 
leg a stilusbirâlat ellen ioglalunk ăllâst.

Mi a celja tulajdonkep a stilusbirâlatnak?
Az olaszok koztudomas szerint rovid 

kengyellel, elorehajolt felso testtel, a ken- 
gyelbe âllva ugrattak, igen lassu iitemben, 
s ugrâs kozben iilocsontjuk 1—2 arasznyira 
eltâvolodott a nyeregtol. Ezen a szemnek 
kevesbe tetszetos lovaglâsi mod megakadâ- 
lyozâsâra szolgâl a stilusbirâlat.

Az iden Becsben szereplo olaszok azon
ban epen ellenkezoleg lovagoltak. Egyenes 
felso testtel, kozephosszu kengyelekkel, 
mersekelten a kengyelbe tâmaszkodva, az 
iilocsont kozel a nyereghez, a legkiilonfe- 
lebb iitemben lovagoltak.

Kepzelheto, micsoda oromet keltett ez 
a stilusbarâtok tâborâban. Az olaszok is râ- 
tertek a mi ugratâ modorunkra! Tevedes! az 
olaszok most is olaszosan ugratnak, csak- 
hogy javitott kiadâsban. Az olaszok t. i. 
kik eddig csak kitiino ugratok, de gyenge 
lovasok voltak, megtanultak lovagolni is. 
Vagyis az akadălyok kozt ugy lovagoljâk a 
lovaikat, mint mi, de az akadălyokon ke- 
resztiil olaszosan ugratnak. Hogy ugratâs 
elott nem fekszenek a 16 nyakâra, hogy ug
râs kozben nem repiilnek, hanem lehetoleg 
kozel maradnak a lohoz, hogy ugrâs utân 
kiegyenesednek es tovâbb lovagolnak, az 
mind csak azert van, mert jobban lovagol
nak, mint azelott.

Figyeljiik csak meg, hogy lovagol ameri- 
kai kengyelekkel egy istâllo gyerek -s egy 
jo jockey. — A gyerek repiil a levegoben 
magasan a 16 felett, a jockey majdnem a 16 
hâtân til, oly kozel hozza testsulyât a lohoz. 
Termeszetesen, hogy utobbi sokkal jobb, 
mert konnyebben egyensulyozza magât, ami 
a versenylovaglâsnâl, de foleg az ugratâsnâl 
a legfontosabb dolog.

Aki azonban azt hiszi, hogy a jockey 
vagy az olasz ugrato a 16 hătgerincet meg- 
terheli, az teved. Az ugratâs 3 momentum, 
bol âll.

1. elugrâs 2. lebeges a levegoben, 3. le- 
ugrâs.

1. Az elugrăsnâl a felso testet annyira 
elore kell vinni (— szinte dobni) hogy

2. a levegoben valo lebeges kozben a lo
vas teste egyensulyba jusson.

Az elugrâs pillanatât es a test elorevete- 
lenek merteket eltalâlni, kiilonosen ha a 16 
hibât csinăl, korân, vagy keson ugrik el, 
igen nehez dolog. Epen ezen okbol egy ke
vesbe jo lovasnak ajânlatosabb mâr eldns 
az ugrâs elott egyensulyba helyezkedni, 
azaz a felso testet elore venni. Ezăltal min- 
denesetre kiszolgăltatja magât a lovas tob- 
be-kevesbe a 16 szeszelyenek, joindulatănak, 
beosztâsânak stb., de sajât szemelyere nez- 
ve kevesbe csinăl hibât.

Ez tehât az elso lepcso.
Az egyenes felso testtel valo lovaglâs a 

lovasnak megadj a a modot a 16 preciz ve- 
zetesere az iitem, a beosztâs, sot a stilus sza- 
bălyozăsăra is, (melyrol kesobb meg szo 
lesz), de abszolut jo lovast feltetelez, kidol- 
gozott eros hâtizomzattal, melynek oly 
erosnek kell lenni, hogy a felso test sulyât 
minden pillanatban egyensulyban tudja tar- 
tani. Minei kozelebb van e kozben a lovas 



testsulya a nyereghez, anelkul, hogy arra 
tenyleg rânehezednek, az ugrâs annâl to- 
keletesebb.

A levegoben valo lebeges alatt a lovas 
feladata az abszolut nyugalom, mikozben 
termeszetesen a leugrăs kezdeten ugy lât
szik, mint ha a lovas mâsodszor is elore 
venne a felso testet.

3. Mikor a 16 foldet er, a lovasnak meg 
mindig elobbi helyzeteben kell maradnia es 
a kengyelbe tâmaszkodva, also combjaival 
âtkarolva a lovat, elol levo felsotesttel kell 
testsulyânak tehetetlensegi ere jet a boka, 
terd, csipoizulet es a hâtgerinc rugalmas- 
sâga âltal felfogni, a nelkiil, hogy a felso 

lesz ăllitva a kovetkezo ugrâsra.
Hogy az olaszoknâl mindeme miiveletek 

a nezok legnagyobb reszeben azt az im- 
pressziot keltetek, hogy ok a lo hâtâra râ- 
iilnek ugratâs kozben, csak azt mutatja, 
hogy ok az ugratâsnak mily nagy meșterei. 

D’ Artagnan.
(Folytatâsa kovetkezik)

Uj iitegszogmero.
A hajmaskeri cs. es kir. tiizersegi lovo- 

iskolâban azi iddn is szâmos uj tal'âlmâmyt 
probâlnak ki. F. ho 20-ân mutatlta be He
rold Antal m. kir. honved tiizer szâzados 
sajât talâtaânyu utegszogmerdjet, mely- 
lyel a kozvetett irânyitâs minden felada- 
tât a legpontosabban old'otta meg. Keszii- 
leke a most hasznâlatbain levo Baumann- 
fele . utegszdgmerovel sziemben a gyors, 
egyszerii es bizitos kezeles altal tiinik fel. 
Herold szâzados egy kiilonleges feladatot 
is miutatott be uj talâlmânyâval. A feladat 
a kovetikezo: Az iitegparancsniok a tole 
nagy tlâvolisâgbfân (5 km) allo es nem is lât- 
hatra iiiteget be tudja iraniyitani egy oiyan 
cel'rai, mel'yet az iiteg nem lat, anellkul, hogy 
az iiteg a vâlasztott kisegito celt ismerne 
es hasznâllnâ s anelikiil, hogy — a megfi- 
gyelesi tâvolsâgot kiveve — mereseket es 
szâmâtăsokat eszlkozolne. Igy elerhetb az, 
hogy az utegpiarancsnbk iitegetol fiigget- 
leniil mehet elore es arrol a pontrdl esz- 
kozolheti megfigyelleseit, ahonnan ez a 
legkedvezobb. A gyalbgsâg kozeleben ma- 
radva, tâjekozodhatik arrol is, hogy mely 
celok tiiz alatt târtâsa kivânatos leginkâbb 
a gyalogsâgi elonyomulâs tâmogatâsâra. 
Herold szâzados kiesziillekieveli ezt a nehez 
es kompllkalt feladatot ligeni rovid ido alatt 
es teljes pontossâggal oldotta meg.

Az orosz Ulivi.
Lapunk 7-iik szâmiâJban reszletesen be- 

szâmoltunlk Ulivi! olasizl miernbk tallâlmâ- 
nyârol, amelly abban âll, hogy a drottaian 
tavtirdhoz hasonl/oan, bifeonyos tâvolsâgbdi 
aknâkat es robbantoszert tartalmazd szie-

tenceket lehet a levegobe rd pi tent. Most I 
azt jelenifâk Szent-Petervârrol, hogy Ulivi 
talâ'Jmânyât mâr nyolc evvel megeldzte, 
egy Robinzon nevii orosa aiattvalo talal-, 
mânya, amely lenyegeben ugy lâtszik 
ugyanaz, ami Ulivie. Robinzon az orosz-' 
japân hâboru idejen Tschertkow tâbornok 
varsoi fokormânyzohoz fordult, hogy fol- 
ajânlja tâ’âlmânyât az orosz hadvezietoseg j 
szâmâra. Tschertkow nem foglalkozott er-

idiemben az iiggyel, hanem megfigyeltette 
Roblinzont, mert veszedelmes bomibake- 
szito anarlkistât sejtett tame. Am annak a 
csendbrezredesnek, afcire a megfigyelest 

jbiztaik, tbbb enzieke volt a dologhoz, mint a
test akăr elore essek, akăr, ami a legna- tâbornoknak. Foglalkozott Robinzon talâl- 
gyobb hiba, a 16 hâtâra puffanjon. mânyâval es azt a tanâcsot adta neki, hogy

Az elso vâgtaugrâsnâl a felso test ismet ajânija fel munkâjât a hadiigymimiszterium- 
kiegyenesedik, a 16 kezbe igazittatik es be gziinte hihetetlenniek lâtszik, hogy a

hâboru parancsolo sziiksege sem birta I 
gyors es alapcs vizsgâlodâsra azokalt, a j 
kiknek kotelessegiik left volna a harcold 
orostzs sereg keszsegenek fokozâsa. Robin
zon azt a vâiaszt kapta, hogy: ,,Ez i'do 
szerint nem foglaHkozIhaitnak tâllâlmânyâ- 
val, elfenlbeni hai iddszeru Tesz, maid ertesi- 
tik“. Azota nyolc ev felt >eS es Robinzon va- 
losramiiteg teljesen elbsuggedv© hiagyta ab
ba kiserJeteit. Milkor az elmult hetekbien be- 
jârta a viliagsaijtot Ultiivi Ikfeerlieteinek a hi
re, az orosz hadVezietosegnek eszebe jutott 
Robinzon. Kikutattâk a szegeiny fo'ftalâlio 
lakohelyet es 3 het elbtt megkezdodtek a 
kiserletek, melyeknek eredmenyet szigo- 
ruan titokban tartjak. Ugy hirlik, hogy a 
carna.i is bemutatjâk llegkozetebb Robin
zon talâlmânyât.

Lilienthal Otto emlekoszlopa.
A geprepiiles elso modern harcosânak es 

elso martirjânak, Lilienthal Ottonak emleket 
emelt a kegyelet Gross-Lichtenfeldeben, 
azon a dombon, ahonnan eloszor emelkedett 
a magasba es ahovâ holtan, torott szârnyak- 
kal hullott vissza egy gyâszos percben. A 
monumentâlis emlekmti folavatâsa nagy iin- 
nepsegek kereteben tortent. A lelekemelo 
aktus meghato mozzanata volt az, amikor 
egy biiszken ivelo biplân j elent meg az iin- 
neplo kozonseg feje folott es a levego ma- 
gassâgâbol egy koszoru hullott az emlekmti 
lâbai ele.

Csoposta a leghajon.
A nemet hadsereg kormânyozhato legha- 

join csopostăt szerelnek fel, hogy a vezeto- 
gondolăbol a hâtso gondolaban tartozkodo 
legenyseggel parancsokat lehessen kozolni. 
Az egesz szerkezet persze igen konnyii es 
egyszerii, egy aluminiumcsovecskebol es fa- 
tubusbol all.

1870—71-ben a nemetek 700.000 fo- 
nyi âllomănydbdl 550,000 ember keres- 
te fol a korhâzakat a hâboru folyamăn, 
noha kiilbnos ragdly nem uralkodott. 
Tămogassuk a hâborus borzalmakaf 
enyhitd Voroskereszt-egyletet!

KAT0NÂI HIRER

A honvedelmi miniszteriumbol.
Hazai Samu baro honvedelmi miniszter 

Polyak Lâszlo dr. miniszteri fogalmazot 
miniszteri segedtitkârrâ, komâli Flandorfer 
Robert dr. es Lenck Erno dr. miniszteri 
segedfogalmazokat miniszteri fogalmazok- 
kâ, alsotakâchi Farkas Elemer dr. es Pus- 
cariu Gyula fizetestelen miniszteri segedfo
galmazokat valosâgos miniszteri segedfo- 

I galmazokkâ, vegiil if j abb Szentgyorgyi La- 
: jos dr., ifjabb Kristoffy Jozsef dr., Tarjănyi 
Ivân dr., Sztaniszlavszky Ervin dr., gyeresi 
Szăsz Gabor, Csurgay Istvan, ifjabb neveri 
Foris Jozsef dr. es Arânyi Kâlmân dr. fo- 
galmazogyakornokokat fizetesnelkiili mi
niszteri segedfogalmazokkâ nevezte ki.

Uj boszniai vadâszzâszloaljak.
Katonai korokben eliterjedt liirek sze- 

rint 1915. ev mârcius 1-eni 3 uj bo'sznia- 
hercegovinai vadâszzâszloaljat allitanak 
fol. A 2. 3. es 4. bosznia-hercegoviinai gya- 
logezredeknel mâr van egy-egy 17-ik sor- 
szâmot viselo szâzad, 
egy

amelyekbol egy- 
vadâszzâszloalj torzsalosztâlya I'esz.

A szolgâlati ido leszâllitâsa.
torok hadiigyminiszter egy nyilatko- 
szierint a tenyleges szolgâlati idot a

A
zata 
toro'khadseregben le fogjâk szallitani tizen- 
ket honapra. Az iigy megtiaikaritott penz- 
osszegen hadianyagot fognak venni.

Geppuskâs osztagok a Portugal hadsereg- 
ben.

A Portugal hadsereg gyalogsaga szâmâ- 
ra nyolc geppuskâs osztagot fognak fel- 
alliitainii. A hadsereg ujjasiztervezese titan 
minden gyaloghadosztalynak lesz egy 
ilyen osztaga, amely 3—3 iitegbol fog âl- 
lani. Egy iitegben 4 gepfegyvter lesz,. Je- 
lenleg a V i c k e r s-fel'e gepfegyverrel 
folytat kiserleteket a Portugal hadvezetd- 
seg es nagyon valoszinii, hogy az uj gep- 
fegyver-alakulâsokat ezzel ,a tipussal sze- 
relik fel. A Portugal hadsereg lovassâgâ- 
nâl mâr van egy Hotschktes-fele gepfegy
verrel folszerelt osztag.

Emlekkapolna Lissa szigeten.
A dicsoseges lissai tengeri iitkozet em- 

leket nemsokara emlekkapolna fogja hir- 
detni, mert a kapolna epitesere kiirt piâ- 
lyâzat eredmennyel jart els azț epitest ha- 
marosan meg is kezdik.

A gorog—amerikai hadihajo-iizlet.
A washiingtoni kepviseldhâz es a szenâ- 

tus heliybenlhagyta a „Miiississippi41 es az 
,,Id!aho“ csatahajok eladâsât Gorogorszâg 
reszere. A torok kovet tiltakozott ugyan a 
hajok eladasa ellen a Feher Hâzfban, de 
Wilson elnbk a tiltakozâs elol kitert azzalx 
a kijetentessel, hogy Gorogorszâg kotdez- 



te riiagat arr.a, hogy a feet csatahajdt a be- 
ke fdnntiartâsâra es nem Tordkorszâg el- 
lemi hâborura fogja hasznalni.

Itt emlitjuk meg, hogy az Armstrong- 
gyârbân Tordkorszâg reszere kesiaul'd ket 
dreadnought szerelesi munkâit kettdzott 
munlkaierovel Itâzasan folytatjâk.

Oltdzeti vâltozâsok.
0 Felsege jovâhagyta a honvedsegi 61- 

tdzetben a kovetkezo vâltozâsokat: A 
rangosztâlyba nem sorolt havidijasok, 
tdrzsaltisztek es hadaprodok (egyenâl'lâ- 
suak) celluloid csil'llagok heliyett selyem- 
csillagdkat, a tdrzsaltisztek az eddigi se- 
lyem es arany rendfokozati paszomâny- 
kâk heliyett egy 13 mm. es egy 6 mm. sze- 
les eziist renidfokozati pasfaomânykât es a 
gyalog, tiszti- viagy Tovassagi karddal fol- 
fegyverzett hadaprodok (egyenâllâsuak) 
selyempaszomannyal el'latott kardkotdt vi- 
selnek.

A Irancia parti erdditmenyek âtadăsa.
A francia tengerpart erdditmenyeit a 

szârazfdldi hadsereg âtadja a haditengere- 
szetnek. A fokozatos âtadâsnak igen nagy 
nehezsege jetenleg a haditengereszeti âllo- 
mâny tegenysegi hiânya. Az âtvetel mun- 
kâja azert folyamatban van es most Cher
bourg tengervedelmi vonalât veszi at a 
szârazfdldi hadero.

Tuniszi legenyseg a francia haditengere- 
szetben.

A tunisziaknak meg van engedve az on- 
kentes bel'epes a francia hadiitengereszetbe. 
A kovetelmenyek a kbvetkezok: Legalâbb 
IS es legfeljebb 28 eves ehetkor, biintetlen 
eldelet es legalâbb 3 evi szolgâlati ido. A 
szolgalati ido alatt zsoldot kapnak, megta- 
nu'linak franciaul beszelni, irnii, olvasni es 
megszerzik maguknak nemcsak a tovâbbi 
boldogufâs lehetdsegeiit, de a francia allliam- 
polgârsâg jogait is.
Tordkorszâg hadseregenek ujjâszervezese 
munkâjâban az erdekes ujitâsok egyike az 
is, • hogy a tdrdk kdzepiskollâkban ezentul 
kaitonai nievelesben reszesul! az ifjusâg. Erre 
vonatkozoan csâszâri irade j elent meg Ieg- 
utobb.

A szerb tiszthiâny.
Dacâra annak, hogy a legutobbi hâboru- 

ban igen sok altiszt Tepett eld tisztte, -az uj 
gyaiogezredek folâllitâsa kovetkezteben 
nagy tiszthiâny. mutatkozik a szerb hadse- 
regben. A szerb hadlvezetoseg most tarta- 
lekos tisztek tenylegesitesevel akarja meg- 
oldanii a vâ'lsâgos helyzetet. A fdlszdlitasra 
tdbb mint 350 lartalekos tiiszt jiellentkezett, 
akik kdziil most 120-at hivtak be rovid 
fegyvergyakorlatra, hogy -alkalmazhatosa- 
gukat kiprobâ'jâk.

A hadsereg ellâtâsi cikkeinek biztositâsa.
A tifczti kaszinio tanâcslkozâsi termeben 

a minlap az erdlekelt tniniszteriumok kep- 
viiseloinek ertekezle'te gyiiilit egybe ,a cs. 
es kir. hadsereg, valamint a honvedsiegek 
ellâtâsi cikkeimiek biztositâsa iigyeben. Az 
ertekezleten Jarzebeckî Lâszl'o vezerhad- 
biz'tos, >a cs.. es kir. hadiigyminisztierium 
gazdasâgi! osztâlyânak osz'tâlyfdndke el- 

ndkolt, aki Schubert Janos elso osztâlyu 
fdhadibiztossal, a hadiigyminiszteriumf 12. 
osztâlyânak fondkevel es Maiaverh Al- 
fonz es Levnaic-Iwanski Miklos alhad- 
biztosokkail egyiitt Becsbol eia alkallomra 
Budapestre erkezet; az osztrâk fdîdmive- 
l'esiigyi miniszterium neveben Ertl Moricz 
lovag osztâlyionok es Pochlatko Janos 
kormânytanâcsos, a magyar fbldmiveles- 
iigyi miniszterium neveben Ferdinandy 
Bertalian osztâlytanâcsos es Heller Far
kas Henrik mmiszteri segedtutikar, aa 
osztrâk kereskede'emiigyi miniszterium 
neveben Sochor Ede bard miniszteri ta- 
năcsos, a magyar kereskedellmi minnszte- 
rturn neveben Pechâr Âgost iparfdfel- 
iigyelo, az osztrâk penziigymiriiszterium 
neveben Baerklau R. Lajos penziigyi fo- 
tanâcsos, a magyar peniziiigyminiszterium 
neveben Papanek Emo penziigyi seged- 
titkâr, az osztrâk honvedelmi miniszterium 
neveben Schmidl Mihâiy elsoosztâlyu hon- 
vedfohadbiztos es a magyar honivedelmii 
miniszterium neveben Kocsis-Kiraly Ja
nos elsoosztâlyu honvedfohadbiztos ds 
Holndonner Bela honvedalhadbizitos je- 
lentek meg. A tandcskozâsok, amglyek 
delutân ket orakor veget ertek, a koriil 
forogtak, hogy a legutobbi delegâcibknak 
az ellâtâsi cikkek beszerzesere vonatko- 
zo, eltero hatârozatai mikent hajtassanak I 
vegre, tovâbbâ a magyar delegâcidban 
megpenditett azon eszme koriil, bogy 
râktârak epittessenek a mezogazdasâgi 
ellâtâsi cikkek besizierzesenek olcsotlbitâ- 
sa celjâbol. E kerdesek a.kuldnbdzo er- 
d'ekkepviseletek reszerol behatd megvilliâ- 
giltâsiban reszesiiltek. Az ertekezletinek 
Becsbol erkezett tagjai a deliutâni gyors- 
vonattal Becsbe visszautaztak.

Felmeriiit vitâs kerdes __ 
folytân a hadiigyminfeziter az elmulit na- 
pokban elrendtellte, hogy mindazon legeny- 
segi âlfomânyu egyenek, akik a vedterd- 
ro’l szdld 1912. evi XXX. torvenycikk 20. 
szakasza ertelmeben a klet evi tenyleges 
szolgâlatra igenyt szerezteik, (tehât akik 
valam-ely âlllami1 vagy nyilvântossâgi jog- 
gaî biro nem- âlfami kdzepisfeo'lanak hat 
osztâlyât sikerrel vegeztek, vagy vala- 
mely irari, muveszeti, muszaki. kereske- 
doi, foldmivelesi, erdeszetli, banyâszati 
vagy kohâszati ■szakiskolâban befejezett 
szakkepzettseget nyertek); a harmadik 
evi tenyleges sziolgai'latra semimifele cim 
alatt nem kdtelezhetdk.

Az egesz Balkdnon nine sen ma em- j 
ber, aki ne gyâszolnd sziilojet, testve- 
ret vagy valamelyik io baratjdt es nin- 
csen csaldd, amelyiknek valamely meg- i 
csonkitott tagja remulettel ne beszelne ' 
azokrol a szenvedesekrol es nelkiiloze- 
sekrol, amelyeken sebesiilese utdn a 
szdllitds kozben es kesobb az avoids 
hidnydban keresztiil kellett mennie es 
amelynek tdrsai kdziil olyan sokan dl- 
dozatai lettek. Segitsiink addig, amig 
nem keso! Tdmogassuk a Vbros Ke- 
reszt humdnus tdrekveseit.

TT
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Konzuli kinevezesek.
O csăszări es apostoli kirâlyi Felsege 

kinevezte Lukes Robert cs. es kir. alkonzult 
konzullâ, Preston Miksa Peter, osztrâk ăl- 
lampolgârt, a tarifaszerii konzuli illetekek 
szedesenek jogaval, adelaidei fizetestelen 
konzullâ, Haas Zsigmond magyar âllampol- 
gârt adeni fizetestelen konzullâ, Schmidt 
Jânos Adolf svâjci polgârt lausannei fize
testelen alkonzullâ.

Uj konzuli alakulâsok.
O csâszâri es apostoli kirâlyi Felsege 

az adeni tiszteletbeli alkonzulâtusnak tisz- 
teletbeli konzulâtussâ vald âtalakitâsât, va
lamint Lausanne-ban tiszteletbeli alkonzu- 
lâtus felâllitasât jovâhagyta.

A mâltai lovagrend rendkiviili kovete.
A szuveren mâltai lovagrend ujonnan ki- 

nevezett rendk. kovetenek es meghatalma- 
zott minisztereneik, . Trautimannsd'orff Nân- 
dor grofnak meghizoteveiet 0 Felsege ât- 
vette.

A HELYORSfeGEKBOL

Unnep a nagyszebeni hadaprodiskolâban.
A nagyszebeni cs. es kir. gyalogsâgi had- 

aprodiskolânak kettos iinnepe volt az el- 
mult napokban. Az iinnep elso reszeben 
Schwarzenberg Kâroly tâbornagy, erdelyi 
kormânyzo emlekmiivet avatta fel az isko- 
la, mâsnap pedig O Felsege feher mârvâny- 
bol kesziilt mellszobrât lepleztek le lelek- 
emelo iinnepseg kereteben. Uchvay tâbori 
fdpap miseie utân az intezet volt novende- 
kei neveben nagysolymosi Koncz Henrik ve- 
zerornagy tartott nagyszabâsu finnepi be- 
szedet, melynek vegen a hadtestparancsnok 
intesere lehullott a lepel a szoborrol. Ko- 
veshâzai Kovess Hermann gyalogsâgi 
tâbornok, nagyszebeni hadtestparancsnok 
ezutân lelkes beszed kisereteben adta ât a 
szobrot Spiesz Âgost alezredesnek, a hadap- 
rodiskola parancsnokânak. A sikeriilt alko- 
tâs Szamossy Imre Transvaalban, Johannis- 
burgban elo magyar miivesz qualitdsait di- 
cseri.

Felrobbant srapnell.
A hajmâșkeri tiizersegi gyakorloter 

teriileten. Oskii kdzseg hatârâban nagy 
szerencsetlenseg tortent f. ho 22-iken. 
Egv parasztlegenv szantas kozben ki- 
lott. de fe! nem robbant 8 cm.-es srap- 
nellt talâlt. fis bâr evek hosszu sorân 
ât âltalânosan ismertte valt a szigoru



tilalom, hogy a talâlt tiizersegi lovede- 
kekhez nvulni nem szabad, a lege’ny 
mdgis hazavitte a srapnellt. Mikozben 
otthon az egesz hâznep bontogatta, a 
srapnell fdlrobbant es remes pusztitâst 
vitt vegbe. Legsulvosabban maga a fiu 
sdriilt meg. Egvik lâbât teljese'n. rnasi- 
kat reszben elvitte a robbanâs. Raita ki- 
viil megseriilt meg az apia, egv asszonv 
es egv ferfi, akiket a tbltelekgolvok es 
szilânkok sertettek meg. A 7 honved 
tâbori âgvusezred egv kulbnitmenye 
van Oskiin; a kiilbnitmenv parancsno- 
ka azonnal lovaskiildonc utian kert se- 
gitseget a haimâskeri taborbbl. honnan 
Obhlidal ezredorvos auton sietett ki a 
szerencsetl'enseg szinhelvere. A fiut be- 
szâllitottăk a tâborba, ahol miitet koz- 
ben meghalt. Mint lapzârtakor ertesii- 
liink, az âldozatok kozul meg egv halt 
meg a veszpremi korhâzban.

Tilalom.
A legfelsobb cs. es kir. udvar rackevei 

hitbizomânyăhoz tartozo es Csepel-szigeten 
elteriilo Bucka-erdoben a csapatoknak min- 
dennemii gyakorlatozăsât megtiltottăk.

Katonăkat erdeklo jogeset.
Egyiik videki jârâsbirosâg az elmulit na- 

jokban az ottanii honved gyalogezred pa- 
■ancsnioksăgnak, mint panaszosnak, râ- 
țalmazăsi pdret tărgyalta. A jârâsbirosâgi 
ârgyâlâson az ezredparancsnok nem je- 
ent meg szemelyesen. hanem egy enred- 
lapiparancsban maga hel'yett a potzăszlo- 
il'j'keret parancsnokât rendelte ki a târ- 
jyalâsra. A vâd "•'gyved a kepviseletnek 
;zt a mc-djăt kifogăsolta s azzal ervelt, 
îogy a polgâril birosâg elott megjellent, 
eâ is a polgâri torvenyek mervadok, a 
Wiparancs a bunvâdi perrendtartâsban 
;16irt meghatalmazâst nem potolhatja, igy 
i potzâszhoaljkeret parancsndkot a vâd 
cepviselieteben megjelentnek nem lehet 
ekintem, ennelfogva a bunvâdi perrend- 
artâs 323. szakaszta ertellmlebe'n, az elijâ- 
âst felhatalmazâs, ilbetvc tdrvenyes vâd 
îiânyâban meg ke'li sziinitietni.

A jârâsbirosâg a veddiigyved kifogâsâ- 
lak heiyet adott s azon indokolâssal, hogy 
i vâd tdrvenyes kepviseloje nem jelent 
neg, az elj.ârâst megsziintette es az ezred- 
rarancsnokiot 10 K eljârâsi kolltseg meg- 
izetesere kotelezte.

Jelentkezesek.
Meg a mult evben megengedtetett, hogy 

i tâbornokok es csapatparancsnokok Buda- 
jesten mindennemu szolgâlati jelentesek 
ilkalmăval — ha mas oltozet elrendelve 
lem lett — a hadtest-, valamint az ăllomâs- 
□arancsnoknâl kenyelmes oltozetben (dol- 
nâny, attila, kabât) jelenhetnek meg.

A legutobb kiadott rendelkezesek sze- 
•int ezen intezkedes ugy modosult, hogy 
iiirgos jelenteseket mindenki zubbonyban 
s teljesithet.

Eljegyzes.
Lâszlo Edit urleânyt Brassoban eljegyez- 

e Minisca Jânos cs. es kir. huszarfohadnagy.
Rechnitzer Anna urleânyt Kormenden el- 

egyezte Rohonczy Imre m. kir. csendor- 
ohadnagy.

Dicseret.
Hadffy Imre altâbornagy, a III. honved- 

keriilet parancsnoka a legfelsobb szolgâlat 
neveben dicsero elismereset fejezte ki: 
Juhâsz Istvan szâzados-hadbironak, a ke- 
riileti birosăgnâl 10 even at teljesitett ered- 
menyes szolgâlataiert; Zelenka Aladâr szâ- 
zadosnak, mint karhatalmi-szâzadparancs- 
noknak helyes es erelyes miikodeseert.

Fischamend.
Kilenc emberelet, draga es fiatal elet 

rongșgyâtepett maradvanya elott all le- 
lekbemarkolo fajdalommal az orszâg 
repe es a hadsereg. A hâboru, mely a 
levego birtokaert szivos energiâval es 
vakmero hbsiesseggei foliyik, kilenc ne
meș pioniir, az uj idok kil'enc draga har- 
cosânak es uttbrbjenek szenneegett te- 
temet dobta e’lenlk. 6 s a rohamo elet 
egy percre megall . . . Kezunkben meg- 
remeg a to®, szemiinkre nedves fâtyolt 
borit a megdlbbbenes meg a gyasz, dol- 
gos keziinik tisztelegve lendiil homto- 
kunkhoz: Dicsbseg a hosbk emlekienek!

... A friss es deriis nyâri reggel iidie 
llevegojeben kipirullt arccal indultak ut- 
ra ok kitencen. Fiatal hitvesektol, mo- 
sotyo'gva alivo pic gyermekektbl rovid 
bucsut veve, tele deriivel es bizatom- 
mal szâlllltak a l’evego oceânjâra. Es 
tsak egy legrezdiites, talan egy gyarl'o 
emberi ideg soha ki nem deriitheto meg- 
ereszkedleisie, talân egy ostoba csavar 
szeszellye, egy szellocste, amely fel- 
percoell elobb tallani valamelyik aldozat 

■jI'vo gyermekenek rozsaszin arcocSka- 
:at simogatta lâgyan es mire foliert a 
miagasba, hallalos energia lett belole, 
amely az apât megbite — egy semmi- 
seg, a miindenseg egy szcszelye es ime, 
bbrzialtnas dbrrenes râzza meg a leve- 
goit. Egy piere es kiilenc bizalommal tell
ies fiatal ellet semmive lett maradva- 
nya hever a folldbn, viisszahuMva oda, 
ahonnani biiszke akarassal a levego ti- 
tcikziaitos tenigerebe emelkedett!

A detonacib, amely kilenc derek ferfi 
ellmullâsâit egy perc allatt elMegezte, 
mesisze elhallllatszott es megrazta egy 
hatalmas birodalom minden lakojanlak 
szivet. A borzal'om, amely meg egyre 
liei’lkiinkibn ill, lassan majd heiyet ad a 
lenmnd:; gyâsznak. De a feledies soha, 
soha el nem tbrlii, fâtyollba nem takar- 
ia a levegbert folytatott hâboru e ve- 
re-s c'satajanak gyâszos emlleket . . .

ssa.

Bohn ezredes.

Harsogo zene szol egy tavaszi 
reggelen. A katonamuzsika erces zen- 
geset rivallva adjâk vissza a brassoi 
hegyek es a 2-ik gyalogezred zâsz- 
loaljai egyenletes, iitemes lepesben 
menetelnek a vâros utcâin ât, a nagy- 
sin'ki gyakorloter fele. Reggel van. 
mindenki jokedvu, mindenki friss es 
tettre kesz, mindenki arcan deriis kife- 
jezes ul es senkisem gondol arra, hogy 
a katonâk nyomâban egy lâthatatlan 
ellenseg remes ârnya szâll a levegoben. 
Mors Imperator ropiil a menetelo csa- 
pat felett, hogy egy alkalmas percben 
lesuhintson borzalmas fegyverevel. Es 
akit megerint ez a fegyver, az mind- 
brokre leszall a nyeregbol.

Az ezred szeretett atyja, Bohn ezre
des, boldog mosollyal bucsuzik biiszke- 
segetbl, legkisebb fiâtol, azutân vigan 
nyeregbe pattan es kiseretevel az ez
red utân lovagol- De a torzkepii legi 
utas mâr megelegelte a tetlenseget . . . 
Lâthatatlan szârnya lebben a halâlnak 
es a delceg lovas ferfias alakja elette- 
leniil fordul ki a nyeregbol . . . Egy perc 
cs'upan, egy rovid perc ... 6s a vig 
arcokra dobbent fajdalom ârnveka 
szâll, a lovak megtorpannak, a mene
telo oszlopok vi'sszafordulnak es mi- 
alatt a bonus tavaszi eg meg gyâszo- 
sabbra vâlik, sotet szârnyalâssal rohan 
vegig a sorokon a hir: Bohn ezredes 
nincsen tbbbe!

A kitiino es nemes katona 1858 au
gusztus 1-en sziiletett Budapesten. 
Blumensterni Bohn Janos cs. kir. al- 
ezredes es Pejachevich Hermina grof- 
10 fia volt. A prâgai hadaprbdiskolâbbl 
keriilt a hadseregbe, ahol 1881-ben lett 
hadnagy. Hat ev mulva pedig fohad- 
nagy a 25. gyalogezredben. Ezredevel 
vegigkiizdotte 1883-ban a boszniai fol- 
kelest. 1893 majius 1-en szâzadossâ lep 
elo es a 76. gyalogezredbe keriil, ahol 
a legkulbribbzbbb alkalmazasokban ki- 
tiinben teljesiti kotelesseget. 1906-ban 
ornagy, 1910-ben alezredes, 1913. £v 
mâjus 1-en pedig ezredes lesz. Ezen a 
napon nevezi ki 0 Felsege az I. Sân
dor, Oroszorszâg csâszâra nevet viselo 
2. cs. es kir. gyalogezred parancsnokâ- 
vâ. Ezrede ugy ismerte, mint mindenki- 
vel igazsâgos, joalkaro parancsnokot, 
tisztikara mint hii, âldozatra kesz baj- 
târsat. Elbljâroinak teljes bizalma, alâ- 
rendeltjeinek hatârtalan szeretete ki- 
serte egy eVi mukodese alatt. 6s most, 
hogy a kerlelhetetlen halal oly tragikus 
hamarsâggal ragadta el ezt az izig-ve- 
rig katonât, a 2. ezred, mint egy ember, 
hajtja meg gyâszfâtyolos zâszlajât sze- 



retett parancsnokanak eltunt alakja 
elott. Ezre-de elen halt katonahalâlt es 
ez az ezred, amel'y latta ot eleteben 
es lâtta halâlâban, âldâst ker a szeretett 
parancsnok halo poraira.

ssa.

Halâlozâs.
Festetich Gâbor grof nyugalmazott cs. es 

kir. huszârszâzados, cs. es kir. kamarâs, v. 
b. t. t. 78 eves korăban meghalt Gamingban.

1
68. sz. kerdes: Az 1912. evben besorozott 

legenyseg (altisztek) le fog-e szerelni f. ev 
oszen, vagy pedig visszatartjâk oket?

Vâlasz: Az 1912. evi XXX. Torvenycikk 
(A vederorol) 80. §. 2. bekezdese szerint: 
Ezen torveny hatâlyba lepeset koveto 3 
elso evben besorozott (tehât: 1912., 1913.,
1914.)  egyeneknek 3 evi tenyleges szolgâ- 
lati kotelezettseget a gyalogsâgnâl, a vadâsz- 
csapatoknâl, a tiizersegnel es miiszaki csa- 
patoknăl fentartjâk. Tehât on a torveny er- 
telmeben nem szerel le, hanem tovâbb 
szolgâl.

69. sz. kerdes: A m. kir. honvedsegnel 
visszatart jâk-e az altiszteket 3 evre, vagy 
hazabocsătjâk oket az osszel?

Vâlasz: Az 1912. evi XXXI. Torvenycikk 
(A honvedsegrol) 3. §. c) pontja szerint: A 
ket evi szolgâlati idovel tervezett alakulâ- 
soknâl (Tehât gyalogsâg, vadâsz-csapatok 
stb.) a kdltsegvetesileg megâllapitott altiszti 
âllomânynak megfeleld szâmu legenyseg 
szolgâlati kotelezettsege 3 ev a tenyleges 
szolgâlatban, 7 ev a tartalekban. Tehât a 
honvedsegnel nem minden altisztet tartanak 
vissza, hanem csak annyit, amennyi meg 
van âllapitva kdltsegvetesileg.

70. sz. kerdes: 23 eves, tart, tiizertizedes 
vagyok, onkentessegi joggal, 8 reâl-osztâly 
vegzettseggel es felso kereskedelmi iskolai 
erettsegivel, 3 evi bankhivatalnoki gyakor- 
lattal. Tenyleges csendortiszt szeretnek 
lenni. Tisztelettel kerem az elso lepesek 
magyarâzo informâcioit.

Vâlasz: Az 1913. evi 51. szâmu honved- 
segi rendeleti kozlony vegen levo „Ertesi- 
tes“ szerint:

Miutân a magyar kirâlyi csendorsegnel 
elegendo tiszti sarjadek all rendelkezesre, 
tovâbbi intezkedesig a m, kir. csendorseg- 
hez sem tenyleges, sem tartalekos U.lomâ- 
nyv. zâszlosok es tisztjelbltek probaszolgâ- 
latra felvetelni nem fognak. Ilyen târgyu fo- 
lyamodvânyok az ezred, illetve kiegeszito 
parancsnoksâgok âltal elutasittatnak.

A honvedelmi miniszter ezen rendelkeze- 
se 1913. evi oktdber 23-ân kelt 15788/eln. 
16. szâm alatt adatott ki, — s meg ezideig 
tovâbbi intezkedes nem tortent. Ennelfogva 
a rendelkezes meg fenn all.

A cs. es kir. Wscreg radcleti 
kozliinvebol.

Kitiintetesek: Kettner Kamillo vezeror- 
nagynak a Lipot-rend lovagkeresztje, Baar 
Ede vezerornagynak legfelsobb megelege
des kifejezese, Grimm Joszef vezerornagy
nak a legf. meg. kifejezese ujbol, Streichert 
Otmâr vezerornagynak a Lipot-rend lovag
keresztje, Ullrich Ferenc ezredesnek a 3. 
oszt. vaskoronarend, Novâk Gusztâv ez
redesnek a 3. oszt. vaskoronarend, Liihe 
Imre alezredesnek legfelsobb megelegedes 
kifejezese, Hruby Kâroly alezredesnek a 
legf. elism. kifejezese ujbol, Wieden Hen
rik ezredesnek a 3. oszt. vaskoronarend, 
Stusche Viktor es Benes Viktor alezrede- 
seknek a katonai szolgâlati kereszt, Prima- 
resi Erno alezredesnek, Dinebir Robert, 
Spitzka Aurel, Bernani Jozsef, Kiticsân 
Kâlmân nyug. alezredesnek, Deutsch Ma
no nyug. 1. oszt. fohadbiztosnak a legf. 
megelegedes kif. ujolag, Randa Miksa or- 
nagynak, Fischer Antal, Brotschi Vilmos, 
Muller Ede, Thiel Alajos nyug. ornagyok- 
nak, Alexich Istvân szâzadosnak, Loibner 
Ferenc, c. nyug. ornagynak, legfelsobb mege
legedes kifejezese, Stern Zsigmnod, Trunk-1 
waiter Frigyes nyug. kat. szâmvevosegi fo- | 
tisztviseloknek, Strache Jozsef nyug. kat. 
epitesiigyi foszâmtisztnek, Harței Adolf fo- 
tisztviselonek a koronâs arany erdemkereszt, 
Esib Miklos fotorzsfoglârnak, Prajer Jânos 
1. oszt. fopatkolomesternek az arany er
demkereszt, Hanke Pâl ormesternek eziist 
erdemkereszt, Sarkotich Istvân altâbor- 
nagynak, Talliân Andrâs vezerornagynak 2: 
oszt. kat. szolgâlati jel, Suchanek Erwin 
hadmernoki torzsbeli alezredesnek, Topfef 
Lipot nyug. alezredesnek, Morgenbesser 
Jozsef fohadnagynak, Schick Arnold kat. 
elelmezesi jârulnoknak, Schurek Rudolf 
szâzados szâmvivonek, Haslinger Kâroly 
tiizernek hadiigyminiszteri okirati dicseret.

Kinevezesek: Fox Vince altâbornagy a 
hadtest tiszti iskolâk fofeliigyelojeve, Weber 
Viktor es Fiedler Henrik bâro vezerorna- 
gyok a legf. kat. torvenyszek alelnokeive, 
Mark Jozsef ezredes a 30. gy. dand., Bo- 
rotha Livius ezredes a 26. gy. e., Bauer 
Viktor ezredes a 8. lov. dand., Cnobloch 
Frigyes bâro ezredes a 10. lov. dand., Ad
ler Jeno alezredes a 8. drag. e. parancsno- 
kâvâ, Politzer Hugo, Meusburger Âgost, 
Plautus Jozsef, Kemeny Jeno, Bauer Zsig- 
mond, Sândor Imre, Tesâr Jânos, Erdelyi 
Jânos, Kubiss Jânos, Germân Tibor, Mesz- 
lenyi Zoltân, Hladky Jozsef, Szamek Sân
dor, Rudas Bodog, Mosonyi Dezso, Piesen 
Lajos, Hentz Viktor, Petheo Jânos, Fuchs 
Ferenc, Fritz Frigyes, Matusik Rudolf, Her
mann Fiilop, Goczi Lajos, Back Henrik, 
Neumann Samuel, Neuda Pâl, Huzella Ti- 
vadar, Kardos Miklos, Hasiuk Istvân, Fe- 
kete Sândor, Nâprstek Vencel, Lehoczky- 
Semmelweiss Kâlmân, Rentmeister Viktor, 
Hellwig Oszkâr, Bott Gâbor, Lendvai Osz- 
kâr, Berencz Jânos, Telegucz Jânos, Ver- 
tessy Istvân, Albrich Konrâd, Kostyan 
Andrâs, Hajnal Gyorgy, Eckstein Lajos, 
Angyân Kâroly, Vince Sandor, Metzger Ja- 
kab, Ursu Simon, Soos Gyula, Josefovics 
Kâlmân, Groza Jânos, Krepil Janos, Neme- 
di Andrâs, Hrusah Jozsef, Nâgel Sândor, 
Pauchli Geza, Sâgi Pâl, tart, segedorvos he-

lyettesek, orvostudorok, tart, segedorvosok 
kâ; Ivankow Pâl, Lazowski Lăszlo, Lax 
Alajos, Cserny Viktor nyug. alezredesek, c. 
ezredesekke, Lindermann Viktor nyug. kat. 
szâmvevosegi fotisztviselo c. kat. szâmta- 
nâcsossâ, Pitreich Antal lovag vk. tb. alez. 
redes a szâzadosok tâjekoztato tanfolyama 
tanârâvâ, Lux Antal szâzados ujvideki 16- 
nyilvântarto tisztte, Russek Lajos tart, had- 
apr. jel., Strohmeicz Jânos, Ulrich Adolf 
Machold Gusztâv, Liehr Frigyes, Graf Kon
rad, Hofer Gyula, Schalek Antal tart, had 
aprodck tart, zâszlosokkâ, Pitreich Miksa 
lovag vk. tb. ornagy a hadiiskola tanârâvâ 
Senft Viktor szâzados kieg. ker. eloadovă 
a csernovitzi kieg. par.-hoz, Segen Mihâly 
dr. e. e. onk. orv osnovendek segedorvos he. 
lyettesse a kat. orvosi alkalm. tanfolyam
ban, Tekusch Richârd tart, hadaprod tart 
zâszlossâ.

Felmentesek: Pflanzer Baltin Kâroly bâ
ro lovassâgi tâbornok, a hadtest tiszti isko
lâk fofeliigyeloje, Togni Peter vezerornagy 
a 30. gy. dand. parancsnoka, Hilvety Artu 
vezerornagy a 10. lov. dand. par., Herber 
Ferenc vezerornagy a kat. miiszaki bizottsâj 
II. csoportja, 3. osztâlyânak fonoke, Woj 
techowsky Emânuel vezerornagy a 8. lov 
dand, par. jelenlegi szolg. âllâsuk aloi.

Beosztâsok: Mach Ferenc nyug. fohad- 
nagy a trebinjei csapatkorhâzhoz mint ke 
zelotiszt, Bora Ârpâd nyug. alezredes, sze 
gedi lonyilvântarto tiszt a helyi szolg. telj 
nyug. tisztek âllomânyâba.

Tartos vezenylesek: Selmann Rudolf mer 
nokkari szâzados a hadugyminiszteriumba 
Schebesta Erno ornagy a 8. hadt. par.-hoz 
Richter Jânos ezredes a laibachi terparancs 
noksâghoz.

Ăthelyezesek: Beltze Miksa ornagy a tâv 
iro ezredhez, Navratil Lajos ornagy a 3: 
gy. e.-hez, Jeney Istvân szâzados a 15. hu 
szâr e.-hez, Holjac Viktor fohadnagy a 4 
ul. e.-tol es Baar Kâroly az 5. ul. ezr.-to 
kolcsondsen. Kraft Emil fohadnagy a 3. he 
gyi tiizer ezr. âllomânyâba, Wahla Erno fo 
hadnagy a 13. hegyi tiizerezredhez, Ban 
field Kâroly tart. fohadnagy a leghajos osz 
tâlyhoz, Jăger Alajos hadnagy a 8. hegy 
tiizerezredhez, Koppl Jozsef ornagy a Mă 
ria Terezia kat. akademiâhoz, Bruckmiil 
Ier Leo ornagy a 3. tâb. âgyusezredhez, My 
sik-Kugmayer Rudolf szâzados az 59. gy 
e.-hez, Karbulka Vince szâzados a 91. gy 
e.-hez, Rist Vilmos szâzados a 10. gy. e. 
hez, Polzer Ferenc szâzados a 8. husz. e 
hez, Lendt Pâl szâzados a miiszaki kat. ake 
demia utâsz osztălyâhoz; a kovetekzo fc 
hadnagyok: Lovretic Antal a 37. gy. e 
Michnay Bela a 48. gy. e., 1. zlj._tol es Vii 
țarini Guido ugyanezen ezredtol kolcsoni 
sen, Schulhof Erno az 52. gy. e. 2. zlj.-tol « 
Hubrich Arisztid ugyanazon ezredtol ko 
csonosen, Rauscher Miksa es Koller Albert 
kat. foldr. intezethez, Beranek Jânos a 3 
gy. e.-hez, Conzatti Jânos a 3. tir. csâszâ: 
vadâsz e.-hez, Grebenz Kâroly a 2. tir. cs; 
szârvadâsz e.-hez Ruff Hermann a 2. vâ 
tiizer e.-hez, Prochâzka Udo a becsi tiize 
segi szerosztâlyhoz, Vymazal Hugo a mos: 
țâri terparancsnoksâghoz; a kovetkezo ha< 
nagyok: Keller Alajos a 29. tâb. vadâsz zlj 
hoz, Mras Erno lovag a 99. gy, e.-hez, L; 
kos Ivân a 44. gy. e.-hez, Sâghy-Russek D



il cs. is kir. haditengertat rendcleti 
kozlSnyenol.

Kituntetesek: Wosecek Vencel sorhajo- 
hadnagynak katonai szolgâlati kereszt, Mi- 
kuleczky Ferenc sorhajohadnagynak okirati 
dicseret, Machnich Jozsef 1. oszt. tengeresz- 
biztosnak okirati dicseret.

Kinevezesek: Tanzer Lipot szăzados- 
hadbiro ornagy-hadbirovâ, Gjurinski Istvân 
fohadnagy - hadbiro szâzados - hadbirovâ, 
Cuie Gyorgy tart, hadnagy fohadnagy- 
hadbirovâ, Kratochwill Jânos ideigl. ten- 
geresz-kertesz valosâgos tengeresz-kertesz- 
sze,

Athelyezesek: Kaderobek Ferenc es Wolf 
Kâroly szâzados.hadbirâk, Medweczky Kâ
roly fohadnagy-hadbiro a haditengereszet- 
hez, Stanek Vencel fohadnagy-hadbiro a 
jaroszlaui dandâr-birosâghoz.

Lekoszonesek: Gatterer Oszkâr lovag, 
nyug. sorhajohadnagy,

9 m. kir. honvddsdg rendcleti 
Unyebdl

Legfelsobb elhatărozăsok: O csâszâri es 
apostoli kirâlyi Felsege Schay Gusztâv al- 
tâbornagynak, vâr. illetekkel valo szabad- 
săgolâsât es Schon Sândor 12. honv. gy. 
e.-beli ezredesnek, nyugâllomânyba valo he- 
îyezeset elrendelte; szemerjai Bora Jeno 
vezerhadbiztost, a honvedelmi miniszterium 
6. osztâlyânak vezetojet, ugyanezen minisz
terium III. csoportjânak es a honved had- 
biztossâg fonokeve, tovâbbâ haraszti Ber- 
nolâk Jânos, a honvedelmi miniszterium 
âllomânyâba tartozo 1. osztâlyu fohad- 
biztost, ugyanezen miniszterium 6. osztâ
lyânak vezetojeve kinevezte; Szep Sândor 
alezredes-hadbironak, a honved hadbiroi 
tisztikar âtszervezese korui kifejtett kivâlo 
szolgâlatai elismereseul a Ferencz Jozsef- 
rend lovagkeresztjet legkegyelmesebben 
adomânyozni meltoztatott.

Kineveztetnek: tartalekos zâszlosokkâ: a 
kovetkezo tenylegesen szolgâlo tartalekos 
hadaprodok: Blazek Tibor, Martinovich 
Kâlmân, Cziegler Istvân, Kemeny Pal, 
Somkereki Gusztâv; a tartalekban: refor- 
mâtus honved segedlelkeszsze: Bolla Jozsef,

Beosztatik: Wiesmeyer Oszkâr, 25. honv. 
gy, e.-beli fohadnagy gazdâszati tiszt, az 
ezred I. zâszloaljâhoz.

Hivatâsos honved hadbirovâ valo kikep- 
zes celjabol hadbiroi gyakorlatra bocsâttat- 
nak: 1914. evi julius ho l.evel: dr. Vitânyi 
Ivân, tart, zâszlos a III., dr. Csiiros 
Elemer, tart, zâszlos a IV., dr. Takâcs La
jos, tart, hadnagy a II., dr. Puskâs Tibor, 
tart, ormester az V., Lasser Geza, tart, had- 
aprod a IV., dr. Kiss Kâlmân, tart, tiiz- 
mester hadaprodjelolt es dr. Adamek Geza, 
tart, hadaprod az I. honv. ker. par.-hoz.

Athelyeztetnek: Perenyi Istvân szâzados 
gazdâszati tiszt, a budapesti honved ter- 
parancsnoksâghoz; a kovetkezo fohadnagy 
gazdâszati tisztek: Eordogh Denes, a 3. 
honv. gy. ezr. II. zâszloaljhoz; Pataky Im
re, a pecsi honved csapatkorhâzhoz; Fried

zso a 76, gy, e. 3, zlj-hoz, Dietrich Mihalț 
az 5. gy. e.-hez, Kosel Janos a 96, gy. e,- 
hez, Kâlmân Imre a 32. tăb. vadâsz zlj.hoz; 
Busch Frigyes dr. torzsorvos a 41. gy, e.- 
hez; a kovetkezo ezredorvosok: Matkowski 
Jozsef a 75. gy. e., Manin Aurel a 31. tab. 
ăgyus e., Hâjek Jânos az 1. tab. ăgyus e., 
Liebscher Ede a 94. gy. e., Haas Erno a 4. 
boszn.-herc. gy. e.-hez; Koula Antal foor- 
vos a 10 gy. e.-hez, Tausz Richard hadnagy- 
szâmvivo a 15 utâsz zlj.-tol es Miickenbriinn 
Âbrahâm hadnagy szâmvivo a 32. gy. e.-tol 
kolcsonosen; Mikecz Bela kat. alallatorvos 
az 5. lovaglo tiizerosztalyhoz, Dworsky 
Hugo kat. epitesiigyi szâmtanâcsos az 1. 
hadtest kat. epitesi osztâlyâhoz, Schritt- 
wieser Lajos kat. epitesiigyi foszâmtiszt a 
trebinjei hadmernokigazgatosâghoz, Ko- 
îetha Ferenc szâzados a marburgi foreâlis- 
colâhoz, Pintera Antal nyug. fohadnagy a 
norva-fehertemplomi kat. foreâliskolâhoz, 
Topsic Gottlieb nyug. hadnagy a 25. hely- 
irs, korhăzhoz, Giraut Henrik nyug. szâza- 
los a sanoki kat. âllomăsparancsnoksâghoz, 
/orbuchner-Krausz Frigyes fohadnagy a cs. 
dr. Landwehr âllomânyâba, Thun-Hohen- 
tein Gyorgy grof tart, fohadnagy a hivatâs- 
zerii âllomânyba, Schaefer Adolf tart, had-
lagy a kat. âllatorvosgyakornokok âllomâ- 
iyâba, Anisich Jeno tart. r. kath. tâbori lel- 
:esz a hivatâsszerii âllomânyba, Biesenber- 
;er Erno tart, zâszlos a cs. kir. Landwehr- 
61 vissza a cs. es kir. hadsereg âllomânyă- 
>a, Latzel Konrâd vâr. ill. szab. fohadnagy 
:s Biedermann Henrik dr. vâr. ill. szab. 
zredorvos a tenyleges âllomânyba.

Tartalekba helyezes: Gruchol Lajos had- 
iagy.

Vârakozâsi illetekkel szabadsâgolâsok: 
Conya Jeno szâzados, Kratzer Ferenc, Ho- 
^ert Edgâr, Trauner Gusztâv fohadnagyok, 
-ioban Virgil dr. gor. kel. tâb. lelkesz, Thiir 
'erenc kat. szămtiszt, Ponert Hubert kat. 
zămjărulnok.

Szolgâlatonkivuli viszonyba helyezesek: 
'letkovics Eliâs tart, fohadnagy, Gauss 
rigyes, Kosterkievich Apolinary, Knorr 
Gaj os, Engel Erwin, Zapf Lâszlo, Râpos 
lela, Wilhelm Robert, Blasig Sândor, 
lenriquez Artur lovag, Mayer-Loos Nân- 
lor dr., Gube Lipot, Hortig Rudolf tart, 
ladnagyok.

\ yugdijazâsok: Weiss Âgost altâbor- 
agy. Wessely Kâroly altâbornagy, Kettner 
farr.iilo. Baar Ede, Grimm Jozsef, Strei- 
hert Otmâr vezerornagyok, Ullrich Ferenc, 
lowak Gusztâv ezredesek, Bora Arpâd, 
uhe Imre, Hruby Kâroly alezredseek, Os
sie Svetozâr, Chlâdek Otto szâzadosok, 
tinder Rudolf, Fitsche Oszkâr fohadna- 
yok, Sieber Gusztâv, Friedmann Vilmos 
adnagyok. Samarek Ferenc dr. foorvos, 
chuster Kâroly kat. irattâri fotisztviselo, 
Lekoszonesek: Radetzky Jozsef hadnagy, 

chwarz Jaroszlâv tart, hadnagy.
Kilepesek a hadseregbol: Vrga Tivadar, 

irabec Miksa tart, szâzadosok, Jerikoglu 
iyorgy, Babka Kâroly, Tanzher Kâroly, 
pny Imre, Sommsich Tihamer grof, Somm- 
Ich ddon grof tart, fohadnagyok, Zelinka 
limos szolg. kiv. viszonybeli fohadnagy; 
zenkiviil 11 tartalekos es 57 szolgâlaton- 
ivuli viszonybeli hadnagy, akiknek nev- 
pra szerkesztosegiinkben megtekintheto. 

Henrik, a 29. honv. gy. ezr. III. zâszloalj
hoz; Horvâth Antal, a 3. honv. gy. ezr. I(, 
zâszloaljhoz; Genersich Oszkâr, a 3. honv. 
tâbori âgyusezred II. osztâlyhoz; Szorâth 
Păi, a 32. honv. gy. ezr. potzâszloaljkeret- 
hez; Kresz Imre, a 30. honv. gy. ezr. II. 

^zâszloaljhoz; a kovetkezo hadnagy gazdâ
szati tisztek: Stanyo Jozsef, a 8. honv. gy. 
ezr. potzâszloaljkerethez; Kiss Lâszlo, a 8. 

| honv. gy. ezr. I. zâszloaljhoz; Gorombey 
Andrâs, a 10. honv. gy. ezr. III, zâszloalj
hoz; Kubicza Elemer, a 21. honv. gy. ezr, 
II. zâszloaljhoz; Acs Sândor, a 15. honv. 
gy. ezr. II. zâszloaljhoz; Hezocki Gyozo, a 
25. honv. gy. ezr. II. zâszloaljhoz; es Knauz 
Gyozo, gazdâszati tiszthelyettes, a 4. honv. 
husz. ezr. I. osztâlyhoz; a kovetkezo szâza
dos gazdâszati tisztek: Kâroly Jânos, a 
pecsi honv. hadaprodiskola âllomânyâba; 
es Urvay Ferenc, a 21. honv. gy. ezr. pot
zâszloaljkerethez; Hauck Otmâr 10. honv. 
husz. ezr. szâzados, a cs. es kir. kozos had
sereg tenyleges âllomânyâba; kislapâsi Ju- 
hâsz Bela szâzados, a debreceni âllami 
mentelep es Posztoczky Pâl fohadnagy, a 
bâbolnai âllami menes katonai osztagăhoz.

Kolcsonosen athelyeztetnek: a kovetkezo 
szâzados-hadbirâk (honved iigyeszek): dr. 
abrudbânyai Nagy Geza, a 20, honv, gy. 
hadosztâly parancsnokhoz es dr. toti 
Apâthy Jeno, a kolozsvâri V. honvedkerii- 
leti parancsnokhoz.

Idoleges nyugâllomânyba helyeztetnek: 
Wagast Jozsef egyhâzi tanâr, Kiss Gyula 
honved segedszâmtiszt.

Nyugâllomânyba helyeztetik: Namenyi- 
Koncz Geza, h. a. szâzados.

Gazdâszati tiszthelyettesi rendlokozatâ- 
rol kert lekbszonese eltogadtatott: Breiien- 
hoffer Lajos, gazdâszati tiszthelyettesnek,

Elomozdittatik: a II. fizetesi osztâlyba:
Krausz Gyula, III. osztâlyu foszâmvivo.

Athelyeztetik: Kiss Ferenc, ii. osztâlyu 
nyilvântarto ormester, polgâri kozszolgâlat- 
ba valo âtlepes folytân ezredenek tartale- 
kâba.

Vârakozâsi illetekkel szabadsâgoltatik: 
Schillinger Gyorgy, I, osztâlyu nyilvântarto 
ormester, tovâbbi egy evre.

Az idoleges nyugâllomânyban meghagya- 
tik: Nagy Istvân id. nyug. jârâsormester.

ELOFIZETES1 FELHIVÂS
A Kiiliigy— Hadiigy“ heti szemlere, mely 
rdvid fennâllâsa alatt nemesak az erde- 
kelt korok elismereset nyerte el, hanem 
vâltozatos es friss tartalmâval, megbiz- 
hato ertesiileseivel es izleses klâllitâsâval 
az egesz monarchia sajtdjânak osztatlan 
tetszeset vivta ki: julius ho l-vel ui elo- 
fizetest nyitunk.

A „Kiiliigy — Hadiigy‘‘ heti szemlet: 
piskârkosi Szilâgyi Lajos dr., cs. es kir. 
kamarâs, vezerkarnâl beosztva volt ny. 
szâzados szerkeszti, munkatârsai a legki- 
vâlobb tollu kiiliigyi es hadiigyi szaktekîn- 
telyek.

Elofizetesi âr: negyedevre: 4 korona. 
Mutatvânyszâmot keszseggel kiildiink.

A „Kiiliigy — Hadiigy“ kiadohivatala 
VIII., Nepszinhâz-utca 16.
Telefon: Jozsef 51—15.



SZFRKE5ZICILZEMTEK

R„ Hajmâsker. Az erdekes talălmănyt 
lapunk legkbzelebbi szâmâban reszletesen 
ismertetjiik. Nagyon megkoszonnenk, ha a 
szerkezet leirăsâhoz kozelebbi adatokat 
meltoztatna bekiildeni.

P. I., Nyitra. A cikket eredeti terjedel- 
meben sajnos! nem hozhatjuk. Megfeleloen 
roviditve azonban legkozelebb kozreadjuk.

MA RTON ALAJOS
CS. Es KIR. UDVARI SZALLITO

BUDAPEST IV, VACI-UTCA12.
A szerkesztesert es kiadâsert

Dr. SZILAGYI LAJOS FELE LOS.

Bordiszmtiâruk es mtiipari cikkek raktâra.A lapot a „Kiiliigy_ Hadiigy" lapvăllalat
r.-t. adj a ki.

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

flPOTTflHTflLEHOSISZOLGfiLflT 
ELHYERE8E E5 HOSOLESI06VEH 
Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Âra i korona 40 filler. 

Kaphato a kiadohivatalban.

I
BERETVAS 
ES sarlOs!

BUDAPEST IV., | 
Vaci-utca20 szăm

V §
Angol es francia wri divat. g 
Sajat kesZitmenyti fehernemti § 

ktildnlegessegek

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

Elsorendd otibor ondok,berendezett s tires «titâskâk.

Toilette-necessairek.

Magyar Foldrajzi Intezet 
Reszvenytărsasâg
Budapesten, V., Rudolf-rakpart.

Magyar foldrajzi intezet vilâgatlasza 95 fo es 190 
mellekterkeppel 130 terkeplapon, 130.000 helynevet tar- 
talmazd nevjegyzekkel. Szerkesztik: Kogutowicz Kâroly 
dr. es Littke Aurel dr. Az egyetlen magyar keziatlasz! 
Ara fiizetekben K 50.—, felborkdtesben K 60.—

K6rjen 
mintaterkepet 
6s prospektust
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Dusan felszerelt raktar a borot- * 
valâshoz sziikseges cikkeknek: 
GILETTE onborotvalo kesziilekek 
eredeti pengekkel. Mas szerkezetii 
angol es nemet eredetii borotvalo 
kesziilekek igen jo minosegben: 
8 — 10 koronâig. Kkiino valodi angol 
es Solingeni borotvakesek es feno 
szijak 5— 8 koronaig. GOLGATE 
es egyeb borotvâlo-szappanok es 
cremek, ecsetek stb. jutanyos arban 

Danhovszky Istvan
Budapest V., Jozsef-ter 8..

Pești Hazai Elso Taharahpenztai’-EgyBsiHet Budapesten.
Alapittatott 1840-ben.

Befizetett r6szv6nytoke: K 20.000.000’—. Tartal6kalap: K. 51.560.252’29.
Konyvecsk6kre 6s folyoszămlăkra elnelyezett bet6tek âllad6ka 1913. 6vi december 
31-6n: K 412 992.281’61. Forgalomban lev<5 sajât kibocsătvanyok: K393 158.200’—.

A takarekpenztâr 470-os es 4V20/0-os zâlogleveleket, vala- 
mint 4%-os es 41/2°/0-os kozsegi kotvenyeket bocsăt ki.

Ezen cimletek teljesen adomentesek, minden tekinteiben kaucio- 
kepesek 6s kozs6gek, testiietek, alapitvănyok 6s nyilvănos feliigyelet alatt all6 
int6zetek p6nzeinek elhelyez6s6re, valamint hitbizomănyi 6s let6ti p6nzek gyiimol- 
csozo elhelyez6s6re aikalmasnak nyilvănittaitak. Mind a zăloglevelek, mind a 
kozs6gi kotv6nyek aikalmasnak nyiIvănittattak tovâl bâ katonai hăzassâgi 
ovadekok celjaira s a zăloglevelek ezefelul ârvapenzek elhelyez6s6re is.
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TELEFON-SZAM 164-84. |

DERHITS E5 TBH5H l l 
BATONS EGYENHlIHflHESZITO j 
ES flNGOL FERFI-SZBBdSâEa î s 

BUDAPEST IV, l 
KECSKEIWETMJTCA 5. g

Ujlaki-irogepBk
a legmodernebbek. Katonai es poluări hato- 
săgok kozkedvelt irâgăptypusa. Dijmentes 
bemutatâs orszăgszerte. Arjegyzăk 
ingyen Reszletfizetesre is. Tel. 122-60 
UJEflHI-IHOGEPTELEP Budapest SbeÂ

-1897. 6ta az iroggpszakmăban. - .- =

Szâmos kitiintet^s j6 munkâGrt.

Tiszti es civil nyeregszBFBli,
kocsiszerszăm, borond 6s finom boră'u nagy 
vălasztăkban, vagy rendelăs szerint keszit:

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

Misoga Sandor
cs. es kir. ud vâri szâllitâ

katonai szabo

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

• • Telefonszâm: 916. ••

HUNGARIA
BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-UTCA 18.

Igazgatâsâg : Grof Sztaray Sandor elnok, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, bard Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pal, grof 
Erdody Sandor, bâro Wulf de Flotow, baro Hatvany 
Kâroly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
baro Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. Vgyoezeto igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegvezetofc: Horvatovics Ferenc, 

■---- tj Lakatos Oszkar. u >

Bankosztâly. Gabonaosztâly. Muszaki osztâly. 
♦♦ Mezogazdasâgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

Cimbalom
Legujabb szabad 
aczSlszerkezettel, 
r^szlelre is. Cso- 
daeros,tiszta han- 
gu GKaMOFON 
(beszdogSp) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ: 
Fedăk Sari, Kirâly, 
R6zsa, Berezei, 

Bonoi, Caruso-t61 
legszebb lerrezek 
2 kurona 5') filler.

mestetek hii 
utănzatai.

Fuvolăk, tărogatdk, citerăk, harmor i- 
kâk stb. Hurok. Javităs muterem stb.

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

Râk6czi-ut 17 — Ârjegyzek ingyen.

ELSORENDU 

fflaGYilH BOROHflT 
ajanl JÂLICS PINCE 
Tulajd. Kertay Gyorgy 

Telefon Ugyanezen borok minden elokelobb
46-13. fuszer- es csemcgeuzletben is kaphatok

EGYEVI OHKENTES1 
SZOLGÂLAT.

lrta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 60 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

Mehhmtie NvDMon 
HAVAS Es LEHNER

BUDAPEST VIII., NEWET-UTCA 27. SZ.

Poloskairtâst
jotâllâssal. Padlo beeresz- 
test, acălforgăcsolăst, festest, 
măzolăst, tapetozăst olcsdn vâllal

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

iszteknek IO szâzalek engedmeny.

Telefonszam: Jozsef 36-46.

Szenes Laszlo 
festek, kence, mar, kefe es 
hăztartâsi âruk gyări raktâra

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

■***< havehaz es vendeglo >***
naponta delelott, dălutăn 6s este

hatonazene
Kitiîno etelek es italok. — Polgâri 
ărak. — Figyelmes kiszolgâlâs. 

WIRTH 1 vendcglos.
Adott esetben hivja fel 
a ceget ajânlattetelre.

TELEFON-SZÂM; JOZSEF 11-83.


