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A Vitros Kereszt es a hadero.
A Voros Kereszt Egylet kozgyiilesen elmondotta: bâro Hazai Samu v. b. t. t., honvedelmi 

miniszter.

Csâszari es kiralyi Fensegek 1
Melyen tisztelt Holgyeim es Uiaiml

A Voros Kereszt reszerol azon megtisztelo megbizatasban reszesiiltem, hogy osmertessem e diszes tarsasâg 
elott a kdzte es a hadero kozott fenndllo kapcsolatot.

Rosszul oldanâm meg feladatomat, ha pusztăn csak a Voros Kereszt Egylet rendelteteserol beszelnek es csak 
annyit mondanek, hogy ezen egyesiiletek a harcteren megsebesult es megbetegedett katonak âpolasaban segedkeznek 
es ezen celbol a sebesiiltek szallitâsăra sebesiiltszallito vonatokat âllitanak rendelkezesre; felallitanak azutân teljesen 
berendezett korhazakat, lăbbadozo hâzakat, betegnyugvo âllomăsokat, orvosokkal, apolokkal es egyeb segedszemely- 
zettel, tovabbâ raktarakat mindennemii egeszsegugyi anyaggal, nemkiilonben oly raktarakat, ahol adomanyokat gyiijte- 
nek a katonak szamara s vegre tudakozo irodakat azon celbol, hogy ertesiteseket adjanak a sebesiiltek, betegek es 
hadifogsâgba keriiltek holleterol. Ezeken kiviil toliik telhetoleg segitik a katonak hatrahagyott csalâdjait.

Rosszul teljesitenem megbizatasomat azert, mert ha az egyletek rendeltetesenek szâraz felsorolasabol ki is tiinik 
az, hogy ezek az egyesiiletek emberbarati szolgalatokat teljesitenek es nagy anyagi aldozatokat hoznak, korantsem 
vilâglik ki az, hogy e tevekenysegnek oriasi jelentosege van.

Ezen egyletek szolgâlatainak fontossâgăt helyesen ertekelni csak akkor tudjuk, ha bepillantunk a haboru terme- 
szetebe es lelki szemeink elott elvonultatjuk a haborunak ide vonatkozo kepeit.

Ezert meltoztassanak megengedni, hogy ezeket a kepeket egypar ecsetvonassal rregrajzoljam.
Igen tisztelt Holgyeim es Llraim 1
A haboru a testi faradaimak, a nelkiilozesek, a kinszenvedesek, a betegsegek es a halal birodalma.
A haboru szinhelyen rengeteg sokan betegednek meg annak kovetkezteben, hogy zsufoltan, preselten szâllâ- 

soljak el oket csiirokben, felszerek alatt, padlâsokon; igen sokan megbetegednek azert, mert Isten szabad ege alatt 
nedves, săros talajon tâboroznak; hiânyosan, rosszul taplalkoznak, inficialt ivovizzel elnek, testiiket elrongyolt vagy meg 
nem felelo ruhazat boritja, mely nem nyujt oltalmat a legkor es talaj rombolo elemei ellen.

Kimeriilnek, szenvednek es hullnak a katonak tizezrei a hosszas es faraszto meneteken, melyeket majd perzselo 
melegben es szemet maro es fuldoklast okozo porfelhoben, majd dermeszto hidegben vagy metszo szelviharban, avagy 
zuhogo eso kozepette sokszor uttalan utakon kell vegrehajtani.

Es vegre ezrevel hevernek verezve, pokoli kinokat szenvedve azok az emberek a harcmezon, akiket a granat 
es srapnelszilânkok, a puskalovedekek, a kardcsapâsok es szuronvdofesek teritettek le.

A haboru teriileten aratnak, dozsolnek az emberi betegsegek demonjai.
Sorban vonulnak fel az agynak, a tiidonek, a szivnek s egyeb testreszeknek mindenfele korsagai es rohamot 

intezve a katonak ellen, foglyul ejtik oket
Hatul pedig lesben ăllanak a hagymazok, a kolera, a verhas, a pestis bacillusai es varjak az alkalmat, hogy 

ugy a haboru teriileten, mint messze, messze azon tul is gyilkoljâk nem csupan a katonâkat, de a bekes polgarok 
szazezreit is.

Mikent a hotomeget a meleg napsugar, oly gyorsan es oly erosen olvasztja a hadsereget a megbetegedes 
gonosz eleme.

A franciak 1812-ben 600 000 fovel vonultak be Oroszorszagba es 450 000 embert veszitettek a faradaimak es 
betegsegek reven. Az oroszoknak 500.000 fobol allo hadseregebol ugyanekkor csak 80 000 ember maradt meg.

A krimi haboruban 1855—56-ig a kiiiteses hagymazban 16.000 angol, 80.000 francia es 800.000 orosz fekiidt betegen. 
Az amerikai seccessids haboru folyaman hagymazban es verhasban mintegy 350.000 ember betegedett meg.
A nemetek reszerol 1870—71-ben 700.000 fonyi allomanybol, noha kiilonos veszelyes ragaly nem uralkodott, 

550.000 ember kereste fel a korhazakat.
Ismert teny, hogy a gyalog zaszloaljak, amelyekbe a haboru kezdeten 1100—1200 fot szoktak beăllitani, nem 

tulsagos sok ido multan a jelzett okokbol mar csak 3—400 fot szamlalnak.



Nyilvanvalo tehât, hogy a hihetetleniil sok megbetegedes katasztrdfât sziilhet es tartani lehet attol, hogy a 
veres kuzdelemben az egyik-mâsik Fel elbukik pusztân azert, mert hovatovabb nem lesznek neki egeszseges katonai, 
akiket hadsorba leht allitani.

Mindezek folytan mindent meg kell tennunk, hogy legyozzuk azt a lathatatlan ellenseget, amely az emberek 
szazezreit orvul tamadja meg, leveszi lâbarol, irtja es pusztitja.

Nines ketseg aFolott, hogy le tudjuk majd gyozni a betegsegek gyiiloletes szellemeit profilaktikus rendszabă- 
lyokkal, kiprobalt higienikus intezkedesekkel, a betegek gondos es szeretetteljes apolasaval.

Amde ezek oriasi Feladatok.
A hadsereg egymaga nem tud az egeszseg rettenetes ellensegeivel megkuzdeni.
Neki szovetseges tarsra van sziiksege-

• Egy roinden koriilmenyek kozott hii es hatalmas szovetseges tarsra, aki nem lehet mas, mint a hadsereg edes- 
apyja, az egyetemes nep.

Hiszen csak az edesanya szokta szive egesz melegevel a beteg es sebesiilt gyermekeit apolni, gondozni, hiszen 
csak az egyetemes nep, vagyis a polgari târsadalom kepes a hâboru soran okvetleniil mutatkozo szeleskorii es a had- 
sereg hatokepesseget fenyegeto megbetegedesek ellen sikeresen Fellepni, mert csak o tudja a beteg katonâk apola- 
sara szukseges szakkepzett egyeneket rendelkezesre allitani; csak 6 tudja a szilkseges anyagi eszkozoket eloteremteni 
es csak az 6 hivo, buzditd es lelkesito szavara Fogjâk az emberek gazdagok, szegenyek, nagyok es kicsinyek, nok es 
FerFiak szeretettel, tiirelemmel a betegeket apolni es gyorsan talpra allitani.

Igen tisztelt Holgyeim es Uraim!
A legkozelebbi haboruban tobb millio katona Fog szemben allani.
A nepek a rendelkezesukre allo âsszes erotenyezoket Fogjâk latba vetni, hogy az elet-halâl harcbol szabad 

nepekkent, vagyis gyozelmesen keniljenek ki.
A gigantikus kuzdelemben a Voroskeresztnek es mas hasonlo celu egyleteknek dicso es nagy Feladat jut 

osztalyreszul.
Nekik kell majd elsosorban megzabolazni a betegsegek szornyeit, amelyek anna) nagyobb es pedig aranytalanul 

nagyobb szamban iitik Fel undok Fejiiket, minei tobb katona Fog szerepelni a jovo haboruban.
Mi, a Fegyveres ero tagjai bizalommal es megnyugvâssal tekintunk a Voroskereszt egyletek tovâbbi mukodese 

ele es halâval gondolunk azokra az emberbaratokra, kik ezen intezmenyek gyakorlati celjainak megvalositasan nemes 
onzetlenseggel es sok Făradtsâggal buzgolkodnak.

Hissziik, remeljuk, hogy a Voroskereszt egylet utjan az egesz târsadalom reszt Fog venni a mento, sot mond- 
hatnank^honmento munkaban.

Hissziik ezt azert, mert csak egyesiilt erovel lesziink kepesek a viharos jovonek ellentallni.
Prosperaljon, terjeszkedjek, legyen nagy es hatalmas a Voroskereszt es tartsuk mindnyajan szem elott azt ez 

gaz mondast a Voroskeresztre nezve, mely igy hangzik: In 0oc signo vinces!, ebben a jelben gyozni Fogsz!

Eleg legyen.
Halâlos ellensegeink a diplomâcia 

szordinoiân balk piano: beket fuvolâz- 
nak. de a nagv es alattomos csondben 
nagyon is kesziilnek elleniink.

Szentpetervâron âllitolagos hat heti 
gvakcrlatra hivtâk be a gvalogsâg. tii- 
zerseg es muszaki csapatok âllomânyâ- 
bol az 1907. es 1909. tartalekevfolyamo- 
kat es igy kora oszkor nemesak a mâr 
azeldtt hadiletszâmra emelt lovassâg, 
hanem az egesz orosz hadsereg is harc- 
rakeszen varia az indulâsi jelt — Gali
cia fele.

Es nem hiâba szereti az atvuska a 
frigiai sapkâs francia holgvet, mert nem
esak a szive. hanem az erszenve is az 
ove. A rubelek hazâjâban csekelv 17 mil
liard frank francia kdlcson omlik, hogy 
ott az aranvfolyambol acelâgvuk, gep- 
fegyverek es kezi puskâk teremienek. 
Sot meg kiilon ket es fell milliard is be 
vagyon igerve a felvonulâsi viszonyok 
iavitâsâra. orszâgutak, hidak epitesere, 
folvok szabâlyozâsâra. hogv e bekes es 
igazân kulturâlis celu munkâk addig be- 
feiezodienek, mikor a tavoi Sziberianak 
hadoszlopai âs az orosz siksâg kozakjai 
megindulnak. rendezett utakon. partok 
koze szoritott folvok testen âtivelt vas- 
hidakon a Kârpâtok fele.

Âm meglehet, hogv az eszaki szlâv- 
sâg a mcnarchia testenek halâlos olele- 
serre csak egvik kariât nvuitia. A mâsik 
karnak acelszoritâsât a delszlâvok tol- 
iak felenk. A nagvc":”ii Franciaorszâg 
nemesak az atvuskât szereti, hanem a 
hirtelen nagyranott, horihorgas fiucskât 
is kedveli. Szerbia is kapott 122 millio 
frank kolcsont. hogv a kovetkezo 3 ev 
alatt ne csak az iment leza.ilott hâboru 
sebeit gvogvitsa be. hanem felkesziiljon. 
harcrakeszen alljon es — meg ne ijedjen 
a dunai monitoroktol, melvek eddig min-, 
dig Zimony kor iii okâdtâk a fiistot. vala- 
hânyszor ott, ât a belgrâdi vâr toveben 
gazesinyekben fott a vâsott gyerek feje. 
Kâr. hogv e monitoroknak csak — ke- 
menvfustje es nem âgiyufustje volt. 
Mert ha akker, midon az utolso Obreno- 
yicsot feleskiidt katonai orvmodon meg- 
gyilkcltâk, a monitorok az egesz muvelt 
vilâgnak felhâborodâsa es utâlata iogân 
Belgrâd vârât bombâztâk volna, ugv 
talân meg ma is valamely Habsburg-ba- 
rât idegen herceg tartanâ feken a gvil- 
kos-tisztek magvar-osztrâk gviiloletet. 
De mi akkor is es nehânyszor azutân is. 
keztvus kezzel cirogattuk a szerbeket es 
megelegedtiin'k monitorjaink — fiistjevel. 
Most aztân a 122 millio mâr szerb mo- 
nitorokat is fiadzik. Ennek a hiobhirnek 
azonban nemesak — fiistje van, hanem 

igen komolv es szilârd alapja: 700 ton- 
nâs vizeltolâssal e negv szerb menito- 
ren elfer tobb es jobb âgyu, mint azo- 
kon az ui magvar-osztrâk monitorokon. 
melyek csak most kesziilnek es csak 
536 tonnâsak. Es jgv aztân igen konnyen 
meglehet. hogv hiâba reped le a glace- 
keztvii okolbeszoritott keziinkrol, mi- 
elott lesu.jthatnânk okvetetlenkedo szom- 
szedunknak valaha magvar fovârosâ- 
ra, elobb tengeri hareba kell elegved- 
niink a — Dunân, nem fiisttel, hanem 
valosâgos âgvutiizelessel. Igy adunk mi 
mindenkor ide-t, nagvon sok idot nyelv- 
oltogeto ellensegeinknek arra. hogv tel- 
iesen harcrakeszen felvehessek velunk 
a legkomolvabb es legveresebb ellet- 
halâlharc kiizdelmet.

Oh igen: ha elleniink csak a szerbek- 
rol lenne szo. ugv tân itt meg kis meta- 
morfozissal meg lehetne kiserelini a hires 
Andrâssv-recipet: katonabandâk iite- 
mere nehânv kozosezrednek lâbdobban- 
to masirozâsa Belgrâdnak hepe-hupâs 

! kdvezeten!
Csakhogv: a belgrâdi konak ma mâr 

azon a droton rângatodzik, melynek 
egvik veget Szentpetervâron, a mâsik 
veget Bukarestben csavargatjâk a mo- 
narchia elo testere. A rettenetesen szo- 
rito es naprol-napra szukulo szlâvgviiru 

'nem agvrem tobbe. hanem remes valo-



sag. Miota Torokorszâgnak eppen csak 
iz egvik lâbânak kisuiia maradt itt 
Europaban, azota Nagv Peter vegren- 
deletebe ui tartalmat ontenek az orosz 
Jiplomacia boszorkânykonvhâiân. A 
„beteg emberil szerintiik most mâr Ma- 
gyarorszâg es Ausztria. Ha a monarkia 
îgv vilâghâboruban a rovidebbet huzza, 
ugv egvetlenegv âgvuloves nelkul is ke- 
reșztiilhalad a Boszporuson Oroszor- 
5zâg haiohada a nepek nvilt vizere. a 
rbldkbzi-tengerre es akkor mâr csak 
nehânv ev kerdese. hogv az Aia Szofia 
armân orokre elfogyjon a felhold es fel- 
'agyogjon a kettos kereszt, melv nem 
Krisztus beke birodalmat. hanem a 
szlâvsâg turelmetlen. fanatikus es min- 
ien felvilâgcsodott kulturânak hadat 
zeno vilâguralmânak betetozeset ielenti.

Hogy ez az ordogi. eszkozeiben nem 
/âlogatos. de koncepcibiâban grandio- 
'us terv sikeriilion: Szentpetervăr es 
vazallusai mâris kongatjâk a monarkia 
elekharangiât. Akik a sikongb veszhan- 
jokat meg nem halliâk. azok — bâtran 
negoperâltathatiâk fuieiket. Ideig-orâig 
aelviszâlvok, tiilekedesek, vezeri ver- 
sengesek olv oriâsi zajt csaphatnak. 
logy a nagv zenebonâtol tâvcli menv- 
idrgesek morgâsa hozzânk nem hallat- 
;zik, de ami kesik. az — fâidalom — 
lem mulik el a feiiink felett. A mo- 
îarkia oriâsi eroproba elott all. Azt 
nondhatnok: az elete vagv halâla van 
ladseregenek szuronverdejere bizva. A 
izuronyerdo veresen komolv elhivatâ- 
iânak magasztos sulva alatt meg se 
eszket. nem habozik. hanem harera ke- 
zen vâria a megvâlto ielt, hogv vegre- 
ralahâra bebizonyitsa. hogv maid fel- 
zâzadnak tetlensegre kârhoztatâsa se 
udta beldie kiolni a katonai es hazafias 
:renyeket. A mi hadseregiink melto 
kar lenni a ,.nephadsereg“ elnevezesre. 

V oolgârsâgert. a nepert. a nemzetert 
kar harcbamenni. hogv egvszer mâr 
vassal es dkollel verje le azokat. kik 
îemcsak a monarkiât, hanem az euro- 
iai bekes egyensulvt is folvton zavar- 
ik okvetetlenkedessel es handabandâ- 
âssal.
Am manapsâg nemcsak hadseregiink 

g a vagvtol. hogv vegre-valahâra bebi- 
onvitsa. hogv nemcsak parâdera sziile- 
:tt, de maga a legbekesebb kereskedd 
;, ki a konjunkturâk kihasznâlâsâra 
piti fel anvagi ekzisztenciâiânak bâzi- 
ât. erzi es tud.ia, hogv igy mâr nem 
lehet tovâbb!

A monarkiâban, akik az orruk he- 
yienel kisse tovâbb lâtnak, tudjâk es 
"Ziik. hogv semmifele gazdasâgi teren 
em lehetnek addig konszclidâlt viszo- 
vok. mig egy vilâghâborunak tisztito 
jihâboruia vegig nem szântia ezt a 
•Idet. A kihullott ver mindenkor kony- 
yet es gvâszt erdemel. de ennel drâ- 
âbb es ertekesebb termekenyito ero 
:m erheti a iovendo nemzeti veteset. 
indenki felenk agyarkodik. Ne vâr- 
nk addig. mig az agvarikodâsbol ma- 
kodâs, a marakodâsbol rânkrohanâs. 
rânkrohanâsbdl nemzethatâl lesz. Soh- 
m szabadna elieledni. hogv a tâma- 
is nemcsak a bâtorsâgnak a fokmero- 

hanem a lesrhatalmasabb taktikai 

elony, mely az inicativânak igen gyak- 
ran megszerezte az elhatârozo gyoze- 
lein pâlmâiât is.

Magvarorszâgban es Ausztriâban ma 
nincsen egyeb kerdes a kdzerdeklodes 
kdzpontjâban: mint a kdzelgo es bizton 
rânkszakado hâboru idegizgalmas es a 
nemzeti eletbe vâgo problemâja.

Minden remenysegiink a hadsereg- 
ben van, melv lâbhoz tett fegyverrel 
vâria naprdl-napra az indulâsi paran- 
csot.

Bizunk vezetc âllamferfiainkban es 
hadvezetosegiinkben. hogv ez a parancs 
mâr nem kesik sokâ.

aos2nia HBrcEgouina es a delegacioh.
Irta: Păi Alfred dr. orszâggyiilesi kepv.

Az annektâlt tartomânyok megszâllâ- 
sânak elso pillanatâtol kezdve s'ok gon- 
dot. feitorest okozott a magyar es osz
trâk kdziogâszoknak es pclitikusoknak 
azon viszonv meghatârozâsa. amelvbe 
Bosznia-Hercegovina a megszâllâs te- 
nye âltal a monarkia ket âllamâval 
szemben iutott. Csak gvarapitotta az 
amugy is komplikâlt kerdes nehezsegeit 
az annexio. melv az addig kizârolag 
tenvleges viszonvt iogivâ alakitotta ât.

Csodâlatos, hogv a kialakult elmele- 
tek ket jelentekenv csoportja a helvett, 
hogv szâmitott volna Magvarorszâg 
tortenelmi iogâval es a kettds monarkia 
tenvleges struktu.râ,iâval. utopisztikusi 
alapokra helvezkedett. A megszâllott 
tartomânvokat tehât nem minositette 
tortenelmi alapon Szent Istvân koronâia 
tartomânyânak. de nem is tekintette a 
pilanatnvilag fennâllo tenvleges viszo- 
nvok figvelembevetelevel a ket âllam 
condominiuma alatt âllo teruletnek; ha
nem Szent Istvân koronâia tortenelmi 
icgânak telies figyelmen kiviil hagvâsâ- 
val es a ket âllam egvmâshoz valo koz- 
iogi viszonvânak megbolvgatâsâval 
konstruâlta meg a tartomănvok hovâ- 
tartozandosâgâra vonatkozd nezetet. 
Mig ugvanis e teoriâk egvik csoportja 
abbol indul ki. hogv Bosznia-Hercego
vina, mint egv harma'dik onâllo âllam, 
vagv legalâbb, mint egT’ alakuloban levdi 
harmadik delszlâv âllam magia tagozo- 
dott. illetve tagozodik be a monarkia 
testebe, addig a mâsik csoport. melv kii- 
ldndsen a Laitân tul leit hâlâs talajra, 
arra az alapra helvezkedett. hogv mi- 
utân Bosznia-Hercegovina ma tenvleg 
sem a magvar. sem az osztrâk âllam ki- 
zârclagos uralma alâ nem tartozik. tar- 
tomânva ezen ket âllamot egvbefoglalo 
dsszbirodalomnak, „Nagv-Ausztriânak“.

Miutân magvar kdzdnsegnek irok. - 
azt hiszem — foldsleges bovebben bizo- 
nvitanom mind ket teoria tarthatatlan- 
sâgât. melv csak delszlâv, illetve nagv- 
osztrâk âlomkepnek tekintheto. Nem 
lesz azonban talan erdektelen vizsgâlat 
târgvâvâ ternunk Irgv az alkotmânyt 
nvert tartomânyok elso autonom keovi- 
selotestulete. melvben pedig mindket el- 
meletnek, de kiilondsen a trialisztikus 
tannak szâmos hive iii. hogv akaria az 
annektâlt tartomânyok kdzjogi helyze-

j tenek hosszan vaiudo kerdeset megol- 
dani. vagv legalâbb a megoldâshoz ko- 
zelebb vinni.

Ezen kerdes vizsgâlatânâl, ha nem 
akariuk egves bosnvâk kepviselok fele- 
losseg nelkiil tett kiielenteseit kiindulo 
pontul venm. teliesen azon hirlapi kozle- 
sekre vagvunk utal'va, melvek a napila- 
pokban a tartomânvi tanâcs âltal a ko- 
zos penzugvminiszterhez, az osztrâk es 
a magvar kormânvokhoz intezett me- 
morandumra vonatkozolag megjelentek. 
Kiildnos sulvt kdlcsdndz e hireknek az, 
hogv a tartomânvi tanâcs. mint a tar- 
tomânvgviiles âltal vâlasztott kilenc ta- 
gu sziikebb bizottsâg, hitelesen tolmâ- 
csolia a hivatalos bosnvâk kbzvele- 
menyt. Sa.jnos, magât az emlekiratot 
nem tettek kozze es igv csak a napi saj- 
to kozlemenveibol kbvetkeztethetunk 
irânvâra. Egveb. inkâbb gazdasâgi ter- 
meszetii iavaslatokon es kerelmeken ki- 
viil ket. prcblemânkka] kapcsolatos po
zitiv kezdemenvezest tartalmaz az em- 
lekirat. Az egvik csak âltalânossâgban 
odairânvul. hogv a tartomănvok koz- 
jcgi hovatartczandosâgânak kerdeset 
minden tovâbbi halogatâs nelkul mi- 
eldbb rendezzek. A mâsik mâr nem mo- 
zog ilven elmeleti irânvban, hanem azt 

ia gvakorlati kivânsâgot nvilvânitia, 
hogv a tartomânvi dnkormânyzat ielen- 

! tekenv kiteriesztesevel adianak modot a 
szaraievoi sabornak. hogv a ket âllamot 
s veliiik egviitt a tartomânvokat egytit- 
tesen erdeklo kozos ugvek alkotmânvos 
elintezeseben is a ket delegâcioba kiil- 
dendo megbizottak âltal reszt vehessen.

Bâr semmi sem âll tolem tâvolabb, 
mint, hogv e koveteles mellett itt âllâst 
foglaliak, megis ki kell emelnem. hogv a 
regebbi trialisztikus. vagv osszbirodal- 
mi aspirâciokkal szemben ebben a terv- 
ben mâr orvendetes haladâs ieleit keli 
lâtnom, inert hiszen nem harmadik, kii- 
ldn bosnvâk-hercegovinai delegâcio 
szervezeset. nem is a kozos iigveknek 
kozponti birodalmi parlamentben valo 
intezeset kerik a bosnvâkok, hanem 
tenvleg fennâllo koziogunkhoz kozeled- 
ve. azon ohaiukat nvilvânitiâk, hogv 
tartomânvgvulesuk egyenlo szâmban 
kikuldbtt megbizottai âltal mindket âli- 
lam delegâcioiânak târgyalâsâban reszt 
vehessen. Ordmmel kell kovetkeztet- 
niink ebbol. hogv Bosznia-Hercegovinâ- 
ban is mindinkâbb terjed az a helves 
meggvozodes. hogv csakis a fetezo koz- 
iogi keretek kozbtt lelhetik meg az an
nektâlt tartomănvok boldogulâsukat. S 
ha mindamellett aggâlvaim vannak ezen 
kivânsâg teliesitesevel Szemben. ennek 
legfobb indcka abban re.ilik, hogv ez a 
terv nem szâmit olv becsiiletes kcmolv- 
sâggal magvar koziogunkkal. mint a 
milv fenntartâs nelkul a monarkia dua- 
lisztikus alkatânoz alkalmazkodik. Az il- 
letekes bosnvâk kbrok egv hatalmas le- 
oest tettek mâr a kolcsonos megertes 
fele, mikor eltâvolodtak a trialisztikus 
es osszbirodalmi âbrândkepektdl, de 
meg mindeg figyelmen kiviil hagviâk, 
hogv az ut a delegâcioba Budapesten. a 
magvar orszâggviilesen keresztul vezet. 
A legkdzelebbi lepes. melvet meg keli 
meg tenniiik, az osi magvar kozjog ren-



dithetetlen talaiâra vezet. Csak is. ha 
valamennvi illetekes tenvezo ezen a szi- 
lârd alapon talâlkozik, lehet maid ezt a 
kerdest vegervenvesen megoldani.

Addig annâl is indokoltabb >Jelenlegi 
ideiglenes âllapot lehetoleg vâltozatlan 
fentartâsa, inert egyreszrol, mig Boșz- 
nia-Hercegovina legfontosabb gazdasâgi 
sziiksegleteinek kielegitese tekinteteb“n 
a ket âl'lam messzemeno segitsegere szo_ 
rul, icggal tarthato azok jdindulatu 
gyâmsâga alatt. mâsreszrol pedig eppen 
kcziogi, pclitikai teren bizonyul valo- 
nak a regi franeia kozmondâs. hogv: 
,,L‘ appetit vient en mangeant“. Nekiink 
pedig ilven nagv fontossagu. a horvâț- 
orszâgi kdzâllapotok fejlodesere is ki- 
hatd kerdes megoldâsânâl egv pillanatlg 
sem szabad szem elol teveszteniink, 
hogv mig esetleges kesedelem iddvel 
kipdtolhato, addig minden civan lepes, 
melv kizârolagos iogunkrol valo lemon- 
dâsra lenne magyarazhato. helyrehoz- 
hatatlan kart okoz. oo

Budapest, 1914. junius 14.

KLI.IOIPI.J 
KROM

Ahogy elcszlott a loporfiist es a ve- 
res harcmezokon kidugta fejet az elso 
feldtlk virâg, kdriilneztiink a Balkânon. 
Erdeklodtiink, hogv va.i.ion ki nyert leg- 
tobbet a vertol gozdlgd. szenvedelyes 
jâtszmân. Nem a bolgârok, akik szâz- 
ezer emberiiket tettek fold ala, nem a 
fanatikusan harcold szerbek, nem a hel- 
lenek es nem is a fekete hegyek lakoi... 
A balkâni harcter halâlszagu iâtekasz- 
talân az nyert legtobbet, aki csak iigyes 
diplomâciâval operâlt, nem karddal, aki 
passziv semlegesseggel nezte vegig a 
veres szinjâtekot es csak a bevetelbol 
vette ki a reszet: Romania! Miota ez 
a sikeriilt diplcmâciai sakkhuzâs min
den fegyveres akcionâl olcsobban, iigye- 
sebben, teljesen verteleniil megnbvelte 
Caro! kirâly orszâgât, azdta kiilonosen 
meggyarapodott alattvaldinak dnerze- 
te, megjdtt nepenek etvagya, es fokent 
a — hang.ia. Lehet, hogv ez a hangos- 
sâg irânyitotta râ Europa figyelmet 
Bukarestre es ma mâr azt hiszik a ro
man fovârosban, hogv ott van a vilâg 
kdzepe es ott csinâljâk az europai dip- 
lomâciât. Miert ne higyjek? A tcrok 
szultân megbizottja, Talaat bev napokat 
toltott az elmult heten Bukarestben. A 
cel: egv tdrdk-român szdvctseg. Az 
orosz cari vacht standar in nehânv nap 
mulva meg fog jelenni Cor.stanza eiott 
a Fekete tengeren es a român keblek 
ismet megdagadnak ecv ioKur.i darab- 
bal. A gorog trondrdkosnek minden ârori 
a szomoru es nemeș szepsegii -oman 
hercegkisasszonvt akarjâk megszerez- 
ni. a tordkok sietnek maguknak biztosi- 
tani az olâh barâtsâgot es a minden oro- 
szok ura meglâtogatja român vizeken 
a român kirâlvt! Pâr hdnap alatt ime,

vertelen had-a

a hatârainkon 
es hadserege-

ennyi tekintelyt halâszott ki a balkâni 
zavarosbol România. Az âra? Nehânv 
elkcpott bakkancs, amelv tonkrement a 
hires elonyomulâsban, 
jâratban . . .

Mi nem ijediink meg 
olv nagyrandtt orszâgtol 
toi. Eddig România csupân a szâjâval 
hoditott, a român hadsereget csak gya- 
logolni lâttuk, nem verekedni. De min- 
denesetre erdekes az, hogv a hârmas
szdvetseg âllitolagos barâtja, a român 
kirâly, olyan nagyon barâtkozik az orosz 
cârral es barâtkozik a triple-entente-al. 
Nagyon erdekes. Hogy mennyire erde
kes, azt erzik a român kdrdk is, amikor 
ujsâgjaikban mâr elore mosakodnak a 
hârmasszdvetseg es kiilonosen a monar- 
chia eiott a câri vizit miatt. Ki kerdez- 
te toltik? Miert mentik magukat joelo- 
re? Valami bujkâl meginț a havașal- 
fdldi koponyâkban. Qui s'excuse. s'ac- 
cuse . . .

Szerbiâban mindeg politikai szerepe 
volt a tisztikarnak. Sândor kirâlvt sa- 
iât tisztjei oltek meg, mint valami romai 
imperâtort a hanyatlâs idejeben a prae- 
toriânusok. A gyilkossâg pedig maga- 
sabb pclitika odalenn. A kirâlvgyilkos- 
sâg utân a vereskezii tisztek uralkodtak 
Szerbiâban es az u.i kirâly, Karagvor- 
gyevics Peter, csak az europai koz- 
undor hatâsa alatt tâvolitotta el 
kdrnvezetebdl a vereskezii, katonaru- 
hâs, tisztibojtos embermeszârosokat. A 
lâtszat alatt azonban, titkosan, alatto- 
mos formâban csak egyre ndtt a kirâlv- 
gyilkos katonâk befolyâsa es az evek 
folyamân rejtelmes maffia alakult, 
melynek lelke a nehânv kirâlvgyilkos. 
Ez a titkos szovetseg, a tisztek pârtia, 
a „Fekete Kez“, mindenbe beleszol es a 
kirâly epen uvv reszket tole, mint a mi- 
nisztereinok. Nem egvesiilet, nem liga, 
nem ismerik a szabâlyait, nem tudjâk, 
kik a tag.iai, nem sejtik, kik a vezerei, 
de a „Fekete Kez“ uralkcdik. terrorizâl, 
hâboru es beke, elet es halâl fdlott pa- 
rancsol es terrorjâval most meg tudta 
buktatni a feherszakâllu Pasics kormâ- 
nyât, elzavarta helverol a hâborus mi- 
.riszterelnokot, a Balkân Bismarckiât. 
— SokâD azt hittiik, how rossz pcny- 
varegenyeken tâpD’^ozd szakâcsne- 
fantâziâkban elnek csak ezek a titkos 
egyesiiletek. De most a valosâg gydzott 
meg arrol, hogv odalenn, a Duna tulso 
partjân, komolv valosâg lehet az, ami 
itt romlott fantâzia, reâlitâs lehet, ami 
elottiink ponyvaregenv. Ez a veres es 
sotet Fekete Kez. amelv meg mindeg 
az utclso Obrenovics r'âhullo gyâszos 
ârnvekâtol olyan fekete — ez idezi elo 
a kormânyvâlsâgokat es ez csinâlja 
a hangulatokat. A hâborut is ezek a tisz
tek, ezek a politizâlo tisztek verekedtek 
vegig es most mâr sokan azt hiszik, 
hogv a politika es az intrikâk, ime nem 
gvongitik meg a hadsereg harckeszse- 
get. Ezek ne feled.iek, hoov a szerb had
sereg egv korrumpâlt, kiehezett, keszii-1 dent arra, how Wied orszâga szethu 
letlen es — szinten politizâlâ tdrok had- jon . . . Oroszorszâ^ pedig mindenb 
sereggel âllott szemben az elso hâboru- ' gvongiteni akaria. paralizâhri prdbalja 
ban. Egv lerongyolt, kifâradt es beteg Monarkia akcioit. Tordikorszag viss;

egv 
iga-

egv-

bolgâr haderovel a mâsodikban, egv 
bolgâr haderovel, amelv tizszer annvit 
harcolt, vesztett, verzett es szenvedett 
az elso hadjâratban, mint a szerb . . . 
De mi lesz majd, ha politikâtol mentes, 
vasfegyelmii csapatok szuronya villan 
a sotetsegben bujkâlo, alattomos kon- 
spirâciokban szethullo szerb ârmâdia 
szemebe? . . . Fajjon ezert az 6 fe.iiik, 
a szerb hazafiake, akiket egv elore el- 
veszett hâboru tragikus kaland.iâba 
kerget majd bele a Fekete kez. 
tdrpe minoritâs terrorja. A mienk 
zân nem fâj . . .

(9o

Albâniâban egyre vilâgosabb es 
re remenytelenebb a helyzet. A fejede- 
lem kormânya ketsegbeesetten ker se- 
gitseget Europâtol. De az europai de- 
tachement kesik, mert az entente es a 
hârmasszdvetseg kdzott nincsen egyet- 
ertes meg ebben a kerdesben sem. Az 
ententenak minden igyekezete odaiiâ- 
nyul, hogv a fiiggetlen Albâniât, a hâr
masszdvetseg es kiilonosen a Ball- 
platz kreaturâjât kivegezze es egv to- 
rdk herceg fejedelemsegevel a regi bi- 
zo.iytalan heyzetbe dobia vissza ezt az 
orszâgot. A franeia kormânvlapok, az 
entente-diplomâcia hivatalos szoesd- 
vei, ezert szuvgerâljâk Vilmos fejede- 
lemnek a csiiggedest es a futâst . . . — 
Az a ketszâz ember, akit nagykegyeser 
engedelvez a hârmas entente a fejede- 
lem kozvetlen vedelmere es a Durazzr 
eiott meg.ielend hadiha.iok, amelyel 
szinten csak tiintetnek, de nem szâllnal 
szernbea fdlkeldkkel.^-^ mindezek csal 
arra jok, hogv leplezzek az entente cor 
diale szândekait. Hozzâjârul a zavaro 
helvzethez a szdvetseges Olaszorszâs 
kdtsziniisege is. San Giuliano nvilatko 
zatai ovatosak, kertelok, Esszad pas 
Româban keveri a diplomâciai paklit e 
gyanusan alâzatos, âtlâtszoan ravas 
es orditoan nem oszinte nyilatkozatok 
kal tolti meg a vilâgsajtot. Amikor di 
cseri es husegerol biztosit.ja Wied Vil 
most, akkor ârulja el igazân, mert at 
viszi a koztudatba azt, hogv 6 hu es tisz 
tesseges volt, de a fejedelem meltatk 
nul bânt vele. Meltatlanul, mert im< 
szegeny Esszad pasa, meg most is m 
lyen hodolattal nyilatkozik hâlâtlan ft 
iedelmerol! Alattomos hodolat, desk; 
szinhâzi poz . . .

Ime, igv az entente es igv Olaszo 
szâg, az ellensegiink es a jobarâtunl 
mind a kettd a Monarkiât erezve az a 
bân kerdes mogott . . . Es Torokorszâ 
ahol a balkâni hâboru dta elenk elle 
szenv uralkodik elleniink. mert sors 
ra biztuk az ozmân birodalmat — T 
rokcrszâg csak predâra les, hogy 
szetzullo'tt albân âllamra râtehesse i 
met a kezet. Olaszorszâg nem akari 
hogy az Adria uralkodd partiân a i 
teremtmenyiink, egv fiiggetlen alb: 
âllam legven tâmaszunk es szivesen t 
mogatja a kulisszâk mogott Toroko 
szâgot, hogv ismet ozmân befoly 
alâ hajtsa Albâniât. Ezert kovet el mi 



akarja szerezni az albân protekturâtust 
es Szerbia arrol âlmodik, hogv megis 
csak kap egv reszt az Adriâbol. Sot. 
fontos reszt! A bejâratot. Es akkor be- 
zârhat.ia hajoinkat az Adria tengerre.... 
lgy spekulâl egesz Europa a mi bo- 
riinkre Albania boren keresztiil. — Es 
ezert fontosabb ez az albân kerdes, mint 
nemelvek hiszik. Az osztrâk-magyar 
diplomâciânak ebben az iigvben es eb- 
ten a per'cben fol kell mâr hasznâlnia 
az ultima ratio regumot, bele kell dob- 
ni a serpenvobe az âgyuk nehez sulvât.

A bâzeli interparlamentâris konferen- 
ciân francia es nemet kepviselok cserel- 
nek testveri nvilatkozatokat. Am azert 
a francia es nemet sajtb âllandoan in- 
geriilt es gunycs hangon beszelget egy- 
mâsrol; a hatârokon kemekre vadâsz- 
nak, minden ârtatlan aviatikusban, 
vagy amator fenykepeszben veszedel- 
mes spiont se.itenek es amint a hârmas- 
szovetsegnek ereje javaval keletre es 
eszakkeletre kell maid fordulnia. — 
ugyanazok. akik most Bâzelben testve- 
risâget es beket enekelnek, kovetelni 
fcg.iâk, hogy a francia geppuskâk kat- 
tcvianak bele a nemet hadero hâtâba. 
Fanyar mosolylyal fogad.iuk ezt a szot 
manapsag: Beke! . . . Semmi igazsâ- 
got. semmi realitâst nem talâlunk ben- 
ne. Es az ilyen lirai jellegii osszeiove- 
telek alkalmâval ugv erezziik. bogy 
egesz Europa egv nagv maskarâde, — 
kavargb â|arcosbâl, A maszkok alatt 
gyiilblettol torzult arcok bu.ikâlnak. a 
dominok tarka selyme elesre fent spâ- 
dekat es mergezett torbket re.it, a pezs- 
gos palackok durranâsât mâr âgyudor- 
gesnek erezziik es mig a bâlterem alatt 
szorgalmas ârkâszok mâr furjâkaz ak- 
nât es toltik a Ibport, mi izgatottan vâr- 

l.iuk az e.ifeli harangszot, amelyre le- 
hullnak az âlarcok . . .

Î ssa.

9z egjstges tâbori lOueg felt.
Keller sz. k. ornavv a Kriegstech- 

nische Zeitschrift egyik szâmâban azt 
rejtegeti, hogv a tâbori tiizersegnek a 
lovbszerpotlâs egyszeriisitese cel.iâbol 
ada kell torekedni, hogy csak egy loveg- 
lemmel rendelkezzek, egy egyseges 
lovegnemmel, melv a hâboruban a tii- 
persegre haramlo osszes feladatokat 
pgyarânt megoldhatja. Ilyen egvseges 
kibori loveg volna szerinte a 9.5 cm.-es 
Ehrhardt-tarack.

Ketsegkivii! igen elonyos lenne, ha 
likeriilne olv tâbori Ibveget szerkesz- 
eni, mely feleslegesse tenne azt. hogv 
I tâbori tiizerseg tobbfele loveggel, 
[gyukkal es tarackokkal vonuljon a 
larcterre. Nemcsak a tiizerseg szerve- 
fete lenne sokkal egyszeriibb, hanem 
Innak a kikepzese is. De a legnagvobb 
llbnv a loszerpotlâs egyszeriisegeben 
liutatkozna.
I Az eszme nem uj, de az ideirânyulo 
prekvesek sohasem vezettek e'ddig 
Iredmenyre. Mi az Ehrhadt-fele 9.5 

cm.-es tarackokban sem lât.iuk azt a 
lbvegtipust, melv az âlmokat valora 
vâlthatnâ. Mi eppen azt lât.iuk. hogv 
a tâbori hadsereget mindig tobb es tobb 
lovegnemmel lâtiâk el, holott mâs te
ren nagyon is az egyszeriisites fele tb- 
rekednek. Nem lesz tehât erdektelen, 
ha az idbk folyamân gyakran vâltozo 
âramlatokra egy futo pillantâst vetiink.

A 18. szâzad kbzepen a hadseregek 
tobbfele iirmeretii âgyuval s tarackkal 
rendelkeztek. A napoleoni hâboruk ide- 
jen az osztrâk-magyar seregnek 3, 6 es 
12 fontos âgyui, 7 es 10 fontos tarack- 
jai voltak. Tobb-kevesebb elteressel ez 
az âllapot maradt meg a hetvenes eve- 
kig. Akkor szakitottak a sokfele tâbori 
loveg rendszerevel es kikiiszoboltek a 
tâbori tiizerseg lovegnemei koziil a ta- 
rackot. Nem maradt mâs, mint a 9 es 
8 cm.-es tâbori âgyu. elobbi a kocsizo, 
utobbi a lovas iitegek szâmâra. A 
90-es evekben meg ezt is kikiiszoboltek 
s a tâbori loveganvag ekkor teliesen 
egyseges left.

Az egyszeriiseg azonban nem maradt 
meg sokâ. A kilencvenes evekben toke- 
letesbitett, lapos roppâlvâ.iu tâbori 
âgyukkal a jol fedett, fedezekekbe be- 
âsctt gyalogsâggal szemben arctiizzel 
alig lehetett hatâst elerni. mivel pedig 
oldaltiizre ritkân nyilik alkalom, u.ira 
rendszeresitettek a tarackot, meg pe
dig a kbnnvii tâbori tarackot, mely 
meredek rbppâlyâja reven fedezekek 
moge is kepes hatni. Igv arânvlag ro- 
vid sziinet utân tiizersegiink a 99. evi 
mintâ.iu kbnnyii tâbori tarack alakjâ- 
ban megint hajitoloveget kapott.

Az orosz-japân hâboru azonban meg- 
tanitctt benniinket. hogv a konnvii ta
rack pern elegendo arra, hogv vele az 
ellenseg erbsebb tâbcri eroditeseit is le- 
kiizdhessiik. Nehogy ilyen alkalmakra 
az ostromlo tiizertelepeket kellessen 
elbrevonni, a tâbori hadsereget nehez 
lbvegekkel is ellâttuk. s ekkor keletke- 
zett, (illetbleg ujjâsziiletett) nâlunk is 
a nehez tâbori tiizerseg, melyet egyelo- 
re csak nehez, 15 cm.-es tarackokkal 
lâttunk el. Itt se âllhattunk meg. U.iabb 
haditapasztalatok, a technika fejlbdese, 
megteremtettek a nehez tâbori âgvut, 
mely a konnvii tâbori âgyu 7—8 cm. iir- 
meretevel szemben 10 cm.-es kalibert 
kapctt es 7—8 km. helvett 10—12 km.- 
re hord. A pontosabb irânvzo es a iobb 
megfigyelbeszkbzok lehetove tettek, 
hogv ezt a nagv hordtâvolsâgot, melyet 
kis iirmerettel nem igen lehet elerni, ki- 
hasznâljâk. Ilyen âgyuval a tâbori had- 
sereg sa.iât erejebol is megtâmadhat 
erbsebb tâbori eroditmenveket s meg- 
kezdheti az ostromot âllando vârak 
ellen is. A messzehordb tâbori âgvu 
ezenfeliil igen alkalmas az ellenseg ko- 
tott leggbmbjeinek lekiizdesere (bâr 
ezek elorelâthatolag mâr csak rovid 
ideig fognak a tâbori harcban szerepel- 
ni), valamint arra is, hogv mâr sokkal 
nagyobb tâvolsâgrol tiiz alâ vegve az 
ellenseg elbnycmulâsi vonalait.

Napjainkban tehăt a tâbori hadsereg 
a seregtesteken belul megint legalâbb is 
negyfele loveggel rendelkezik: kony- 
nyii tâbori âgyukkal, kbnnyii tâbori ta

rackokkal; nehez tâbori âgyukkal es 
nehez tâbori tarackokkal. Ha ehhez 
meg hozzâ vessziik, hogv tobb nagy- 
hatalom nehez tâbori tiizersege meg 
mczsarakat is visz magâval, tovâbbâ, 
hogy a gyalogsâgi tamadâs kiseresere 
sokan a hegyi âgyut is szâmitâsba ve- 
szik, akkor az az egyszeriiseg es egy- 
bntetiiseg, mely a tâbori loveganyagot 
a mult szâzad vegen jellemezte, megint 
teljesen elveszett.

Vilâgos, hogy ez a negy, illetbleg 
hatfele loveg, melyekhez meg a hegyi 
tarackot s a sokfele ostromloveget is 
hozzâ kell szâmitani, hâtrănyâra van a 
tiizerseg szervezetenek, az egyseges ki- 
kepzesnek, a loszerpotlâst pedig hihe- 
tetlen modon neheziti. Innen a sok terv, 
gondolat es eszme, melv a ielenlegi âl- 
lapctokon segitene.

Eloszor a konnvii tâbori tarackot pro- 
bâltâk kikiiszobdlni. Nagy remenyeket 
fiiztek az u. n. lobbanb (brizâns) grâ- 
nâthoz, mely lopor helyett robbanto- 
szerrel volt tbltve s szilânkjait nem elo- 
re szorta. mint a srapnel, hanem fiiggo- 
legesen lefele, s ezert alkalmasnak lât- 
szott arra, bogy fedezekek moge is 
hasson. A remenvek nem teljesiiltek. A 
brizâns-grânât robbanb pontjât nem le- 
he*ett civ pontosan szabâlyozni, hogy 
hatâsa biztos lett legyen, igy a kony- 
nvii tâbori tarack nem volt kikiiszobol- 
heto.

Ujabban a franciâk, (kiknek meg 
mindig nincsen konnvii tarack.iuk) az- 
zal probâltâk az ivlbvest elerni, hogv a 
rendes tâbori âgyu lovedeket kisebb 
lbpcradaggal lbvettek ki. Miutân az 
eredmenyek nem voltak kedvezok, Ma- 
landrin kapitânv talâlmânyâval prb- 
bâlkoztak tovâbb. Malandrin a tâbori 
âgvu grânât.iât azzal akarta a gorbebb 
roppâlyâra kenyszeriteni, hogv annak 
legellenâllâsât a grânâtra alkalmazott 
femkorongokkal fokozta. E tekintetben 
meg fclynak a kiserletek, csak annyi is- 
meretes, hogv tenvleg sikeriilt gorbebb 
ropoâlyât elerni. melv azonban a ta- 
rack pâlvâjât meg sem kozeliti. A tâbo
ri grânât csekelvebb sulva ezenfeliil 
Malandrin talâlmânva dacâra is kizâr- 
ia azt, hogy a tâbori âgyu befbdbtt ero- 
ditmenvek ellen ugvanazt a hatâst er.ie 
el. mint a kbnnyii tâbori tarack, s igy 
azt helyettesithesse.

Mâs orszâgok ismet mâskeppen pro- 
bâlkoztak. Megkiserlettek. nem lehet- 
ne-e a nehez 15 cm.-es es kbnnvii 10 
cm.-es tarack helvett egv mintât keszi- 
teni, pl. 12 cm. iirmerettel? Erre a tb- 
rekvesre azonban mâr az elmelet is râ- 
câfolt. Az ilyen 12 cm.-es tarack nem 
lehet eleg mozgekonv arra. hogv tâbori 
lbveg lehessen. mert tulnehez, viszont 
nem eleg nagv a hatâsa sem. hogv ki- 
szorithatnâ a 15 cm.-es tarackot. Tobb 
kilâtâssal biztat azonban az a torekves, 
hogy a nehez tâbori tarackot az ostrom- 
telepekben is alkalmazzâk es a nehez 
cstrcmâgvut a nehez tâbori âgyuval 
helyettesitsek; ilv modon legalâbb az 
ostrcmtelepek lbveganyagât egyszerii- 
sitenek, ha mâr a kbnnvii s nehez tâbori 
tiizerseget nem lehet evybeolvasztani.

Es most bukkant fel a mâr emlitett



9.5 cm.-es Ehrhardt-tarack, mely a tâ- 
bori agyut van hivatva potolni. Ez a 
hor'dtâvolsâg tekinteteben megfelelne, 
azonban a kezdosebessege kisebb es igy 
a roppalyaja kevesbbe lapos, mint a tâ- 
bori âgyue. Az egyes loves hatâsa na- 
gvobb. mint az âgvue, de viszont ioval 
kisebb, mint az eddigi 10 cm-es taracke. 
A nehezebb loszer a tiizelogyorsa- 
sâgot fog.ia kedvezotleniil befolyâsolni. 
Hogv az egyseges loszer elonye feler-e 
a felemas Ibveg fentemlitett hâtrânyai- 
val, az nezet dclga. Vegleges iteletet 
persze csak megfelelo praxis utân 
mondhatnânk. Eigyelore kisse tartoz- 
kodva, de annâl nagyobb erdeklodessel 
szemleljuk ezt az uj, illetve inkâbb 
visszatero iranyzatot.

Katonai faotballveaseny.
i 

— A Ludovika Akademia gvdzeime. —'

Piinkosd vasârnapjân bromunnepe; 
volt a Ludovika Akademiânak. Az or- 
szâg legelso katonaintezetenek foot- 
ballcsapata. a testverintezetnek, a becs- 
uihelvi Maria Terezia katonai akademi
ânak labdarugocsapatâval merkozdtt.

Ordmmel vettiik a ket intezet kozot: 
ddntesre iuto nemes versenvnek a hiret, 
de nem kecsegtettiik magunkat olyan 
vermes remenyekkel. hogy a sors a mi 
iavunkra donthetne. Tudtuk azt. hogy 
a Maria Terezia katonai akademia 
footballcsapata a monarkia katonainte- 
zetei kozbtt a legicbb. Ezt bizonvitotta 
ama szâmos szep siker. melyet ez a 

J esapat tdbb măs katonai akademia es 
katonaintezet csapatai felett elert. Ahoi 

i eddig szerepeltek. ott a gvc-zelmi baber 
mindig a Maria Terezia katonai akade- 

I miât illette.
De most a sors mâskepen hatârozott. i
A Ludovika Akademia parkjaban 

meghuzodva. a legsziikebb „csalâdi 
kbrben“ mind ez ideig csak maguk ko-)

ta a Ludovika Akademia labdarugote- 
ren a versenv kezdetet.

Az Akademia parancsnoksâg Berti 
Laszlo 29. honved gvalogezredbeli szâ- 
zadost kerte tel versenvbiroul. aki a 
Ludovika Akademiânak mâr tdbb even 
ât volt tornatanâra. — A versenyben 
resztvevd II. es III. evfolyambeli aka- 
demikusaink 1—2 even ât meg az 6 ta- 
nitvânyai yoltak.

A folyo tanevtol kezdve azonban 
mindhârom evfolvam Marinkovics Re- 
zsd honved fohadnagv, torna- es vivo- 
tanăr, Leszâk Kârolv honved fdvivo- 
mester es Borsodv Lâszlo vivomester 
odaado, lelkes tevekenvsege mellett re- 
szesiilt a sportolâs kiilonbdzo âgainak 
oktatâsâban.

A merkozes megtekintesehez nagy- 
szâmu es diszes kdzonseg vviilt egvbe. 
Kepviselve volt a honvedminiszterium 
es ielen voltak a budapesti cs. es kir. 
hadaprcdiskola novendekei is.

Mindket akademia resztvevdi peldâc 
magatartâssal. fesziilt figyelemme 
vârtâk a dontobiro ielet a merkozes 
kezdetehez. 3 ora 15 perckor repiilt az 
elso labda. Hol az egvik, hoi a masik 

A mexikoi kerdes.
A delamerikai âllamok kozvetitesenek si- 

kere, hogy a beketârgyalâsok megkezdod- 
tek. Az eszakamerikai Egyesiilt-Allamok 
torekvese odairânyul, hogy Huertât aa el- 
n,oki szekbol eltâvolitsa a kormânyzatot egy 
ideiglenes elnbkre es a jelenlegi kormâny 
tagjaibol-alakitott • tanâcsra bizza. Ez ugy 
lâtszik az alap, amin a târgyalâsok megin- 
dulnak. A bekeszerzes nehezsege nem is 
annyira a mexikoi kormânyon mulik, meg 
kevesbe az Egyesult-Allamokon, mint in
kâbb azon, hogy egymâssal homlokegye- 
nest ellenkezo erveket kell osszeegyeztet- 1 
tetni.

Meg ha sikeriilne is az ideiglenes kor
mâny felett elvben egyezsegre jutni, alig 
vârhato ehhe® a felkelok, elso sorban pe- 
dig Carranza hozzâjârulâsa, ki mâr eddig 
is kijelentette, hogy Mexiko beliigyeibe 
nem tiir beavatkozâst, az pedig hogy ki 
legyen az elnok, az az orszâgnak tizstân | 
belso kerdese.

A delamerikai ugynevezett ABC âlla
mok (Argentina, Brazilia, Chile) minden 
eszkozzel aizon vannak, hogy a beke let- ■ 
rejottet siettessek. mert igen joi tudjâk, 
hogy ha a felkeldknek sikeriilne Huertât i 
legyozni, mielott a beket megkotnek, ak-I 
kor teljes volna az orszâgban a felfordu- 
lâs âs a beketârgyalâs ujbol kezdodhetnek ! 
— a felkeiokkel, csakhogy sokkal nehe- 
zebib viszonyok kteott, mert ezek gyozel- 
miik erzeteben aligha volnânak hajlandok 
az uralmat kezukbol kiadni.

A harcteren ezalatt sziinet nelkiil folyik a 
csatârozâs, a felkelok ujabb es ujabb sike- 
reirol erkeznek a hirek. Huerta csapatai 
koedtt napirenden van a lâzadâs es az el- 
pârtolâs, azonkiviil Huertânak egy ujabb 
clientele is tâmadt az orszâg nyugati re- 
szeben, honnan Obregon tâbornok nyomul 
elore a fovâros fele.

Ennyi ellenseg kdzott a fovârosban 
nagyon szorongatott az allapot, es nem 
csoda, ha a lapok folyvâst Huerta femon- 
dâsât es szdkeset josolgatjâk.

Schonpflug fhdgy. Berty szds. Marinkovic fhdgy.

zott uztek a mi akaderhikusaink ezt a 
szivet-lelket erosito, nemesito sportot. 
Meg nem volt alkalmuk arra, hosv tu- 
dâsukat egv mâsik csapattal szemben 
bebizonvithassâk. A testverintezet 
felszolitâsâra azonban a Ludovika Aka
demia parancsnoka. Eberswaldi Siegler 
Konrad tâbornok a legnagvobb drom- 
mel es keszseggel adott alkalmat a 
merkozesre.

A beesuihelyiek Schonpflug Jânos, 
csâszârvadâsz fohadnagv, tornatanâr 
vezetese mellett mâjus 30-ân este er- 
keztek Budapestre. mint a Ludovika 
Akademia vendegei. 31-en delelott meg- 
tekintettek a vâros nevezetessegeinek 
egv reszet. melv alkalommal budapesti 
baitârsaik kalauzoltâk oket. Delutân 3 
orakor mindket fel sportdltozetben vâr-

fel helvzete volt elonyben, A nezok 
gvonvorii mozdulatokban gvonvorkbd- 
jit'ttek. Ugy lâtszott, hogv ket egyenlo- 
en eros fel âll egymâssal szemben. A; 
elso negyedora elmultâval a Mâria Te
rezia akademiânak egvik szereplojt 
goalt rugott es igv a becsuihelvi test
verintezet megmutatta. hogv mily jo 
trenirozott. . iigyes csapattal Tendelke- 
zik. De csakhamar bebizonyitotta a Lu 
dovika Akademia is, hogv semmive 

sem marad hâtrânvban a Maria Tere 
zia Akademiâval szemben. A kovetke 
zo felorâban honvedakademikusainl 
egymâsutân 3 goalt rugnak es az else 
felido hatârozottan a Ludovika Akade 

i mia fenves sikerevel (3:1) vegzodott.
A versenv masodik feleben mindke 

felnel igen eros volt a kuzdelem. Barnu



latos iigvesseggel. gvorsasâggal dol- 
goztak a leendo tisztek es ami a kato- 
nâban kiilondsen kedvezo benvomâst 
keltett: a legparânvibb zaj, kiâltâsok 
nelkiil folvt a iâtek. Allandoan resen 
voltak ugv a vedok, mint a tamadok es 
a becsuihelvieknek minden figyelme, 
igvekezete dacâra. megis sikeriilt a Lu- 
dovika Akademiânak ebben a jâtekban 
is a sikert kivivnia (1:0).

A gvozelem tehât 4:1 elleneben a mi 
derek hcnvedakademikusainke volt, akik 
tanujelet adtâk annak, hogy nemcsak ko- 
molv tanulmânvaik elvegzeseben. de a 
sportolâsban is mindenkor megâlljâk a 
helviiket.

A versenyben reszt vettek a Maria Te
rezia katonai Akademiâbol: Kwapil. Jan- 
nausch. Sviha. Korte, Palik, Tilzer, Ko- 
venz. Kuriacskv, Horny. Panek, Ver- 
tessy akademikusok; a Ludovika Aka
demiâbol Dedig: Arvai. Stringovits, Ti- 
szai. Polonyi, Kelp. Zigurv. Neuhauser, 
Petdcz. Wennes. Holmok es Horvath 
akademikusok. — Bar a gyozelem az 
egesz csapatot illeti, megis, mint kiilo- 
nbsen kitiint iâtekosokat. megemlitiiik: 
Holmok. Zigurv. Polonvi. Wennes es 
Arvai akademikusokat.

A ket akademia labdarugocsapat" 
este a Ludovika Akademia tisztikertje- 
ben vacsorâval fogadtak. Vacsora koz- 
b:n Eberswaldi Siegler Konrad tâbor- 
nok dromenek adott kifeiezest, hogv a 
Maria Terezia testverintezet akademi- 
kusait ilv nemes cel hczta hozzank; ki- 
emelven, hogv milv sok jot, hasznosat 
letesit a sportok helves mertekben valo 
iizese. Poharât a Maria Terezia kato
nai akademiânak a szep multjânâl meg 
szebb iovoiere es az akademia parancs- 
nokânak. Roth altâbornagynak egesz- 
segere iiritette.

Beszedere a Măria Terezia Akade- 
mia Lgrangidosebb akademikusa va- 
laszolt, eltetven a Ludovika Akademi- 
ât es annak parancsnokat. Beszedet a 
kovetkezd șzavakkal feiezte be: ..Bai- 
târsak! a mai kiizdelemben legyozet- 
tiink ugvan: a verese? mindenkor fâj- 
dalmas: de egv clvan intezettol. mint a 
Ludovika Akademia. legvdzetni — nem 
szegven!“

A honved akademikusok fenves gyo- 
zelmehez a Ludovika Akademia egy- 
kori parancsnoka. Braun Jozsef altâ- 
bornagy, a budapesti I. honved keriilet 
parancsnoka es meg igen sok magas- 
rangu elokeloseg melegen gratulâlt.

Lendvav Kâroly, fohdgy.

Harcâszati utazâsoknâl
elengedhetetleniil sziikseges a Magyar 
Foldra.izi Intezet r. t. valamelyik utmu- 
tatoja. Ilyenek:

Az Alduna es videke. Irta: Erodi Kâl- 
mân dr.. 78 oldal, 3 terkep, 1 alaprajz. 
Âra: 1 K.

Balaton. Irta: Mâtrai Rudolf. 48 ol
dal. 2 terkep. Ara: 80 filler.

Budapest. Irta: Kerekgyârto Arpâd, 
78 oldal, 3 terkep, 4 vâzlat. Ara: 1 K.

Mindhârom utmutato lapunk kiado- 
hivatalâban is kaphato. Postabelyegre 
20 filler kiildendo be.

Haditengereszetiink ujoncanyaga.
A cs. es kir. haditengereszet legeny- 

segenek legifjabb evfolvama, melyet 
1913. evben sorcztak, 5553 embert tesz 
ki. Ebbol till magyar. 1731 szerb-hor- 
vât, 941 nemet, 805 olasz, 589 cseh, 165 
szlcven, 108 lengvel. 65 român, 26 tot. 
12 rutea. Szâzalekokban kifejezve 20.4 
szâzalek magyar, 31.3 szerb-horvât, 
16.9 nemet, 14.4 olasz, 10.6 cseh, 2.8 
szloven. 1.8 lengvel, 1.2 roman, 0.4 tot 
es 0.2 szâzalek ruten.

A mi az iskolai elokepzettseget illeti, 
a magyaroknak 1 szdzaleka analfabeta; 
a tobbi anyanyelviieknel az analfabetâk 
szâmarânya: szerb-horvâtoknâl 17.8, 
totoknâl 12, ruteneknel 8.5. românoknâl 
7.7. olaszoknâl 4.2, szloveneknel 2.5, 
nemeteknel 0.1, szâzalek. A csehek es 
lengyelek kozott analfabetâk nincsenek.

183'8 mill. 238‘8mill. 2^1'3mill.

A naevhatalmak haditengereszeti 
kiadâsai.

A nagyhatalmak 1913—14. evi 
haditengereszeti kdltsegveteset mu
tația be szemlelteto modon a fenti 
vâzlat. Lâthatiuk. hogv elso helyen 
Anglia all 1112.8 millid korona kiadâs-

Kemkedes.
Az utobbi idoben feltiino gyakran 

foglalkoztattâk kemek es ârulok iigyei 
a kdzvelemenvt. A fesziilt kiilpolitikai 
helyzet es a hâborus elokesziiletek ezt 
a jelenseget elegge megmagyarâzzâk. 
De a kemperek a kozvetlen hâborus 
veszely elmultâval sem akarnak meg- 
sziinni s tobb âllamban a kemkedes biin- 
tetesenek szigoritâsât tervezik az ille- 
tekes kdrdk. Nyilvânvalo tehât, hogv a 
kemkedes jelentosege fokozodott.

Nem nehez kitalâlni ennek az okât. 
A fegvveres beke korât eljiik, a ,.Si vis 
pacem, para bellum!" sosem volt iga- 
zabb, mint ma. Mâr bekeben hadat vise- 
liink a hadi elokesziiletek teren. Sziik- 
seges tehât, hogy mâr bekeben meg-

A magyarokat a haditengereszet ko- 
reben mint rendkivul iigyes tiizereket 
es torpeaokezeloket ismerik.

S. M. S. Prinz Eugen.
Az epitesi sorrendben harma’dik dre- 

adnoughtunk a „Prinz Eugen“, proba- 
jâratait teljesen kielegito eredmenv- 
nyel futotta be, sot a szerzodesileg ki- 
kotott 20 tengeri mertfold âtlagos se- 
bessegnel fel tengeri mertfolddel tobbet 
produkâlt. A sikeriilt probâk utân a 
Prinz Eugen e ho kdzepen a flottâhoz 
bevonul.

A flottapropaganda Franciaorszâgban.
A tengereszeti mmiszter a folvo evben 

a tengeresztiszteket ujra felszolitotta, 
hogv az orszâg minden reszeben. a fo- 
iskolâkban, kozepiskolâkban es szak- 
kepzo intezetekben eloadâsokat tartsa- 
nak, a melvekben a tengeresz pâlya elo- 
nyeit ismertessek.

Ezen rendelkezes tavaly kivâlo siker- 
rel jârt. Mig az 1912. evben 4220 if.iu 
jelentkezett tengeresz pâlvâra, 1913- 
ban ez a letszâm 6700-ra emelkedett, a 
folvo evben pedig, amint az eddigi je- 
lentkezesekbol megitelheto, meg na- 
gyobb eredmenv vârhato.

sal. A mâsodik helvet az Egvesiilt Al
lamok foglaliâk el 695.8 millio koronâ- 
val. Oroszorszâg tulszârnyalta Nemet- 
orszâgot es Franciaorszâg az otodik 
helvre iutott. A lakossâg feienkent va
lo megterheleseben szovetsegesiink, 
Nemetorszâg a harmadik helyen all.

kezdiiik kello modon a hadviseles elso 
tevekenyseget, a felderitest, azoknak 
az adatoknak megszerzeset, melyek a 
sajât szândek mellett elhatârczâsaink 
alapjâul szolgâlnak. Bekeben ezt a fel
deritest a kemszolgâlat vegzi.

A kemszolgâlat feladata egyr°szt az 
ellenseges hadseregnek mâr bekeben 
meglevo viszonyaibol mindazt megâlla- 
pitani, ami nem nyilvânos, mâsreszt 
kipuhatolni a hâboru esetere szolgâlo 
elokesziileteket. A ketto koziil ketseg- 
kiviil utobbi a fontosabb, de egvuttal 
nehezebb feladat is, mert a hadi eloke- 
sziiletek bekeben nagyreszt csak szigo- 
ruan drzott tervek alakjâban vannak 
meg. Amikor pedig az elokesziiletek 
mâr lâthatokkâ vâlnak, akkor egvreszt 
gyakran mâr keson jdnnek a hirek, 



kozponti iroda vezeti, melyet ne- 
hatârînenti csapatok is tâmogat- 
A napilapokbol elegge ismeretes. 

a legutobbi idoben a kemkedesi 
egyszer

Teljesen .iogosult 
egvuttal a legnagvobb 

is, hiszen ezek az iigy- 
mindket felet szolgâl- 
mert ilv modon nem-

Ennek elkeriilese- 
rendszerint csak 
szoritkozo meg- 

orkodnek afelett.

masreszt a fokozott elovigyâzat rend- 
kiviil megneheziti a kemszolgâlatot. a 
hatâr elzârâsa pedig a hirek haza- 
juttatâsât. Ezert a kemszolgâlatot mâr 
bekeben kell szervezni.

Az egves âllamok tobbe-kevesbe iol 
szervezett kemszolgâlata mâr bekeben 
mukddik. Nâlunk legutobb az orosz 
kemek voltak a legtevekenvebbek.

A kemszolgâlatot rendszerint vala-
melv 
ha a 
nak. 
hogy 
perekkel kapcsolatban nem 
emlegettek a katonai attasek nevet. Az 
ilyesmi az illeto attase âllâsât tarthatat- 
lannâ teszi. Neki csak nyiltan szabad 
szemleiddnie, alâvetve magât az esetle- 
ges megszoritâsoknak. Jelentest tehet 
gvakorlatok alkalmâval szerzett ta- 
pasztalatairol s mâs olyan alkalomrol, 
melyen nvilvânosan szerepelt. de amint 
kideriil, hogy titokban is foglalkozik 
hirszerzessel, akkor tâvoznia kell, mert 
nem elvezhetne tovâbb azt a tiszteletet 
es serthetetlenseget. melv kiilonben, 
mint valamelv idegen âllam kepviselo- 
jet megilleti.

A kemszolgâlat vegrehajto kozegei 
rendszerint fizetett ugvndkbk, ketseg- 
beesett ketes exisztenciâk, kiket semmi 
mâs nem vezerel, mint a penzszerzes. 
Mestersegiik mâr csak ezert is megle- 
hetosen megvetett. 
veliik szemben 
bizalmatlansâg 
nbkok gvakran 
.iâk egyszerre.
csak ketszeres fizetesre van kilâtâsuk, 
hanem azâltal, hogy be.iâratosok a ka
tonai korokben, honnan kemmegbiza- 
tâsaikat nyerik, konnyebben is jutnak 
abba a helyzetbe, hogy megbizoikrol is 
szerezzenek hireket. 
re az iigynokoknek 
csekelv, reszletekre 
bizatâsokat adnak s 
hogy az iigynokok egymâst meg csak 
ne is ismer.iek. Feliigyelik minden le- 
Pesuket s gvakran csak azert hagynak 
szabadlâbcn gyanus vagy akâr bebizo- 
nyitottan is kemkedo embereket, hogy 
ily modon az ellenseg kemszervezete- 
nek nvomâra jdjjenek. Ezt ellenkem- 
kedesnek hivjak.

Mâs megiteles alâ esnek a kemkedo 
tisztek. kiket csak a hazafisâg vezerel, 
mert minden ellenertek nelkul teszik ki 
magukat annak a veszelynek, hogy 
evekre bebdrtonzik oket.

Legveszelvesebbek az ârulok, mert 
ezek meg csak nem is semlegesseggel, 
hanem a sa.iât hadsereghez tartozosâg- 
gal vedekeznek a rrvanu ellen. A kem
szolgâlat nem is hagv felhasznâlatlanul 
egv eszkozt sem, hogy az ellenseges 
hadsereg soraiban szerezzen szovetse- 
geseket. Zavaros nenzuigyi helyzet, ser- 
tett hiusâg vagy becsvâgy, esetleg sze- 
relem: mindmegannyi achilles-sarok az 
illeto elesâbitâsâra. Igaz ugvan. hogy 
legtdbb esetben ezek az ârulok sem kulugyminiszterrel tartott ertekezes utan 
tudnak a sajât hadseregnek annyit âr- az adaliai os. es kir. alkonzulâtust teljes ti
tani, mint ahogy azt elso pillanatban roi hatâskorrel ruhâzta fel. A rendelet mâ- 
gondolni lehetne. A valoban fontos tit- jus 9-iken, kiadâsa napjân hatâlyba lepett.

kok a maguk osszessegeben ugyszol- 
vân mindenki szâmâra hozzâferhetet- 
lenek.

De az ellenseges kemszolgâlat nem 
szerenytelen. Nines az a .ielentektelen 
adat. melyet el ne fogadna. hogy mâ- 
sokkal egybevetve, katonailag iskolâ- 
zott esszel, kdvetkeztetes âltal felepitse 
teloliik lassan az ellenseges hadsereg 
kepet. Ezert indokolt is a titoktartâs 
minden teren.

Legnagyobb tevekenyseget fejtenek 
ki a kemek olyan idoben. mikor a poli- 
tikai helyzet kiilonleges katonai intez- 
kedesre kenyszerit. Ezek egyreszt 
mint tenvleges hadielokeszuletek fon- 
tosak, mâsreszt azonban akkor is erde- 
kesek, ha nem keriil hâborura a sor, 
mert szinte foprobâjât szolgâltat.iâk az 
ellenseg elso hadi rendszabâlvainak. 
Ezek az elokeszuletek. melyek a tulaj- 
denkepeni mozgositast megelozik, nap- 
rol-napra fontosabbak, mert a hadsere- 
gek nagysâgânak fejlodesevel mind- 
inkâbb szapcrodnak a gvors es aka- 
dâlytalan mozgositâs nehezsegei. Ezert 
beâllt annak sziiksegessege, hogy lehe- 
tdleg sok tortenjek a tenvleges, illetve 
bevallott mozgositâs elott. Ilyenkor 
van tehât a kemeknek mit nezniok. Ez 
a korulmenv szerezte meg a kemszol- 
gâlatnak naprol-napra iobban fokozodo 
fcntossâgât s magvarazza meg a sok 
kemkedesi iigyet. Ugvan ez teszi ert- 
hetove azt a torekvest is, hogy a kem- 
kedes ellen ezentul szigerubb rendsza- 
bâlyckat es buntetleseket alkalmazza- 
nak. Mert az ilyen kritikus idokben. 
mikor a kemeknek boseges aratâsuk le- 
het, viszont meg nem uralkodik a hadi 
âllapot, mely azzal a btintetessel sujt- 
hatnâ a kemet, melyet ez alattomos el
lenseg megerdemel: kotellel, a meg
tisztelo golvo helyett.
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Kral fdkonzul.
Az osztrâk albân komite egyhangu hatâ- 

rozattal disztagjâvâ vâlasztotta Krâl Agos- 
ton fdkonzult, aki a durazzoi nemzetkozi el- 
lendrzo biizottsâgban monarkiânkat kepvi- 
seli. Kral fokonzul az albâniai visizonyok 
alapos ismeretevel es finom tapintattal lâtja 
el sulyos tisztet, megszerezve magânak az 
egesz ellenorzo bizottsâg es a durazzoi dip- 
lomaciai kar elismereset.

Az adaliai alkonzulâtus birăskodăsa.
A m. kir. miniszterium az osztrâk csâszâ- 

ri miniszteriummal egyetertve es a kozos

îlusztria-Magyarorszâg feldarabolăsa.
A fonti szuggesztiv cim alatt egv te- 

kintelves român lap cikket kbzblt. melv
— bar szerzoi: szerenven nevenek 
kezdobetui moge reitozott — figyelem- 
re tarthat igenvt. mert bizonyos român 
korokben kedvezo visszhangra talâlt.

A cikk abbol indult ki. hogv nagvon 
valoszinu egv olvan europai bonyoda- 
!om elkovetkezese. melvnek celia nem 
mas. mint felosztani lAsztria-Magvar- 
orszâgot a ,,gazdag“ monarkia szom- 
szedai kdzt. akik mâr regen fcglalkoz- 
nak hasonlo tervekksl. Elsosorban is 
ugymond a cikk — Nemetorszag es 
Oroszorszâg erdeke. hogy erejiiket 
egvesitve kezdiek meg a merkezest, 
melvnek folvamân Olaszorszâv. Szer- 
bia es România, melveknek szinten ,.jo- 
gos“ igenvei vannak. igvekezni fognak 
reszukșt kivenni a - nclitikai mnzaik", 
(mâr mint a monarkia) felosztâsâbol.

A cikk szerzoienek alapfoltevese, 
hogv a nemet politikânak pângermân 
tdrekveseket tulaidonit. melyek a 
Habsburg-moțiarkia nemet , tartomâ- 
nvainak fdlszippantâsâban talâlnâk leg- 
kbzelebbi celjukat. A kello pillanatban
— ugymond — szetpattan a kdtelek 
Nemetorszâg es Ausztria-Magyaror- 
szâg kozott. hogv Oroszorszâg, vala- 
mint Nemetorszâg szabad kezet nyerje- 
nek torekveseik vegrehaitâsâra. Egv 
ilyen: Nemetorszâg es Oroszorszâg âl
tal megkezdett, Olaszorszâg. Szerbia 

es România âltal tâmogatott hadiârat 
lefolvâsa rovid. eredmenve pedig ket- 
segtelen lenre. A strategiai reszt ille- 
toleg szerzo ugv velekedik, hogv Orosz
orszâg lenne a tâmado fel, mig Nemet- 
crszâg — vârhato bonyodalmakra valâ 
tekintettel — egyelore tartalekba he- 
lyezkednek.

Ez utobbi esetben a hâboru nagyon 
elkeseredetten es esetleg hosszadalma- 
san alakulna. mert az osztrâk-magvar 

’hadsereg. eltekintve attol. hogv sokfe- 
le nemzetiseg alkotja, evvike a legiob- 
baknak Eurdnâban es ketsegteleniil a 
nemet vagv francia hadsereg szinvona- 
lân âll.

Ezek az eshetosegek okozzâk — fej- 
tegeti tovâbb a cikk — hogv Orcszor- 
szâg meleg barâtsâgot tanusit România 
irânvâban. mert szâmit arra, hogy a 
kello pillanatban a monarkia deli hatA- 
rân nagv hasznât vebeti Româniânak. 
„A barâtsâg e megnyilvânulâsa. bâr 
mindenesetre inkâbb csâbit benntinket, 
mint bizonvos francia szemelvisegek 
târgyalâsai, aligha kepes az orszâg ve- 
zeteseget akâr a hârmas entente-hoz, 
akâr egyedul Oroszorszâghcz valo ko- 
zeledesre râbirni. A mi orszâgunk ka
tonai ereie es nepessege tekinteteben a 



nvolcadik hatalom Europaban. olv te- 
nyezo, mellvel szamolni kell es mely- 
nek barâtsâgât minden, keletre torekvo 
hatalom keresi. Hogv Romania megis a 
hârmas szdvetseg fele hajlctt, annak 
melyebb es megfontoltabb oka volt. — 
Oroszorszâg es Franciaorszag pedig 
nem ertettek a modjât, hogv Romania! 
a kello idoben megnveriek. Azert azt 
gondolom. hogy ha Oroszorszâg egve- 
diil tâmadna. mi nem avatkozhatnânk a 
kiizdelembe."

Ami Ausztria-Magyarorszâg felosz- 
tâsânak kdvetkezmenveit. vagvis azt 
illeti, hogv ez iot vagv rosszat jelente- 
ne-e Româniânak. az mas kerdes. Az 
ismeretlen szerzo szerint inkâbb rosz- 
szat ielentene. de ez. mint mondja. fo- 
kent Romania magatartâsâtol fiigg.,— 
amit viszcnt Nemetorszâg viselkedese 
szabâlvoz. ,.Es amint azutân a monar- 
kia felosztâsa megkezdodik. termesze- 
tes. hogv mi is megkapiuk illo resziin- 
ket.“ Szerzo, miutân felsorolia Nemet- 
crszâg. Oroszorszâg, Olaszorszâg es 
Szerbia zsâkmânvât. Romania reszere 
szerenyen csak Erdelvt. a Bânsâg egv 
reszet es Bukovina deli reszet koveteli, 
mintegy negv millio lakossal.

Ezzel az irâsbeli dclgozattal. melv a 
fantasztikum birodalmâban csapong. — 
nem foglalkozhatunk komolyan, az ob- 
iektiv birâlat hanviân. Mint kurioziu- 
rnot kdzdliiik olvasoinkkal melto he- 
IvetiFitt a csodabogarak rovatâban.

Bekesvarmegye văndordija.
— Ifjusâgi lovSverseny. —

Mint ismeretes, a honvedelmi miniszte- 
rium tâmogatâsâval tobb kozepiskolâban es 
egyesiiletben idvesztanfolyamok alakultak. 
Ilyen lovesztanfolyam van Bekesmegyeben 
tobbi kozott a gyulai, bekesi es szarvasi fo- 
gimnâziumokban es a szarvasi tanitokepzo 
intezetben, melyekben a loveszetet a gyulai 
2. honved gyalogezred tisztjei tanitjâk.

Ugyancsak a honvedelmi miniszter fel- 
hivâsâra alakult bekesvârmegyei âllando 
lovesz-bizottsâg elhatârozta. hogy a tanulo 
ifjusâgnak az iigy irânt tanusitott nagy 
szorgalma jutalmazâsâul egy vândordijat 
alapit, melynek kdltsegeit a vârmegye kO- 
zcnsege kozott gyiijtessel fedezi.

A gyiijtes sikeriilt es Bekes vârmegye 
kdzdnsege nemeș adakozâsâbol a vândor- 
dij elkesziiit. A vândordij egy 1.5 m. hosszu 
nyelen felig kiterjesztett szârnyakkal, ko- 
rokkel ellâtott celtâblân allo, tomor bronz- 
bol kesziilt sas, csoreben egy toltenyt tart- 
va. Felirâsa: „Bekesvârmegye ifjusâgi 16- 
tanfolyamainak văndordija".

A szobort Tecsy Lâszlo fiatal szobrâsz 
mintazta.

A vândordijert minden evben n Bekes 
vârmegye teriileten levo kozepiskolâk 16- 
vesztanfolyamainak 6—6 legjobb lovobol 
âllo csoportja versenyez. S azon intezet 
birtokâba keriil egy ev tartamâra, melynek 
csoportja a legjobb eredmenyt erte el. A 
vândordijert minden evben uj versenyt tar- 
tanak. A rudra minden evben egy eziist ka- 

rika keriil, belevesve az evszâm, a gyoztes 
iskola es a gyoztes csoportban resztvevok 
nevei. Evek multâval becses ereklye az in- 
tezetnek, biiszke visszaemlekezes a gyoz
tes ifjaknak, buzdito pelda az utodoknak, a 
jovo nemzedekbol pâr evtized utân nem 
egy fiatal ember olvashatja majd biiszke- 1 
seggel atyjânak nevet az akkorra becses 
ereklyeve left emleken.

Egeszen bizonyos, hogy e vândordij csak 
fokozni fogja a loveszet irânti kedvet es e 
teren nemeș versenyt kelt az egyes iskolâk 
kozott annâl is inkâbb, mert ezen a romai 
legiok vexillumâhoz hasonlo jelveny alatt 
vonulhatnak ki az ifjak torna vagy mâs iin- 
nepelyekre.

Fclyo evben mâjus ho 25-en delelott tar- 
tottâk meg az elso versenyt a vândordijert 
a gyulai elemi loteren. A negy iskola 6—6 
legjobb lovobol âllo csoportja tanâraik ve- 
zetese alatt jelent meg, jelen volt a 2. hon
ved gyalogezred tisztikara Vincz Sândor 
ezredes vezetese alatt es Gyula vâros re- 
szerol Lovich Odon polgârmester, Mikler 
Sândor tanfeliigyelo es meg sokan Gyula 
vâros elokelo kozonsegebol.

A love'szet megkezdese elott Doboș Istvân 
szâzados ismertette roviden a vândordij 
keletkezeset, celjât s a verseny felteteleit. 
Majd kezdetet vette a verseny. Az ifjak 
200 tp. felâîlitctt het koros celtâblâra lottek, 
utolso pillanatig ketes volt, vajjon a sszarva- 
si fogimnâzium, vagy tanitokepzo veszi 
eloszor birtokâba a vândordijat, vegre a 
tanitokepzo utolso lovoje, Bajnok Jeno don- 
totte el a kiizdelmet, kinek minden lovese 
a legbelsobb korbe talâlt.

Az eredmeny megâllapitâsa utân Vincz 
ezredes szep beszed kisereteben nyujtotta 
ât a vândordijat a nyertes csoportnak, fej- 
tegetve a tanfolyamok fontossâgât, kirâly 
es haza irânti hiisegre es szeretetre buz- 
ditva az osszes ifjakat, beszedet 0 Felsege 
eltetesevel fejezte be, melyre harsogo hâ- 
romszoros eljen hangzott el az osszes jelen- 
levok ajkairol. Majd Mikler Sândor tanfel- 
iigyelo mcndott lendiiletes szep beszedet, 
melyben a gyoztes tanitokepzo ifjusâgât 
arra emlekeztette, hogy a kirâly es haza 
irânti hiiseg es szeretet eszmejet a gyer- 
mekbe belenevelni a tanitonak nagy es 
szep hivatâsa es kerte oket, hogy ennek 
mindenkor igyekezzenek megfelelni. A har
sogo eljenzes utân Tomorkenyi Dezso tâ
năr koszonte meg a 2. ezred tisztikarânak 
az erdeklodest es fâradozâst.

Ezzel az iinnepely befejezest nyert.
A hazânak sok derek, jol lovo katonâra 

van sziiksege, mert a mai csatâkat a gya- 
logsâg a jo lovessel donti el, a lovesztan- 
folyamok pedig eppen arra kepezik elo az 
ifjusâgot, hogy tenyleges szolgâlatra olyan 
lovesbeni iigyesseggel vonuljon be csapatâ- 
hoz, melyet ott tovâbb fejlesztve, a csacâk 
veszes viharai kozott emberiil megâllja he- 
lyet, hirt, dicsoseget szerezve a magyar 
nevnek, hazâjât megvedve az ellensegml.

Az ifjusâg loveszkikepzesere Magyaroi- 
szâgon Szemere Miklos tette az elso iepe- 
seket, 6 vetette el az eszme rnagjat, mely- 
bol a honvedelmi miniszter es a honved 
tisztikar lelkes istâpolâsa mellett eroteljes 
csemete szârmazott. A magyar târsadalom 
munkâja, hogy e csemetebol viharokat âllo 
eroteljes tolgy novekedjek.

Uliui olasz mernok talalmnnya.
Az clasz napilapok erdekes ielentese- 

ket kozoltek Ulivi mernok talâlmânvâ- 
rol. Ulivi olv muszereket szerkesztett, 
melvek segitsegevel (a drottalan tâv- 
irohoz hasonloan bizonyos tâvolsâgban 
aknâkat es robbantoszert tartalmazo 
szGenceket lehet a levegobe ropiteni. A 
talâlmâny tobb. kbnnyen szâllithato 
muszerbol âll es az egesz robbantâs 
villamos hullâmok segitsegevel torte- 
nik. Hosszabb kiserletezesek utân ta- 
lâlmânvmoî ielentest tett az clasz had- 
vezetcsegnek. melv bizottsâgot kiilddtt 
ki a dole ■ me^' izsgâlâsa celjâbol. Uli
vi Firenze komveken mutatta be talâl- 
mânvât es ez alkalommal 10—12 km- 
nvi tâvolsâgrol tobb az Arno-folvoba el- 
helyezett viziaknât folrobbantctt anelkiil, 
hogv azoknak helvet ismerte volna. — 
Termeszetes. hogv az olasz sajto 6ri- 
âsi orbmeten mâr minden iovendo had- 
iâratot elore megnvertnek tekint — Az 
olasz lapok szerint a iovoben ellenseges 
lovoszeres oszlcpoknak lehetetlen lesz 
a harcteren mukodniok, mert mâr 
messzirol fblrobbantiâk oket.. — Egyre 
azcnban nem gondoltak. Ugyanis U 1 i- 
vi csak viziaknâkât volt ke- 
P - s a levegobe ropiteni es a 
hadiiffvminiszter tisztân tengeresztisz- 
teket kiilddtt ki bizottsâgi tagokul.

Ulivi Nemet- es Franciaorszjxban 
vegezte tanulmânvait, kiserleteit a ro
mai arzenâlban folvtatia. Az olasz kor- 
mânv megtiltotta a sajtonak. hogv a to- 
vâbbi eredmenvrol irion.

A „Kiiliigy—Hadiigy" adomânya.
A caldieroi csata (1809. âpril 30.) evfor- 

dulojârol annak idejen lapunk is megem- 
lekezett. A csata leirâsât hozo mâsodik 
szâmbol a kiadohivatal a cs. es kir. 62. 
gyalogezred legenysege szâmâra 100 tisz- 
teletpeldânyt kiildott el. Az ezredparancs- 
noksâg a kiadohivatalhoz inteizett soraiban 
a szives figyelmet megkoszonte es egyben 
a lap rendelkezesere 30 koronât juttatott 
hozzânk.

Lapunk a 30 koronât a honved tiszti oz- 
vegyek es ârvâk javâra adomânyozta.

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



Magenta 1859. jnnius 4.
A szerencsetlen kimenetelii 1859. evi 

hadjârat egvik vesztett csatâja. A ku- 
darc azonban nem csapataink vitez- 
segen mult, azok megtettek kotelesse- 

giiket a napestig tarto harcban: a fran
cia hadsereg jobbnak bizonvult harc- 
modja aratott itt diadalt.

A magentai csata napjât a cs. es kir. 
9. es 14. gyalog-, 1. tâbori tarackos- 
ezred, valamint a Pancsovân âllomâso- 
zo 23. tâbori vadâsz-zâszloalj a csapat- 
test emleknapjâul iinnepli.

Gyulav Ferenc grof tâborszernagy, 
az osztrâk hadsereg parancsnoka, az 
elonyomulo szovetseges francia es 
szârd haderot a Ticino mogott akarja 
feltartoztatni s e celbol a Magentânâl 
levo I. es II. hadtesthez valo felzârko- 
zâst rendeli el.

Az osztrâk fovezer ugv hitte, hoigv e 
miiveletet junius 4-en zavartalanul hajt- 
hatja vegre, III. Napoleon azonban e 

napra mâr eszak es nyugat felol tâma- 
dâst hatârozott.

Delelott a megrongalt kozuti hidat a 
franciâk hasznâlhatovâ tettek es egv 
gârda-hadosztâlv, kovetve a tobbi csa- 
patok âltal, a Naviglio Grande-csator- 
na âtjâroi fele, del tâ.iban tâmadâst in- 
tezett. Itt foglalt âllâst foerejevel 
Clam, az I. hadtest parancsnoka.

Az ismetelt es fokczatosan erosbo- 
do tâmadâsokat a vitez vedelem egv- 
mâsutân visszaverte, sot a delrol be- 
erkezo III. osztrâk hadtest a francia 
jobbszârnyat kezdte veszelyeztetni, mi- 
don a hare a tâmado javâra ui fordu- 
latot vett.

Mac Mahon tâbornok l12 hadteste- 
vel, a szârd hadosztâlyok âltal kovetve, 
az eszaki oldalba rendelt osztrâk ero- 

ket visszavetette, s este 7 orâig Magen- 
tâig jutott, ufvi hogv a nyugati arc- 
vonal sem volt tovâbb tarthato.

A nagv veszteseget szenvedett I. es 
II. osztrâk hadtest meg az ei folyamân 
kelet fele hâtrâlt, mire Gyulav — bâr 
mâsnapra meg ket es fel erintetlen had- 
testtel rendelkezhetett volna — reme- 
nyet vesztve, az âltalânos visszavonu- 
lâst rendelte el. A szovetsegesek az iil- 
dozesre nem is gondoltak.

A csatâban mindket fel erejenek fele, 
minteigy 50.000 fo harcolt.

III. Napoleon mâsnapra a harc meg- 
ujitâsât vârta s csak az ellenseg teljes 
elvonulâsa utân jutott tudatâra annak, 
hogv donto gvozelmet aratott.

Cs.

Vâltozâs a Magyar Katonai Kozlony szer- 
keszteseben.

A Magyar Katonai Kozlonyt a honve- 
delmi miniszter megbizâsâbol egy hârmas 
bizottsâg szerkeszti, amelynek tagjai ed- 
dig Belitska Sândor vezerkari testiileti esz.- 
redes, Ludvig Gyorgy vezerkari testiileti 
alezredes es Vâgho Ignâc h. alkalmazâsu 
alezredes voltak. Ludvig alezredest most 
csapatszolgâlatra a miskolci 10. honved- 
gyalogezredhez osztottâk be es ezert meg 
kellett vâlnia a Kozlony szerkesztesetoi. 
Helyette Kovâcs Aladâr vezerkari testule- 
ti ornagyot rendelte ki a miniszter a szer- 
keszto-bizottsâgba. — Ludvig alezredes 
igen fontos munkakort toltott be a szer- 
keszto-bizottsâgban, hol kivâlo kepesse- 
geivel, buzgalmâval es ugyszeretetevel 
mindenki elismereset kierdemelte.

A nagy vezerkari utazâs.
Junius 8-ân kezdodik a nagy vezerkari 

utazâs, mely a foiyo evben a Dunântul jât- 
szodik le es junius 18-ân vegzodik.

Az uitazâson Hotzendorfi Conrad Ferenc 
gyalogsâgi tâbornok, vezerkari fonok veze- 
tese alatt 6 vezerornagy, 6 ezredes, 21 or- 
nagy, 22 szâzados, 2 fohadnagy es a sziik- 
seges segedszemelyzet vesz reszt.

Vezerkari tisztek nyelvtanulmânya.
A vezerkari tisztek koziil a f. evben a ko- 

vetkezo tisztek tesznek vizsgâlatot: Megay 
Erno, Zagorski Waldemâr es Beran Jânos 
szâzadosok a francia nyelvbol; Hnedacek 
Henrik fohadnagy az angol, Simenfalvy Ti- 
hamer szâzados az olasz, Rybak Jozsef 
szâzados aa orosz, Brindelmayer Âgost 
szâzados a szerb, Schafer Hugo szâzados a 
bolgâr, Czibur Andrâs szâzados az ujgorOg 
es Brendl1 Kâroly szâzados az albân nye'lv- 
bol.

Tiszti tanfolyamok.
A hadmernoki tiszti tanfolyam az idei ev

ben oktober 1-en kezdodik. A folveteli vizs- 
gâk szeptember 17—24-ig tartanak a becsi 
hadiiskola epiileteben. A felsobb tiizersegi 
tanfolyam felveteli fovizsgâlata ugyancsak 
Becsben lesz oktober 12-tol 18-ig.

Uj tâbori pilotâk.
Ujabban ismet 16 derek tiszt kapta meg 

a tâbori pilotajelvenyt. Ez a jelentekeny 
szâm is azt bizonyitja, bogy a katonai avia- 
tika orvendetes modon halad es hodit hive- 
ket a hadseregben. A jelvennyt «■"’iiitetett 
tisztek a kdvetkezok: Illicher Jozsef es 
Zickero Lipot 17. sz. gy. e.-beli, Smetana 
Jozsef 35. gy. e., Kara Jeno 45. gy. e.-beli, 
leghajososzitâîyhoz beosizftott, Baufield Nân<- 
dor 63. gy. e„ Oswald Robert 62. gy. e., Ko- 
sanovich Ljubrisa 78. gy. e., Georgievics 
Manfred 28. tâb. vadâszzâszloalj, Moltini 



Bruno 2. gy. e.-beli, leghajososztalyhoz be- 
osztott, Csato Gyula 34. tâb. âgyusezredbell 
fdhadnagyok es Fekete Oszkâr 6. gy. e„ 
Klimitsch Kâroly 23. gy. e„ Nowy Viktor 
27. gy. e„ Ventura Janos 5. tâb. vadâsz- 
zâszloalj, Sanchez de la Cerda Albert 4. 
bosznia-hercegovinai gy. e. es vegiil Geh- 
sink Janos 13. vonatosztalybeli hadnagyok..

Gepkocsi tanfolyam tartalekos tisztek 
szâmâra.

Julius 1-tol 28-ig a klosterneuburgi cs. 
es kir. gepkocsiosztâlynâl egy gepkocsi- 
tanfolyamot letesitenek tartalekos tisztek 
szâmâra, melyre Schmid Jânos, Schmiede- 
rer Bruno, Brtal Alajos, Marik Ferenc, 
Hafenrichter Rezso, Nehoda Aladâr, Ora- 
zem Szaniszlo, Bruckner Ervin, Linn Jânos, 
Doerfel Frigyes tartalekos hadnagyokat; 
Zoltân Imre, Hiibner Ferenc, Zechmeister 
Sandor tartalekos zâszlosokat; Saxl Rezso, 
Grund Ferenc, Kerschbaumer Valter, Kâuf- 
ler Erno, Forgâcs Bela, Bockl Vilmos, Hor
vath Jânos, Kaserer Antal, Majcen Qâbor, 
Bremec Mihâly, Rauch Kâroly es Janiczek 
Kâroly tartalekos hadaprodokat rendeltek 
be. — A tanfolyam elvegzeset egy fegy- 
vergyakorlat lerovâsâul szâmitjâk be.

A magasabb tiizersegi tanfolyam fovizsgâja 
oktiober 12—18-âig tart. Es pedig: 12-en 
d. e. 10 orakor: A vizsgâra berendelt tisz
tek jelentkezese a tanfolyam parancsnokâ- 
nâl; 14-en: harcâszati irâsbeli feladat; 
15-en: szobeli vizsga a felsobb matemati- 
kâbol; 16-ân: analitikai es technikai ero- 
mutan; 17-en a hârom fofegyvernem gya- 
korlati szafcâlyzata es a szolgâlati szabâly- 
zatbol a II. Resz; 18-ân szobeli es irâsbeli 
vizsga a kulfdldi nyelvekbol. A vizsga min- 
dennap delelott 8 orakor kezdodik.

A Magyar Tudomânyos Akademia had- 
tdrtenelmi bizottsâga

a napokban Ronai Horvâth Jeno nyugal- 
mazott altâbornagy elnoklete alatt iilest 
tartott, rrelyen abizottsâg eloadojât, Szend- 
rei Jânos dr. miniszteri tanâcsost a ma- 
gyarorszâgi vârak osszefoglalo tortenete- 
nek megirâsâval biztâk meg. Ugyancsak 
megbiztâk Breit Jozsef vezerkari ezredes* 
a honved tâjekoztato tanfolyam parancs- 
nokât, az 1878. evi bosizmiai hadjârat kato- 
nai tortenetenek megbirâlâsâval es bemu- 
tattâk Ujhelyi Peter, vezerkarhoz beosztott 
m. kir. honvedszâzadosnak „Az âllando 
hadsereg“ cimii s az Akademia âltal 100 
aranynyal jutalmazott pâlyamiivet, melyet 
lapunk 2. sizâmâban reszletesen ismertet- 
tiink.

A tenyleges szolgâlatfa, illetve eiso katonai 
kikepzesre valo behivâs

a jdvoben uj rendszer szerint tortenik. Es 
pedig: a csapattestek a behivâsi lajstromo- 
kat minden ev augusztus 25-ig az illetekes 
hadkiegeszito kertileti parancsnoksâghoz 
kiildik be; utobbiak a behivojegyeket azon- 
nal kiâllitjâk es a kozsegi eloljârosâgokhoa 
(vârosi katonai iigyosztâlyokhoz) legke- 
sobb szeptember 1-ig âtkiildik. — - Egyevi 
onkentesekrol az avatâsi jegyzokonyvki- 
vonatok julius 10-ig kiildendok el az illete
kes csapattesteknek. A csapattestek a sajât 
dnkenteseikrol azonnal osszeâllitjâk a be

hivâsi lajstromot es julius 16-aig a tartoz- 
kodâsi hely szerint illetekes hadkiegeszito- 
parancsnoksâghoz kiildik ât, utobbiak kiâl
litjâk a behivojegyeket es julius 20-ig a 
kozsegi eloljârosâgokhoz (vârosi katonai 
iigyosztâlyokhoz) juttatjâk.

Hadnagy csapatszâmvivok kinevezese a 
tartalekban.

Azok az altisztek, kik a csapatszâmvivok 
tartalekâba hadnagyi kinevezesre toreked- 
nek, âllomânyilletekes csapattesteik âltal 
hem bocsâjtandok el, hanem a szabadsâgol- 
tak âllomânyâban yezetendok tovâbb. A 
kinevezest celzo kervenyek evente no- 
vember 20-ig terjesztendok fel a hadiigy- 
miniszterhez, kesobb erkezo kervenyek 
csak a kovetkezo evben vehetok tekintetbe.

A kerveny es eloirt mellekleteinek for- 
mâja lapunk szerkesztosegeben megtekint- 
hetok.

A katonai uszoda hasznalata.
A budapesti katonai uszoda f. ho 3-ikân 

megnyilt a Batthyâny-ter elott. Az uszodât 
igenybe vehetik: 1. A cs. es kir. hadsereg, 
a haditengereszet, a m. kir. honvedseg es 
a m. kir. csendorseg tenyleges âllomânyu 
tisztjei es tisztviseloi, 2. Nyugâllomânyu 
tisztek es tisztvisplok, 3. Az eddig folso- 
rolt katonai szemelyek csa’âdtagjai, 4. 
Zâszlosok, egyevi onkentesek, a katonai 
nevelo- es kepzointezetek novendekei, 5. 
A helyorseg altisztjei. A nem egyenruhâ- 
ban megjeleno katonai szemelyek es csa- 
lâdtagok csak—akkor A ^ephetnek be, az 
uszodâba, ha a cs. es kir. terparancsnok- 
sâg âltal kiâ’litott es a vârosparancsnok, 
vagy helyettese alâirâsâval megerositett 
igazolvânyt mutatnak fel. A tenyleges âl- 
lomânyuak es csalâdtagjaik az illeto pa- 
rancsnoksâgok âltal kiâllitott nevjegyz.ek- 
b'en kerhetik az igazolvânyt, mig a nyug- 
âllomânyuaknak szo vagy irâsbeli meg- 
keresesre a terparancsnoksâg kozvetleniil 
âllitja ki azt. Fiirdesi ido f. evi junius ho 
1-etol 30-âig: koznapokon delelott 10 ora 
30 perctol delutân 12 ora 30 percig hol- 
gyek, delutân 2—4-ig urak szâmâra. Un
nep es vasârnap delelott 9—10-ig urak, 
10—12 hdlgyek es delutân 3—5-ig ismet 
urak szâmâra. Az uszoda hasznâlatâert a 
kovetkezo dijakat kell fizetni: A tenyleges 
tisztek es tisztviseldk, valamint a helyor- 
șeg altisztjei egyszeri fiirdoert ruha nel- 
kiil 20. ruhâval 30 fillert, 12 even aluli 
gyermekek egyszeri fiirdoert ruha nelkiil 
10 fillert, ruhâval 20 fillert, a helyorseg 
altisztjei egyszeri fiirdoert ruha nelkiil 10 
fillert, ruhâval 16 fillert iizetnek. Akik 
uszni akarnak tanulni az uszodajegyen ki- 
viil a tanitâsert kiilon 10 koronât kotelesek 
egyenlo reszletekben az uszodaparancsnok 
kezeihez lefiz.etni. Az elso reszletet a ta- 
nitâs megkezdesekor, a mâsodikat az ok- 
tatâs befejezesekor. Sajât fiirdoruhâikar 
ugy a holgyek, mint az urak letetbe he- 
lyezhetik az uszodâban.

A penzzel valo ellâtâst es fizetesi szolgâla- 
tot Boszniâban es Herczegovinâban

1914 julius 1-tol kezdve nem a priv. Lan- 
desbank, hanem az osztrâk-magyar bank 
es a bosnyâk hercegovâc postatakarek- 
penztâr kdzvetiti.

Tiszti leanyneveldintezetekbe felvetel.
A hernalsi tiszti leânyneveldintezetben a 

f. ev oszen 15 teljesen ingyenes hely keriil 
betoltesre. 14 ingyenes helyet pedig mâs 
magân nevelointezetben toltenek be tiszti 
gyermekekkel. A betoltendo helyek kethar- 
madât katonaâllomânyu tisztek, egyharma- 
dât pedig hadbirâk, orvosok, csapatszâm- 
vivok es katonai tisztviselok , torvenyes 
gyermekei szâmâra utaljâk ki. Pâlyâzati 
feltetelek lapunk szerkesztosegeben meg- 
tekinthetok. Kozelebbi felvilâgositâsokat 
„Katonai it a n â c s a d 6“ rovatunkban 
adunk.

A Notre Dame de Sion
intezet Triestben, melynek 5 elemi, 3 pol- 
gâri es 4 felsobb (tovâbbkepzo) osztâlya 
van, tisztek leânygyermekeinek a 800 K evi 
ellâtâsi dijbol 200 K engedmenyt ad.

A szegedi âllando vegyes ieliilvizsgâld 
bizottsâg

elndki teenddinek ellâtâsâval a honvedelmi 
miniszter dr. Cicatricis Lajost, Szeged sza- 
bad kirâlyi vâros foispânjât bizta meg.

Loâllitâsi jârâsok uj beosztâsa.
Mint a Keeskemeti Hirado jelenti, a 

hadiigyminiszter ertesitette a vârost, hogy 
a 38-ik gyalogezred loâllitâsi jârâsâba 
Kecskemet âllomâssal a dunavecsei, ka- 
locsai, kiskorosi, kiskunfelegyhâzai, kun- 
szentmiklosi jârâsok, tovâbbâ Cegled, 
Kiskunfelegyhâza eș, Nagykoros vârosok 
tartcznak. ""I

Altisztek lakberilletekenek emelese.
A Boszniâban, Herczegovinâban es Del- 

Dalmâciâban âllomâsozo I. modozat sze
rint nos altiszteknek s a nagyo'bb csalâddal 
rendelkezd rangosztâlyba nem sorolt havi- 
dijasoknak a lakberilleteke az eddigi szâl- 
lâsilleteken feliil meg egy szoba illetekevel 
emelkedett.

Katonai reformok Skandinâviâban.
A skandinâv felsziget mindket biekes nc- 

pe, a sved es a norveg, fegyverkezik. — 
Idegen invâzio felelme remegteti a nyu- 
godalmas szoke emberek eszaki lelket. 
Mult szâmunkban adtunk hirt a harcias 
sved tronbeszedrdl es most jelentik 
Stockholmbol, hogy a storthing letârgyai- 
ta a honvedelem reformjât. A vedkotele- 
zettseg ezentul a 20-ik eletevtol a 42-ig 
evig tart Svedorszâgban, mig azelott csak 
a 21-ik evtol a 41-ik evig tartott. A kote- 
lezettseg tehât 2 evvel meghoszabbodott. 
A gyalogsâg gyakorlati idejet 340 napban 
hatâroztâk meg. A hâborus kesziiltseg 
erdsodott es nagyszâmu tartalekosztâlyo- 
kat szerveznek. A tengeri hadero 8 SVeri- 
ge-tipusu pâncelossal es 16 torpedozuzo- 
val gazdagodik es Hernosandban partve- 
delmi tâmpont letesiil. Az dsszes honve
delmi kiadâsok 63 milliot, a haditengere- 
szeti koltsegek 30 milliot tesznek ki.

A felsziget mâsik nepe, a norveg, 
ugyancsak harcias jelszavaktol mâmoros. 
Meg mult ev decembereben szavazta meg 
a kriszthiâniai storthing a szolgâlati ido 
me’ghosszabbitâsât es a partvedelem ero- 
siteset. A fegyverkezessel nem szimpati- 



zâlo liberâlis kormâny a kozvelemeny nyo-1 
masa allatt hadsereg-biiizottisagot al'l'iitott fell, 
amely az osszes aktuâlis honvedelmi ker- 
desekkel foglalkozik.

Ez a bizottsâg tanulmanyoaza a koz- 
hangulatot, foglalkozik az ăllitâsi ev le- 
szâllitâsâval 20 eves korra, a milic-rend- 
szer behozatalânak kerdesevel. Ezt az 
utobbit svâjci mintâra fogjâk szervezni.

A storthing legutobb folemelte a hadi- 
tengercszeti szolgâlati idot 6 honaprol 12 
honapra. Valoszinu, hogy a kikepzesre 
szolgâlo ido is vâltozâson megy ât. Eddig 
a gyalogsâgnâl 48, a tilzersegnel 92, a lo- 
vassâgnâl 102 nap volt az ujoncido, mely- 
nek vegevel 24 napi ezredgyakorlaton 
vettek reszt a mâr kikepzett katonâk. Ezen 
az idon kiviil az utobbi 3 esztendoben egy- 
egy 24 napos fegyvergyakorlatot is tel- 
jesitettek.

Hogy a nagyarânyu kdltsegvetest elbirja 
az orszâg, kiveteles adoizast terveznek. A 
100.000 koronât meghalado tokevel, vagy 
4000 koronân foliilemelkedo evi jovede- 
lemmel biro polgârok hadi adot fognak fi- 
zetni.

A hcnvedelem emelese es a harcias szel- 
lem fejlesztese celjâbol a nyâr folyamân 
diâkok csoportosan es egyenkent beutaz- 
zâk az orszâgot, beszedeket tartva, han- 
gulatot teremtve es a honvedelmi refor- 
mok sziiksegesseget magyarâzva a nepnek.

A spanyol hadsereg.
Madridbol jelentik, hogy a spanyol had- 

iigyminiszter torvenyjavaslatot terjesztett 
a torvenyhozâs ele, amely șzerint a hadse
reg tenyleges letszama az 1914. evben 
128,763 emberrel emelkedne. A javaslat
ban meg az is benne van, hogy sziikseg 
eseten a hadiigyminiszter fel legyen hatal- 
mazva a letszâm emelesere. Az âltalânos 
europai fegyverkezesben erdekes adat ez 
a spanyol javaslat, amelynek hâttereben 
nem csupân a marokkoi mozga < âlla- 
nak.

A HELYORSfeGEKBOL

Zubbony viselese Budapesten.
Budapesten megengedtetett, hogy a nyâ- 

ri hoseg alatt tisztek a vârosban, ugy szot- 
gâlatban, mint azonkiviil zubbonyt visel- 
hessenek.

Dolmâny, kabât illetoleg attila ott vis-e- 
lendo, hoi a helyben szekelo cs. es kir. Fen
segek megjelenese remeilheto, vagy aboil 
kiilonben is ezt az illem megkoveteli.

Kozetkezesi penz Budapesten.
A legenysegi âllomânyu katona (honved) 

egyenek kozetkezesi penize a szekes fovâ- 
ros teriileten, junius hora 42.6 fillerben âlla- 
pittatott meg, melybol 33.6 filler a husâr- 
hânyadra, 65 filler a fozelekhânyadra irâ- 
nyoztatott elo.

A cattaroi helybrsegi gyogyszertâr
1914 junius 1-vel megsziinik.

A farkasreti katonai temeto 
tulzsufolâsânak elkerulese vegett, elrendel- 
tetett, hogy a pesti oldalon levo csapatok 
iegenysegebol elhalt egyenek feltetleniil a 
Kobânya melletti uj kozponti temetobe te- 
mettessenek el.

Sulyos balesetek egy tiszti futtatâson.
A bukovinai Uri Klub minden evben ren- 

dez loversenyeket, amelyeken nagyreszt a 
csernowiczi es a kozelfekvo mas galiczia; 
helyorsegekben âllomâsozo dzsidâsezredek 
tisztjei vesznek reszt. A mâjus ho utolso 
napjaiban megtartott versenyeken tobb su
lyos szerencsetlenseg is tortent. Mindjârt 
az elso napon lebukott Horodynski 6. dzsi- 
dâs-ezredbeli hadnagy „Misia" nevii lovâ- 
rol, oly szerencsetlenul, hogy sulyos csont- 
toreseivel a csapatkorhâzba kellett szâlii- 
tani. Mâsnap folytatâsa akadt az elso nap 
balszerencsejenek. Steindl Otto 2. dzsidas7 
ezredbeli hadnagy olyan szerencsetlenul 
bukott ki nyergebol a tiszti akadâlyver- 
senyben, hogy păr orai kinlodâs utân meg
halt a korhâzban, ahovâ szâllitottâk.

Eijegyzes.
Vainer Margit es Soos Istvan m. kir. hon

ved hadnagy jegyesek.

Mauser halâla.
firdekes emberi elet ert veget pâr nap 

elott a Neckar melletti Oberndorfban 
Mauser Pal dr., fitkos kereskedelmi tana- 
csos halt meg 75 eves korâban, szivszel 
hiides kovetkezteben. Mauser nevehez fii- 
zodik az Europa harcaiban oly nagyfontos- 
sâgu Mauser-fegyver foltalâHâsa; elete fo- 
lyâsa pedig a solf made man peldakepeiil 
âllitja elenk a nemet konstruktort. Egy- 
szerii iparos fia volt, aki mâr 12 eves ko
râban atyja miihelyeben dolgozott. Abban 
az idoben meg senki sem gondolt arra, 
hogy a kis lakatosinasbol vilâghirii felta- 
lâlo, a nemet hadsereg ujrafegyvenzoje 
lesz es hogy neve valaha fogalommâ vâlik 
a harctereken. Nemsokâra az oberndorfi 
fegyvergyârban talâljuk a kis inast, ahoi 
idosebb fivereivel osszefogva, egy kis hâ- 
tultolto-loveget keszit es mar gyerekfejjel 
foglalkoiz.ni kezd egy hatultolto kezifegyver 
konstruâlâsâval. Hosszu evek munkâjânak 
eredmenye lett a 71. mintâju fegyverminta, 
melyet 1872-ben vezetett be a hasznâlat’ba 
nemet hazâjânak hadserege. Az âllam egy- 
szerre 100,000 puskât rendelt a ket Mauser- 
testver, Pal es Vilmos miihelyeben, de ki- 
kototte azt, hogy a fiverek vegyek meg az 
oberndorfi âllami fegyvergyârat.

Igy sziiletett meg a „Mauser testverek 
es Tarsa“ ceg, melyet rovid ido alatt a vilâg 
minden reszebbl elârasztottak rendelesek- 
kel. China, Sz.erbia es Torokorszâg voltak 
az elso allamok, amelyeknek nagymennyi- 
segii fegyvert szâllitottâk Mauserek a 
nagyarânyu nemet fegyverszâllitâson ki- 
viil. Kozben nemcsak az iizlet emelkedett 
evrol-evre, de minden ujabb modellen le-

nyeges javitâsokat is vegzett Mauser Pal. 
Igy sziiletett meg a 88, a 71, 84. es a meg 
mâig is hasznâlatban levo 98. mintâju ne
met gyalogsâgi ismetlofegyver. 1887-ben a 
Mauser-ceg reszvenytârsasâgi alapon 
egyesiil a Lowe Lajos es Târsa-ceggel es 
ettol az idotol kezdve oriâsi tevekenyseg 
kora kezdodik a Mauser-gyârak eleteben. 
Kovetkezik a fiistnelkiili puskapor feltalâ- 
lâsa es ezzel egyiitt a kiilfoldi âllamok 
egesz csoportjaival kotott iizletek. Belgium, 
Spanyolorszâg, Argentina, Svedorszâg 
egymâs utân tesznek nagy megrendelese- 
ket a Mauser-gyârban. Mauser Pâlnak 
nemcsak oriâsi vagyon jutott munkâssâgâ- 
ert, de sok mâs erkolcsi disz. A nemet csâ- 
szârtol nemesseget es kereskedelmi tanâ- 
csosi cimet, a tudomanyos kozvelemenytol 
diszdoktorsâgot kapott es tulajdonosa volt 
igen sok kitiintetesnek. Munkâs es szorgal- 
mas eletet regi fegyvergyâra, oreg kohoi 
es muhelyei kozott, sziiletese es emelkede- 
se helyen, Oberndorfban fejezte be a Mau
ser-fegyver fdltalaloja.

Halâlozâs.
Mariantsik Armin nyug. honved huszâr 

ezredes mâjus 30-ân Budapesten meghalt.

A hadsereg-szuronyvivâs.
Mâjus 27-en kezdodott Budapesten az 

elso hadsereg-szuronyvivâs. A versenyt 
tiszti merkozes vezette be. A tisztek, vivo- 
mesterek es katonai hivatalnokok neveze- 
senek szâma joval kisebb volt, mint a kard 
es torversenyen. A versenyt 3 elomerko- 
zesi csoport kezdte meg 10—10 vivoval. 
Vegtil -egy ddntomerkozesben rriindhârom 
csoport elso helyezettjei mertek 6ssze 
fegyvereiket. Az eredmenyre meltân biisz- 
ke lehet a honvedseg tisztikara, mert az 
1, 2, 3, 4, 5. es 7. dijat honvedtiszt nyerte 
el. A reszletes eredmeny a kovetkezo:

Tiszteletdijat nyertek: Holly Jeno hon- 
vedfohadnagy, Hauer honv. fohad., Hâry 
Mihâly honv. zăszlos, Gerrecz hadn., Vida 
honv. fohadn., Mosse 95. gy. e.-beli fohadn., 
Olay honv. fohdn., Dvorzsâk kat. vivomes- 
ter, Tesslig fohadnagy, Cziklai zaszlds, 
Pâl fohadnagy, Jekel katonai vivomes- 
ter. Ezenkiviil 9 versenyzo eziist, ugyan- 
an-nyi bronzermet kapott. A vivosegedok- 
tatok (altisztek) versenye a kovetkezo 
eredmenynyel vegzodott: 1. Gondor honv. 
ormester. 2. Rittmeister ormester. 3. 
Meixner szakaszvezeto. 6. Mann szakasz- 
vezeto. 7. Franc szakaszvezeto. 8. Geller 
ormester.

28-ân kezdodott a legenysegi verseny, 
melynek eredmenyei minden tekintetben 
kielegitoek. A verseny folyamân az egyes 
kiizdok magatartâsâbol meg lehetett âllapt- 
.tani azt, hogy rnelyik csapattestnel milyen 
alaposan oktatjâk a legenyseget a szurony- 
vivasban. Kiilonosen a 4. es 8. hadtest ko- 
telekebe tartozo csapatok versenyzoi tiin- 



tek ki elsorangu kikepzesiikkel. A verseny 
10- 12 emberbol allo csoportban folyt le. 
28-ân volt az eiomerkozes, 29-en a csapat- 
kozi verseny, 30-an a dontokiizdelem. A 
verseny eredmenye a kovetkezo: 1. Simic 
szakaszvezeto. 2. Herbst szakaszvezeto. 3. 
Wossyka szakaszvezeto. 4. Rossler ormes- 
ter. 5. Pader tizedes. 6. Varga szakaszveze
to. Eizenkiviil kiosztâsra keriilt 72 tisztelet- 
dij, 54 eziist, 54 bronzerem. 0 Felsege tisz- 
teletdijât, egy aranyorât, Simic szakaszve- 
zeto nyerte. A versenyen megjelent Jozsef 
foherceg is es nagy erdeklodessel kiserte a 
kiizdelmet.

A pozsonyi tiszti loveszegylet
holnap es holnaputân, 9-en tartja evi lovo- 
versenyet, mei yirânt a pozsonyi hadtest 
tisztjei kazot oly nagy az erdeklodes, hogy 
150 tiszt es zâszlos jelentett be a versenyre 
nevezest. Ez a nagy szâm csak arrol tesz 
tanusâgot, hogy tisztjeink tomegesen ho- 
dolnak a szep es fontos loveszsportnak.

A lovoverseny ket csoportra oszlik: 
Puska (karabely, kurtâly) lovoversenyre 
es pisztolyversenyre.

A szep es ertekes dijakat a nevezesi osz- 
szegekbol (fegyverenkent 5 K) es az egyes 
parancsnokok, csapatok es intezetek ado- 
manyaibdl szereztek be.

A lovoverseny eredmenyerol lapunk leg- 
kozelebbi szâmâban tâjekoztatjuk olvaso- 
inkat.

A budapesti tiszti iovesz egyesiilet 
loveszversenye julius 21-en a Nagyteteny 
melletti .elemi loteren lesz.

Ifjusagi cellovdverseny.
Az „Aranyosvidek“ irja, hogy ifjusâgi 

cellovo verseny lesz a mai napon Nagy- 
enyeden, hol a nemes es hasznos verseny- 
ben a tordai es nagyenyedi fogimnâziu- 
mok ifjusâga vesz reszt. A verseny koltse- 
geit es dijait a ket intezet kolcsonosen fe- 
dezi. Ugy Nagyenyed, mint Torda vârosa 
50—50 korona segelylyel jârult hozzâ a 
cellovo verseny koltsegeinek fedezesehez. 
A koltsegek tobbi reszet a ket fogimnâ- 
zium ifjusagi segelyegyletei fedezik.

Kerdes: Tartalekos tiszt vagyok. Mily 
kedvezmenyek illetnek meg engemet a Mâv, 
vasutain, ha szolgâlaton kiviil utazom?

Felelet: Ha on fegyvergyakorlatra be- 
vonult es fegyvergyakorlatânak tartama 
alatt utazik szolgâlaton kiviil ide-oda, akkor 
III. osztâlyu polgâri egesz jegygyel utazha- 
tik a II. osztâlyon es II. osztâlyu ilyen jegy
gyel az I. osztâlyon.

Egyebkent ont semmi kedvezmeny nem 
illeti.

Ha tehât csupa kedvtelesbol egyenruhâban 
utazik, maga az egyenruhaviseles ont ked- 
vezmenyre nem jogosithatja.

A felârujegy kedvezmenyre pedig egy 
tartalekos tiszt sohasem jogosult. Meg akkor 
sem, ha fegyvergyakorlatra bevonulva, 
ideiglenesen tenyleges szolgâlatban van. 
(Mâv. igazg. 22251/C. szâmu rendelete.)

Kerdes: Kerem tudtul adni, hogy a niun- 
kâcsi honved gyalogezred pottartalekos ta- 
nitoi mikor es hova lesznek behiva fegyver
gyakorlatra?

Felelet: Julius 6-ra, Miskolcra, a 10. 
honved gyalogezredhez hivatnak be, 28 
napra.

9 cs. ts hir. hadsereg rendeleti 
hozlBnyehdl.

Kitiintetesek: Hesz Âgost vezerornagy- 
nak a katonai erdemkereszt, Wikullie Jânos 
vezerornagynak a legfelso megelegedes ki
fejezese, Lobkowitz Zdenko vezerornagynak 
a Lipot-rend kozepkeresztje, Altmann Be- 
nedek dr. 2. oszt. fotorzsorvosnak a legfelso 
megelegedes kifejezese, Merta Ignâc I. oszt. 
fohadbiztosnak 3. oszt. vaskoronarend, For- 
karth Jozsef II. oszt. fohadbiztosnak a Fe
renc Jozsef-rend lovagkeresztje, Reder Ber- 
told dr. II. oszt. fotorzsorvosnak es Hana- 
sievicz Oszkâr dr. ezredorvosnak a legfelso 
megelegedes kifejezese ujolag, Schaffter Jo
zsef dr. torzsorvosnak es Koder Hugo dr. 
ezredorvosnak a legfelso megelegedes kiie- 
jezese, Lovrich Bruno II, oszt. rom. kath. 
hadaprodiskolai pap-tanârnak, Miillern Kâ- 
roly dr., Miloslavich Ede dr., Maurer Fri- 
gyes dr., Kirchenberger Alfred dr. ezredor- 
vosoknak, Rouge Antal dr., Kaldek Rezso 
dr., Balog Lâszlo dr., Bak-onyi Jozsef dr,, 
foorvosoknak, Goldschmidt Valdemâr dr. 
tart, foorvosnak, Peicsics Robert dr. tart, 
segedorvosnak a koronâs arany erdemke
reszt, Kramm Szigfried ormesternek a koro
nâs eziist erdemkereszt, Lux Emo, Theyer 
Lipot, Polâk Jozsef szakaszvezetoknek, In- 
terholz Vencel tart, tizedesnek, Zsivkovics- 
Supuk Rokus orvezetonek, Reichenbaum 
Leo II. oszt. tart, szâmvivo altisztnek, Ba- 
râcs Mâtyâs szakaszvezetonek, Ditterle Re
zso, Czeyka Sândor tizedeseknek, Handl Ig
nâc tart, szakaszvezetonek, Ravsky Lajos 
szabadsâgolt tizedesnek, Paraskim Eulampi 
â Maxim tart, orvezetonek, Paradeiser Nân- 
dor tart, szakaszvezeto, cimzetes ormester- 
ternek, Kiss Jozsef tart, orvezetonek, Reisz 
Vilmos tart, szakaszvezetonek, Morvay 
Âgoston, Kerner Alfonz tizedeseknek, cim
zetes szakaszvezetoknek, Koczo Jânos tize
desnek, Popovics Mihâly szab. orvezetonek, 
Leberfinger Rikârd tart, orvezetonek, Ko- 
vâcs Lâszlo szab. egeszsegiigyi katonânak, 
Soros Imre szab. orvezetonek, cimzetes ti
zedesnek, Ropân Pâl tart, egeszsegiigyi ka
tonânak, Smetana Rezso egeszsegiigyi ka
tonânak eziist erdemkereszt, Weingraber 
Gyula, Gesiczovski Felix, Hoffmann Ignâc 
nyug. alezredesnek, Scholtz Bela nyug. or- 
nagynak, Cuscoleca Gyula ornagynak, 
Schuppich Jânos szâzadosnak, Pohl Ferenc 
kat. foszâmtisztnek, Burda Jozsef tiizersegi 
szergondnoknak, Popper Lajos dr. torzsor
vosnak, Borsi Gâbor tart, orvezeto, cimz. 
tizedesnek, Balkai Mârton orvezeto, cimz. 
tizedesnek, Nagy Jozsef tart, orvezetonek, 
Reisz Vilmos szab. szakaszvezetonek, Wind 
Henrik, Hanusz Jozsef szab. orvezetoknek, 
Peter Zsigmond tart, tizedesnek, Cservenyâk 

Gyorgy tart, orvezetonek, Pollacsek Rudolf 
tiizmesternek hadiigyminiszteri okirati di- 
cseret, Scotti Kâroly es Brandtner Kâroly 
vezerornagyoknak, Aust Adolf, Abendorf 
Lajos, Esuruski Gyorgy, Jăkel Vilmos, Weiss 
Miksa, Englhofer Jânos ezredeseknek, 
Schiller Ferenc, Hinklmann Hermann, Olb- 
rich Alajos, Fiedler Ferenc, Prohâszka Kâ
roly, Weingraber Gyula, Schmid Emil alez- 
redeseknek, Sauer Jozsef testor es cimz. 
ornagynak, Wenderinski Kâroly, Kober 
Ferdinând, Carl Henrik ornagyoknak a II. 
oszt. katonai szolg. jel, tisztek szâmâra; 
Bayer Optat, Trieb Jozsef, Hermann Hen
rik, Stiborsky Jozsef, Hueber Adolf ezrede
seknek, Marussig Âgost, Schillan Kâroly, 
Wolny Jeno, Eckert Ferenc, Wunder Odon, 
Pinsker Antal, Galetta Emil, Rada Jânos al- 
ezredeseknek, Zsemlicska Jânos, Tenschert 
Gyula, Klobussa Rihârd, Lorenz Rudolf, 
Hellvig Ede, Bauer Jozsef ornagyoknak, 
Bomches Henrik, Ehmayer Erno, Weczernik 
Frigyes, Lorenz Sândor, Bohm Kâroly, 
Miihlhauser Ignâc, Kielhauser Âgost, Dela- 
vos Ferenc Dzsinics Izmet, Wallek Viktor, 
Peslalz Jozsef, Gartner Rudolf, Moga Vaier, 
Springer Antal, Broschek Kâroly, Gibale 
Rudolf, Zobl Ferenc, Einsiedler Gusztâv, 
Leon Rikârd, Hiibel Jozsef, Wedl Viktor, 
Veith Kâroly szâzadosoknak a 3. oszt. kato
nai szolgâlati jel tisztek szâmâra.

Kinevezesek: Lonyay Albert grof cimz. 
lovassâgi tâbornok, foistâllomester lovassâ- 
gi tâbornokkâ es a m. kir. testorseghez tes' 
drkapitânnyâ, Eckhardt Alfred ezredes-had- 
biro, cimz. tâbornok-hadbirovâ, Stanojlovics 
Istvân 86. gy. e.-beli ezredes a 65. gy. e. pa- 
rancsnokâvâ, Partl Rezso alezredes a 8. 
utâsz-zlj. parancsnoka wieni utâszfeliigye- 
love, Winterhalder Ârmin lovag 8. utâsz zlj.- 
beli ornagy ezen zlj. parancsnokâvâ, Ma- 
tyasovszky Jânos r. kath. âldozâr, tâbori 
lelkeszsze a tenyl. âllomânyba, Dengg Bol- 
dizsâr, Wiwiorsky Ignâc, Orczyk Mihâly r, 
kath. âldozârok, tart. tâbori lelkeszekke, 
Egger Kâroly bâro nyug. fohadnagy, nyug. 
szâzadossâ, Crnica Jozsef raguzai kanonok 
sz. k. viszonybeli II. oszt. tâbori superiorrâ, 
Orosz Andrâs 7. husz. e.-beli hadaprod 
zâszlossâ, Julâk Lajos dr., Augur Sândor 
dr. e. e. onk. orvosok segedorvos-helyette- 
sekke, Thiilly Jozsef 19. gy. e.-beli, Gaâl 
Gyula 11. tâb. vadâsz-zlj.-beli, Janesch Vil
mos 34. tâb. âgyusezr.-beli, jelenleg szolgâlo 
tart. hadaprodok, tart. zâszlosokkâ, Trefny 
Mârton 88. gy. e.-beli, Fronius Gusztâv 13. 
gy. e.-beli, jelenleg szolg. tart. hadaprodje- 
loltek tart. zâszlossâ, Rempfner Jânos 4. gy. 
e.-beli tart. hadaprodjelolt tart. hadaprod- 
dâ, Chriszt Viktor 8. gy. e.-beli szâzados ki- 
egeszito keriileti eloadovâ a st.-polteni kieg. 
par.-hoz.

Felmentesek: Matuschka Lajos altâbor- 
nagy bo. a 4. hadtest. par.-nâl, szolg. âllâsa 
aloi, Berger Lajos ezredes wieni utâszfel- 
iigyelo szolg. âllâsa aloi.

Beosztâsok: Seipka Jozsef ezredes a 65. 
gy. e. parancsnoka a 4. hadtest parancsnok- 
sâghoz, Matyasovszky Jânos r. kath. tâbori 
lelkesz a budapesti katonai lelkeszeti kerii- 
lethez, Adâmek Jozsef dr. 3. vârt. ezr.-beli 
foorvos a katonai orv. alkalmazo iskolâhoz.

Athelyezesek: Renzenberg Nândor lovag 
I. oszt. fohadbiztos a 13. hadtestparancsnok- 
sâghoz hadbiztossâgi fonokke, Neustiftler 
Rikârd szâzados a 27. gy, e.-tol a konigs-



feldi gyalogs. hadaprodiskolâhoz, Schmid 
Jozsef 5. tâb. vadăsz zlj.-beli szăzados a 
konigsfeldi gyalogs. hadaprodiskolâhoz, 
Grimschitz Rudolf 60. gy. e.-beli fohadnagy 
a grăci gyalogs, hadaprodiskolâhoz, Rotter 
Kâroly katonai foszâmtiszt a 2. hadtest 
hadbiztossâgâtol az 1. hadtest hadbiztossâ- 
găhoz, Ruzicska Ferenc katonai foszâmtiszt 
a 2. hadtest hadbiztossâgâtol a 12. hadtest 
hadbiztossâgâhoz, Muthny Kâroly katonai 
elelmezesiigyi fotiszt a pozsonyi elelmezesi 
raktârtol a kolozsvârihoz, Bosnyâk °amu 
szăzados a 37. gy. e.-tol a 17. gy. e.-hez, 
Raab Alajos szăzados a 90. gy, e.-tol a ka
tonai foldrajzi intezethez, Traversa Hektor 
szăzados a 3. tiroli csâszărvadăsz cz»<dtol 
a bosznia-hercegovinai tâb. vadăsz zlj.-hoz, 
Seifert Antal nyug. szăzados a jaroszlaui 
terparancsnoksâgtol az 1. hadtestparancs- 
noksâg kat. epitesi osztălyăhoz, Schaffer Fe
renc nyug. szăzados a sanoki katonai âllo- 
măsparancsn. âllomâstisztje a rzsesowi âl- 
lomâsparancsnoksăghoz, Kolenaty Frigyes 
fohadnagy a 21. gy. e.-tol a 35. gy. e.-he2 
Urban Viktor fohadnagy a 85. gy. e.-tol a 
43. gy. e.-hez, Spacsl Odon fohadn. a 91. gy, 
e.-tol a 98. gy. e.-hez, Mayer Willfried foh. 
a 3. tâb. âgyusezredtol a 38. tâb. ă.-e.-hez, 
Buchner Erno ny. fohadn. a cattaroi had. 
mernokigazgatosâg irattâri tisztje a prze- 
mysli hadmernokigazgatosâghoz, Haysen 
Jânos fohadn. a 7. lovaglo tiizerosztâlytol 
Rajnoka Bela hadn. a 15. tâb. âgyus-e.-tol 
kolcsonosen, Kollâr Sândor hadn. a 82. gy. 
e.-tol a 46. gy. e.-hez, Klemens Zsigmond 
23. tâb. vadăsz zlj.-beli kat. foldr.-int.-hez 
bo. hadnagy a zlj. ăllomânyăba, Corâ Kâ- 
roly tart. hadn. a 32. gy. e.-tol a 27. gy. e.- 
hez, Ulrich Manfred eroditesiigyi tart, hadn, 
a polai hadmernokigazgatosăgtol es Riha 
Jozsef eroditesiigyi tart. hadn. a przemysli 
hadmernokigazgatosăgtol a trienti hadm.- 
i^azg.-hoz, Stern Kâroly eroditesiigyi tart, 
zâszlos a trienti hadmern. igazg.-tol a po- 
laihoz, Hubalek Jozsef eroditesiigyi tart, 
zâszlos a krakkoi hadm. igazg.-tol a bilecai 
hadm. igazg.-hoz, Bialoskurski Udon szâza- 
dosszâmvivo a 31. tâb. âgyus e.-tol a 29. gy. 
e.-hez, Fuchs Izidor szâzadosszâmvivo a 3. 
gy. e.-tol es Wallner Miksa hadnagyszâmvi- 
vo a 12. hegyi tiizerezredtol kolcsonosen, 
Lang Emil hadnagyszâmvivo a 6. gy. e.-tol 
a 3. huszâr e.-hez, Potuznik Jozsef hadnagy
szâmvivo a 102. gy. e.-tol a 31. tâb. âgyus- 
e.-hez, Jung Jozsef hadnagyszamv. a 3. gy. 
e.-tol a 4. nehez tarack osztâlyhoz, Zarka 
Kâroly hadbiztos a 31. gy. h. o. hadbiztossâ
gâtol a 9. hadtest hadbiztossâgâhoz, Hra- 
deczky Hubert hadbiztos az 5. hadtest had
biztossâgâtol (bo. a hadugyminiszt.-ba) a 
31. gy. h. o. hadbiztossâgâhoz, Simonis Hen
rik hadbiztos a 7. hadt. hadb.-tol a 12. hadt. 
hadb.-hoz, Lius Erno katonai gyogyszeriigyi 
fotiszt a cattaroi helyorsegi gyogyszertârtol 
a 24. helyors. horhâz gyogyszertârâhoz, 
Philps Emil katonai leveltâri tiszt a hadiigy- 
miniszteriumtol es Popp Trajan kat. level
târi tiszt a wieni tiizersegi szertărtol kol
csonosen, Elstner Jozsef kat. epiteszeti mii- 
vezeto-seged a 14. hadtest kat. epitesi osztâ- 
lyâtol az 1. hadt. kat. epitesi osztălyăhoz, 
Brbinsâk Kâroly katonai epiteszeti fomu- 
mester a 14. hadtest kat. epitesi osztâlyâtol 
a 15. hadt. epitesi oszt.-hoz, Hechel Ferenc 
kat. epiteszeti fomumester a 16. hadtest kat. 
epitesi oszt.-tol a 14. hadtest kat. epitesi

™ a ts- te Mr. Mtwrtat rendeleti
hozlonyebol.âllomânyban, melyeket tersziike miatt nem 

kozolhetiink. Ezen âthelyezesek reszletes 
nevsora megtekintheto szerkesztosegiinkben.

Visszahelyezesek a cs. es kir. hadsereg 
ăllomânyăba: Kless Viktor fohadnagy a 
cs. kir. Landwehr âllomănyăbol, Ivânka Ge- 
za tart, zâszlos a m. kir. honvedseg âllomâ- 
nyâbol.

Tenyleges âllomânyba helyezesek: Lânyi 
Tivadar fohadnagy a 25. gy. e.-nel, Schwarz 
Henrik szâzados-szâmvivo az 5. gy. e.-nel, 
Turbiner Artur szâzados-szâmvivo a 83. gy. 
e.-nel.

Tartalekba helyezesek: Wassmann Gusz- 
tâv 60. gy. e.-beli fohadnagy, Fichtner Guido 
25. helyorsegi korhâzbeli katonai gyogyszer- 
iigyi jârulnok, Opâlka Albert 15. gy. e.-beli 
fohadnagy.

Vârakozâsi illetekkel szabadsâgolâsok: 
Polak Frigyes altâbornagy 1 ev, Michel Re- 
zso dr. 23. sz. helyorsegi korhâzbeli torzs- 
orvos 6 honap, Artens Otto 2. vârtiizer zlj.- 
beli fohadnagy 1 ev, Rosenakl Ferenc dr. 12. 
dr. e.-beli ezredorvos 6 honap, Fischer Ge- 
za 4. nehez tarack oszt.-beli szâzados-szâm
vivo, Mattausch Vencel petervâradi kat. 
elelmezesiigyi fotiszt 1 ev, Sponer Jozsef 
budapesti katonai penztârbeli kat. penztăr- 
fotiszt 1 ev tartamâra.

Szolgălaton kiviili viszonyba helyezesek: 
Hiibel Vilmos, Rosenfeld Jânos, Patek Re- 
zso dr. tart, hadnagyok, Brix Rikârd tart, 
eroditesiigyi hadnagy, Seeberger Jozsef dr. 
tart, foorvos.

Nyugdijazâsok: Hesz Agost vezerornagy, 
Wikullil Jânos vezerornagy, Kleiner Kă- 
roly hadmernoki torzsbeli alezredes a krak
koi hadmernokigazgatosâgnâl, Daniek Zsig
mond h. a. alezredes vez. a vezerkarnâl, Eck
hardt Alfred ezredes-hadbiro, kat. fotorveny- 
szeki eloado, Altmann Benedek dr. 2. oszt. 
fotorzsorvos, a 33. gy. h, o. egeszsegugyi fo- 
noke, Merta Ignâc I. oszt. fohadbiztos, a 13. 
hadtest hadbiztossâga fonoke, Forkarth Jo
zsef 12. hadtest hadbiztossâgabeli 2. oszt. 
fohadbiztos, Schefcsik Rudolf 35. gy. e., 
Firlinger Frigyes 54. gy. e., Marz Viktor 70. 
gy. e., Schreiber Lajos 78. gy. e., Spatzier 
Alajos 94. gy. e.-beli, Szappanyos Pal 12. 
huszâr e., Szij Sândor 15. huszâr e., Godolle 
Rezso 16, huszâr e., Benus Kâroly 6. 
dzsidâs e., Kessler Kâroly 15, vonat-osztâly-; 
beli szâzadosok, Barabâs Emil 11. huszâr; 
e.-beli fohadnagy, Trunkwaiter Frigyes 27. 
gy. h. o. hadbiztossâgabeli katonai foszâm
tiszt, Prajer Jânos 8. dzsidâs e.-beli 1. oszt. 
fopatkolomester.

Lekoszbnesek: Szederkenyi Jeno 61. gy. 
e.-beli, Novai Imre 69. gy. e.-beli, Bejsicky 
Miloszlâv 77. gy. e.-beli tart. hadnagyok, 
Oberweger Lajos tart. hadnagy.

Kilepesek a hadseregbol: Zânkai Jeno 44. 
gy. e.-beli tart. hadnagy, Pavelics Mâtyâs 
dr. es Budiszavljevics Milan szolg. kiv. vi- 
szonybeli katonai elelmezesiigyi jârulnokok.

A cs. es kir. vezerkar fonokenek rendele- 
te: Hambbck Henrik 18. tâb. âgyusezredbeli 
szâzadosnak, insbrucki vasutvonal-parancs- 
noknak kitiino szolgâlati teljesitmenyert di- 
cseret.

Kitiintetesek: Zapletâl Ferenc 1. oszt. fo- 
miivezetonek arany erdemkereszt, Kresnik 
Kâroly arzenâl-fomesternek koronâs eziist 
erdemkereszt, Pire Jozsef 2. oszt. tengeresz 
fobiztosnak a Ferenc Jozsef-rend lovag- 
keresztje.

Kinevezesek: Roediger Miklos, Weeber 
Alfred, Wettstein Andrâs lovag, Wasser 
Konrăd, Klimburg Otto bâro, Hertelendy 
Andrâs, Kollibăs Mâtyâs, Poli Tivadar, 
Preinreich Gâbor, Madle Alain, Zechenter 
Kelemen, Wettstein Kâroly, Zepuschitz Fe
renc, Wollemann Istvân, Dobida Jozsef, 
Tramer Vilmos, Zoklik Kâroly, Grund Re
zso, Barry Henrik lovag, Gaber Henrik, 
Trunkwaiter Odon, Kramer Miksa, Doblhoff 
Erik bâro, Czapellmann Vilmos, Stumberger 
Frigyes, Dery Erno, Schipek Kâroly, Hei
lenbach Zdenko bâro, Depolo Kâroly, Fed- 
rigoni Gyula, Szaszkiewicz Wladimir, Klein 
Bohuszlâv, Holzhausen Frigyes bâro, Bo- 
lani Vitus, Huyn Jânos grof, Milost Emil, 
Warglien Viktor, Mahr Jeno, Schweyer 
Gusztâv, Hatzy Alajos, Kalcher Walter, 
Karg Gyorgy bâro, Mindszenty Ârpâd, Pos- 
pischil Jânos, Rehmann Kâroly, Hardy Kal
man, Langer Felix, Grgics Mark, Batthyâny 
Miklos grof, Grosschmid Istvân, Kory- 
towski Kâroly, Czinis Sândor, Malatinszky 
Ferenc, Strachwitz Ferenc grof tengeresz 
hadaprodok zăszlosokkâ, Katzinger Otto 
mernok, 2. oszt. ideigl. hajoepito-mernokke, 
Saffaro Lucian matroz-torzsbeli e. e. onk. 
es Griinberg Mano tart, gepiigyelo-seged 
ideigl. 2. oszt. gepepitomernokokke, Hollub 
Kâroly 26. Landwehr tâb. tarack-o.-beli e. e. 
onkentes ideiglenes tengeresztiizersegi mer- 
nokke.

Szolgâlati beosztâsok: A ,,Tegethoff“-ra: 
Adelmann Elenus 1. oszt. tengeresz- 
hadbiztos, a ,,Prinz Eugen“-re: Rihacsek 
Ferenc 1. oszt. gepiizemvezeto, a „Radetz- 
ky“_re: Hofmann Guido sorhajohadnagy, a 
,,75. T.“-re: Pavics Armin fregatthadnagy, 
a ,,79. T.“-re Pulgher Julian sorhajohad
nagy, mint paranesnok, az ,,I.“ tengeralatt- 
jârora: Nejebsy Ferenc sorhajohadnagy, 
mint paranesnok, a ,,II." teng. alatt jârora: 
Unczowsky Kâroly sorhajohadnagy, mint 
paranesnok, a ,,20."-ra: Mexner Pâl fre
gatthadnagy, az ,,Adria“-ra: Diirrigl Robert 
fregatthadnagy, mint paranesnok, az ,,Alp- 
ha“-ra: Simmel Henrik fregatthadnagy,
mint oktatotiszt, a ,,Gamma”-ra: Straub Os
wald lovag 1. oszt. tengeresz-hadbiztos, a 
tengereszeti arzenâl folszerelesi igazgafo- 
sâgâhoz, Tognon Kâroly 2. oszt. gepiizem
vezeto, a triesti tengereszkeriileti parancs- 
noksâghoz: Belen Alfred 1. oszt. tengeresz- 
hadbiztos, a tengereszeti akademiâhoz: 
Watzl Jânos 2. oszt. villamos iizemvezeto, a 
kikotoi tengernagyi hivatalhoz a flotta- 
szemelyzet kiegeszitesere, Arbesser Kâroly 
sorhajohadnagy, Bergkessel Erik fregatt
hadnagy, Honig Alajos 1. oszt. gepiizem
vezeto, a kikotoi tengernagyi hivatalhoz: 
Millonig Jozsef feng. helyi alk. sorhajo
hadnagy, a tengereszeti arzenâl hajoepito- 
igazgatosâgâhoz: Katzinger Otto, Kranner 
Otto ideigl. 2. oszt. hajoepitomernokok, a 
tengereszeti arzenâl gepepito-igazgatosăgâ- 
hoz: Saffaro Lucian, Griinberg Mano ideigl. 
2. oszt. gepepitomernokok, a tengereszeti



arzenâl tuzersegi igazgatosâgâhoz: Hollub 
Kâroly ideigl. 2. oszt. tengeresztiizersegi 
mernok.

Tenyleges ăllomănyba helyezes: Millonig 
Jozsef vârakozâsi illetekkel szabadsăgolt 
sorhajohadnagy.

Nyugdijazas: Pirc Jozsef 2, oszt. tenge- 
resz-fohadbiztos es Alabanda Henrik vâra
kozâsi illetekkel szabadsăgolt tengeresz- 
irnok (rajzolo).

11 m. kir. honvedstg raddeli 
kdzlOnvEbOI.

Legfelsobb elhatărozâsok: O csăszări es 
apostoli kirâlyi Felsege fogarasi Tamâsy 
Arpâd altâbornagyot, csoportfonokke a cs. 
es kir. hadiigyminiszteriumban legkegyel- 
mcsebben kinevezni es kituno szolgâlatainak 
elismereseul neki a Ferencz Jozsef-rend 
kozepkeresztjet a csillaggal legkegyelme- 
sebben adomănyozni meltoztatott; dr. Bir- 
lea Gyorgyot, dr. Richter Albint, dr. Roth 
Hermann Valtert segedorvosokkâ legke- 
gyelmesebben kinevezni meltoztatott.

Okiratilag megdicsertetett: Madary An
tal szâzados.

Kineveztetnek: a tartalekban: romai kat- 
holikus honved segedlelkeszekke: Ban Fri- 
gyes, Sattler Lajos, Mihalovits Gyula, 
Pallmann Peter, Mordăn Bela, Fejes Kâ- 
roly, Kegly Gyorgy, Cunko Imre, Czeizel 
Rezso, Bozie Tamâs, Supka Marton, Hor
vath Kâroly, Schafer Vilmos, Boesak Gyu
la, Zahoray Jozsef, Szlugeny Sebestyen, 
Pava Jănos, Fiilop Jânos, Frey Pal, Hitrec 
Janos, Szelepcsenyi Marton Andras, Mat
his Kalman, Babinszki Ferenc, Szâbâr Ja
nos, Jambrekovic Ferenc Jozsef, Fekete 
Ferenc pottartalekosok; gorog katholikus 
honved segedlelkeszekke: Rotar Teofil, 
Smilnyăk Ede, Sesztâk Lajos, Tamas Sil- 
vius, Pap Gâbor, Lâzâr Lâszlo pottartale
kosok; gorog keleti honved segedlelkeszek
ke: Cvejic Branko es Berar Serafin pot
tartalekosok; evangelikus honved seged
lelkeszekke: Dienes Gyula, Lukacsik Mi- 
hâly, Bojtos Lâszlo pottartalekosok; refor- 
mătus honved segedlelkeszekke: Kozma 
Andor, Csia Păi, Lorinczi Ârpăd, Babicsâk 
Jozsef, Toth Lajos, Fekete Jânos, Godâcs 
Imre, Fekete Jânos, Lănyi Elemer, Fâbiăn 
Imre Mihăly, Kovări Lâszlo, Berenyi Ist- 
vân, Illes Geza Antal, Baranyi Lajos, Bago 
Bâlint pottartalekosok. Reszesittetnek: a 
magasabb fokozatu havidij-illetekben: Bu- 
day Gyula cs. alezredes, Almâssy Zsigmond 
cs. ornagy. Beosztatnak: Perlaky Lajos 
nyugâllomânyu szâzados, a helyi szolgâla- 
tot teljesito ny. âll. tisztek csoportjâba, 
a II. h. ker. par.-hoz foghâzfeliigyelo tisz- 
tul; Dassinger Vendel ny. âll. ornagy, a 19. 
honv. gy. ezr.-nel, a nepfolkelo par. nyilvân- 
tarto csoportjânak vezetojeul, F elmentet- 
nek: a kovetkezo alezredesek: Hranilovic 
Mark, a VI. honv. ker. par. nepfolkelo 
osztâlyânak fonoke es Hulyâk Lajos, a 
honv. min, 4. osztâlyâban, tovâbbâ: a ko- 
vetkezo . ny. âll. ornagyok: Losch Istvân, 
Udvardy Sândor, jelenlegi szolgâlati âl- 
lâsuk aloi. Âthelyeztetnek: a nepfolkeles- 
iigyi honved tisztek âllomânyâban: a kovet
kezo ornagyok: Marsic Istvân, a VI. honv. 
ker. par. torzsehez, a nepfolkelo osztâly 
fonokeiil valo kinevezes mellett, Rado 

Agoston, a honv. min. âllomănyâba, a 4. 
osztâlyba valo beosztăs mellett, MikaSino- 
vic Mano, a 27., budabrani lovag Borota 
Sândor, a 25. es csicseri Orosz Ârpâd, a 31. 
honv. gy. ezr.-hez, a nepfolkelo parancs- 
noksâg nyilvântarto csoportjânak vezetoive 
valo beosztăs mellett, vegiil a kovetkezo 
szâzadosok: Hegediis Sândor a 22., Faix 
Bela a 11., Reschofszky Pâl a 30. es Frieb 
Alfred a 1. honv. gy. ezr.-hez, szentkatolnai 
Elekes Antal szâzados, az 5. honv. husz, 
ezr.-hez; tanâri alkalmazâs aloli felmente- 
siik mellett, a honved kbzponti lovasiskola 
âllomânyâbol: totpronai es blatniczai Pro- 
nap Sândor szâzados, az 1. es Havasy Jeno 
szâzados, a 6. honv. husz, ezr.-hez; tandri 
minosegben: Szântho Lâszlo, 1. honv. husz. 
ezr.-beli szâzados es Râdy Jozsef, ugyan- 
ezen ezredbeli fohadnagy, a honved koz- 
ponfi lovasiskola âllomănyâba. Szolgălaton 
kiuiili viszonyba helyeztetik: Belle Gyula 
tart. hadnagy. Nevvâltoztatâs: Sattler Geza, 
nagykanizsai 20. honved gyalogezredbeli 
tartalekos zâszlos, csalâdi nevet ,,Sziics“-re 
vâltoztatta ât. Elomozdittatnak: a II. fize- 
tesi osztâlyba: Radakovic Simon, Brasso- 
vân Aladâr, Kapp Jozsef, Valuseszku Dâ- 
niel, Petrovics Pâl, Bocskai Antal III. osz- 
tâlyu foszâmvivok.

Terzene.

ZENEKAROK

A m. kir. budapesti honved zenekar folyo 
ho 21-en d. e. 11—12 orâig, a budai bâstya- 
setâny zenepavillonjâban; folyo ho 29-en 
d. u. fel 6-tol fel 7 orâig a Vigado-teri Hangl 
kioszk elotti teren terzenet tart.

ELOFIZETESI FELH1VÂS
A jjKUliigy — Hadiigy** hetilap, megje- 

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

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

Eldfizetesi ara : egesz evre : 16 korona. Egyes 
;zâm ara 30 filler. Budapesten a fobb utcăkon 
es tereken az Ssszes dohânytozsdekben es az Osszes 
Konyvkereskedesekben kaphato. Videken a do- 
hănvktilonlegessegi tozsdek es a pălyaudvarokon 
az Altalanos beszerzesi r. t ărusitjâk

Szerkesztoseg es kiaddhivatal: Budapest, VIII., 
Mepszinhâz-utca 16. szâm, hova a lap szellemi es 
anyagi reszet illeto minden kozlemeny kuldendo

Budapest, 1914. mâjus ho.
A „Ktilflgy — Hadtlgy" kiadohivatala.

Pâlyâzatok.
Allâsok tisztek szâmâra.

Sarajevoban a cs. es kir. hadsereg fel- 
iigyelosegnel ket irodatiszti âllâs keriil be- 
toltesre, melyre nyugâllomânyu katona- 
tisztek pâlyâzhatnak. Dijazâs havonta 200 
K. Nos tisztek a hâzassâgi ovadektoke felet 
biztositani tartoznak. Az odautazâs koltse- 
gei megterittetnek. Sajâtkeziileg irott ker- 
venyek a hadseregfeliigyeloseghez intezen- 
dok.

Alias tisztek szâmâra.
Egy 1440 K evi jutalomdijjal jutalmazott 

ideiglenes irodai alias iires a budapesti î. 
honvedkeriileti birosâgnâl.

Kozelebbi felvilâgositâst lapunk szerkesz- 
tdsege is keszseggel megad.

Pâlyâzat.
A II. ker. Budaorsi-uton epiilt uj honved 

gyalogsâgi laktanyâban, mely folyo ev 
oszetol a 29. es 30. honved gyalogezredek 
torzsenek s 2—2 zâsizldaljânaik otthona !esz, 
oktober 1-evel kantint letesitenek, melyre a 
budapesti I. honvedkeriileti parancsnoksâg 
pâlyâzatot hirdetett.

Kozelebbi felvilăgositâsokat bârkinek 
keszseggel megadunk.

SZERKESZlâltîZENEIfK

„S“ Nagyvărad. 1. Ezido szerint kilâtâsba 
nem veheto. 2. Valoszinu, hogy a tiszti fize- 
tesrendezessel egyidejuleg.

Tărsaskor, Dr. J. E. es dr. R. Gy. Hod- 
sâg. Lapunk tâmogatâsâert koszonet, a lap 
megindităsâra nezve intezkedtunk es egy
idejuleg postautalvânyt is ktildunk.

Dr. Schwerer Bela H. Kivânsâgâhoz ke- 
pest lapunkat b. cimere meginditottuk.

A szerkesztesert es kiadâsert 
Dr. SZILÂGYI LAJOS FELELoS.

A lapot a „Kiilugy—Hadiigy" lapvăllalat 
r.-t. adj a ki.

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

flPOTTflHTflLEKQSISZOLGflLAT

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara 1 korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

EGYEVI ONKENTESI
SZOLGĂLAT.

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara 1 korona 60 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban. 

Telefonszăm: Jozsef 36-46.

Szenes Lâszlo 
festek, fcence, maz, kefe es 
hăztartăsi ăruk gyâri raktâra

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

♦ 
♦

ssl Ujlahi-ipogepcli
a legmodernebbek. Katonai 6s polaari hato- 
sâgok kozkedvelt îrâgeplypusa. Dijmentes 
beniialutâșțț u. sat£voX'«>*te» Arjegyzek 
ingyen Reszletfizetesre is. Tel. 122-60
U JEBHI-IKOGEPTELEP Budapest SSS
.........—-=-■ 1897. 6ta az irbgăpszakmăb^'i. =========

Tiszti bs civil nyBi’BgszBreh, 
kocsiszerszâm, borond 6s finom borăru nagy 
vâlaszt6kban, vagy rende!6s szerint k6szit;

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

Fejmoso-vizek, hajapolo- 
szerek, onborotvâlo ke- 
szulekek es borotvâk, fog- 
es szâjâpolo szerek, bel- 
es kiilfoldi illatszerek es 
kozmetikai cîkkek raktâra

Parfiimerie le Rosier
Dankovszky Istvan

illatszergyâros

Budapest V., Jozsef-ter 8.
Telefonszăm 43-54'

♦ 
♦ ELSORENDU

MAGYAR BOROHflT 
ajani JÂLICS PINCE 
Tulajd. Kertay Gydrgy
Ugyanezen borok minden elokelobb 
fuszer- es csemcgeuzletben is kapha ok

Telefon 
46-13.

♦ 
♦

Poloskairtâst
jotâllâssal. Padlo beeresz- 
test, ac61forgăcsolăst, festest, 
mâzolâst, tapetozăst o!cs6n vâllal

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

Tiszteknek IO szâzalek engedmeny.

***< kăvehâz es vendeglo ~~
naponta delelott, delutân 6s este

hatonazene
Kituno etelek es italok. — Polgâri 
ârak. — Figyelmes kiszolgâlâs. 

WIRTH 1 vendBglos.

TEnnis-rakettEk, sport-eszhozoh, lovaglo- es 
setahotoh, tajtek- es borostyân dohanyzo- 
szEPEk, onborotvâlo es hainyiro gEpek, zseIj- 
kESEh, fesiih es hefek nagy vâlasztEkban

HUBER J.
muesztergălyos jâtek-âruhâzăban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Ârjegyzek bermentve.

.......... ... ii ■ ■ .. ....................... k ini ii ma...

Cimbalom
Legujabb ?zabad. 
ac- ălszerkezettel, 
răszletre is. Cso- 
daer6s,tiszta han- 
gu gramofon 
(beszălâgăp) 25 k. 
* feljebb. Hozză: 
Fedâk Sări, Kirâly, 
R6zsa, Berezei, 
»onoi, Caruso-t61 

legszebb lerrezek 
2 korona 50 filter.

ă olQgy-m

mestetek hii 
utănzatai.

Fuvolâk, târogatbk, citerăk, harmoni- 
kâk stb. Hurok. Javitâs mfiterem slb.

Mogyorossy Gyula
ktr. szab. hangfzergyăr, Budapest. VII., 

Râkdczi-ut 17 — Arjegyzâk ingyen.

nyomdai eloâliitâsât a

IflERHilHTIL HVQMDfl
HAVAS tS LEHNER

BUDAPEST VIII., NEMET-UTM 27. SZ.
i i vegzi. i —i

Adott esetben hivja fel 
a ceget ajânlattetelre.

TELEFON-SZĂM: JOZSEF 11-83.

Mlsoga Sandor
cs. es kir. udvari szallito 

katonai szabo

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

• • Telefonszăm: 916. ••

Pești Htizai Elso Takai’Bkpenztâp- EgyesiHet Budapesten.
Alapittatott 1840-ben.

Befizetett râszvânytoke: K 20.000.000—. Tartalăkalap: K. 51.560.252'29.
Konyvecskâkre âs folyâszămlâkra elnelyezett betâtek âlladâka 1913. Avi december 
31-6n: K 412 992.281'61. Forgalomban lev<5 sajât kibocsătvanyok: K 393 158.200'—.

A takarekpenztăr 4°/0-os es 41/a0/o-os zălogleveleket, vala- 
mint 4°/()-os es 41/2<70-os kozsegi kotvenyeket bocsât ki.

Ezen cimletek teljesen adomentesek, minden tekinteiben kaucio- 
kepesek 6s kozsâgek, testiiietek, alapitvânyok âs nyilvânos felugyeiet alatt âli6 
intâzetek pânzeinek elhelyezâsâre, valamint hitbizomânyi es letâii pânzek gytimbl- 
csozo elhelyezâsâre alkalmasnak nyilvânittattak. Mind a zăloglevelek, mind a 
krjzsâgi kotvânyek alkalmasnak ny Ivânittattak tovâbbâ katonai hâzassăgi 
ovadekok celjaira s a zăloglevelek ezefeliil ârvapenzek eihelyezâsâre is.


