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FELHIVAS.
Az uj katonai biinvadi perrend- 

tartăs eletbeleptetese folytăn lapunk 
mai szâmâban „Lgazsăgszolgâltatâs“ 
rovatot nyitottunk, melyben a kato
nai judikatura kerdeseivel, erdekes 
iogesetekkel kivdnunk foglalkozni.

Felkerjiik a magyar hadbirdk ki- 
vâlo tisztikarăt, s a magyar iigyvedi 
kar azon t. tagjait, kik a katonai 
veddi tisztre jelentkeztek, hogy er- 
tekes kozlemenyeikkel lapunk hasâb- 
jait megtisztelni meltoztassanak.

Budapest, 1914. junius 14-en.
A Kuliigy-Hadiigy 

szerkesztosege.

Dclegăcio utân.
Magyarorszâgra csak vendegszere- 

pelni jar Europa. Mig a delegâciok iile- 
sezesei tartanak. magas es magvas vi- 
tâk, sot az europai saitoban komolv 
ujsâgcikkek is nyomos ervekkel hir- 
detik. hogv a dunaparti metropolisra 
van fiiggesztve a kulturvilâg figyelme. 
Es nemcsak a balkâni konakokban, ha
nem meg a valosâgos csâszâri reziden- 
ciâkban is fesziilten hallgatjâk, hogy 
mit szol a magas diplomâciâhoz es a 
hârmas-szdvetseg hadseregeihez X. Y. 
magyar orszâggyiilesi kepviselo. Mig 
az osztrâk delegatus urak koriinkben 
idoznek, addig nemcsak ok csinâljâk 
Budapest hon ohajtott idegenforgalmat, 
hanem e siirges-forgâsba belevegyiilnek 
a diplomâciai frakkokon kiviil meg 
Boszniânak fezes, turbânos, osi nem- 
zeti viseleteben pompâzo torokiei is. 
Âm mindez csak ideig—orâig tart. Az 
nap, mikor a monarchia kuliigyminisz- 
tere es- hadugyminisztere a tdbbi kozos 
faktorokkal meg a becsi Reichsrat fiok- 
parlamentjevel visszautazik Becsbe. az 
Europa kozepen fekvo Budapest alol ki- 
szalad maga — Europa. Megsziinik 
minden kapocs, ami nehanv heten at a 
legszorosabb kotelekkel fiizte Magyar- 
orszâgot a vilagtortenelmi nagy proble- 
mâkhoz, melyeknek megoldâsâban va- 
judik minden miivelt nemzetnek nepe. 
A Kprpâtok es Duna—Tisza menten 
mintha nem tudnâk az emberek, hogy 
puskaporos hordokkal van alâaknâzva 
a miivelt emberiseg minden gondja, 
vâgya es remenye, hogv az aknâk koz- 

vetlen-kozeleben mâr-mâr felsercen 
egy-egy kanoc meggyujtott vilâ^a, 
hogy eppen elegendo egyszerii velet- 
Lenseg vagy joi kiszâmitott —- iigyetlen 
mozdulat arra. hogv Europa hâborus 
izgalmak mindent megemeszto lâng- 
iâba bcruljon. Itt a nepek erdejenek 
kellos kozepen, hol mindenkor âtveze- 
tett a hadak utja. ugv elnek, tereferel- 
nek, vitâznak, râgalmaznak es vereked- 
nek az emberek, mintha ahhoz, ami itt 
tortenik senkinek kbze nem lenne es 
mindaz, miert torekszik. dolgozik, har- 
col es verzik az emberiseg: megtorne, 
elsimulna a hârmas hegv es negv fo
lyam menten.

Ugy tiinik fel nekiink Magvarorszâg 
mai kozelete, mintha kozvetlen az el- 
sulyedes elott ott mulatna az Empress 
of Ireland nagy szalonjâban. Csak 
frakk, dekoltâzs, noi kacai es a flirt ot- 
letes es mulatsâgos tere-fereje hang- 
zik es a remek terem fenyârban uszik. 
De bogy alig nehâny meternvire jeges 
ârban, kodruhâban es jegpâncelban a 
Halal kuszik, arra senki se gondol. Pe- 
dig ott fenn a parancsnoki hidon, a sii- 
ket, sbtet ejszakâban mâr veszsipok si- 
kongâsa hangzik, de ezt a tâncolo tiile- 
kedok tomkelege nem igen hallja. ()k 
csak maid akkor ebrednek a szomoru 
valora, ha szemtol-szembe meglât- 
jak a kiilvilâgnak, a nâpek nagy oceân- 
jânak jeges ârjât. de mâr akkor 
kesb lesz.

Amiota lapunk râszâllt a magyar 
kozvelemenv vizeire, azota nem szii- 
niink beleharsogni a fekete magyar ej- 
szakâba: magyarok vigvâzzatok! Itt 
az ido most vagy soha! Ha elni akar- 
tok tovâbb is nemzeti eletet: vedietek 
az eletet. Ha Europa csak nehâny hetig 
mulat is nâlatok, ti ne felejtkezzetek 
meg se munkâtok, se alvâstok, se viga- 
dâstok. se tiilekedestek kozben. hogy 
reszesei, donto faktorai vagytok egy 
nagvhatalcmnak, melvre lenekedik mil- 
lio ârmâny es alattomos sotetben buj- 
kâlo rosszakarat.

Itt Europa kdzeoen nem lehet pâ- 
holybol es forditott gukkeren ât nezni 
nepek es nemzetek nagy csatâjât. Itt 
verekedni kell. Mert ha nem. ugy — el 
lehet e nemzetnek veszteni nemcsak 
gazdasâgi erejet, hanem puszta eletet 
is egv olyan hâboruban, melyet nelkii- 
liink, de a mi boriinkre vivnak Europa 
tdbbi nepei.

De meg abban az esetben is, ha sotet- 
feketen lâtnânk es rânkcâfolna vâratlan 
kodoszlâs. jeghegy-olvadâs es ha tava- 

szi verofenyben tiszta kek egre is vir- 
radnânk, meg ez esetben is: a nepek 
oceâajân csak ugv haladhatunk, ha 
nagy erovel es imponâlo gesztusokkal 
toriink nagyhatalmi celjaink fele. Mert 
eldbb-utobb a magvar kozvelemenvnek 
is megkell tanulnia, hogv csak annak a 
nepnek van jdvoje, amelynek nagy- 
hatalmi celjai vannak. Itt, Europa ko
zepen, Magvarorszâg fodrajzi teriileten 
csak egv eros es jovo terveiben celtu- 
datcs nagyhatalcm âllhat gâttdrdkent a 
germânsâg es szlâvsâg 'vilâgoceânjai 
koze.

Meg kell tanulnia a magvar kozvele- 
menynek, hogy minden remenysege es 
bizalma: hadserege. Es hogv erre tâ- 
maszkodva nyiltan hirdetheti, hogy 
mint min'den nagyhatalomnak, ugv neki 
is kifele gravitâlo celjai vannak. 
Ausztria ipara, Magvarorszâg mezo- 
gazdasâgi termekei ui piacokat keres- 
nek es a ket orszâg legszornviibb âtka: 
a kivândorlâs is a legtermeszetesebb 
megoldâsra vâr. Magvarorszâg fold- 
rajzi helyzete, nemzeti tbrtenelme dik- 
tâtorikusan irjâk eld a monarchiânak, 
hogy produktiv nagyhatalmi celjait a 
keleten keresse. Nvugaton âm legyiink 
a legutolsok, de a keleten mi legyiink a 
legelso nagyhatalcm. A monarchia vi- 
lâgtortenelmi hivatâsa, hogv a nvugat- 
tol tanuljon, a keletet tanitsa. Eddig 
Europa a keleti kerdes borzalmait is- 
merte csak. Magvarorszâgnak es 
Ausztriânak celja es kbtelessege a bor- 
zalmak fol'djen az emberi kultura vete- 
set elhinteni.

A mi lapunk veszben es viharban, de 
akkor is, ha a monarchia hajoja cson- 
des vizekre szâll, ott van a legmagasabb 
fodelzeten, hogv kemlelie a lâthatârt es 
kongassa a veszharangot, ha akâr az 
elemek. akâr az emberek veszes szân- 
dekkal kozelednek. De sulyos, ember- 
feletti munkâjât egymaga nem vegez- 
heti. Azokat hivja maga melle, kik a 
nemzetmentes munkâjât nem eppen 
csak akkor vegzik, mikor delegâcios 
iilesezesek alkalmâval a miivelt vilâg 
figyelme rajtuk pihen. Akik a dele- 
gâcioban aggodtak a monarchia sor- 
sâert, kiizdottek a hadsereg harc- 
keszsegeert, âllamferfiui munkâjukat 
ne fuggesszek fel a Iegkozelebbi dele- 
gâciokig. A Kiiliigy—Hadugv. ha sze- 
reny keretekben is, de azert megis azo- 
kert az eszmekert es tervekert har col. 
melyek ez âllamferfiak lelkiismeretet es 
tettvâgvât fiitik. Lapunk hasâbjain 
hadd gyuljanak ki nagyhatalmi liaionk- 
nak drtiiziei, hogy azok fenve bevilâ- 



gitson a fekete. kodos ejszakâba. râ- 
lovelljen a jovo utjâra es figvelmeztes- 
sen a vedelemre, a veszedelmekre es a 
mindenfeldl rânkleselkedo vegzetre ...

Mikor a tragikus sorsu mykenei ki- 
râly, Agamemnon visszatert a trojai 
hâborubol. hiâba figyelmeztette ot a 
lâtnoki erejii Kasszandra red leselkedo 
orgyilkos kezekre, Agamemnon kaca- 
gott es vele Argos es vele Mykene 
Kasszandra sotet joslata ugv szâllt el, 
mint a mindensegbe foszlo fekete fel- 
ho . . . Kasszandrânak nem hitt senki. 
Kasszandrânak ma sem hisz senki . . .

. . . Es mikor mâjus 31-iki szâmunk- 
ban megirtuk. hogv hu szovetsegesiink, 
Olaszorszâg. elârul benniinket Albâniâ- 
ban. mindenki hitetleniil csovâlta a fejet. 
Az esemenyek logikus sorrendie, apro, 
rejtett szavak es mozdulatok, ârulo 
szimptomâk. konnyen rejtozo kicsiny- 
segek osszevetesebol alakult ki a kroni- 
kâs elott a helvzet. Es senki nem hitt 
a kronikâsnak. Mit is mondtunk? „Ali
otti. az olasz kbvet tanâcsolta Vilmos 
fejedelemnek es csalâdiânak. hogv ide- 
gen ha.iora menekiiljon. Es pâr ora mul- 
va. amikor Vilmos fejedelem mâr eleg- 
ge kompromittâlva volt saiât nepe es 
hazâja elott, 6 tanâcsolta a visszate- 
rest.“

. . . „Esszâdot elfogni iok voltak az 
csztrâk-magyar ten°'ereszkatonâk . . 
Es akkor jelentkezett az olasz jobarât, 
aki megmenti Esszâdot, hajojân vedel- 
met nyu.it neki, barâtsâgosan fogadja 
ot Itâliâban ...“ „A „bajkevero“ es „za- 
varcsinâlo“ monarchia elfogatta Essza- 
dot. de a „tapintatos“ Olaszorszâg. sig
nor Aliotti kepeben megjelent es mene- 
deket adott neki. Senki se vette tulsâgo- 
san komolyan ezt a kombinâciot. senki, a 
vilâgsaitoban nem erezte meg a valosâ- 
got a mi szavunk mogdtt. Alig telt el 
egv het, az esemenyek dobbentoen 
gyors torlodâsa igazolta a mi logikân- 
kat. Berlini diplomâciai kordkhoz koi- 
zelâllo nemet lapok sajnâlkozva kezd- 
tek râeszmelni arra, hogv Aliotti olasz 
kovet tulsâgosan egveni politikât foly- 
tat Albâniâban. Hogv envhen szoliunk. 
a hârmasszovetseg erdekeivel ellentetes 
politikât. Pâr nap mulva a tekintelyes 
Neue Freie Presse mâr konkret formâ- 
ban jelenti ki, hogv Aliotti intrikâl a 
monarchia ellen. Hogv rossz szelleme 
a fejedelemnek es egesz agilitâsa. ba- 
râtkozâsa a folkelokkel. szimpâtiâi 
Esszâd irânt, âtlâtszoan rossz es agva- 
furtan balkezes tanâcsai. amiket Wied 
Vilmosnak ad. csak arra valok, hogv a 
nemet herceget lehetetlenne tegvek Al
bâniâban. Mit is irtunk mi ket het elott? 
„Bârmit mond.ion is a nyâjas marchese. 
San Qiuliano, aggodva nezik ok azt, 

hogv a fiiggetlen Albânia tâmpontja le- 
gyen monarchiânknak az Adria beiâra- 
tânâl. Târsunk a hârmasszovetsegben 
azt szeretnâ, ha bezârhatna benniinket 
az Adriâra“. „Mivel Berchtold megte- 
remtette a fiiggetlen Albâniât, az olasz 
szeretne lejâratni . . .“ „Ezert kellett a 
mostani zavarokat is ugv inszcenâlni, 
hogv mi keszitettuk elo a puccsot Esz- 
szâd ellen,. . .“ „Es Vilmos fejedelem 
nem veszi eszre, hogv az olasz diplo
mata ot lehetetlen helvzetbe ugratia be
le. hogv lejârassa ...“ Az olasz lapok 
szdvetsegellenes magatartâsa. San Qiu
liano ketszinii nyilatkozatai a kamarâ- 
ban es a bekovetkezett esemenyek iga- 
zoltak benniinket. Az albân csendorseg 
letartoztatta Muricchio olasz ezredest, 
Aliotti barâtiât. mert tetten erte. amikor 
fenyjeleket vâltott a sijaki orszâguton 
tâborozo folkelokkel. Elkobzott levelei 
kozott nagvon kompromittâlo irâsokat 
talâltak. . . . Mit is irtunk errol az ur- 
rol? „A folkelokkel Muricchio ezredes 
es Moltedo ornagy, ket olasz târgyal...“ 
Ennek az urnak a szereplese mâr gya- 
nut keltett benniink ket het elott, amikor 
az 6 nevet talân csak mi ismertiik. Es 
a durazzoi esemenyek igazoltâk gya- 
nunkat . . . Olaszorsâg signor Aliotti 
es mâs iigyndkei segelvevel a legsze- 
mermetlenebbiil paktâl a lâzadokkal, 
akiknek valosâgos kovetiik es megha- 
talmazott miniszteriik Româban Esszâd 
pasa, kit szâmiizott felsegârulo letere 
hivatalosan fogad az olasz kiiliigvmi- 
niszter ... Hiszen Esszâd pasa nagyon 
joi tudta, mit cselekszik, amikor elfoga- 
tâsa utân olasz haiora valo szâllitâsât 
kerte. . . .

. . . Aliotti es Olaszorszâg a kis al
bân âllam rossz szellemei es a monar
chia ellensegei, akiknek sokszinii intri- 
kâit es fondor mesterkedeseit hiâba târ- 
tuk a vilâg szeme ele. senki sem hitt ne- 
kiink, amig az esemenvek gvors egv- 
mâsutânja nem igazolta a mi iteletiink 
helyesseget.

*
Az âltalânos fegyverkezes, az alaku- 

16 europai szovetsegek es a vârhato bo- 
nyodalmak a kis âilamokat. az eddig 
semleges orszâgokat is fokozott cse- 
lekvesre kenyszeritik. A vilâgsajto tele 
van a sved es norveg fegvverkezes hi- 
reivel. Es most arrol erkezik hiradâs. 
hogy az eszaki kis âllamok szovetsegre 
lepnek egvmâssal, a keleti es eszaki 
tenger videkenek bekeje es semlegesse- 
ge erdekeben. Ha ez a szovetseg meg- 
alakul. akkor bizonyâra parancsolo 
sziikseg diktâlja sziileteset. Es ha 
Eszak bekejet biztositani akarja Sved- 
orszâg, Norvegia. Dânia. Hollandia es 
Belgium, akkor bizonvos. hogv ez a 
beke es ez a semlegesseg nagv veszely- 
ben forog. Vaiion melvik hatalom lehet 
az. amely veszelvezteti Eszak kis âlla- 
mait? A nemet? Nemetorszâgnak nem 
lehetnek hoditâsi terVei Europâban es 
ezek a Nemetorszâggal hatâros kis âl
lamok mindeg biztonsâgban ereztek 
magukat. Most sem a nemet hatalomtol 
valo felelem fuzi oket szovetsegbe. Az 
uj alliance hâttereben az orosz vesze- 
delem reme âll. Oroszorszâg ki akar-

ia eniteni bălti flottâiât, amelv eddig is 
meglehetosen eros volt es az a turel- 
metlen vâgva. hogv egvediili urrâ le- 
gyeit az Eszakon.

Ez a moho torekves abbol is lâtszik. 
hogv Svedorszâgban eros. koltseges 
kemszervezetet tart fonn. Egv szepse- 
ges orosz nagvhercegno most vâlt el 
sved hercegi urâtol. mert osszekottetes- 
ben âllott a svedorszâgi orosz kemek- 
kei. . . .
... A tiirelmetlen es ijesztgeto orosz 
hatalom imperialisztikus vâgyainak 
sakkbantartâsâra kesziil ez az eszaki 
szovetseg, amelv megdobbentheti Orosz- 
orszâgot. az elbizakodott câri politikât. 
Mert. hogv ez a szovetseg mennvire 
ellene irânyul, azt mi sem bizonyitia i°b- 
ban, mint az, hogv a beteg sved kirâly 
fâradsâgos utra kel, eljon az osztrâk- 
magyar monarchia leendo urâhoz Ko- 
nopistba. hogv ott talâlkozzek a nemet 
birodalom hatalmas csâszârjâval, aki 
pedig magâval hozza a nemet flotta fe
jet. Tirpitz admirâlist. A konopisti talâl- 
kozon az ot eszaki âllam uj szovetsege 
szorosan belekapcsolodik majd a hâr
masszovetseg barâtsâgâba es erdek- 
szferâjâba. Es ezzel a tennyel vegleg el- 
dol a triple entente es a hârmasszovet
seg eddig vitâs merlegkerdese a mi ja- 
vunkra. Szâmitsuk meg azt is, hogy 
Anglia minden erdeke ellenere. csupân 
ideig-orâig lezeng a hârmas entente 
kereteben es hamarosan ertekes tâma- 
sza lesz az eszaki nepek szovetsegenek. 
Vegiil Oroszorszâg teljesen magâra ha- 
gyatva, elszigetelten âll majd szemben, 
csupân a francia penz barâtsâgâra utai- 
va, egesz Europâval. Europa eszaki, 
nyugati es deli reszenek eros. kulturâlt 
ha'dseregeivel, magasabb erkolcsi es 
miiveltsegi fokon âllo nepeivel. Hogv 
Oroszorszâg mennyire erzi ezt. annak 
bizonvsâga lehet az is, hogv minden 
âron meg akar.ia szerezni a hârmasszo
vetseg sarkâban folcseperedett Româ
nia rokonszenvet. De ha România eros 
kapcsolatba keriil a câri birodalommal, 
akkor meg fog hiusulni a român—to- 
rok—bolgâr balkâni hârmasszovetseg. 
Es akkor a hârmasszovetseg jâtszva 
szerezheti meg az elmult tordk-bolgâr 
szovetseg barâtsâgât politikai es gaz- 
dasâgi teren ugv. mint a vegso eszko- 
zbk, a katonai akciok teren. Es akkor 
egv nagyszerii bekemu vâlik valora a 
diplomâcia es a szuronyok jovoltâbâl. 
Europa sziveben, mint megbonthatatlan 
egyseg âll majd a hârmasszovetseg ha
talmas teste. Eszaki hatârain szoros ba- 
râtsâgban az ot kis âllam eszaki szovet- 
segevel. delkeleten pedig testveri kap- 
csolatban a Balkânt sakkban tarto to- 
rok-bolgâr szovetkezessel. Oroszorszâg 
pedig nehânv ketes ertekii kis balkâni 
csemetejere utalva. egvediil âll majd 
a Kelet hatârain, mindbrokre befagvott 
torekvesekkel, sajât hatalmâba bele- 
veszve, belso harcok mergeben pusztul- 
va. Oroszorszâg elveszti a talajt maga 
aloi, Oroszorszâg teljesen kikapcsolo- 
dik Europâbol. Es kerdes. vaiion a ha
talmas birodalom leigâzott tizmillioi, a 
lengvelek, az ukrainitâk. a finnek, lap- 
pok, livek, esztek es a sziberiai torzsek.



Kezi grănătok
Nem sckkal a lbpor feltalâlâsa utân, 

a 15. szâzadban kesziiltek az elso kezi 
grânâtck, puskaporral toltott vas-, cse- 
rep- vagv iiveggolyok, melyeket vâlo- 
gatott katonâk, a grânâtosok, szabad- 
kezbol dobtak az ellenseg fele, miutân 
e'obb meggvuitottâk a grânât kanocât.

Veszedelmes fegyver volt ez mâr ak- 
kcriban is, veszedelmes elsosorban ar- 
ra, aki a grânâtot dobta. Sokszor meg- 
esett. hogv a grânât idoelott robbant 
s szettepte a grânâtost s a kozeleben 
âllokat. Tulhosszu kanocnâl viszont 
elofordult, bogy a grânât az ellenseg 
scraiban sem robbant fel rogton, ugy 
hogv kello hidegverrel ismet vissza le- 
hetett dobni. Elofordult vegiil meg az 
az eset is, hogv a grânâtos megsebe- 
siilt, mielott a mâr meggyu.itott grânâ
tot eldobhatta volna s akkor az a sa- 
jât csapatok scraiba esett. A kanocos 
grânât sck hâtrânva mâr akkor arra 
hirta a puskamiveseket, hogv csapodo 
gvu.itcval lâssâk el azokat, de az akko- 
ri fegyvertechnika nem tudta ezt a fel- 
adatet kielegito medoa megoldani. Az 
ilven csapodo grânâtok vaw egvâlta- 
lân nem robbantak fel. vagv pedig rob- 
bantak akkor is, ha a grânâtos veletle- 
niil elejtette a veszedelmes szerszâmot.

E sok veszellvel szemben a kezigrâ- 
nât nem is hajtott valami nagv hasznot. 
Miutân nem lehetett messzire dobni, nem 
s lehetett tol'e naw hatâst kivânni 
mert akkor a robbanâs a saiât sorok- 
ban is kârt okozott volna. A grânâtoș- 
nak amugy is meg kellett fordulnia, ami- 
kor a grânâtot eldobta, hogv a szilân- 
kok ellen vedekezzek. A hatâs tehât 
csak lokâlis lehetett. Akinek kozvetlen 
kozeleben felrobbant, azt darabokra 
tente, de pâr meter tâvolsâgban mâr 
teljes tiztonisâgban lehetett tole min- 
denki. Nem esoda tehât, hogv a kezilo- 
fewverek tokeletesbiilesevel a kezi- 
grânâtok eltiintek. s a vakmero grâna- 
tos csak mint elitesapat szerepelt to- 
vâbb, anelkul azonban, how tovâbbra 
is hasznâlta volna ezt a ketes erteku 
szerszâmot.

Ewszerre csak az orosz-japân hâbo- 
ru idieien hiriil boztâk a lapck. how7 az 
oroszok s a iapânok a Port-Artur ero- 
ditmenveiert vivott elkeseredett har- 
caikban felelevenitettek ezt a regi harc- 
eszkozt. Tobb izben megesett ott. how’ 
az ellenfelek horanokon keresztul alig 
pâr meterrol neztek egvmâssal farkas- 
szemet. Ilvenkor minden fewver io 
volt, meg a lasszo is. Ew ilven alkalcm- 
mal keriilt elo mepint a kezi grânât is. 
Ew kisebb iaoân csapat. melv egy 
orosz erod. ellen intezett rohamot. m?g- 
rekedt a? > rv^fcan s nem tudott se 
eliore nvomulni. se visszavonulni. Ket- 
segbeesett helvzetiikben arra a gondo- 
latra iott valamelvikiik. hogv az utâ- 
szok mavukkal hozett robbantoszelen- 
ceit gvujtozsinorral ellâtva, az oroszok 
keze dob.iâk. A kiserlet, melyjet a szuk- 
seg parancsolt, bevâlt s ettol kezdve 
oroszok es iapânok egvarânt eltek ez- 
zel a harceszkozzel. melvet eleinte rob- 
banto szelencekbol rbgtdnoztek, maid a

a hatalmas turâni tomegek nem ebred- 
nek-e egyszer ontudatra, liogv, az Euro- 
pâbol kirekesztett, magârahagyott mosz- 
kovita uralmat minden oldalrol bekerit- 
ve, u.i eletre ebredo nemzeti ereiiikkel 
minden idokre megsemmiSitsek az cvosz 
zsarncksagot.

Budapest, 1914. junius 12. ssa.

Quod non!
A Beesten megjeleno Militari'sche Rund- 

schau, mely folyo ev âprilis 1-ig a had- 
iigymtaiszter felhivatatos lapja volt, azota 
pedig magânvâBalkozok magânitulajdona, 
az utobbi iddben isrrvtelten kvalifikâlhatat- 
lan tâmadâst intezett a magyarsâg ellen.

Meltoan kituzott nagy es nemes cel- 
jainkhoz, kerii'.ni kivânjuk a hirlapi pole- 
miiât, meg se terhetunk șzotlaniu) napi- 
renidre cly -esemenyek feliett, meliyek a 
hadsereg befiiso egyseget, a tisztikar peldâs 
egyeterteset kofflolyan vesze'lyeztetik s a 
Magyar nemzeti erzest es dmerzetet ta- 
nvidjâk meg.

„Quod1 non“ a cimie aninak a l’egujab<b 
szellemii terroeknek, melyben a M. R. az 
Erdlelyi szovetseg programmjâirol ir.*)

* „Erdely intenzivebb katonai vedelme, 
igy măsodik erdelyi hadtest felăllităsa es a 
omăn nemzetisegi tisztek âthelyezese".

Kiviil esik e cikk es rovait kereten maga 
a szovetsegi programm. De nem is az a 
l&nyeg, hanem a sereliem, mely e Magyar 
szovetseg intiencidiiiba olyat magyaraz be
le, ami a legtavolatfo otoJIuk all. A M. R. 
a romannyelvu tisztek âthelyezesere vo- 
natkozo dhajt eskuszegessel valo meg- 
gyaruusiitasnak mondja, majd igy ir a ma- 
gyarokrol:

„A hitszieges ordbge csak egyszer, 
Istennek hala, regmult napokban, jelent 
meg kozdttiink, midon lelkiismeretten mep- 
âmiltok âlbdlcse'lkedo dogmatikaval a jogta- 
lansâgot joggâ forditottâk ât es skrupuld- 
zus megtevesztesi muveszettel a politikai- 
lag tapasztalatlan harcosok szemeiire ken- 
det kotottek râ. Ez egyszer volit. Ha jol 
bmlekszunk, eppen ez.eknek a „hazafiak- 
nak“ kik most becstelen Kassandra kiak 
tâsailkat hallaitjâk, az eliodei voltaic azok, 
kik negyvenniyolcban az eskiiszegest es a 
nazaârulâst irtâk zâszliailkra. Kinelk vaj van 
i fejen, me all'jon a napra!“

A kbzszellemre es egyetertesre, mely 
nadseregiiniknek mindenikor je'llegzetes di
ke volt, veszesen kârosnak tartjuk, ha 
Igy ujsâg, — mely cilkkeiben minduntalan 
It ,,k. u. k. Armee“ neveben szol, — ilyen 
Lindon hinti a kenikolyt es izgat a monar- 
llka belso bekeje ellen. 

iaoân wârakban âllitottak elo. Kitalâl- 
tâk akkor ewuttal a kezi yrânât elleni 
vedekezes. modiât is. A iapânok pl. tâ- 
mado ârkaikat drothâlokkal fedtek be.

Azota meginl divat lett a kezi grânât, 
de le^tobbet a Balkân ban'da-harcaiban 
szerepelt. Nagv jelentosegre azonban 
nem tudott vergodni. alkalmi fegyver 
maradt, melvet talân eroditmenvek es 
yârak kcriili harcokban, raitaiiteseknel 
es eiieli tâmadâsoknâl lehet hasznâlni, 
esetleg leghaiokbcl es repiilogepe'bbol 
haiitani. De a grânât semmiesetre sem 
fogia a modern harcot valami kiilono- 
sen felelmetts ielleegel felruhâzni. Fe- 
Iesleges az aggcdalom. hogv ew pâr 
meresz ember nehânv kezigrânâttal so- 
sem lâtott pusztitâst fog sorainkban 
okozni, mert a mai kor modernizâlt 
kezi grânâtiai sem sokkal kullonbek, 
mint a kozepkoriak.

A csekelv haladâs elso sorban abban 
mutatkczik. hogv a grânâtck kezelese 
lett \ cszelvtelenebb. Eloszdr is a csa- 
pede gyu.itckat tokeletesbitettek oly 
modon. hogv a grânât egvreszt bizto- 
san robban, ha a fdldre huli, mert rake- 
taszerii farka segelvevel mindig csucsâ- 
val eri a talait, bârmint dobjâk is. Ez- 
zel szemben nem robban akkor, ha ve- 
letleniil eleitik. mert a wuito biztositva 
van s ez a biztositâs csak akkor sziiniik 
meg. ha az eldcbott grânât mâr nehânv 
meterre repiilt. Ezt uw erik el, hogv a 
grânâthoz nehânv meteres zsinort ero- 
siten-ek, melvnek mâsik vege a „grânâ
tos" kezere van kotve. Amint dobâs 
kozben ez a zsinor megfeszul, kirânt a 
grânâtbol egv szeget s ezzel megsziin- 
teti a gvuito biztositâsât. melv ezutâr, 
foldet erve, robban.

A kanocwuitâsu kezi grânâtokat is 
tokeletesbitettek meg pedig ugv, hogy 
a kanocot dbrzsolo wuito segelvevel 
az eldobâs alkalmâval automatice zsi- 
norral gvuitiâk. ugv, mint ahogyan a 
csapodo gvuito biztositâsât oldiâk fel. 
Az ilven modern szerkezetek mellett, 
melvekkel elso sorban egv Aasen nevi'1 
dân mernbk foglalkozik nagv eloszere- 
tettel es io sikerrel. meg mindig mev- 
vannak azok a kezdetleges kandegvui- 
tos es rogtdnzdtt csapodo wujtoval el- 
lâtott szerkezetek, melveket mâr a 17. 
szâzadban ismertek es hasznâltak. Ide 
tartozik ;lso sorban valamennvi 11. n. 
rcgtcnzott kezi grânât, mert sok âllam 
nem is tartctta szuksegesnek, how mas 
Ic-szer mddiâra gvârilag keszitsen kezi- 
grânâtet s tartson beloliik keszletet. 
Igv pb nâlunk sincsenek rendszeresitett 
kezigrânât mintâk. csak utasitâsaink 
vannak arra nezve. hogv mikent kelT 
ilveneket rogtonozni. Ismeretes, how 
ilvîn alkalommal nemregiben az obudai 
utâszgvakorloteren katasztrofa is tor- 
tent. A legnawobb eloszeretettel meg 
Franciaorszâg viseltetik a kezigrânâ- 
tok irânt. a tbbbi âllam tbbbe-kevesbbe 
oszinten erdeklodik e katonai divatcikk 
irânt. nehogv maradinak lâssek. A iovO 
hâbcruinak wozelmet azonban semmi 
csetre sem fogiâk a kezigrânâtok el- 
donteni.



flz MMs hetegapolas.
Az egesz nemzet hâlâia kell, hogy 

koriilvegye tarsadalmi kitiinosegeink- 
nek azokat a hazafiassâgtol es tiszta 
emberszeretettol âthatott tagjait, kik a 
Voroskereszt-egylet fejlesztesen, nagy 
es nemeș celjai eleresen bnzetleniil fâ- 
radoznak.

Kuldnosen a mi kozombbs, magyar 
târsadalmunkban, melyben a politika, 
a pârtok barca es a napi esemenyek 
szenzâcioi âllanak a kozerdeklodes 
hcmloktereben, ketszeres erdem: a 
voroskereszt jelvenyenek tâmogatâsa. 
A legteljesebb elismeressel kell tehat 
mindazcknak adoznunk, kik ezt a jel- 
venyt fennen hordozzâk. s a diszes târ- 
sasâgnak, melv koreiiik csoportosul.

Unnepi hangulatba ringatott benniin- 
ket az egylet legutobbi kozgviilese is, 
Fenseges Ferenc Szalvâtor kirâlyi her- 
ceg jelenlete, az ott elhangzott magas 
szârnyalâsu szonoki remekmiivek,*)  de 
unnepi liangulat fog el mindannyiszor 
benniinket. valahânyszor e humanus 
intezmenyrol, s annak miikodeserol 
birt hozhatunk.

Ma arrol a nagyaranvu mozgalomrol 
emlekeziink meg, melvnek dr. Dollin
ger Gvula egyetemi tanâr volt a szer- 
vezo lelke s amely az onkentes beteg- 
âpclonok szâmât a folvo evben 1084 
urnovel szaporitotta.

A millios hadseregek koraban s 
a modern lofegyverek pusztito hatâsa 
mellett el lehetiink râ eleve kesziilve, 
bogy ha a hâboru reme rank szakad, 
mintegy 100.000 sebesiilt es 250.000 
âpolâsra szorulo beteg katonânk lesz. 
A hadszinter helyetol fiigg, hogv menv- 
nvi jut ebbbl Magyarorszagra, mennyi 
a monarchia rnasik allamara ; de elore 
is megâllapithato, hogv a sebesiiltek es 
betegek âpolâsâra a katonai beteg- 
âpolokon es a hivatâsos betegâpolo- 
ndkcn kiviil mintegy 7000 onkentes be- 
tegapolonore lesz sziiksegiink.

E sziikseglet ijeszto merve terem- 
tette meg az onkentes âpolonok tobor- 
zâsânak es vele a marcius elseien meg- 
kezdett tanfolyamoknak gondolatât. — 
44 videki korhâzban, 7 fovârosi korhâzi 
sebeszeti osztâlyon, a kolozsvâri es ket 
fovârosi egyetemi sebeszeti klinikan. 
osszesen 54 helven indult meg az ok- 
tatâs, melv a hat heti oktatâsi ido el- 
multâval a hazânak 1084 betegapolondt 
adott.

I ekintelyes a szam, onmaga beszel. 
Dicseri a szervezessel fâradozok iigves- 
seget, a vezetosâg agilitâsât, az orvo- 
sok bnzetlen munkăssâgât. Csak kote- 
lessegiinknek tesziink eleget. mikor a 
tanfclyamokat tarto orvosok neveit 
vârosonkent felsorolva e lap hasâbjain 
kozreadjuk.

Bain. Rona Dezso dr. igazg, foorvos, 
Domotor Kalman dr. osztalyos foorvos. 

Balassag.varmat. Dr. Bogdan Aladâr

*) Grof Szechenyi Miklos v. b. t. t. piis- 
pbk beszedet a măjus 31-i, bâro Hazai 
Samu v. b. t. t. honvedelmi miniszter be- 
szedjet junius 7-i szămunkban hoztuk.

igazg. foorvos. — Brasso. Dr. Brano- foorvos, dr. Foldes Jozsef korh. fo- 
watzky Gusztâv igazg. foorvos, dr. Je- orvos, dr. Mrâz Gallus segedorvos, dr. 
kelius Alfred foorvos. _________ _______  .
Dr. Dollinger Gyula m. kir. udv. tan.,1 helyettes. 
egyet. ny. r. tanâr, Holzwarth Jeno dr. 
egyet. m. tanâr, klinikai adiunktus, 
Dollinger Bela dr. egyet. tanârseged. 
az orthopedia vezetoie. Diet Laics dr., 
Elischer Erno dr., Halâsz Margit dr., 
Hentz Gyozo dr., Pauli Jozsef dr., Petz 
Aladâr dr., Rosier Frida dr., Matu-i 
sovszky Andrâs dr. miitonbvendekek. 
Borszekv Kârolv dr. egyet. rk. tanâr, 
Mutschenbacher Tivadar dr. egyet. 
tanârseged, dr. Hiittl Tivadar, Horto- 
bâgyi Bela dr., Tyovitv Nada dr. miito- 
orvosok. Dr. Imredv Bela igazgato- 
foorvos, dr. Lumniczer Jâzsef m. kir. 
udv. tanâcsos. korh. foorvos, dr. Walla 
Bela korli. foorvos. dr. Rapcsâk Lajos 
korh. intezo foorvos. dr. Botzenhardt 
Ferenc korh. foorvos, dr. Szollosy La
jos korli. R6ntgen-lab. vezeto foorvosa, 
Kehrling Kârolv dr., Kerekes Lâszlo dr. 
korhâzi alorvosok, Ibrânvi Alice âpolo- 
noi fonbkasszony es bâro Fiâth Mâria 
intezo nene. Dr. Hiiltl Hiimer egyet. m. 
tanâr, foorvos, dr. Keppich Jozsef miito- 
alorvos, dr. Giurgiu Jânos miito, dr. 
Kovâcs Jozsef miito, segedorvosok, 
dr. Lâszlo Beno m. kir. honved ezred- 
orvos, dr. Vârkonvi Harry miito seged
orvos. Dr. Polya Jeno egyet. m. tanâr. 
foorvos, dr. Vigvâzo Gyula alorvos, dr. 
Takacs Zoltan, dr. Spiegel Bela seged
orvosok. Dr. Winternitz Arnold egyet. 
m. tanâr, foorvos, dr. Skoff Tibor miito 
alorvos. dr. Schischa Lipot segedorvos. 
Dr. Kuzmik Pâl egyet. tanâr, foorvos, 
dr. Lobmayer Geza egyet. tanârseged, 
dr. Tothfalussy Imre miito oszt. alorvos, 
Spargnapane Theofil dr. cs. es kir. sor- 
hajoorvos. Dr. Manninger Vilmos egyet. 
m. tanâr, foorvos, dr. Borgyoski Mili- 

dr. Biro Erno korhâzi orvosok.
Henrik dr. egyet. m. tanâr, fo- 
dr. Benedict Henrik egyet. m. 
foorvos, dr. Molnâr Bela, dr. 
Jânos alorvos. dr. Jordân Vik-

Budapest. Schnurr Kârclv cs. es kir. segedorvos 
dr. Rottenberg Gyula 1. o. 

fotorzsorvos, dr. Klein Eberhard ezred- 
orvos, dr. Koninger Miklos. — Gyula. 
Dr. Chrapek Jeno miito korh. alorvos, 
dr. Kun Pal, dr. Bekes Dezso korh. fo- 
orvosok. mint eloadok es dr. Berkes 
Sandor korhâzi igazgato. — Hodmezd- 
vâsărhely. Dr. Genersich Antal igazg. 
foorvos, dr. Strantz Gvula foorvos, dr. 
Weisz Sandor alorvos, dr. Schlesinger 
Marcel alcrvos. — Ipolysdg. Dr. Ko
vats Sebestenv Endre korh. igazgato, 
dr. Wertheimer Erno. dr. 
Sandor, dr. Rozsa Zsigmond. 
văr. Dr. Szigeti 
igazg. foorvos, 
Glos Geza. dr. 
segedorvosck.
Gabor igazgato, 
egyet. ny. r. tanar, dr. Vidakovich Ka- 
mill egyet. m. tanar, dr. Krcsmerv Kâ- 
rolv tanârseged. — Komdrom. Dr. 
Lipscher Mor ig. foorvos, dr. Krauss 
Arthur, dr. Singer Dezso korh. orvosok.

K.orompai-vasgydr. Dr. Vadas Vil- 
mos vezetd foorvos. — Losoncz. Dr. 
Felegyhâzi Erno korh. igazg. foorvos, 
dr. Korbacska Arthur korh. alorvos. —■ 
Magyarovăr. Dr. Koch Bela igazg. fo
orvos, dr. Weisz Gyula korh. rendelo- 
orvos. — Mako. Dr. Uray Vilmos igazg. 
foorvos, dr. Molitorisz Kalman oszt. fo
orvos es dr. Bott Gâbor alorvos. -— 
Miskolcz. Dr. Kollner Kârolv igazg. 
foorvos, dr. Singer Henrik kir. tan., dr. 
Szollosy Moric, dr. Sassy Janos, dr. 
Konigsfeld Jeno, dr. Sugar Kâlmân, dr. 
Bcrnemissza Jozsef, dr. Gyenes Er
vin. dr. Schontag Lajos. dr. Blaszber- 
ger Gyozo, dr. Vajda Geza, dr. Szântho 
Bertalan, dr. Fiiresz Jeno, dr. Gliick 
Odon. — Munkdcs. Dr. Meisels Vilmos 
igazg. foorvos, dr. Schweiger Odon 
korh. Il-od orvos. — Nagybecskerek. 
Dr. Kleits Janos igazg. foorvos, dr. 
Steiner Gyula foorvos. dr. Bâthori 
Endre foorvos, dr. Fischer Regina es 
dr. Qillich Janos alcrvosok. — Nagy- 
kanizsa. Dr. Szekeres Jozsef igazg. 

foorvos, Beutel Maria irgaltnasrendi fo- 
nokno. — Nagykikinda. Dr. Stefan 
Kristof igazg. foorvos, dr. Roth Pal fo-l 
orvos. — Nagyszollos. Dr. Nagy Kâl
mân igazg. foorvos. — Nagyszombat.\ 
Dr. Nagy Pâl igazg. foorvos. — Aag.v-| 
vdrad. Dr. Frater Imre igazg. 
orvos. dr. Revesz Vilmos, 
Dezso. dr. Verzâr Istvân. 
Bela, dr. Waldmann Bela. 
Dr. Babo Tivadar igazg. foorvos. 
Stubenvoll Ferenc dr. Fratrics Kâlmânl 
dr. Baczoni Albert, dr. Eotvos Jeno. — 
Nyiregyhăza. Dr. Kallav Rudolf igazg 
foorvos, dr. Klekner Kârolv foorvos, dr 
Konthv Gvula vârosi orvosfonok, dr 
Lorencz Gyula foorvos, dr. Spânvi Ge] 
za gyak. orvos. dr. Schon Gvula ezred 
orvos. — Pozsony. Dr. Bakav Lajo| 
egyet. m. tanâr. a korhâz seb. oszt. fol 
orvosa, dr. Sajgho Gyozo I. tanârl

Himmler 
- Kapos- 

Gvula Sandor korli. 
dr. Preusz Jeno, dr. 
Vecsev La i os korh. 

Kolozsvăr. Dr. Engel 
dr. Makara Lajos

voj, 
Alapv 
orvos, 
tanâr, 
Hesser
tor, dr. Rottmann Dezso, dr. Somogyi 
Sândor segedorvos. — Deva. Dr. Motz 

; Miklos igazg. foorvos, dr. Mende Mano 
korh. mâsodorvos, dr. Kozma Peter 
Jozsef korhâzi segedorvos. — Debre- 
czen. Dr. Kenezy Gyula m. kir. udv. 
tanâcscs, igazgato tanâr. dr. Csikos 
Sândor korh. foorvos. dr. Langfelder 
Arthur cs. es kir- torzsorvos. dr. Șzâsz 
Adolf es dr. Berenyi Istvan. — Ersek- 
ujvâr. Dr. Hiickl Erno igazg. foorvos, 
dr. Nesztlinger Miklos ny. vârosi orvos. 
dr. Herveth Miklos ny. v. orvos. dr. 
Bartha Leo, dr. Weisz K. — Eger. 
Steszel Sândor perjei, korh. igazgato, 
dr. Horvâth Geza korh. foorvos. dr. 
Glosz Kâlmân vârosi foorvos, dr. Hor
vâth Gezâne orvosno. — Esztergom. 
Dr. Gbnczv Bela igazg. foorvos, dr. 
Berenyi Zsigmond vârosi orvos. dr. 
Hamza Jozsef korh. segedorvos, dr. 
Huszâr Gyula jârâsi orvos, dr. Vândor 
Odon korh. alorvos. — Gybngyds. Dr. 
Frindt Jozsef igazg. foorvos, dr. Kort- ___ ______ _____  ______
sâk Rezso, dr. Qvulai Lâszlo, dr. Mol-lseged, dr. Sebestyen Gyula II. tanar 
nâr Soma, dr. Weiss Miksa osztâly-' seged. dr. Olle Imre int. orvos, dr. Do

I orvosok. — Gyor. Dr. Petz Lajos igazg. I bids Imre Il-od orvos. — Salgotarjdn

fo-
dr. Bozokv 
dr. Konrad
— Nyitra 

dr



Dr. Kovacs Jozsef foorvos, dr. Erdody 
Kâlmân jârâsorvos, dr. Makay Janos, 
dr. Sobanyi Pal foorvos, dr. Takacs 
Adolf vez. orvos. — Sătoraljauihely. 
Dr. Chudovszkv Meric igaz. foorvos, 
dr. Seliga Mihalv. dr. Prilioda Lâszlo 
alorvcsok. — Segesvar. Dr. Leonhardt 
Jânos korhâzi tb. foorvos, dr. V. 
Steinburg Felix megvei foorvos, dr. 
Hass Otto, dr. Leonhardt Gyula, dr. 
Miiller Kernel, dr. Katona Janos, dr. 
Roth Hermann korhâzi orvosok. dr. 
Hetzel Frigves gvak. orvos. — Selmec- 
bdnya. Dr. Vertesi Toth Imre bânva- 
keriileti igazg. foorvos, dr. Kapp E. Ja- 
kab vârosi foorvos. Szatmdrnemeti. Dr. 
Kolcsey Ferenc igazg. foorvos, dr. Liiko 
Bela korh. segedorvos. — Szeged. Dr. 
Illes Imre cs. kir. torzsorvos; dr. Mann 
Jakab bâbakepezdei igazgato nagvobb 
muteteket mutatptt be. — Szepesszom- 
bat. Dr. Szâsz Âgoston igazg. foorvos, 
dr. Gattinger Lâszlo korh. orvos. — 
Szolnok. Dr. Papp Gabor igazg. fo
orvos, dr. Csepay La.ios korh. orvos. 
dr. Tamâsv Bâlint segedorvos, dr. Kiss 
Antal es dr. Kohn Ignâc segedorvosok.
— Temesvdr. Dr. Tauffer Jeno Feher- 
kereszt egyl. noi gvogvintezetenek 
igazg. foorvosa. dr. Lichtscheindl Geza 
igazg. foorvos, De Viotte Miksa korh. 
segedtiszt, dr. Kâldi Dezso korh. al- 
orvos, dr. Aszcd Ferenc es Glaszer 
Emanuel vâr. kozkorh. segedorvosok.
— Trencsen. Dr. Martinv Kâlmân fo
orvos. df. Politzer Hugo, dr. Farkas 
Kârolv, dr. Ursu Simon alorvos. — 
Ujvidek. Dr. Schossberger Sân'dor 
igazg. foorvos, dr. Brezsovszkv Nân- 
dor foorvos. — Ujpest. Dr. Sândor Ist
van igazg. foorvos, dr. Jozsa Erno, dr. 
Klucka Gyor^v alorvosok. — Ungvdr. 
Dr. Novak Endre igazg. foorvos, dr. 
Hackel Sândor, dr. Râcz Hermann 
Lajos foorvosok, dr. Lendvay tanâr- 
seged. dr. Szoke Andor, dr. Block Hen
rik korh. alorvos, dr. Friedlieber fo- 
torzsorvos. — Veszprem. Dr. Csolnokv 
Ferenc igazg. foorvos. dr. Pillitz Pal, 
dr. Sândorfi Miksa megyei tb. foorvos, 
dr. Cseresnves Jozsef gvermekmen- 
helyi igazg. foorvos, dr. Mesterhâzvl 
Istvân m. kir. ezredorvos. dr. Rethy 
Ede tart. m. kir. torzsorvos. — Zsom- 
bolya. Dr. Strosz igazg. foorvos, dr. 
Diel Kârolv foorvos, dr. Marschang 
Aladâr alorvos.

ELOFIZETESl FELH1VÂS
A ,, KUIiigy — HadUgy“ hetilap, megje- I 

lenik minden vasarnapon, 12—16 lapoldal terje- 
delemben, friss, erdekes fartalommal, miiveszies 
fejlecekkel, elsdrendii rajzokkal, iddnkent kepekke).

Szerkeszti: piskărkosi Szilăgyi Lajos 
dr., cs. es kir. kamarâs, a vezerkarnâl beosztva 
volt nyug. szazados.

Elofizetesi ara : egesz evre : 16 korona. Egyes 
szâm ara 30 filler. Budapesten a fobb utcakon 
es tereken az âsszes dohânytozsdekben es az Csszes 
Konyvkereskedesekben kaphato. Videken a do- 
hanyktilonlegessegi tâzsdek es a pălyaudvarokon 
az Altalanos beszerzesi r. t arusitjak.

Szerkesztoseg es kiadohivatal: Budapest, Vlll., 
Nepszinhâz-utca 16. szăm, hova a lap szellemi es 
anyagi reszet illeto minden kozletneny kiildendo 

Budapest, 1914. mâjus ho.
A „KtilUgy — Hadflgy" kiaddhivatala.

Uj allasok bettiltese a Jiadhirdsag oknal.
A k atonal es honved bunvâdi perrend- 

tartâs julius eteejen eletbelep. Ez a kor- 
szakaflkoto esemeny kinevezeseket es mas 
szemel'yi vâltozâsokat tett sziiksegesse a 
hadbiroi karban. A cs. es kir. hadsereg had- 
birdi karâban vâratlanul nagyarânyu volt 
az eloleptetes, mig a magyar honvedseg- 
nel a vârakozâson atol maradt. A kozos- 
hadseregben kineveztek: 14 szâzados-had- 
birot ornagy hadbirovâ, 24 fohadnagy-had- 
birot szâzados-hadbirovâ es 56 hadbiroje- 
lotet fohadnagy-hadbirova. A m. kir. hon- 
vedsegnel mindossze 2 szâzados-hadtiro 
lett ornagy-hadbiro es 3 hadbirojelolt kap- 
ta meg a fohadruagy-hadbiroi rendfokozatot.

A fobb uj szolgălati âllâsok betoltese a 
kdvetkezokepen tortent:

A legfobb katonai torveny
szek vezeto tanâcselnoke: Ent- 
remont Ede tâbornok-fohadbiro.

A legfobb katonai torveny
szek) ta n âcls e 1 no k ei: Zelfclr Bohu- 
mffl, Fuchsig LâszHo es Finkel Kâroly tâ
bornok hadbirok.

A legfobb' katonai torveny
szek tanâcsosai: Seidl Qydzo, Dr. 
Koske Emil, mlâjai Mâjay Bela, Lukasch 
Hugo, Neubauer Ferenc, Pessina Istvân, 
Cech Jânos. Bonblik Jânos, Sithof A'iajos, 
ns. Zetl Bela, Bilgeri Frigyes, Poch Agost, 
Streubel Robert, brunhauseni Weiss Lipdt, 
Kdbercz Kârolv, Bucar Jozsef, Vencelides 
Kâroly, Polacek Albert. Krebs Rezso, Woz- 
makowsziki Antal ezredes hadbirok.

Katonai vezeriigyesz: Zappe 
Kâroly tâbornok hadlbiro.

Katonai vezeriigyesz helyet- 
tesek: Czap Agost tâbornok hadbiro, 
Rotter Justin, Fattinger Kâroly es Klee- 
mann Ferenc afezredes hadbiirok.

Birosâg vezetok ahadosztâly 
birosâgoknâl: Krakko: Fiala Sza- 
niszlo ornagy hadbiro; Olmiitz: br. jovag 
Janta Ferenc alezredes hadbiro: Wien: Dr. 
Kwokal Henrik alezredes hadbiro; Brunn: 
Vesely Ferenc alieznedies hadbiro; Grâc: 
Mutslechner Alfred ornagy hadbiro; 
Trieszt: Maly Ottokar ornagyhadbiro; Bu
dapest: Papp Jeno alezredes hadbiro; Po- 
zsiony: Hafner Jozsef aiiezred. hadbiro; Ko- 
miârom.: Vondraoek Joâchim ornagy hadlbi
ro; Kassa: Barots Bohumil ornagy hadbi
ro; Miskolcz: Peter Gottlieb ornagy had
biro; Temesvâr: Cejka Jozsef ornagy hadl- 
biro; Nagyvârad : Nfckl Robert ornagy 
hadblird; Prâga: Millata Vencel alezredes 
hadbiro; Pilsen: Dr. Synek Vencel ornagy 
hadbiro; Josefstad't: Tischer Jânos ornagy 
hadbiro; Theresienstadt: Doubravszky 
Henrik ornagy hadbiro; Przemysl: Sey- 
fried Kamil ornagy hadbiro; Jaroslau: 
Borth Rezso ornagy hadbiiro; Lemberg:
Wolf Jeino ornagy hadbiro; Stanistou: Za- vârad: Wieland Alladâr fohadnagy-hadbhc 
chariasiewicz Tâde ornagy hadbiro; Nagy- Kassa: Hudak Bela fohadnagyc.c?

szeben: Heidrich Alfona ornagy hadbiro; 
Koliozsvâr: Drogsler Jânos ornagy hadbiro; 
Zagreb: Pekârek Antal ornagyhadbiro;Osi- 
jek: dr. Marsik Mano ornagy hadbiro; 
Linz: Korbl Kâroly ornagy hadbiro; Inns
bruck: Mayer Ferenc ornagy hadlbiro; 
Trfeszt: Kraft Jânos ornagy hadbiro; Sa
rajevo :Dr. Hotzek Kâroly alezredes had
biro; Mostar: Hermann Erik ornagy had
biro; Cattaro: Dr. Alllinger Vftibald ornagy 
hadbiro.

Vezeto katonai ii g y e s z e k a 
hadtestparncsnoksâgok mellett, a hadtes- 
tek sorszâma szerint: 1. Czaplinski Jânos 
alezredes hadbiro; 2. Brosig Arthur al'ez- 
redes hadbiro, 3. lovag Scheuer Agost aL 
ezredles hadbiro; 4. Dr. Hofer Ignâc atez- 
redes hadbiro; 5. Wcsmek Jânos alezredes 
■hadbiro; 6. Paulus Kâroly alezredes had
biro; 7. Porschinsky Adolf aillezredes had'- 
biro; 8. Wrany Otto alezredes hadbiro; 9. 
Jilek Kâroly alezredes hadbiro; 10. Dr. 
Vorlicek Vencell alezredes hadbiro; 11. 
Sternat Tivadar alezredes hadlbiro; 12. 
Knobloch Jânos alezredes hadbiro; 13. Dr. 
Korejzl Jaroszllâv alezredes hadbiro; 14. 
Dr. Panek Ferenc alezredes hadbiro; 15. 
Dr. Bartos Emil alteziredes hadbiro; 16. 
Plzâk Jozsef alezredes hadbiro.

A m. kir. honvedsegnel’ a legfelso 
honved torvenyszek vezeto 
tanâcselnoke: Gero Gyula tâbornok 
hadbiro.

T anâcsosok a legfelsohonved 
torvenyszek n c 1: Morvay Bela, Ju- 
ristowski Miklos ezredes hadbirâk, Hets 
Bela, Tukâcs Sândor, Dr. mesterhâzi Nagy 
Lâszlo alezredes hadbirâk.

Kisegito tanâcsosok: Dr. Acziei 
Bela, Szep Sândor alezredes hadbirâk.

A legfelso honved torveny
szek titkâra: Kelgyâri Csâszâr Vik
tor ornagy hadbiro.

Honved koronaiigyesz: Toth 
Istvân ezredles hadbiro.

Honved k 0 r 0 n a ii gye s z h e li y e t- 
t e s: d'r. Zandegiacomo Marzer Kâlmân al
ezredes hadbiro.

Maso di k honved koronia- 
iigyesz helyettes: Molnâr Aladâr 
ornagy hadbiro.

Honved f6parancsnoksâgi 
iigyesz: Dr. Pridafka Jozsef alezredes 
hadbiro.

A magyar korona orszâgaihoz 
t a r t 0 z 6 c șe nd 6 rse g f e 1 ii g y e 1 6- 
jenek iigyesze: Erdelyi Sândor or
nagy hadbiro.

Birosâg vezetok: a honlvedl had- 
osztâlybirosâgoknâl. Budapest; Rudloff 
Odon ornagy hadbiro; Szeged: Szerdahelyi 
Lâszto atezredles hadbiro; Kassa: Dr. Uj- 
vâry Geza ornagy hadbiro; Pozsony: Dr. 
Dahnaii Geza ornagy hadbiro; Kolozsvâr: 
Szabo Sândor ailezredes hadlbiro; Zagreb: 
Walltersthali Walter Arthur ornagy had- 
tliiro.

Bi r 6 s â g v e z e t 6 k a magyar k i r. 
honved d a n d â r b i r 6 s â g o k n âll:

Budapest: dr. chizsnei Cherven Lâszlo 
szâzadlos hadbiro; Pecs: dr. Littomericzky 
Nândior fohadnagy-hadbiro; Szeged: Csi- 
szer Kâroîy szâzados-hadlbiro; Lugos: dr. 
Kohegyi Andor szazados-hadbiro; Nagy- 



Szatmârnemeti; Horvath Oliver szazadios- 
hadbiro; Pozsony: bobai Qydrffy Lâszlo 
szâzados-hadbiro; Nyitra: dr. tahvâri Tahy 
Pâl szâzados-hadbiro; Veszprem: Juhâsz 
Istvan szâzados-hadbiro; Kolozsvâr: Szath- 
mâry Pâl szâzados-hadbiro; Nagyszeben: 
dr. Porkolâb Jânos fohadnagy-hadbiro; 
Zâgrâb: Metarovic Milivoj szâzados-had
biro.

Honved ii g y e s z e k akeruleti 
parancsnokok melliett. Az I-nel: 
dr. TeJfbisz Imre ornagy hadbrio; 
II-nâl: decsi Borbely Tibor szâzados-had
biro: IlI-nâl: szentkirâlyszabadjai Kazsa 
Lâszdo szâzados-hadbiro; IV-nel: dr. Sza
bo Gyorgy szâzados-hadbiro; V-nel: dr. 
abrudbânyai Nagy Geza szâzados-hadbiro; 
Vl-nâl: dr. Sârpy Istvân szâzados-had’biro.

Honved hadosztâly birosâ- 
g o k n â 1 honved ii g y e sz e k. A 
41-ikniel dr. Pillitz Antal szâzados had- 
biro: a 20-nâl toti Apâthy Jeno szâzia- 
dos-hadbiro; a 11. honved lovas hadosz- 
tâlyniâl: Mânya Mârton szâzados-hadbiro.

Az uj szervezet szerint 31 cs. es kir. ko- 
zbs hadosztâly birosâg, 64 dandâr birosâg, 
1 tengernagyi birosâg, 2 matrdzkari biro
sâg, 10 cs. kir. Landwehr hadosztâly Wro- 
sâg, 16 cs, kir. Landwehr dandâr birosâg, 
6 m. kir. honved hadosztâTy birosâg es 14 
m. kir. honved dandâr birosâg, 1 legfobb 
katonai es 1 legfobb honved tdrvenyszek 
alakult.

A budapesti foiskolâk, Budapest es kor- 
nyeke polgâri egyesiiletei es a budafok- 
monori polgâri iskol’âfc katonai lovesztan- 
foiyatna folyo evi junius ho 7-en tartottâk 
versenyloveszietiiket a nagytetenyi katonai 
lovoteren. A versenyen nem csupân az 
egyesii'îetek tagjai, hanem a loveszet irânt 
erdekl'odo nagy kozdnseg is szep szâmmal 
je'lent meg. A versenynek sikere kiilonosen 
Pogâny Qeza m. kir. honved szâzadosnak 
koszonheto, ki szakavatottsâgâva! es nagy 
iigybuzigalmâval kuionos elismeresre rneltd 
munkât vegzett. A mintaszeriien rendezett 
verseny gyors lebonyolitâsâban tevekeny 
reszt vettek az egyes tanfolyamokat veze- 
to tisztelk is, kik koziil Sziits Ervin honved 
szâzados, Schwarz Jeno honved fohadnagy 
es Âts Zol'tân honvedtiizer fohadnagy nagy 
buzgaiommal dolgoztak. A versenyzok szâ- 
ma a kovetkezokepen oszlbtt meg: A fois- 
kolâkbdl 28. A polgâri egyesuletekbol 94. 
A polgâri i'skolâkbdl 18 ifju. A dsszes ver
senyzok szâma tehât 140 volt. Fejenkent 
2 prob’âlovest es a versenyre szămito 5 lo- 
vest tettek es iriinddssze 980 toltenyt tii- 
zel'tek el. A versenyceltâWa 5 korre volt 
beosztva, a legnagycbb kor âtmeroje 160 
cm. vollt. Eloszdr a taliâlaitok, azutân a ko- 
ro’k szâmitottak. A dijaknak ugyszdlvân fe
le a honvedelmi miinisziter âl'tal kiutalvâ- 
nyozot't osszegbol keriilt ki, mig a tobbii

dijakat az egyes lovesztanfolyamok ajân- 
fottâk tel. Eredmeny a kdvetkezid:

I. Polgâri egyesiileteknel. 1. Stipâk Ja- 
kab MÂV, 5 talâ’lat 21 korrel, nyerte a hon
vedelmi rn.iniszter dijât, egy arany orât es 
eziist ermet. Dijat es eziist ermet nyertek 
meg: 2. Bode Kâroly BPLE 5 tal. 20 kor.
3. Weisz Nândor BPLE 5 tal. 20 kor. 4. Ne
meth Jânos MÂV. 5 tal. 20 kor. 5. Orgels- 
berger Gyula MÂV. 5. tal. 19 kor es meg 
35-en. Bronz ermet nyert 20 lovo.

II. Felsdbb iskolai lovesztanfolyamok: 
Ddljat es eziist ermet nyertek: 1. 
Hollo Mihâly BEAC 5 tal. 22 kor. 2. Rad- 
limszky Erno BEAC 5 tal. 20 kor. 3. Bojtâr 
Istvân 5 tal. 19 kor. 4. Szekeres Andor 
MAFC 5 tal. 18 kor. Dijat es bronz ermet 
nyertek: 5. Landesz Gyula MAFC 5 tal. 16 
kor. 6. Lengyel Mârton MAFC 5 tal. 14 
kor. 7. Toth Bela MAFC 4 tal. 12 kor. 8. 
Fell Kâroly MAFC 4 tal. 12 kor. Bronz er
met nyertek: 9. Szentpeteri Beta BEAC 4 
tal. 12 kor. 10. Tervey Kâlmân BEAC 4 tal. 
12 kor.

III. Budafok—mo,nori polgâri lilskolâk 
Ldvesztanfo'liyamai. Dijat es eziist ermet 
nyertek: 1. Hauer Dezsd B 5 tal. 16 kor.
2. Vereb Kâroly M 4 tal. 16 kor. Dijat es 
bronz? ermet nyertek: 3. Van-Beck Jânos 
B 4 tal. 15 kor. 4. Beretzky Imre M 4 tak 
12 kor. 5. Weinwurm Dezso B 4 tal. 12 kor. 
6. Bondy Allajos B 4 tal. 11 kor. Dijakat 
nyertek meg oten. A loveszet befejezese 
utân a dijak kiosztâsâhoz gyiilekeztek az 
ifjak es a kozdnseg. Dr. Nagy Ferenc ,bu- 
dafoki polgâri iskollai tanâr magas szinvo- 
nallon âllio beszedet intezett Pogâny szâ- 
zadoshoz, megkdszdnve neki azt a fâradt- 
sâgot, mellyel az ifjusâgban a loveszet 
irânti kiedvet folebresztette. Majd1 az ifju- 
sâgot tovâbbi szorgalmas munkâra buzdi- 
totta. Pogâny szâzados roviden megko- 
szdnte a hozzâ 'intezett szavakat es az ifja- 
kat figyelmeztette arra, sohasem feledjek 
el azt, hogy a hazât vedeni itt tanulltâk elo- 
szor.

Az onkentes tanitok osszpontositâsa.
Orszâgos erdekke vâlt, hogy az egy- 

evi onkentes tanitokat az ifjusâg testi ne- 
yelesere kikepezzek. A m. kir, honvedseg- 
nel mâr a mult evten is tortentek ily irâ- 
nyu elokeszitesek, melyek az iden is 
megismetlodniek es az uj vederdtorveny 
folytân a jdvdben is fennmaradnak.

E celbol az egyevi onkentes tanitokat 
a folyo ev julius havâban Pecsen, Iglon, 
Marosvâsârhelyen es Lugoson osszpon- 
tositjâk, mert ezekben a helydrsegekben 
a cel eleresere sziikseges osszes kellekek 
rendelkezesre âllanak. Pecsen az 1, 6, 13, 
17, 18, 19, 20, 29, 30, 31. — Iglon a 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16. — Lugoson a 2, 3,
4, 5, 7, 8, 32. — es Marosvâsârhelyen a
21, 22, 23. es 24. honved gyalogezredek
e. e. onkentes tanitoit egyesitik.

A kikepzes vezetesevel mindeniitt 1—1 
szâzadost biznak meg es segedoktatdkul 
koriilbeliil 5—5 alantos tisztet es 1—1 or- 
vost osztanak be hozzâ.

A kikepzes elmeleti es gyakorlati. Az 
elmeleti kikepzes az orvosi es testneve- 
lesi ismeretekre, mig a gyakorlati kikep
zes a torna, svedtorna, athletika, sport 
es tiizoltâs âgazataira terjed ki.

A kikepzesben — a gazdâszati tiszti 
iskolâba vezenyeltek kivetelevel — az

i dsszes e. e. onkentes tanitok resztvesz- 
nek. —

A m. kir. honved Ludovika Akademîa 
1914 junius 15, 16, 18, 19. es 21-en d. u. 
az ir.tezet sportte’epen (Orczy-kert) atle- 
tikai-, uszo- es tornaversenyt rendez.

A versenyidd beosztăsa.
Junius ho 15-, 16-, 18. es 19-en dâlieldtt 

7—11 orâig es delutân 3—6 orâig verseny. 
Junius ho 21-en delutân 3 orâtoi tornaiin- 
nepely. A tornaiinnepely sorrendje: 1. Fel- 
vonulâs. 2. Sziabadgyakorlat bottal zenere. 
3. Csapattorna. 4. Gulia. 5. Tornâzâs 3 kor- 

i lâton es nyujton ruganydeszkâval. 6. Gula. 
’ 7. Torna ugroasztaton es szertorna. 8. Gulia. 
9. Atletika: 100 m. sikfutâs ddntdfutama ju- 
nionok es seniorok szâmâra; gerelyvetes;

■ 110 m. gâtfutâs ddntofutama; diszkoszve- 
i tes; stafe'ta-futâs 3X100 meter; szurony- 
viVâ'S; magas- esetleg rud'ugrâs; gdmbUio- 
veszet. 10. Elvonulâs. 11. Football. 12. Lo- 
vaglâs es caroussell; ugratâs; volfesâlâs; 
jeu de barre. 13. Dijkioszitâs. Setahangver- 
seny a tiszti kertben.

Ifjusâgi ldvesziinnepely.
Fenyesen sikeriilt dijloveszettel zârta le 

idei tanfolyamât a szamosujvâri âll. fo- 
gymn. VIL es Vili, csztâlyu novendekei- 
bol alakult ifjusâgi ldvesztanfolyam. A 
tanfolyam vezetoje Thdry 32. h. gy. ez- 
redbeli fohadnagy volt. Az unnep jun. 
7-en delutân folyt le szepszâmu kozdn
seg e,s a he'lyben âltomăsozd 9. hon
ved huszârezred II. osztâlyânak tisztikara 
jelenleteben a szamosujvâri h. huszâr osz- 
tâl*y  elemi ldterein. Az elert meglepo 
eredmenyek egyreszt az oktato-tiszt buz- 
galmât, mâsreszt az ifjusâgnak az iigy 
irânti lelkesedeset dicserik. Elso lett: 
Szongott Jânos, ki a honvedelmi minisz- 
ter eziistermet s a szamosujvâri h. hu
szâr tisztikar tiszteletdijât kapta. Dijat 
adtek, i'llletve adbmânyokkal iaz un
nep sikerehez hozzâjârultak: gr. Bethlen 
Balâzs, Szolnok-Doboka vârmegye fo- 
ispânja, Hosszu Văzul szamosujvâri gor. 
kath. piispdk, Szamosujvâr vâros kozon- 
sege es a szamos"jvâri vadâsztârsasâg. 
A szep dijakat Domotor Jânos âll. fo- 
gymn. igazg. oszltotta ikt lelkes beszed ki- 
sereteben. Utâna Thdry fohadnagy ko- 
szonte meg az ifjusâgnak fâradhatatlan 
szorgalimât, mire az iinnep a jelenvolt elo- 
kelosegek eltetesevel veget ert.

Ifjusâgi Ibveszverseny Udvarhely- 
megyeben.

Az udvarhelymegyei Homorodszentpâl 
kozseg ifjusâgi lovesz-csapata f. ho 7-ikem 
tartott evzârd loveszversenyet a kozseg 
kdzlege'ojen epitett loteren, Bievel Kâ
roly honvedhadnagy vezetesevel. A videk 
intelligenciâja lelkes erdeklodessel sereg- 
fett ossze a versenyre, amelven 40 ifju 
vett reszt. Ugron Jânos foispân kepvise- 
leteben Szabady Tivadar fdszolgabiro 
nyujtotta ât az ermeket es okleveleket 
Bievel hadnagynak, aki a kozdnseg eljen- 
zese kdziben osztotta ki azokat a verseny 
gyozteseinek. Majd Qâl Imre, a vârme- 
gyei loveszbizottsâg eldadoja ismertette 
az iinnepseg jelentoseget, tovâbbi kitar- 
tâsra buzditva az ifjusâgot. Erdekes adata 
a verseny eredmenyeinek, hogy a legjobb 
talâlati hânyad 40% es a leggyengebb 
17%.



Repiilogepgyâr Magyarorszâgon.
A „Magyar Lloyd Repiilogep es Motor- 

gyâr Reszvenytiârsasâg Budapest—Aszod“ 
gepgyâra elkesziilt Aszodon. A târsasâg tu- 
lajdonkepen a leipzig—•lindemthali „Deut
sche F.liugzeigswerke“ egyik alapitasa. Az 
aszddi gyâr munkâsai es mernokei nagy- 
reszt Ncmetcrszâgbol jonnek. Igazgatoja 
Bier vo't fohactaagy, a nagyhirii katonai 
pilota llesz.

Uj rekord a drdttalan tâviron.
Parisbdl jelentilk, hogy a drottalan tâv- 

iro tdrteneteben paratian rekordot sikeriilt 
elerni. Ez a tâvolsâg, amelyen a szikratâv- 
iratot tiszitân fol lehetett fogni, 100 kilo
meter volt. A Compagnie Generate de 
Radiotellegraphie adta lie a telegrammot 
Pari'Slban es a bovesi âil-omâs vette fel, a 
me’ly 103 kilometer tâvolsâgra van Pâ- 
ristol.

Tăvolsâgmero a geppuskâs osztagoknak.
A honvedelmi miniszter a gyalogsâgi es 

lovassâgi geppuskâs-osztagok, valamint a 
kerekpâros szâzadok geppuskâs osztagai 
szâmăra a „12. M. 63 cm. alappal, tâvol- 
sagmero‘‘ elnevezesii kesziileket rend- 
szeresitette.

Az uj tăvolsâgmero legnagyobb elonye, 
hogy ha'sznâlata kozben alapvonalat ki- 
mernii nem sziikseges, ugy mint a Roksan- 
dic-tâvmerovel. Az alapvonal magan a 
kesziillieken van es 63 cm hosszu. 400 le- 
pestol 10,000 llepeisig Dehet rajta mierni. Az 
elkeriilhetetlen hiba 500 liepesnel 1.5 lepes, 
2500 lepesnel 32.5 lepes. A kesziilek szer- 
kezetie olyan, hogy lâtomezeje minden 100 
lepes tâvoisâgnâl hat lepessel megszukiil; 
ugy, hogy a tâvolsâg megâllapitâsâvai 
egyiitit a celtârgy szelessege is konnyen 
megâllaipiithato.

Nemessegadomânyozâs.
0 Fel'sege a magyar nemsesege't dijmen- 

tesen adomânyozta Kolarevic Istvan nyu- 
gailmazott vederornagynak es torvenyes 
utodâinak.

Kitiintetes.
0 Felisege a Ferenc Jozsef-rend lovag- 

keresztjet adomânyozta dr. Giithner Ivan 
mitrovicai hatârrendorsegi kapiitânynak, a 
katonai erdekek hathat os tâ- 
mogatâsa âltal szerzett erdemei elis- 
mereseiil.

A nagy vezerkari utazâs.
A Kiiliigy—Hadiigy f. ho 7-iki szâmâ’ban 

hirt ad arrol, hogy folyo evben a nagy ve- 
2t>rkari utazâs a Dunântul tortenik, f. ho 
8-ân kezdodik es 18-ân vegzodik. A gya- 
korlatvezetoseg Hotzendorfi bâro Conrâd 
Ferenc gyalogsâgi tâbornok hadsereg ve- 
zerkari fonokkel az elen f. ho 9. eta Nagy- 
kandzsdiH tartozkodik; ugyanitt van az 
egyiiik fel hadseregparancsmoksâgânak fo- 
hadiszâliâsa is. Sztokattanul erdekes es 
mozgalmas kepe van a videki vârosnak. Az 
srdeklbdes kozpontjâban a hadsereg ve
zerkari fonok ■szemelye âll. Conrâd bâro a 
polgârmesterhez intezett âtiratâban min- 
dennemii fogadtatâs es iinnepelltetes eloi ki- 
tert. A vezerkari fonokon kiviil Nagykani- 
zsân tartozlkodnak: Pfeffer, Kanâk vezer- 
ornagyok, Pork ezredes, v. Sendler, Purt
scher alezredesek, Butterweck, Kundmann, 
Kliuzacek ornagyok es szâmos vezerkari 
fotiszt. Egyes napilapok hiradâsai, melyek 
szerint a vezerkar Nagykanizsân a folyo 
eVi kiralygyakorlatok tervet kesziti elo, 
tâvedes, mert ez a tanulmânyut kizârolag 
a szokâsos evi nagyvezerkari utazâs.

A budapesti honved keriileti tiszti-iskola 
utazâsai.

A budapesti honved keriileti tiszti-is- 
kolla ezidei utazâsai hârom csoportban 
tortennek. Az elso, A) csoport Deiszter 
Kârcly alezredes vezetesevel indul, 10 
haligatobol es ot fo legenysegbol all es a 
kovetkezo utvonalat jârja be: Budapest— 
Dobsina—Popradf e'llka—T âtra korvonaiai 
—Csorbato — Csorbato-tengerszem — Fe- 

nyohâza"—Ârvavâralja es vissza—Fenyo- 
hâzia—Korytmca es vissza1—Fenyohaza— 
Pozsony—Pozsony kdrnyeke es vissza— 
Pozsony* — St-Wolfgang — St-Wolifgang— 
Schafberg es vissza: St-Wolfgang—Salz
burg—Budapest. A mâsodlik, B) csoport
Bdka Ivan szâzados vezetesevel utazik, 
10 haligatobol es ot fo legeinysiegbdll â'1’11 es 
a kovetkezo vonalon halad: Budapest— 
Hierkullesfurdd—Orșova1—Zimiony — Karlo- 
vac—Pliitvicai tavak—Zeng—Fiumie—St-
Maggiore — Fiumie — T riest — Wocheiip— 
Wocheliini 
harmadik, 
Hoffmann 
saga alialtit, kiiienc halllgatdval 
legenyseggel utazik a Budapest—Brasso— 
Predeal—Brasso2—Barcarozsnyo—Brasso 

—Tusnâd1—Brasso—Vajdahunyad—Piski— 
Szeged—Flume — Castelnuovo—Cattaro— 
Zelenika—Gravosa—Gravosa kornyeke — 
Budapest utvcnalon. Mindhârom csoport 
junius ho 15-tol junius ho 26-ig lesz tâvol. 

tavak — Budapest. Vegiil' a 
C) csoport sziâszkabdnyai’ 

Geza szâzados parancsnok- 
es ot fo-

Sok
hogy 
h o z, 
melyeket sajât koltsegen kell vegrehajta- 
ni. Sok esetben pedig az a teves felfogâs 
nyilvânul, hogy sport es egyeb iinnepse- 
gek alkalmâbol a menetlevelek akkor is 
kiâllithatok, ha a viteldijat nem a kincstâr 
fedezi. Mindket felfogâs teves, mert a ka- 
tonadijszabâs, melynek a vasutigazgato- 
sâgokkal kotott szerzodes jellege van, vi- 
lâgcsan megmondja, hogy menetlevelek 
csak oly szemelyek reszere âllithatok ki, 
akiknek utazâsi kdltsegeit a kincstâr vi
sed; tovâbbâ — de csak kivetelesen — 
kihallgatâsck es szolgâlati bemutatkozâ- 

dragonyost, a tiizersegtdl 1 tijzmestert, 2 sck celjâbdl sajât koltsegen vegrehajtan- 
tizedest, 4 lovegirânyzot es 7 tiizert. A tob-' do szolgâlati utazâsoknâl, valamint sajât 
bi csapatnemektol: 2 utâszt, 1 egeszseg-i koltsegen torteno âthelyezeseknel. Minden

Legenysegi pilotâk.
A fetâlMtando repuloezred szervezese 

sziiksegesse teszi legenysegi pilotâk magy- 
szâmu beosztâsât. Az aviatikai szolgâlatra 
valo kikepzesre a kovetkezo elosztâs sze
rint tortentek a behivâsok: A gyalogsâg- 
tol: 2 fegyvermester, 1 ormester, 1 sza- 
kaszvezeto, 4 tizedes, 1 egyevi onkentes, 
6 orvezeto, 2 jârorvezeto es 44 gyalogos. 
A liovassiâgtdl behivtak: 1 tizedest es 2, 
(irQornn.vAQf o fiivoreporinl 1 tii7mpe£prf 9 ! 

tizedest, 4 lovegirânyzot es 7 tiizert. A tob- J do szolgâlati utazâsoknâl’ valamint sajât

iigyi tizedest es a leghajoosztâly 2 orveze- 
tojet, 1 gyalogosăt. A fegenysegi pilotais- 
kola Fiischamenidben van. A tanifdDyam kezi- 
dodott jun. 11-ene start szeptember 30-ig. 
Parancsnoka Tausaig Aladâr fohadnagy, 
oktiato tisztjei Perini Kamil es Qeorgievic 
Manfred leghajososztâiybeli fohadlnagyok.

A pozsonyi tiszti loveszegylet.
f. ho 8-ân tartotta meg idei lovdversenyet. 
A fâveszegylet ttzottsâga Saritzer cs. es 
kir. tâbornok es Krusina honved alezredes 
vezetese alatt lelkesen fâradiozott a ldvd- 
verseny sikeren, ami nem is maradt el. 
Nagy eiismeres illeti a lovoversenv al:.ai- 
mâbol a hadtest kote’ekebe lartozO derek 
honvedtiszteket. akiknek sikeriilt ; alag be- 
bizonyitani azit, hogy a lovdspcrtnak tel- 
jes odaadâssal hodolnak. Dacâra annak, 
hogy az osszes versenyzok koziil csak 18% 
volt honvedtiszt, megis 15%-a dijat nyert 
es az osszes dijak 36%-a honvedtisztek tu
la jdonâba keriilt; puskâval azi elso es mâ- 
scdik dijat, valamint pisztollyal az elso di
jat honved vitte el. A verseny befejezese 
utân Puchallo cs. es kir. gyal. tâbornok 
hadtestparancsnok a jelenlevok elott szep 
szavakkal meltatta a ilovosport nagy fon- 
tossâgât es tovâib'bi buzgalomra es kitar- 
tâsra serkentve, gratulalt a gydzteseknek. 
A puskaversenyben 35, a pisztolymerko- 
zesben 15 szebbnel'-szebb dij keriilt kiosz- 
tâsra, melyeket Puchalllo hadtestparancsnok 
neje a kovetkezo sorrendben osztott szet:

Puskaverseny. 1. Hutiray Gy. szdos (13. 
h. gy. e.) nyerte Frigyes foherceg 6 Fense- 
dijât, tâbori lâtcso O Fensege monogram- 
jâval) es Wie.ber Adorjân cs. es kir. altâ- 
bornagy, keriileti parancsnok tiszteletdijât 
(szep eziist cigaretta târcât), mint a ver- 
senyz/ok kdziil legjobban lovo honvedtiszt. 
2. Bella fohdgy. (18. h. gy. e.) 3. Mozga 
hdgy. (72. cs. es kir. gy. e.) 4. Bertalân 
hd!gy. (26. cs. es kir. gy. e.) 5 Cselley fo
hadnagy (83 cs. es kir. gy. e.) 6. Csik hdgy. 
(72. gy. e.) 7. Vargha zâszJos (13. m. kir. 
honv. gy. e. Ebben a versenyben osszesen 
35 tiszrt vett reszt.

Pisztolyverseny. 1. Valența honv. alhad- 
biztos nyert egy sziep diuplafedeiii araniy- 
orât). 2. Oszlanyi hdgy. (48. cs. es kir. gy. 
e.) 3. Reischer (48. cs. es kir. gy. >e.) A pisz- 
tolyversenyben 15 tiszt merkozbtt.

Menetlevelek hasznălata. 
havidijas meg mindig azt hiszi, 

menetlevelek minden utazâs- 
tehât olyanokhoz is kiâllithatok, 



mas utazâshoz menetlevel hasznâlata tilt- 
va van es ha azt megis kiâllitanâk, ugy 
az sulyos sziabâlytalansâg es a vas- 
utak megkârositâsa. Az is gyakran meg- 
esik, hogy menetleveleket hiânyosan âlli- 
tanak ki; ez azutân az utazo tisztek es 
a vasuti kozegek kdzdtt kellemetlen vitâ- 
ra ad alkalmat. Hogy ezeket elkeriiljek, a 
honvedelmi miniszter most kiadott rende- 
leteben megjeloli azokat a lenyegesebb 
hiânyossâgckat, amik a menetlevelekben 
gyakran eldfordultaak: 1. A menetelvei 
nem teljes kiâllitâsa; a mâsodik resz gyak
ran kito'ltetlen marad; 2. Az utazodkmâny- 
tdl elitero utvonal hasznlalliaita; 3. Egy es 
ugyanazon menetlevel hasznâlata ismetelt 
utazâsoknâl; 4. Teljesen kitoltetlen me- 
netlevelek hasznâlata; 5. A gyorsvonat 
hasznâlata jogtalan esetekben; a rang- 
osztâlyba nem sorolt havidijasok es le- 
genysegi egyenek utazâsainâl a gyorsvo- 
nati zâradek es az ezt megerosito alâirâs 
hilânya; 6. Helyesbitett menetlevelek hasz- 
nâlata, melyek a kiâllito igazolâsa nelkiil 
aggăliyosak; 7. Mcnettevelek kiâllitâsa a 
deli vasut vonalain fiirdobe utazo tisztek 
reszere, holott ezt a kedvezmenyt a deli 
vasut nem nyujtja.

A sok szabâlytalansâg es felreertes ar- 
ra inditotta a minisztert, hogy rendelete- 
ben szigoruan megkovetelje a szabâlyok 
es rendelkezesek pontos betartâsât.

A hadsereg lovoiskola hallgatdinak ber- 
kocsiâtalânya»

Az 1909. evi 2794. eln. szâmu rendelet- 
. t-e# kliladiott „Âltafâraos hatârozmiânyok a 
kiralyhidai hadsereg loiskola tanfolyamai- 
ba vald vezenylesre vonatkozolag XIII. 
Gazdâszat—kozigazgatâsi hatârozmânyok"
5. bekezdeset most rendeletileg eltorolte a 
honvedelmi miniszter es helyette a ko- 
vetkezok beiktatâsât rendelte el: „Vala- 
rnennyi tanfolyam hallgatoinak a veze- 
nyeltetesi potdij illetekes. Nagyobb 16- 
gyakorlatok alkalrr.âval berkocsi hasznâ 
latra a hathetes tanfolyam hallgatdinak 
20, a tobbi tanfolyamok hallgatdinak pedig 
16 korona egyszeri âtalânyosszeg illete- 
kies.“ —

A honved mesteremeberek magânipara.

Az orszâgban ervenyes ipartorveny 
szerint tenyleges âllomânyu katonai mes- 
teremberek a maganipart nem gyakorol- 
hatjâk. E tdrveny vegrehajtâsâra vonat- 
kozoan a honvedelmi miniszter, a keres- 
kedelmi miniszterrel egyetertoen, elren- 
delte, hogy: 1. Honved fegyvermesternek 
magânipart gyakorolni, magânmunkât vâl- 
laln.i nem szabad. 2. Honved patkolomes- 
ternek azonban megengedii a miniszter, 
hogy olyan helyeken, ahol gyogy- es pat- 
kold-kovâcsok nincsenek, polgâri szeme- 
lyek lovainak patkolâsât elvâllaljâk, de 
csak szolgalatmentes idoben es kincstâri 
kovâcsmuhelyen kiviil. 3. Egyeb tenyleges 
âllomânyu iparosegyenek (lakatos, szabo, 
oipesz, asztalos sib.) mestersegiiket klizâ- 
rolag csak a szolgâlat erdekeben gyako- 
rolhatjâk. Ez a szigoru rendelet utjât âll- 
ja annak, hogy a katonai mesteremberek 
szolgâlati teendoiket' magânjovedelem 
miatt elhanyagoljâk es ugyanakkor a pol
gâri ipar jogos erdekeit kârositsâk.

Ldnyilvântartd tisztek illetekessdge.
Az 1912. evi LXIX, torvenycikk. amely 

a lovak es jârmiivek szolgâltaâsârdl ren- 
diel'kezik, kimiondja azt, hogy a kozigazga
tâsi hatosâg folhivâsâra a ldbirtokosok kote- 
lesek Jovaifkat a meglevo hozzâtartozo mâl- 
hâsâlilat-folszerelessel egyiitt, megfelelo 
kârpotlâs elleneben mozgositâs, vagy had'i 
âll'Omiânyra valid kiiegeszites celjaira az âl- 
lamnak âtengedni. A magyar szent korona 
orszâigailbdll kiiâllitando lovak osszâmât a 
honvedelmi miniszter a hadiigyminiszterrel 
egyetertve âlilapitja meg es azi egyes had- 
testteriil'eteken belul sziiksegelt lovak szâ- 
mât lehetoîeg egyenloen az egyes loâlliitâsi 
jârâsokra veți ki. A ldâillitâsi jârâsok egyez- 
niek a foszolga'birdi jârâsokkal, Budapest, 
Flume, a tdrvenyhatdsâgok es a rendezett 
tanâcsu vârosok kozilgazgatâsi teriileteve'l 
es Horvâ't-Szlavonorsaâgban a kozigazga- 
tâsii jârâsokkal es azon vârosok teruîete- 
vel, amelyek elsofoku kozigazgatâsi hato- 
Sâgok. Hogy mozgositâs eseten a ldbehivâs 
akadâliytialanui es gyorsan vegrehajthatd 
legyen, a lidâlllitâsi jârâsokat hadtesteken 
be'liil csoportositottâk, olyan modon, hogy 
bizionyos szâmu ldâffitâsi jârâs elere egy 
l 6 n y i 1 v â m t a r t d t i s zi t keriilt, aki alâ 
nemieliy videken 10—12 jârâs is tartozik. A 
honvedelmi mdnisziter, hi'vatkozva a fent- 
ideziett tbrvenycikkre, most adta ki a lo- 
nyilvantartd tisztek teoszjtasi (tâblâzatât, 
hadtestenkent csoportositva. A 4. hadtest 
t e r ii I e t e n Idnyilvantarto tiszt van: Bu- 
dapesten, Kaposvâron, Kecskemeten. Pe- 
csen, Szabad'kân, Szekesfehervâron, Szol- 
lrokon es Ujvideken. An 5. h a d t e s t k 6 z- 
1 e t e b e n: Qyor, Komârom, Nagykani- 
zsa, Pozsony es Șopron vârosokbam A 6. 
hadtesten beliili: Eperjesen, Kâssân, 
Losoncon, Munkâcson, Szatmâr-Nemetiben. 
A 7. hadtest k 6 r 1 e t e b e m: Arad, Be- 
kescsaba, Karânsebes, Nagybecskerek, 
Nagyvârad. Szeged es Temesvâr vârosok- 
ban. A 12. hadtest teriileten: Besz- 
tercen, Brassobart, Kolozsvâron, Nagysze- 
ben. Vegiil a 13. hadtest korlete- 
ben: Karfovâc, Osijek, Perovaradln, Zâg- 
râb vârosokban.

Expressz es luxusvonatok hasznâlata.
Katonaszemelyek az expressz es liuxus- 

vonatokat csak a gyorsvonatu polgâri I. 
oszt. menetdijakon felul az e vonatok re
szere fennâlld kiiten dîjszabâsbain foglalt 
pdtdijak teritese mellett vehetik igenybe.

A nitroglicerin feltalâlojânak szobra.
Turinlban most iinniepeltek Ascamiio Co- 

breronak, a nitroglicerin fdltâl'âldjânaik 100 
eves szuletesi evforduldjât. Az olasz ke- 
milkusnak szobrot emelt ebbo't az alkiatom- 
bdl sziilovârosa. Cobrero 1847-ben talâlta 
fel robbantdszeret, amelynelk realiis felhasz- 
nâlâsa es hadi ertekesitese mâr Nobel ne- 
vehez fiizodik.

Nemzetkozi hadgyakorlat Kinâban.
A Tiencimben âlllomâsozd europai nem- 

zetkozli csapatok es tengeresz kiil'dnitme- 
nyek egyiittes gyakortatot tartottak Coo
per angoi tâbornok panancsnioksâga alatt. A 
gyakorliaton reszt vett: 1700 angoi1, 1300 ja
pan, 1200 francia, 1200 amerikai, 900 orosz, 
300 nemet, 20 osztrâk-magyar katona. A 
folvonult tiizerseg 4 tâbori Tdveggel es 22 
geppuskâval rendelkezett.

A bolgâr hadsereg tervezett kiepitese.
A bolgâr hariugyminiszter legkozelebb 

tdrvenyjavslatot terjeszrt a kamara ele a 
hadero reformjârol. A tervbevett ujitâsok 
utân a bolgâr hadsereg bekeben a kovet- 
kezd modon tagozodik:

40 (eddig 36) gyalogezred, mindCgyikben 
3 (elbWb 4) zâszldalj 4 szâzaddal. A gyâlog- 
hadosztâlyok szâma 9-rol 10-re emelkedik. 
Minden gyaloghadosztâlyban 2—2 ezred- 
bol allo 2 dandâr iesz.

11 lovasezred 4—4 szâzadldal. Minden 
Iovasezrednek lesz meg 1 geppuskâs-sza- 
kasza, 1 vonatszakasza es 1 lovasitott 
utâsz-szakasza.

Teljesen uj atakulâs lesz egy âllatorvosi 
altiszti ■jskcla.

A tiizerseg tiz (azielott 9) ezredbol tog 
alinii, mindlen ezrediben 3 osztâly, minden 
osztalyban 3 iiteg lesz. 3 olyan tâbori 
âgyusezred llesz, melyben meg 1 tarackos'a- 
tâlly is lies? 3 iiteggel. A lovagld tiizerseg 2 
iitegbol fog âllri. A hegyitiizersegnek 3 ez- 
rede lesz, amelybol 1 negy, 2 hârom iiteg- 
osztallyal rendeikezik. Hârom vârtiizer- 
zâszldalj fogja kiegesziteni a tiizerseget.

A muszaki csapatok szervezete a kovet- 
kezd lesz: a) 5 (eddig 3) utâszzâszldalj 4 
u'tâsz, 1 tâvird, 1 hiidâsz-szâzadbdl. b) 1 
postazâszldal'j 3 tâvird es 3 explioitâcids 
szâziaddaL

c) 1 tâvirozâsziloatj 3 tâvird es 1 ra- 
dcdtâvird-szâzaddal. d) 1 muszaki zâszl'd- 
alj, 1 gepkocsi, 1 leghajb, 1 aeropten es 1 
fenyszoro szâzaddal. e) 1 hidâsz zâszldâfij 
3 szâzadd'al. f) 1 hadmernoki muhely es 1 
hadmeruoki anyâgralktâr.

Segelycsoportok es szervezeti. berende- 
zesek: a) 10 hadoszitâ'lv-hadbiztossâg. 10 
hadlbîiztois-afosztâliyal. 10 hadioszitâlv-kdr- 
hâz, 10 egeszsegiigyi alos/tâllXal. b) Tii- 
zersegi arzenâl Szdfiâlban, 1 kiilso muhely- 
lyeî Schumenben es 3 loszerraktâr liabora- 
torium al'O'Sztâlyokkall.

A hadseregfeliigyelosegek szâma (3) vâl- 
tozatlanul megmarad.

Lîpik-fiirdo
kozponti irodâja a m. kir. csendortisztek 
es azok csalâdtagjaii szâmâra a kovetke- 
zo kedvezmenyeket nyujtja: I. A gydgy-, 
zene- es forrâsdiiakbol: 50% engedmenyt 
januâr l-tol arrilis 1-ig es oktober 1-tol 
■decembier 31-ig. 38% engedmenvt mâius 
1-tol szeptember 30-ig. II. A fiirdoărak- 
Ho: 33% engedmenyt egesz even ât. Vagy 
pedig heti 55 korona ârert teljes penzio 
az egesz even ât — a jimiins hd 15-tol 
augusztus ho 20-ig terjedo ido kivetel6- 
vel. E heti ârban bennfoglaltatik: 1.
Szâllodaszoba az igazgatosâgi szâllodâ- 
ban. 2. filelmezes. mely a kovetkezokbol 
âll: reggeli (tej es ket tojâs vagy kâve 
vajjal), ebed (leves, suit fozelekkel vagy 
kompdt es teszta), vacsora (suit koritve). 
Vagy pedig: 5% engedmeny az 1 oszt.. 
valamint a luxus-oenzio idoszaki heti 
âraibol . 3. Kiszolgâlâs. vilâvitâs, fiites. 
4. 30% engedmeny a. gyogydij II. osztâ- 
lyâbdli. 5. Kedvezmenves d'ii'azâs hivatalos 
fiirdoorvos âltaî valo kezelesneî es 6. 
Naponta kiilon hevizes fiirdok vagy viz- 
gydgyintezeti keze'es orvosi rendelet 
szerint, fiirdorubâval. Egyes betegsegek- 
nel orvosilag eloirt dietâs etrendet kiilon 
dijaziâs nelkiil szolgâltatnak kî.



A HELYORSEGEKB0L

' a m. kir. budapesti 30. honved gyalogezred- 
hez intezze. Megjegyezziik azonban, hogy 
ertesiilesiink szerint szâzakra rug az eddig 
beerkezett kervenyek szâma, eredmenyre 
tehât most se lehet sok kilâtâsa.

szamvivo-altiszteknek eziist erdem- 
Djakovics Dane, Cvjetkovic Mile, 
Paolo, Leban Balazs jârâsormeste- 
Baburics Pavar orsvezeto c. or-

<

Emlekkc felszenteles.
A 4. utâszzâszlbalj vizi sziolgâliati gya- 

korlo teren a mult evben halâlosan megse- 
besiilt Ta'bak Mihâly cs. es kir. 23. gyalog- 
ezredbjeili gyai'iogos. /A > kotellisseg'telijesites 
âldozatânak emlekkovet emelte'k, amely- 
nek folszentelese n>agy katonai pompavai 
ment vegbe f. ho 10-en, Terstyanszky lov. 
tâbornok, hadtestparancsnok es sok mas 
magasrangu tiszt jelenlleteben.

A budapesti honvedgyalogezredek ki- 
helyezese.

Mult szâmunkban erre vonatkozban ko- 
zdlt hiradâst meg a kovetkezokben ege- 
szitjiik ki: A 29. honvedgyafogezred Inc
tan van. Es pedig: az ezredtorzs es az 1. 
zlj. înotau, a 2. es 3. zjij. Bafconiyikutim 10-etn 
bsszpontositjâk a 3 zaszloaljat es az ezred 
20-ig Fehervârcsurgon mar-a.d A 30 ezred 
20-ig Isztimeren laktâboroz.

Hatârozvânyok.
A Budapesten âliomâsozb m. kir. honved 

parancsnoksâgok, hatbsagok, csapatok es 
intezetek reszere uj „Hatârozvânyok“-at 
adtak ki.

Ara: 3 korona, beszerezhetb az I. honv. 
keriileti parancsnoksag segedhivatali fo- 
nbkenel.

Eskiivo.
Zsurek Nândor tart. m. kir. honvedhadagy, 
okl. jegyzo f. ho 14-en vasârnap tartja es- 
kiivojet dzv. Bakho Qyulâne urnovel Uj- 
pesten.

Halâlozăs.
Dercsenyi Lajos m. kir. honvedszâzados 

folyb evi junius ho 10-en meghait Buda- 
pesten.

Groszmann Kâl’mân cs. es kiț. szâzados 
folyo evi junius ho 11-en meghalt Buda- 
pesten.

Pâlyăzatok.
Pâlyâzati hirdetmeny.

Nehai ifj. baro Rudits Jozsef es ozvegye, 
sziiletett Szâszy Julia aliapitvânyânak ka- 
mataibbl evi 260 koronâvall rendszereisitett 
alapitvânyi hely kerii'l beto'ltesre Szeged 
văros torvenyhatosagi ârvahâzâban h o n> 
vedlegenysegi e g y e n e k it- vagy 
leânyârvâmak nevelesere. Az alapitblevell 
rendelkezese szerint az alapitvâny jbtete- 
meoyeben reszesiilhet minden m. kir. hon- 
vedsegi legenysegi egyen ârvâja, aki ele- 
tenek 5-ik evet betolltotte, de 12-ik evet 
meg tul nem haladta, amennyiben teljesen 
vagyontalan s atyja utân Bâcs-Bodrog vâr- 
megye teriileten — ideertve Zornbor, Sza- 
badka, Ujvidek es Baja vârosokat is — 
kozsegi illetosege van. A tovâbbi feltete- 
ieket meg lehet tekmteni a „Kiiliigy—Had- 
iigy“ szerkesztosegeben.

1 
Pâiyăzat a cs. es kir. konzuli akademiân.

A becsi cs. es kir. konzuli akademiân az 
1914/15. taniev kezdetevel egy magyar al- 
larr.i osztondijas helyet toltenek be.

Ezen osztondijas helly elnyeresenek alap- 
feltetetei a kovetfcezok: 1. magyar âllam- 
pclgârsâg; 2. valamely magyarorsziâgi gim- 
nâziumban, vagy a becsi cs. es kir. There- 
zianumban szierzett es legalâbb ,,jb“ osztâly- 
zatot igazolb erettsegi hizonyiitvâny; 3. a 
magyar, valamint a nemet es francia nyelv 
birasa.

Tovâbbi reszletekrol es a fblveteli vizs- 
ga târgyairol sziivesen ad foilvilâgositâst a 
szerkesztoseg.

zsef, Buhurov Istvan, Watzl Jozsef, Kulha
nek Adolf, Placâk Ferenc, Obsetic Jozsef 
I. oszt. 
kereszt, 
Olejnik 
reknek,
mesternek, Romanitz Piotr, Franjo Mâtyâs 
csenddroknek koronâs eziist 
Retar Janos orsvezeto c. 
Trkulja Dmitar, Mijanovics 
oroknek, c. ormestereknek, 
Nemecz Jânos 
eziist erdemkereszt. (Fentnevezettek a 
boszn.-hercegovinai csendorsegnel.), Bohr 
Ferenc testor-gyalogosnak koronâs eziist 
erdemkereszt, Hemmerle Erwin szâzados- 
nak, Hdnig Ottokâr szâzados-szâmvivonek 
hadiigyminiszteri okirati dicseret.

Kinevezesek: Barca Simon ezredes a 33. 
gy. e. parancsnokâvâ, Korner Henrik nyug. 
âll. ornagy cimz. alezredesse, Buriân Ven- 
cel nyug. âll. tiizersegi szertâri gondnok 
cimz. ornaggyâ, Minarik Kâroly, Turk Ro
bert, Glaser Erwin, Lorbek Wladimir, Pry- 
bil Agost, Urban Ferenc e. e. onk. orvos- 
tudorok a katonaorv. alk. tanfolyamon, 
segedorvos-helyettesekke, Reissig Hubert, 
Hermann Kâroly, Schweiger Ede had- 
aprodjeloltek tart, hadaprodokkâ, Wyko- 
pal Kâroly 61. gy. e.-beli ornagy ujvideki 
kiegeszito-parancsnokkâ.

Felmentesek: Giinzl Antal altâbornagy, 
hadiigym. oszt. fonok szolg. âllâsa aloi, To
bis Ferenc ezredes, a 33. gy. e. par. szolg. 
âllâsa aloi.

Beosztăsok: Lunzer Rezso vk. test, alez- 
redes csapatszolgâlatra, Vogt Waldemâr 
vk. test, ornagy O Felsege katonai irodâjâ- 
hoz, Dollereder Emil nyug. ornagy a kii- 
lonl. es helyi alkalmazâsu nyug. tisztek âl- 
lomânyâba.

Tartos vezenylesek: Winter Wladimir 4. 
bh. gy. e.-beli alezredes az innsbrucki ter- 
parancsnoksâghoz, Lorenz Alfred 77. gy. 
e.-beli ornagy a raguzai, Kautzner Ede 17. 
gy. e.-beli ornagy a grâci terparancsnok- 
sâghoz.

Athelyezesek: Schmidt Imre vk. szâzados 
a 73. gy. e.-hez, Witonsch Frigyes szâzados 
az 1. boszn.-hercegov. gy. e.-tol a 4. bh. gy. 
e.-hez, Resseguier Alfred tart, fohadnagy a 
10. drag, e.-tol a 15. drag, e.-hez, Kiss Ele- 
mer tart, hadaprod a 11. husz. e.-tol a 8. h. 
e.-hez, Mogan Bela szâzados az 5. ârkâsz 
zlj.-toi a 4. ârkâsz zlj.-hoz, Szell Hugo 
nyug. fohadnagy 2. vârtiizer zlj.-beli raktâr- 
tiszt a 3. vârtiizer zlj.-hoz, Bârdosi Demeter 
szâzados az 5. gy. e.-tol a 29. gy. e.-hez, 
Steiner Robert lovag szâzados a 60. gy. 
e.-tol a 22. gy. e.-hez, Leidl Lajos vasut- 
ezredbeli szâzados a leghajososztâlyhoz, 
Kozmutza Hermilius szâzados a 12. ârkâsz

erdemkereszt, 
ormesternek, 

Jakab csend- 
Sturm Adolf,

szâmvivo-ormestereknek 
(Fentnevezettek 

csendorsegnel.),

A cs. Gs kir. hadsereg rendcleti 
kSzllfogM

Kitiintetesek: Tamâsy Ârpâd altâbor- 
nagynak a Ferencz J6zsef-rend kozep- 
keresztje a csiilaggal, Lunzer Rudolf al
ezredesnek a 3. oszt. 
Jozsef alezredesnek a 
lovagkeresztje, Krisch 
a legf. megelegedes

| Othmâr, Kounovsky Bohumil, Zuth Jozsef 
. fobiztosoknak koronâs arany erdemkereszt, 
i Schefcsek Istvân pâlyamesternek, Lastovica 
I Jânos âllomâsmesternek, Kruljâc Jânos 
j raktârmesternek koronâs eziist erdem
kereszt, Damiân Kâroly ormesternek, zlj.-toi (vez. a hadiigyminiszteriumban) az 
Kastner Vencel, Zemann Jozsef tiizmeste- 5. ârkâsz zlj.-hoz, Siegl Erno szâzados- 
reknek arany erdemkereszt, Koszeghi Fri- raktârtiszt a 12. tâb. vadâsz zlj.-ban a 36. 
gyes, Jozsa Sândor, Schlosser Kâroly or- gy.
mestereknek, Drahokoupil Jânos 1. oszt. vasutezredtol a kozlekedesi dandârhoz (mii- 
torzsormesternek, Novotny Vencel, Pfan'szaki segedtisztnek), Tschepen Bela fo- 
Jozsef, Zaruba Kâroly, Heine Kâroly, Hart- hadnagy a 25. gy. e.-tol a 48. gy. e.-hez, 
mann Jânos, Roland Kâroly, Miiller Izidor Reisinger Antal fohadnagy a 49. gy. e.-tol 
ormestereknek, Bohnel Jânos fovadâsz-ja 7. gy. e.-hez, Drimba Jozsef hadnagy az 
nak, Vlasz Jânos ezredkiirtosnek, Rassl Ede 51. gy. e.-tol az egeszsegiigyi csapatokhoz, 
I. oszt. egeszsegiigyi altisztnek, Werner j Varga Jânos r. kath. tâbori lelkesz a 

gom nekem, a kozos hadseregbeli torzs- Gusztâv, Fitz Sândor tiizmestereknek, Fut- zâgrâbi katonai lelkeszeti keriilettol a bu- 
brmesternek a honved kantinert pâlyâzni. I ter Zsigmond ormesternek, Stern Lajos, dapestihez, Binder Istvân r. kath. tâbori lel- 

Felelet: Joga van folyamodni. Kervenyet Kraus Mano, Handum Ferenc, Bader Jo- kesz a 21. helyorsegi horhâztol a zâgrâbi

KATONAITANACSAD

vaskoronarend, Paul 
Ferencz Jozsef-rend 

Hugo alezredesnek 
kifejezese, Stocker

64. sz. Kerdes: A budaorsi uton epiilt 
honved gyalogsâgi laktanyâban a kantin 
elnyereseert pâlyăzom. Tenyleges âllomânyu 
cs. es kir. torzsormester vagyok, 16 szolgâ- 
lati evem van. 1910. ota van igazolvânyom; 
azota 70—80 kervenyt kiildtem el mind 
olyan ăllâsokra, melyeknek jogos kervenye- 
zoje voltam, egy sem sikeriilt. Az utobbi 
idoben a szolgâlat annyira megviselt, hogy 
feliil kell vizsgâltatnom magam. Van-e jo-

e.-hez, Gerabek Vilmos fohadnagy a



katonai lelkeszeti kerulethez, Hahne Ru
dolf ornagy, ujvideki kieg. parancsnok a 4. 
hadtestparancsnoksâghoz, Baumgartner Ja
nos nyug. szâzados, 3. vârtiizer zij.-beli 
raktârtiszt a petervâradi terparancsnoksâg- 
hoz, Sajatovics Emil szâzados 36. gy. e.-beli 
raktârtiszt a konigsfeldi gy. hadaprodisko- 
lăhoz, Simon Sândor, Rozsnyai Jozsef vâr. 
ill. szab. fohadnagyok a tenyleges âllo- 
nțânyba.

Szabadsâgolâsok: Vârakozâsi illetekkel:
Hoffmann Bela szâzados, Czap Gyula, 
Scheufler Oszkâr, Seme Jozsef, Pucholt 
Erwin, Lachartingel Otto, Bohm Adolf, Se- 
menetz La jos fohadnagyok, Mlaker Albin 
hadnagy, Kopf Kâroly szâzados-szâmvivo.

Szolgâlaton kiviili viszonyba helyezesek: 
Rathsam Ottokâr tart. kat. elelmezesiigyi 
jârulnok, Stazics Emil, Mohr Antal, Geiger 
Antal, End Rudolf, Fell Gyula dr., Schwarz 
Aladâr, Daj Jânos, Pilpel Alajos, Hecke 
Lajos tart, hadnagyok.

Nyugdijazâsok: Paul Jozsef es Poll Peter 
h. a. alezredesek, Lanczizky Jozsef 2. oszt. 
fohadbiztos, Krisch Hugo h. a. alezredes, 
Schwartz Rudolf szâzados, Ballaskâ Teo- 
bâld hadnagy, Fangh Dezso, Holub Kâroly, 
Jahn Fiilop, Croy-Diillmen Sândor herceg, 
Piskor Arnold szâzadosok, Giittner Farkas, 
Rackoll Rudolf, Sitzîer Oszkâr, Carrara 
Ferenc fohadnagyok, Czibulka Alfonz băro 
hadnagy, Skala Henrik szâzados-szâmtiszt, 
Pitsch Alajos 1. oszt. mumester.

Lekoszbnesek: Szautner Bela hadnagy, 
Wais Andras tart, hadnagy, Kolditz Lipot 
hadnagy, Pavlovics Daniel tart, hadnagy.

Kilepesek a hadseregbol: Matocce Mihâly 
tart, eroditesiigyi hadnagy.

9 cs. ts kir. haditengertat rendBleti
Kitiintetesek: Diirrigl Robert fregatt-

h^dnagynak okirati dicseret.
Kinevezesek: Kâba Szaniszlo, Kaplanek 

Konrâd, Guilleaum Kâroly, Weinmann 
Pâl, Perko Alfred, Springer Erwin, Schop- 
fer Pâl, Gall Alfonz, Schauer Viktor, Sti- 
pics Bartolo, Wattenvyl Erik bâro, Kras- 
ser Beno, Lukesle Vencel tengereszjeloltek 
tengeresz-hadaprodokkâ.

Tenyleges szolgâlatra behivâsok: Dreher 
Antal tart, fregatthadnagy.

Fogyatekba jon: Margutti Henrik 1. oszt. 
nyug. hajoepito fomernok (megh.).

9 m. kir. konvedsig rendeleti 
kdzliinjcbol

27. szăm.
O csâszâri es apostoli kirâlyi Felsege 

Macher Gyula tâbornok-hadbironak, a hon
ved fotorvenyszek tanâcselnokenek es Ma 
kay Bela ezredes-hadbironak, a honved fo- 
torvenyszek rendes eloadojănak, szolgâlati 
alkalmazâsuk aloi valo folmenteset legke- 
gyelmesebben elrendelni meltoztatott. A 
honved igazsâgiigyi tisztikar tenyleges âllo- 
mânyâban drnagy-hadbirâkkâ a kdvetkezo 
szâzados-hadbirâkat: dr. Pokomândy Be- 
lât, a budapesti I. honved keriileti parancs- 
noksâgnâl, beoșztvâ • a _VI. szâmu csendoi 
keriileti parancsnoksâghoz' es- Cservenits 
Sândort, apozsonyi IV'honved keriileti pa- 

rancsnoksăgnâl, beosztva az V. szâmu 
csendor keriileti parancsnoksâghoz, mind 
kettot a csendorsegi beosztâs aloli felmentes 
es — elobbit a szegedi — utobbit a pozsonyi 
honved hadosztâlybirosâghoz valo beosztâs 
mellett; tdhadnagy-hadbirâkkâ: dr. Dono- 
vitz Tibor hadbirogyakornokot a budapesti
L, dr. Marcis Ferenc, 8 honved âgyusezred- 
beli hadnagyot es dr. Keresztury Mârton 
Istvân, lugosi 8. honved gyalogezredbeli 
zâszlost a kolozsvâri V. honved keriileti pa- 
rancsnoksăgnâl kinevezni meltoztatott.

Athelyezesek: dr. Hiittl Gusztâv ornagy- 
hadbiro, a kolozsvâri V. honvedkeriileti pa- 
rancsnoksâg torzsetol, a honvedelmi minisz- 
teriumba tortent vezenylesenek megsziinte- 
tese mellett, a budapesti honved hadosztâly
birosâghoz, Weinek Lâszlo ornagy-hadbiro, 
a szegedi II. honvedkeriileti parancsnoksâg 
torzsetol, a kassai honved hadosztâlybiro
sâghoz, Fenyvesi Endre ornagy-hadbiro, s 
honved foparancsnoksâgtol a honvedelmi 
miniszterium 15b. osztâlyâba. Dr. Fischer 
Andor, szăzados-hadbiro, dr. Krantz Dezso, 
dr. Maugsch Bela es dr. Toth Robert fohad- 
nagy-hadbirâk, a honvedelmi miniszterium 
âllomânyâba.

A honved igazsâgiigyi tisztikarban tor
tent vâltozâsok reszletes kimutatâsât Igaz- 
sâgszolgâltatâs rovatunkban kozoljiik.

28. szâm.
Legfelsobb elhatârozâsok. 0 Felsege dr. 

Viola Gyorgy, tart. hadnagyot, dr. Falta 
Bela es dr. Encsy Pâl, segedorvoshelyette- 
seket a m. kir. honved orvosi tisztikar teny- 
ieges âllomânyâban foorvosokkâ legkegyel- 
mesebben kinevezni; Krausz Ede, foszâm- 
vivonek es Vâghi Ignâc, ormesternek nyug
âllomânyba helyezese alkalmâval az arany 
erdemkeresztet, legkegyelmesebben adomâ- 
nyozni meltoztatott.
M. kir. honvedelmi mm. rendeletek.

Adomânyoztatik: a 2. osztâlyu tiszti ka
tonai szolgâlati jel: Car Istvân, csendor- 
szâzadosnak. Reszesittetnek: evi 800 koro- 
na korpotdijban: a kdvetkezo szâzadosok: 
Almay 'Salamon, Kâlnay Geza, noszlopi 
Noszlopy Emil, Nyâry Gyozo, Kirâly De- 
zso, Kiss Istvân; a kdvetkezo szâzados- 
hadbird: Mihalovits Dezso; a honved orvosi 
tisztikarban: a kdvetkezo ezredorvosok: dr. 
Simonyi Ârpâd, dr. Tomicic Mârk, dr. ajkai 
Ajkay Zoltân es dr. Zsigmond Elek; a ko- 
vetkezo szâzados-kezelotisztek: Szarvasi 
Sândor es Perger Istvân; evi 400 korona 
korpotdijban: a kdvetkezo szâzadosok:
Steinacker Aurel, Vârady Dâniel, Sziklay 
Kâlmân, Horvăth Mihâly, Hdfer Istvân, Na- 
menyi-Koncz Gyozo, Reichsmann Kâroly, 
Petho Bela, Schuster Jânos, Hermann Jâ
nos; a kdvetkezo szâzados-gazdâszati tisz- 
tek: Lânyi Ârmin Jânos, Magyar Ede, Kân- 
tor Mihâly, Breszel Gusztâv; a kdvetkezo 
szâzados-hadbiro: Mesarovic Milivoj; a kd
vetkezo foszâmtisztek: Jordân Geza, Ba- 
lâzsy Zoltân. Beosztatnak: Thyll Sândor al
ezredes es Hubay Jânos szâzados, a 3. 
honv. gy. ezrednel, elobbi kiilonleges alkal- 
mazâsu tdrzstisztiil, utobbi a 3. zâszloalj 
parancsnokâul. Athelyezteinek: dr. csonop- 
lai Mann Kâlmân, tart. hadnagy, Krecsare- 
vics Emil alezredes, budapesti 30. es madari 
Kreybig Rezso ornagy, budapesti 29. Be- 
osztatik: elobbi a 2. zâszloalj parancsno- 
kul, utobbi a 3. zâszloalj parancsnokul, dr. 
kisfaludi Kisfaludy Lâszlo, tart. hadnagy. 

Beosztatik: az 1. honved tâbori ăgyus- 
ezredhez; a kdvetkezo szâzadosok: telegdi 
Csanâdy Lajos, 24., lechi Zaccaria Marian, 
27., Vrbanjac Istvân, 28., Szoke Andrăs, 
17. es gospici Mattanic Rezso 25. honv, gy. 
ezr.-hez, az ezredtorzs âllomâshelyere; to- 
vâbbâ: Antal Sândor fohadnagy, 17. es Er- 
delyi Rezso hadnagy, 32. honv. gy. ezr.-hez. 
Biesenberger Erno, tart. zâszlos, a cs. es kir. 
kozos hadsereg tartalekâba, Szârtorisz Ar
tur tart. hadaprol, a 29. honv. gy. ezr.-hez. 
Szabadsâg engedelyeztetik: minden illetek 
besziintetese mellett dt ho tartamâra: Mur- 
kovic Ivân, fohadnagynak Gospic-ra. Ok- 
iratilag megdicsertetett: Drzaic Istvân, 
csendor ormester. Kineveztetnek: Pauk 
Gyorgy, Paâl Andrâs, Mayer Jânos, Cser- 
nyicska Ferenc, Winkler Adolf, Szabo Sân
dor csendorjârâsdrmesterre.

Elomozdittatnak: az I-so fizetesi osz- 
tâlyba: I. Foszâmvivok: Kemperle Andrăs, 
Gâbor Pâl, Brnad Mihâly, Gerhât Jânos, 
Divjâk Simon, Tiljâk Jozsef, Szoboszlai Im
re, Petri Mihâly, Acsovai Jânos, Toth Gyo- 
zo, Dorner Jozsef, Lâzâr Lâzâr, Nagy Jd- 
zsef, Mărginean Peter, Goldstein Mor, Nagy 
Sândor, Dalea Fiilop, Horvăth Jozsef, Ne
meth Jânos, Magyari Imre, Nagy Sândor, 
Matasek Ferenc, Ronczyk Jozsef, Kovâcs 
Imre, Kohn Samu, Wastel Jânos, Bodor Jo
zsef, Feldmann Sândor, Lâszlo Mihâly, 
Gernyi Sândor, Vrutyâk Andrâs, Szaga La
jos. II. Nyilvântarto ormesterek: Gergâcs 
Lajos, Zoor Andrâs, Tamâs Endre, Bezse- 
nyi Jânos, Klein Mihâly, Machil Kâroly, 
Molitor Mâtyâs, Sever Jozsef, Nagy Jozsef, 
Kirălyhâzi Lâszlo, Barbuly Văzul, Koch An
tal, Mihucz Gâbor, Berta Ferenc, Stojanovic 
Kâroly, Lederer Bertalan, Szlovencsâk 
Gyorgy, Kocsis Jânos, Steiner Jakab, Zuka- 
novic Gyorgy. III. Fofegyvermesterek: 
Schild Jozsef, Nemeth Lâszlo, Windt Kâl
mân, Tagscherer Jozsef. Âthelyeztetik: 
Kertesz Pâl, ormester a 22. honv. gy. ezr.- 
hez. A tenyleges szolgâlati âllomânyba fel- 
veteiik: Nagy Sândor szabadsâgolt nyilvân- 
tartoormester. Ideiglenes nyugâllomânyba 
helyeztetik: Bardocz Âron, csendor jârâs- 
ormester. Nyugâllomânyba helyeztetnek: 
Miiller Jakab, I. osztâlyu foszâmvivo, 
Sziics Istvân nyilvântartoormester.

A szerkesztesert es kiadâsert
Dr. SZILAGYI LAJOS FELEL6S.

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

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

flPOTTflRTflLEKOSISZDLGflLflT
ELHYEHE5E ES NDSOLESIUBYEH
Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 40 filler.

Kaphato a kiadohivatalban.
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912 12 05 szv. Belgrâd, Sofia, Saloniki 154 r> 00 szv. Vâc
310 5 40 > Hatvan 152 5 15 » Râkospalota-Ujpest

8 6 10 » Wien,Graz, Șopron 122 5 25 > Itksekujvârjpolys.
302 6 '23 gyv. Ruttka, Berlin 718 5 30 » Szeged, Szolnok

1100 6 30 szv. Balatonf., Tapolca
Kassa, Csorba Bârtta

4102 6 0(1 » Esztergom
1502 6 45 gyv. 6502 6 3(1 > Lajosmizse,Kecsk.
906 6 50 » Ujvid6k, Sarajevo 156 6 35 » Râkospalota-Ujp.

1512
2

6
7

55
00

szv. 
£yv.

Kassa, Csorba
Wien 102 6 50 k. o.

exv. WienParisOstende
602 7 05 » Arad, Brassd 510 7 OC gyv. Segesvâr, Stanisl.

1002 10
( FiumeTorinoR6me 1402 7 05 » Zsolna, Berlin

7 (P6cs, Vinkovce 156a 7 35 szv. RakoHpalota-Ujpos
1302 7 20 » FehringGrazTriest 104 7 oo gyv. Nagyszombat, Wie

402 7 25 IStryj, Przemysl, 158 8 0( szv. Dunakeszi-Alag
( Lemberg 708 8 25 gyv. Orșova, Bâziâs

312 7 30 szv. GOdOlIO 712 s 3(! szv. B'aiâ»», Karânseb.
908 7 45 > Belgrâd, Sofia 134 8 45 » Nagymaros Ipolys.
608 7 50 » Arad BrassdBukar. 4104 <4 05 > Esztergom

11021) X 05 gyv. Balatonftir. Tapolct 114 9 i5 » Wien, Berlin
Râkospalota-Ujpe«406 8 10 szv. Munkâcs, Lawocne 160 9 45 »

512 8 20 > Kolozsvâr, Brasse 162 11 00 > RâKospalota Ujpe»
1906 8 25 » Osijek, Brod 6504 11 10 (LajosmixBO,
306 8 35 > Ruttka, Berlin | Keoskemdt
2a 8 50 gyv. (Gy6r, Wien, 136») 11 35 > Nagymaros Ipolysâg

1703 8 55 (Fehring, Graz 
Msziget Stanislau

116 12 00 » Wien
szv.

22
15081)

9
9

30
35

> Bicske
Kassa, Poprâd-F.

Delutan
gyv.

918
1112

10
10

00
45

8ZV.
>

Kunsztmikids-Tass
Balatonf., Tapolca

164
714

12
12

05
15

szv. RAkospal.-UJpeHt
Szeged516

24
3142)

11
11
12

40
55
00

•
Nagykâta
Bicske 
Gfldtilld

1404
138

4106

12
12
12

20
25
30

gyv. 
szv.

»

Zsolna, Berlin
Nagymaros
Esztergom

Râkospalota-Ujpest
PillscsabaDglutan 166

41282)
1
1

00
05

»
tV8Z.

730 1 20 SZV. Monor
914 12 20 SZV. Ujviddk, Sarajevo 106 1 30 gyv. Wien
314 12 30 » Batvan 168 1 35 szv. GOd

10 12 30 » Szombathelv.Wier 4108 1 50 » Esztergom
1008 12 45 > Fiume RdmaOsijek 108 2 00 gyv. Wien, Paris
24a6) 1 00 > Bicske 126 2 10 szv. Parkâny-Nâna

1504 1 20 gyv. Kassn,Poprâd-Felkf- 120 2 15 > Galânta, Ipolysâg
316 1 25 szv. G»d«116 170 2 20 > Rakospalota-Ujpesi
612 1 35 > Arad, Bukarest 506 2 25 gyv. (Szatmâr-Nemeti,

1304 1 40 gyv. Fehring,GrazSopron | Brasso
404 2 00 » l Sâtoraîjaujnely 4110 2 30 szv. Esztergom

2
(Lembeig, Kassa 7U4 2 40 gyv. Bauarest, Bâziâs

4 05 » Wien, Paris 6710 2 45 szv. Czegldd, Szolnok
604 2 10 » Arad, Bukarest 6503 9 50 1 Lajosmizse,
916 2 15 szv. KiskdrOs

3
3

< Kecskemdt
304
318

2
2

20
25

gyv. 
szv.

Ruttka, Berlin 
Hatvan

172
140

10
55

»
»

Râkospalota-Ujpest
Szob

320
26

2
2

30
30

>
»

Peczel
Bicske

174
716

4
4

10
20

»
»

Râkospalota-Ujpt st 
S» eged 
Wien518 40 » Szolnok 110 5 15 gyv.

1202
1902

2
2

45
55

gyv.
»

Szabadka, Sarajevo
Tapolca, P6cs,Osijek

142
176
128

0
5

20
50

8ZV.
»

Szob
Râkospalota-Ujpes

904 3 20 > 1 Belgrâd, » Pârkâny-Nâna
25

( Konstantinâpoly 6 10 » till <552<j2) szv. Nagykâta 724 6 20 » Monor
1016 
410a

18

3
4
4

30
25
30

»
»
»

Paks 
Hatvan 
Komârom,

144
4114
726

6
6
6

25
40
45

>
>
>

Nagymaros Ipolys 
Esztergom 
Ozeglâd, Szolnok606 gyv. Arad,Bukar.,M. szig. 1406 6 50 gyv. (Pozsony, Zsolna,

6 5 10 » (Gv6r, Hopr n. (Berlin

410
( Szombathely Wien 130 6 55 szv. 1 Pârkâny-Nâna,

10 szv. Lawocne, Lemberg 1 Ipolysâg324 5 20 > GOdOlIO 726a3) 7 00 » Ceglâd522*;
308

5
5

40
55

»
>

Nagykâta, Szolnok 
Runka, Berlin

178
1804)

7
7

15
25

»
>

Râkospalota-Ujpes 
Vâcz514 6 15 » Kolozsvâr, Brasse 728 7 35 » Czeglâd326 6 25 » Pdczel 6508 7 40 Lajosmlzae28 6 30 » Bicske 710 8 05 > Bukarest, Bâziâs

• 328
1004

6
6

40
45

»
gyv.

Hatvan
Flume, Rdma.Nap

132
182

8
8

10
20

>
»

Nagymaros
Dunakeszi-AIag7 05

10
szv. Kunszentm., Tass 1408 8 40 » Zsolna, Berlin5244) 4 » Nagykâta,Szolnok 118 9 30 » Wien, Paris16 7 20 » Gyor 502 9 35 gyv. Bukarest, Stanisl.7 30 » GodOlld 184 10 05 szv. Vâc1703 7 45 » M.-sziget Stanislao 706 10 15 (Szeged, Bâziâs,

1006 Ț 50 gyv. (Fiume, Nizza, gyv. (Bukarest
( Cannes 504 10 50 > Marosvâsârhely

1514 8 00 szv. Kassa, Csorba Bârt f 720 10 :>o szv. Bukarest, Bâziâs
910 8 05 » Belgrâd, Sa^eiev 4116 11 10 » Esztergom
5264)

1908
8
8

30
40

»
»

Nagykâta, Szolnok
P6cs. Brod

902») 11 30 k. o. 
exv. Belgrâd, Konstan.

334
1308

8
9

40
15

»
»

GSdOllo
Gy6r, Graz

7026) 11 45 k. o. 
exv. Bukarest, Konst.

610 <J 3(1 » Arad, Brassd 146 12 oo szv. Nagvmaros
1506 10 00 gyv. Kassa,Csorba BArtfa
408 10 05 szv. Kassa,Csorba Lemb

1010 10 25 » Fiume, Tapolcza
12 10 55 > Szombathely, WieD

33S 11 05 vv. Ruttka, Poprâd-F.
614 11 25 szv. Arad, Debrecen
422 11 35 vv. M'skolc, Kassa
14a 11 55 szv. Bicske

J) Junius 15-tdl bezârdlag szeptember M Vasâr ds tinnepnapokon mâjus
lo-ig kbzlekedik. 15-t61 kozlekedik-

*) Vasâr- 6s tinnepnapokon kOzle- 2) Csak vasâr- §s tinnepnapokon
kedik. kozlekedik.

a) Vasâr- 6s tinnepnapokon măjus 3) Vasâr 6s tinnepnap elotti hdtktiz-
15-tol bezârolag szeptember 15-ig napokon ktizlekedik.
kdzlekedik. 4) Vasâr 6s tinnepnapokon mâjus

•) Nagykâtâtdl Szolnokig csak szom- 15-t61 bezârdlag szeptember 15-ig
baton 6s tinnep eldtti kOznapokon kozlekedik.
kCziekedik. 5) Minden kedden C8tit3rtbkbn, pân-

®) Csak hdtkOznapokon kozlekedik. token 6s vasârnapon kOzlekedik.
6) Minden hdtfon, szerdân 6s szom-

baton ktizlekedik.

A vonatok indulăsa es erkezese Budapest-Jozsefvârosra.
Indulâs iSrkezâH

33U») 7 00 szv. GbdOUd 5 lo5) 40 szv. Szolnok
517 5 10 » Nagykâta
3116) 5 40 » Gdddllo
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339 5 00 vv. Berlin, Ruttka IPS 1'2 15 szv. Vâc
645 5 20 tvsz. Debrecen, Szolnok 149 3 51 » Râkos palo ta-Uj pest
917 5 20 szv. Kunszentm.-Tass lol 5 05 > Dunakeszi-AIag
309 5 30 Hatvan 721 5 15 » Orșova, BâziâB

1905 5 30 > Osijek, Tapolca 6701 5 40 » Szolnok, Cegldd
6u9 5 45 > Brass6, Arad 4103 5 45 > Esztergom

45 (Saloniki, Sofia, 723 5 50 » Una, Ocaa909 > l Belgrâd 133 5 55 » Nagymarow
19 5 55 » Torbâgy 725 6 00 k.’o. 

exv.

Monor
313

17
6
6

00
05

»
>

Pâcel 
Komârom 901‘) 6 10 (Konstantinâpoly,

(Belgrâd
1707

11
6
6

15
25

»
»

Stanislau, Msziget 
Wien 7012) 6 10 1 Konstantinâpoly, 

(Bukarest

1505 30 gyv.
/ Lemberg, Poprâd- 153 6 15 szv. Râkospalota-Ujpest
(Felka, Kassa 6507 6 20 > Lajosmizse

513 flt) 6 40 szv. Nagy vâr ad 503 6 25 gyv- Maros-V âsârhely
1007 6 45 » Fiume, Zâgreb 135 6 3a SZV. Nagymaros

407 50 (Lemberg, Stryj, 1407 6 40 » Berlin, Zsolna> ( Kassa 113 7 10 » Paris, Wien
1003 7 00 gyv. Roma, Fiume 727 7 15 » Szolnok, Cegldd
315 7 8ZV. GodOU5 155 7 ■20 > Râkospalota-Ujpest
513 20 > Brassd, Kolozsvâr 4105 7 25 > Esztergom
917a » Kunszentm.-Tass 709 7 30 Bukarest, Bâziâs
317 7 30 > G<5d«U6 501 7 35 gyv. (Bukarest,

(Mâramarossziget319 7 40 » Hatvan
21 7 45 > Paks, Bicske 

Graz, Fehring
157 7 40 szv. Vâc, Ipolysâg

Pârkâny-Nâna1309 8 00 » 125 7 45 »
1513 8 » Csorba,Bârtfa Kassa 

Sarajevo Belgrâd 6501 - 50 I Kecskemdt,
911 8 20 > * (Lajosmizse
519 8 35 > Bukarest, Kolozsvâi 127 7 aa » Pârkânv-Nâna
321 8 45 » Hatvan 155 a 8 15 » Râkospalota-Ujpest

1005 9 00 gyv. Fiume, Tapolca 4107 8 2a » Esztergom
13 9 15 szv. Gyor 719 8 40 » Kiskunfdlegyhâza

913 9 25 » 8zabadka 129 8 4a » Nagymaros
307 9 35 » Berlin, Ruttka 159 9 10 > Dunakoszi-Alag

10 gyv.
/ Bruck-Kirâlyhida. 705 9 15 gyv. Szeged

05 (Szon bathely,Sopr 1401 9 40 (Berlin, Zsolna
409 10 20 szv. Miskolc (Poz8ony

23 10 35 > Triest 4109 9 aa
30

szv. Esztergom

695 11 20 gyv. i Nagyyârad, 161 10 > Râkospalota-Ujpest
(Debrecen, Arad 715 10

11
45 » Szeged

Galânta, Ipolysâg>
Delutan 163 12 00 » Râkos paiota-Uj pest

323 12 10 SZV. G3d«U6 I>£lntAn
611 12 30 > Bukarest, Arad
301 12 50 gyv. Berlin, Ruttka 165 12 50 szv. Râkospalota-Ujpest
903 1 00 1 Konstantinâpoly. 137 1 20 » Nagymaros,Ipolys.

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

i 1 20 SZV. Wien, Șopron 505 1 50 gyv. 1 Kolozsvâr.
601 1 25 gyv. Bukarest, Arad (Szatmâr-Ndmeti

1201 30 (Sarajevo, Brod
(Szabadba

103 2 00 » Paris, Wien
Esztergom* 4111 2 08 szv.

1 1 40 » London,ParisWien 171 3 00 » Râkospalota-Ujpest
1901 1 03 > Osijek, Pdcs 169 3 25 > G(5d
325

1501
2
2

10
■20

szv. 
gyv.

Hatvan
Poprâd-Felka, Kasse 

Graz, Fehring
Kunszentmikl.- Tass 

Bicske

6503 3 40 (Kecskemdt, 
(Lajosmizse

1301 2 25 » 173 3 50 » Râkospalota-Ujpest
919

23a
2
3

40
00

szv.
» 713 4 05 » (Temesvâr J6zsef- 

(vâros
521 3 40 » Nagykâta 139 4 10 » Nagymaros

i 111 4 15 > Tapolca, Balatonftir. 175 5 15 » Râkospalota-Ujpest
327 4 35 > Pdcel 4113 0 40 » Esztergom
329 5 •25 '» ' GSdollo 121 5 aa » ^rsekujvâr
511 6 00 > Bukarest, DebreceD 115 6 10 » Wien, Berlin

15 6 20 » Bruck-Kirâlyhida 1403 6 20 gyv. Berlin. Zsolna
1507”) « 25 gyv. Poprâd-Felka, Kassa 707 6 30 > Orșova, Bâziâs

3a 6 35 (WieD, Gy6r, Graz. 177 6 35 szv. Râkospalota-Ujpest

1705
(Fehring 105 6 40 gyv. Wien

7 00 szv. Stanislau, Msziget 731 7 ■25 szv. Monor
907 7 20 > Sofia, Belgrâd 711 7 50 » Bâziâs-Temesvâr
607 7 25 » Bukarest, Arad 179 8 00 » Râkospalota-Ujpest
421 7 35 vv. Szerencs 107 8 05 gy^. Wien

1109 7 40 szv. Tapolca, Balatonftir. 41173) 8 15 szv. Piliscsaba
305 7 45 » Berlin, Ruttka 1414) 8 25 » Nagymaros
25 7 50 » Bicske 143 8 40 » Nagymaros

5233) 8 10 » Nagykâta 131 8 55 > Pârkâny-Nâna
1009 8 20 > Fiume, Brod 109 9 05 gyv. Wien
405 8 ■20 » Lawocne, Msziget 7293) 9 ■20 szv. Monor

329a3) 8 35 > GOdOllo 4119») 9 •25 > Piliscsaba
9 8 4;> » Wien, Graz 6505 30 (Kecskemdt,

1511 8 50 > Csorba. Kassa (Lajosmizse
1001 9 05 gyv. R6ma, Fiume, P6cs 181 9 35 » Dunakeszi-AIag
331 9 19 szv. P6cel 509 9 40 gyv. Segesvâr Stanislau

1907 20 (Vinkovce, Osijek, 1405 9 45 » Berlin, Zsolna
(P6cs 4115 10 00 8ZV. Esztergom

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

303 9 35 gyv. Berlin, Ruttka 6513 10 30 > desa
915 9 45 szv. Kiskdrds 101 11 05 k. o. j London, Ostende,
403 9 00 gyv. Lemberg Przemysl exv. 1 Paris, Wien
905 10 (HI > S arajevo, Ujviddk 717 11 10 szv. Temesvâr, Bâziâs

1303 10 10 > Graz, Triest 117 11 •25 > Wien
333 10 25 szv. GOddlld 1233) 11 50 » Pârkâny-Nâna
525 10 35 » Segesvâr, Kolozsvâr

1503 10 45 gyv. Bârtfa,Csorba Kassa
25a4) 11 00 8ZV. Bicske

HOP) 11 10 gyv. Tapolca, Balatonftir.
325<) 11 15 szv. Hatvan

3 11 45 gyv. Wien

4) Csak vasârnaprâl hâtfore hajld *) £rkezik minden kedden, szerdân,
âjjelen kOzlekedik. pdnteken 6s vasârnapon.

2) Junius 15-tcil bezârdlag szeptem- 2) Erkezik minden hdtfdn, cstitdr-
ber 15-ig kozlekedik. tokdn ds szombaton.

3) Csak Vasâr- ds tinnepnapokon 3) Vasâr ds tinnepnapokon kozle-
kozlekedik. kedik.

4) Vasâr- 6s tinnepnapokon mâjus 4) Vasâr- ds tinnepnapokon mâjus
15-tol bezârâlag szeptember 15-ig 15-tol kdzlekedik.
kbzlekedik. 6) Vasâr- ds tinnepnapokon mâjus

5) Csak hătfon ds kettds tinnep 15-tol bezârdlag szeptember 15-ig
utâni koznapokon kozlekedik. kdzlekedik.

®) Csak hătkoznapokon kOzlekedik.

A vonatok indulăsa es erkeidse Buda—CsâszârftlrdC kitdrd.
IndulAs

4002 5 55 szv. Esztergom luol 30 e„V.
4004 b 54 » Esztergom t» 05 7 33 -g o ni \
4006 li i) » Esztergom KKJ7 8 40 Eszt.'țr.g&w \
40282 12 57 » Piliscsaba 1009--
4010 
4012

2
6

18
•>

>
»

Esztergom 
Dorog

'\173(

Esztergom \

4016 ti E-ztcrgom -'1 ViTiscsaha \
M9‘) 
t.iip 

l

9 31 
li>|u7 -^ĂO’

Piliscsq^fk \
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J BUDAPEST IV, | 
ț KECSKEMETI-UTCA 5. £
miwraramwmiMiun»

ssL Ujlaki-iFogepeh
a legmodernebbek. Katonai 6s polgâri hato- 
sâgok kozkedvelt ir6g6ptypusa. Dijmentes 
bemutatâs orszăgszerte. Arjegyz6k 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
U3LAH1-IH0GEPTELEP Budapest »

-1897. 6ta az irogSpszakmiban. ======

Tiszti es civil njEFEgszEPek,
kocsiszerszâm, borond 6s finom borăru nagy 
vălasztâkban, vagy rendel6s szerint kâszit:

SCHMIDT M.
Budapest VIII, 
Rakoczi-ut 25.
-------------- Ârjegyzelc ingyen. --------------

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

• • Telefonszăm: 916. ••

MA RTON ALAJOS
CS. fis KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VACI-UTCA 12.

Bordiszmtiărok es mtiipari cikkek raktăra.

Nagy vălasztek kulonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglasok- es dijloveszetekre 
«■■■■ alkalmas tiszteletdijakban. hw

Cimbalom

Szâmos kitiintet^s j6 munkâSrt.

Legujabb szabad. 
aczălszerkezetteJ, 
r6szletre is. Cso- 
daeros,tiszta han- 
gu GRAMOFON 
(besz61og6p) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ: 
Fedâk Sari, Kirâly, 
R6zsa, Berezei, 

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

mesteiek hii 
utânzatai.

Fuvolăk, tărogatdk, citerăk, harmoni- 
kâk stb. Hurok. Javităs muterem stb.

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

Râkdczi-ut 17. — Ârjegyz6k ingyen.

ELSORENDU

IWilGYflR BOROKflT
Telefon 
46-13.

ajanl JÂLICS PINCE
Tulajd. Kertay Gyorgy
Ugyanezen borok minden elokelobb 
fuszer- es csemcgeuzletben îs kaphatok

EGYEVI ONKENTES! 
SZOLGĂLAT.

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 60 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

Â KiÎLUGY-HADUGY
nyomdai eloâllităsăt a

MEHHflNTIL NVOIilOS
HAVAS ES LEHNER

gUOflPEST VIII., HEMET-UTCfl 27. SZ.

Adott esetben hivja fel 
a ceget ajânlattetelre.

TELEFON-SZÂM: JOZSEF 11-83.


