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9 Durazzo horlili harcok.

Wied Vilmos fo- es szekvârosa az 
albân partvidek egvik kiszogello fel- 
szigeten. a szârazfold felol jdheto tâ- 
madâsok ellen mâr maga a termeszet 
ăl tai jol vedett teriileten fekszik.

Eszakkeletre tole a Kneta Durcit in- 
govânyokkal ovezett 8 km. hosszu ta
va, melynek szelessege 1—5 km. kozt 
vâltakozik. A tavat a tengertdl, ugy 
eszakon mint delen, egy nagyon kes- 
keny, neliânv szâz lepes szeles fold- 
nyelv vâlasztja el. Durazzo kornvek- 
terepere csak ezen a ket keskeny fdld- 
'darabon ât lehet a szârazfold felol 
jutni.

A vârostol eszakra a tengerparttal 
pârhuzamosan a Mali Durcit kb. 200 
meter magas hegyhâta vonul. A hegly- 
rol a vâros teljesen betekintheto.

A Kneta Durcit mocsaraitol keletre 
szinten eszakdeli irânyban egv mâsodik 
dombvonulat van, mely az Arzen- 
folyo torkolata kozeleben Juba kozseg- 
nel kezdodik es delen a tengerpartot 
Sasso bianco elnevezessel eri el.

Ezen a dombon halad ât a sokat- 
emlegetett sjaki-ut, mely Bazar Sjak 
Pinza-Vorra helysegeken ât Tirana-ra 
vezet.

A fovârost sajâtlagos fekvesenel fog- 
va egv olyan ellenseg ellen, amelynek 
tiizersege nines, kdnnven megvddhettek 
volna. Elegendo lett volna a Kneta Dur- 
cit-tol eszakra es delre levo foldnyel- 
veket megerdsiteni, s a felkeloknek min- 
den tâmadâsa, fortelya, vakmerosege 
kârba vesz.

Ez az ovintezkedes az eszaki fold- 
nyelven erthetetlen okokbol elmaradt, 
a felkelok a Mali Durcit magaslatait. 
melyekrol mint emlitettuk — az 
egesz vâros betekintheto, akadâlytala- 

i nul elfoglaltâk es magukat ott befesz- 
keltek: innen a vâros szorongatott I 
helyzete.

Ami az âltalănos katonai helyzetet\ 
illeti:

A fejedelem rendelkezesere âll kb. 
1000 fonyi harcos, a hollandi csend- 
orseg, az dnkentesek es a fejedelemhez 
hii albânokbol. Ehhez az elmult ked- 
den, osztrâk-magyar hai ok on. San Gio
vanni di Meduabol Kroon hollandus or- 
nagy parancsnoksâga alatt 1000—1500 
mirdita harcos erkezett be, ugy, hogy 
a vedosereg letszâma jelenleg 2500 fo
re teheto. Eredetileg a foparanesnok 
Thomson hollandiai ezredes volt, majd 
midon 6 hetfon reggel elesett, Koel- 
sema oi nagy. kedden reggel pedig a Me
duabol beerkezett Kroon ornagy vette 
ât a parancsnoksâgot. A mirditâk Mar
ko Gioni es Boljetinacz Isza. a malisz- 
szorok Doda Simon es Bairan Zuris 
parancsnoksâgia alatt âllanak.

A fejedelemhez hii csapatok volnâ- 
nak meg:

Eszaklbâniâban: Prenk Bib Doda 
vezetese alatt kb. 2000 ember. Ez a csa- 
pat âllitolag Durazzo felmentesere siet 
es a beerkezett hirek szerint mâr szer
dân 35 km.-re eszakra volt Durazzo- 
tol. (?)

Kbzcpalbănidban: Achmed bev Mati 
vezetese alatt kb. 1500 ember 1 irana 
kdrnyeken, tehât 2 napi jârâsra Duraz- 
zotdl mozdulatlanul vesztegel.

Delrol, Valona kormyiekerol Besim 
ornagy parancsnoksâga alatt tenyleg 
elonyomul egy ismeretlen erejii csa- 
pat, melivi szerdân a fovârostol 60 km.- 
re delre volt.

A felkelok zome Bazar Sjak kdrnye
ken. eloretolt reszeik a Kneta Durcit- 
tol keletre levo dombokon. tekintelye- 
sebb erok Durazzotol eszakra a Mali 
Durciton vannak. Parancsnoklâsi viszo- 
nvok ismeretlenek: âllitolag a ryberai 
hedzsa a vezeriik. A harcosok szâmât 
2—5000 fore becsiilik. Tiizersegiik 
nines; geppuskâik azonban vannak.

Osszegezve az elmult het esemenyeit: 
Junius 14-rdl 15-re (vasârnaprol het- 

fore virrado) ei.iel eros felkelo csapa
tok ket oldalrol: eszakrol es keletrdl 
vâratlanul megtâmadtâk a kormâny- 
csapatok elodrseit. A hare reggel lia- 
romnegyed 4 orâtol deleldtt fel 9-ig 
tartott. Mindket reszrdl oriâsi veszte- 
seg, koztiik a kormânyv-esapatok fopa- 
ranesnoka. Thomson ezredes is. A fel
kelok a nem sikeriilt tâmadâst tobbszdr

megismeteltek, megszakitasokkal egesz 
nap folyt a hare.

Junius 16-dn (kedden) a felkelok 
nyuzedtan voltak: a fejedelem pedig 
pihenonapot readelt el. E napon erke
zett be San Giovanni di Meduabol Du- 
razzoba, az 1500 fonyi erosbites.

Junius 17-en (szerdân) a kormânys 
csapatok a rasbuli magaslatok irânyâ- 
ba ellentâmadâst inteztek, amely azon
ban — gondos elokeszites hijjân — tel
jesen meghiusult.

Junius 18-cin (csutdrtdkdn a hare 
sziinetelt, a felkelok hadikdvet utjân a 
vâros elhagyâsâra szolitottâk fel Vil
mos fejedelmet, ki a felszolitâst kere- 
ken visszautasitotta.

Ennyire zsugorodik ossze az, ami a 
beerkezett es egymâsnak tobbe-kevesb- 
be ellentmondo tâviratokbol ketsegte- 
leniil megâllapithato. a tdbbi, az merd 
kombinâcid, melyre boseges tâpanyagot 
nyujt, a durazzoi abszurd helyzet, fd- 
leg pedig az a kdriilmeny, hogv sem 
az egyik. sem a mâsik reszen renldes 
csapatok nincsenek, a szembenâllo fe- 
lek csupân ad hoc osszeverddott ala- 
kulâsok, melyeknek a harctevekeny- 
sege a mi szemiivegiinkdn ât alig birâl- 
hato.

9 îHs taszt HoMtorszâgta.
A tavalyi Balkân-hâboru tanulsâgait 

a Voros Kereszt-Egylet is levonta. Or- 
szâgos mozgalom indult meg, hogyi a 
Voros Kereszt hadkesziiltsege fokoz- 
tassek, hogy azoknak a nagy es nemeș 
celoknak, melyek eleresere alakult, mi
nei nagyobb sikerrel felelhessen meg. 
A mozgalom elen maga a fovednok- 
helyettes Ferencz Salvâtor kirâlyi her- 
ceg âll. ki Brinzey Arthur vezerkari or- 
nagy kisereteben az egesz monarkiâ- 
ban korutat tesz, hogy buzdito szavai- 
va! az oriâs szervezet minden reszet 
fokczottabb tevekenyseigre birja. A 
nepszerii kirâlyi herceg e ho 21-en 
Zâgrâbot lâtogatja meg, honnan az 
egesz Horvât-Szlavonorszâgra kiter- 
jedd agitâcio indul.



Tartalekos tisztek tenjIegesitesE.
Ismetelten râmutattunk mâr arra a 

veszedelemre, mely haderbnket a tiszt- 
hiâny bekdszontevel fenyegeti. Râmu
tattunk arra is, hogy a hiâny megsziin- 
tetesere legjobb eszkbziil a tisztek gaz- 
dasâgi helyzetenek javitâsât, a tiszti fi- 
zetesek emeleset tartjuk.

Sajnos! az orszâg teherbirb kepes- 
sege nem engedte meg, hogy a tisztikar 
jogos kivânsâgai most teljesittessenek 
es igy elesett az az eszkoz is, mellyel 
a pâlyavâlasztâs elott allo ifjulsagot a 
katonatiszti pâlyâra biztos sikerreli csâ- 
bithattuk volna.

A hadvezetoiseg azonban nem ma- 
radhat tetleniil es nem vârhat a jobb 
idok bekbszontere, segiit tehât magân 
a legjobb belâtâsa szerint s ezuttal a 
tiszthiâny fedezesere tartalekos tiszte- 
ket tenylegesit. A honvedellmi miniiszter 
a napokban adta ki idevonatkozb ren- 
deletet, mely szerint tartalekos ti'szte- 
ket, tisztjelblfteket es onkenteseket teny- 
legesitenek, ha erre alkalmasak es ez 
irânt kerelmet terjesztenek elb. A je- 
lentkezesre a tartalekos tiszteket es 
/sztjelblteket a csapatparancsnoksâgck 
szolitjâk fel. Termeszetes, hogy elso- 
scrban azokat veszik tekintetbe, akik 
katonailag kivaloan alkalmasak. A gya- 
logsâgnâl azokat is elbnyben reszesi- 
tik, akik horvâtul vagy szerbiil beszel- 
nek. A kozmiivelbdesi tantârgyakat ta- 
mito szakemberek, nyeliv-, rajz- es tor- 
natanârok, a jogi ismeretekkel birok, 
epitesz vagy viizimernbkbk, gepeszmer- 
nbkok es gazdâszck, erdeszek, tâvirâ- 
szok, vasuti es bankhivatalinokok, to- 
vâbbâ az aviatikâval vagy gepkocsi- 
\iezetessel foglalko-zbk elonyben resze- 
siilnek.

Kulonbs kedvezmeny az is, hogy a 
tenytegesitest megelbzb prbbaszollgâla- 
t'Ot, ikiveteles esetben, kincstâri kol'tse- 
gen is liehet teljesiteni. Az egyevi on- 
kentesek jeientkezes eseten szeptember 
30-ika utân folytatbliag megmaradnak a 
szolgâlatban.

Azokat a jelolteket, akik tartalekos 
tisztte valb kinevezesre sorban vanmak, 
iovb ev januar 1-en tart, hadniagyokkâ 
neviezik kii. Miig a tobbieket, ha meg el 
nem ertek ezt a rendfokozatot, tartale
kos zâszlbsokkâ Leptetilk elb.

Ez az ujitâs ugyan nem oildja meg 
teljesen a fiiggo kerdeseket, de mimdeni- 
esetre nagyon alkallmas arra, hogy a 
tiszthiânyt nemileg orvosolijla. Sok de- 
rek es buzgo tartalekos tisztimk van, 
akiknek tenylegesitesevel ertekes anya- 
got nyer a homvedisieg.

Mikor ezeket a sorokat irjuk, Duraz- 
zo talan mâr a folkelbk kezeben van es 
Vilmos fejedelem idegen hadihajo fodel- 
zeten meditâl vesztett fejedelemsege 
sorsan. Az, ami Albâniâban tortent es 
toitenik, peldâtlanul megdobbentb. Ha 
csupân az albân fejedelem lâzado alatt- 
valoit lâtnânk Durazzo falai alatt, akkor 
kerlelhetetlen, vegzetszerii esemenynek 
erezhetnenk a fiatal albân kirâlysâg ko- 
rai osszeomlâsât. De, sajnos, a jbl irâny- 
zott albân fegyverek mbgott megiâtjuk 
a szerb es gorog penzt, meiglâtjuk, saj
nos, az olasz biztatâst, az olasz intri- 
kât is. Prenk Bib Doda herceg mirdita- 
seregerol hallgat a hir es a malisszo- 
rok, a hu malisszorok is megbltek 
Thompson ezredest, mert rohamra 
akarta kiildeni oket a folkelbk ellen. 
Konkolyt hintettek el Albâniâban, mes- 
tersegesen mergesitettek el egv viszâlyt 
es azutân ugy inteztek a bekites miivet, 
hogy a viszâlybol elkeseredett hare le
gyen. Egy zseniâlis intrika szâlai szo- 
vbdnek a zeg-zugos durazzbi utcâkon 
es a sijaki orszâguton. A szâlakat egy 
energikus kez tartja az Adria tulso 
partjân es egv mâsik kez vezetgeti, fii- 
zi es hâlozza a durazzoi konak koriil . . 
Valakiknek fâjt az, hogy Albâniâban a 
mienk egyen a szupremâcia. Senkit sem 
akarunk gyanusitani, de az albân intri- 
kâk es Albânia tonkretetele fblott, mint 
veszes es zavaros felhb kovâlyog âllan- 
doan az olasz sajtb veszkiâltâsa . . . 
. . . Az olasz sajtb az elmult heten is 
âllandoan azt tanâcsolta Wied Vilrnos- 
nak, hogv menekiiljbn Albâniâbbl... Es 
kbzben ellenseges hangu tâmadâsokat 
intezett monarkiânk ellen. „Olaszor- 
szâg nem tiîrheti, hogy a monarkia 
most visszaszerezze protektorâtusât a 
Balkân felett“. . . Ez a motto! Mâr nem 
is titkos, de nyilt motto. „Olaszorszâg- 
nak, ha nem akar bngyilkos politikât 
folytatni, kiilbn kell vâlnia Ausztria- 
Magyarorszâgtol az albâniai kerdes- 
ben“ . . . Es mi azt mondjuk erre, hogy 
Olaszorszâg akkor folvtat bngyilkos 
politikât, amikor hiitlenne vâlik a hâr- 
masszbvetseg nagyszerii miivehez. Ah- 
hoz az egyeterteshez, amelyet annyira 
irigyelt tbliink mindenkor a hârmas en
tente.

*
„Szetreaszka Rumania!“... Igy szolt 

a mult heten minden oroszok ura. Ro
manov Miklos, a feher cât. A konstan- 
zai vizeken crosz âgyuk dbrbgek, a ro~ 
manok kirâlya, bszhaju nemet herceg, 
Carol, meghatott, reszketo hangon iid- 
vbzblte român fbldon az orosz biroda- 
lom urât es a testveri csokok alatt egv 
kicsit megvâltozott az europai helyzet. 
Eddig România, âllitolag. az osztrâk- 
magyar monarkiâval volt szovetseg- 
ben. Most ez a szerzbdes felbomlott.

Bâr hivatalosan nem mondtâk fol az 
osztrâk-magyar es român katonai 
egyezmenyt, azert mindket orszâg dip
lomatai lâzasan dolgoznak. Es egymâs 
ellen dolgoznak mâr, ha nem csalodunk. 
Az orosz câr pchârkoszbntbje szerint 
Româniât tbrteneti multja.es erdekei 
Oroszorszâghoz kbltik. Es România 
boldoig!, mert ez a kijelentes biiszkeve 
teszi. România most egyszerre olyan, 
mint a falusi egyiszerii parasztlâny, aki 
fblkeriilt a nagyvârosba es lassankent 
âtvedlett finom kisasszonnyâ. Az uri 
ruha meg furesân es idetleniil fest rajta. 
de mâr azt hiszi, hogy mlindenkit ot ne- 
zi, o erette versenyez, az b kegyeit 
akarja. Tudiuk. mi szokott az ilyen âl- 
karrierek vege lenni . . . România is 
jbl gondolja meg es fontolgassa egy kis- 
se, hogv mi rejlik a câri csokok es po- 
hârkbszbntbk alatt. A konstanzai ki- 
râlytalâlkozo tagadhatatlanul nagy 
megtiszteltetes a român kirâlysâgra es 
elismerese annak az okos politikânak, 
amely hirtelen najgiygyâ es jelentbsse 
tette a dunai kirâlysâgot Europâban. 
De a vaksâg nem jo politjka. Es az elbi- 
zakodottsâg Hbra-tânca sem az . . . 
Ha a mâmorbbl kisse magâhoz ter majd 
Bukarest es kornyeke, akkor eszmeljen 
arra, hogv az orosz cari gondolat so
lia sem kedvezett a kis nepeknek. Mo- 
solylyal es boldogitâssal kezdte, hogy 
tiizes vassal, kancsukâval es fbldalatti 
bbrtonnel folvtassa. Oroszorszâgnak 
nem erdeke az, hogy boldog es erbs Ro
mânia legyen hatârain. Es România 
csak a hârmasszovetseg el^orsekent 
orizheti meg szabadsâgât. Lehet, hogv 
a câr odaigerte a mâmoros es elvakult 
romanoknak Erdelyit. De ennel mi sem 
konnyebb. Felelosseg nelkuli igeret. Hi 
szen az osztozkodâsnâl, amelyet annyi 
ra emlegetnek, bizonyâra ott lesziink 
maid mi is, mint nemileg erdekelt felek.

♦

Tbrokorszâg es Gbrbgorszâg mosta- 
ni viszâlyânak hâttereben nem az van, 
amit hivatalosan bevallanak. Nem a sze- 
rencsetlen kisâzsiai gbrbgdk, de nem is 
az ezzel szemben felemlegetett make- 
doniai tbrok nyomorultak. iTorbkor- 
szâg es Gbrbgorszâg lemiâsolja ket 
nagy nemzet flottaversengeset es lâza
san vâsârolja a hadihajokat. Feltekeny 
es dacos szivossâggal feszitik meg min
den energiâjukat, hogv tulszârnyialjâk 
egymâst. Es mivel a ket ui tbrok dread
nought meg nem kesziilt el az Arm- 
strong-gyârban, Gbrbgorszâg ki akarjs 
hasznâlni velt pillanatnyi elonyet a ten- 
geren es casus bellit kovâcsol az anato- 
toliai incidensekbol. Ugyanekkor Bulgâ- 
riâban megsertik a gbrbg zâszlbt. Am 
talân nem is veletlen talâlkozâsa az ese- 
menyeknek. Bulgâria elkinzott teste bo- 
szuvâgytbl remegve hever a veres po- 
rondon . . . Es amint Qbirogorszâgnal 
meggyulik a baja Tbrokorszâggal, nen 
tudjuk, nem emeli-e fol sebzett homlo 
kbit a gbrbgoket, egykori szbvetsetgiesei 
halâlos gyulblettel nezb Bulgâria? E: 
kerdes, vajjon a fenvegeto hangot 
amellyel megszolalt Gbrbgorszâg Kon
stantinâpoyban, nem-e azert nem kbve 
ti az energikus akeio, mert nem lehet

multja.es


het nyugalom a lâvaomles utân sem... 
Es ebbdl lâthatjuk igazân, hogv ezeket 
a forradalmakat mennyire nem a nep 
es a jeg erdekeben vivjâk. Szemelyii 
kerdesek ezek a veres hâboruk. hata- 
lomra tdrekvd, nyugtalan es forro tem- 
peramentumok eroszakos es dnzd cel- 
jaiert. Szerencsetlen barna arcu mexi
koi katonâk halomra oletik magukat a 
szabadsâg es a koztârsasâgi eszme 
neveben; pedig csak az osztozkodâsnâl 
tiinik ki. hogv csupân Villa, vagy Car
ranza generale-k szemelyies iigye volt 
az egesz veres nyomorusâg . . . Nin- 
csen gvuloletesebb, mint az olvan sza- 
badsâghos, aki csupâin a sajât hatalmâ- 
ert kiizd ies megis a nepszabadsâg jel- 
szavâba burkolodzik, mint valami kosz- 
tiimbe. A mexikoi nepvezerek iliyien tal- 
mi szabadsâghdsok, akik uralomra jut- 
va otf folytatjâk, ahol Huerta elhagyta. 
Egeszen addig. mig az okos es ravasz 
Egyesiilt-Âllamok zsebre nem rakja a 
szetziillott, belso lâzban szertehullo 
Mexicot.

*
. . . liven a vilâg kepe ezekben a na- 

pokban. Egv lombikban gyanus szinii, 
zavaros masszâk forrnak es kavarog- 
nak. Az iivegburâban egvre nagvobb 
lesz a forrosâg, az dsszekevert anya- 
gok egymâsba rohannak. hâborusâg 
forr a kis lombikban. mig egyszerre rob- 
ban minden es az explozio utân u.ira 
csond lesz a vegykonyhâban . . .

Budapest, 1914. junius 19. ssa.

il haditEngereszat hiiltoldi meg- 
radeldsBi.

A cs. es kir. hadtengereszet vezetosege a 
polai tengereszeti hadszergyărban turbina- 
muhelyeket szândekozik letesiteni es ez ok- 
bol Nemetorszăgba es Angliâba tanulmânyo- 
zo bizottsâgokat kiildott ki. Ez az intezke- 
des tbbb felreertesre adott okot. A Magyar 
Gyâriparosok Orszâgos Szovetsege peldăul 
azt kbvetkeztette, bogy a hadvezetoseg a 
turbinagyărtâshoz sziikseges szerszâm-gepe- 
ket kiilfoldon kesziil beszerezni, holott Ma- 
gyarorszâgon tobb nagyszabăsu, technikai 
felkesziiitseg tekinteteben kifogăstalan oly 
vâllalatunk van, mely a sziikseges szerszâm- 
gepeket kifogăstalan minosegben szâliitani 
tudja. A szovetseg ennek folytăn erelyes 
akciot kezdett, a hadiigyminiszterium ten
gereszeti osztâlyâhoz kiilon beadvănyt inte- 
zeti.

Reszint ezen okbol, reszint, mert az el- 
mult napokban ugyanezt az ugyet tbbb bu- 
dapesti nagy napilap is tevesen tărgyalta; 
illetekes helyre kerdest inteztiink es a kd- 
vetkezok kozzetetelere nyertiink felhatalma- 
zăst:

A kerdeses bizottsâgok azon celbdl 
kiildettek Angliâba es Nemetorszăgba 
ki, hogv a navv haioturbinâk epitese- 
hez sziikseges modernul berendezett 
muhelyeket, minok a belfdlddn nincse- 
nek. tanulmânyozzâk es szerzett isme- 
reteiket a mi tengereszeti hadszergyâ- 
runkban epitendo turbinamuhelvekben 
ertekesitsek.

Tdrdkorszâg most nem olv kesziiletlen, 
mint 1912-ben es azonfeliil erosen szâ- 
mitliat a boszura vâgyo Bulgaria tiamo- 
gatâsâra is. Ugyiâtszik, ezen gondol- 
koznak most Athenben . . .

❖

Franciaorszâg1 miniszterelnoke volt 
az agg Ribot egv teljes napig es nem 
tovâbb. Az elso kamarai iilesen lesza- 
vaztâk es erre beadta lemondâsât a koz- 
târsasâg elndkenek. Az ok, amelivi meg- 
buktatta pâr orai kormânyzâs utân a 
kormânvost, a hârom eves katonai szol- 
gâlat. Poincare koztârsasâgi elnok fol- 
tetlen hive a haromeves katonai szolgâ- 
latnak. A fraticia hadser'eg evrol-evre 
csdkkeno es leromlo ujoncanyagât a 
haromeves szolgâlattal akarja potolni. 
De most fbliilkerekedett az orszâgban 
az az âramlat, epen a revanche es a 
gloire eszmejevel szaturâlt Franciaor- 
szâgban, hogv az orszâg belso bekeje 
es gazdasâgi fejodese az elso. nem a 
liadi keszulddesek. A Ribot-kormânyi 
bukâsa a haromeves szolgâlati ido miatt 
nem csupân Franciaorszâg beliigye. A 
haromeves szolgâlati iddt Oroszorszâg 
koveteli nyiltan francia szovetsegesetdl 
es az orosz hivatalos sajto az orosz- 
francia szdvetseg folmondâsâval fenye- 
get arra az esetre, ha Franciaorszâg 
visszater a ket eves szolgâlati idohoz. 
A Ribot-kormâniynyal tehât nem csupân 
a hârcm esztendei szolgâlat bukott 
meg, de a francia-orosz szdvetseg is 
megrendult. Ez pedig egeszseges tiinet- 
nek lâtszik, mert a zsarnoksâg orosz 
politikâja es a miiveltseig kuldnosen ma- 
gas fokân âllo tranciâk testver'i szovet- 
sege erkdlcstelen es abszurd volt. Most 
mâr legalâbb tisztân lâthatja a francia 
kbzvelemeny, hogv a feigiyverkezes ter- 
lieit nem sa.iât erdekeben, de Oroszor
szâg miatt viseli. Csak meg kell kaparni 
a francia dama kedveert frakkba bltd- 
zott orosz medvet, hogv kibddiîljon be
ldie az ostermeszete. Szbvetsegesenek 
valosâggal parancsolni, diktâlni akarja 
Oroszorszâg a hârom eves szolgâlatot. 
A szovetseges pedig. ugyiâtszik, nem 
ha.ilando elfogadni a parancsokat. Vivi- 
ani u.i kabinetje a ket eves szolgâlati 
ido alapjân âll es az u.i miniszterelndk 
kijelentette. hogv az elvesztett egv szol
gâlati evet az if.iusâg katonai kikepze- 
sevel fogja potolni. De valoszinu. hogv 
az entente-politika nyomâsa alatt Vivi- 
ani is keniytelen lesz egyelore megal- 
kudni es valami ravasz kompromisszu- 
mot keresni. Az orosz kormânv ugy 
szeretne tartani Franciaorszâgot a hâr- 
masszovetseg hâtâban. mint valami joi 
megfizetett zsoldost, akinek azutân pa- 
rancsolni lehet . . .

Huerta elndk uralma utolso orâit eli. 
A boszuâllo es fektelen, ravasz es alat- 
tomos indiân szokesre keszen âll. A 
folkeld csapatok gyiiru.ie eigyre sziikebb 
Mexico fovârosa koriil es mâr erosen 
talâlgatjâk, ki lesz Huerta utod.ia? Es 
mâr ossze is veszett ket fblkelo vezer 
egiymâssal a hatalom fdllott. Villa es 
Carranza meg nem sbpbrtek ki Huertât 
az elnoki palotâbol. de mâr egymâs ha- 
jât tepik. A mexikoi krâterben neml le

A muhelyberendezesek beszerzesere 
vonatkozolag ezek a bizottsâgok mit- 
sein târgyaltak.

A beiendezesek odaitelesenel majd 
elsosortan a hazai gvâripar ion tekin- 
tetbe, feltieve, hogv megfelelo teljesito- 
kep-essegii gepeket tud elfogadhato âron 
szâliitani.

Ugy hissziik, hogy e felvilăgositâssal a 
kerdes tisztăzva van es derek gyâriparo- 
saink bizalommal vărhatjâk a hadtengere- 
szeti vezetoseg ujabb megrendeleseit, me- 
lyektol ha ezek utân elesnenek, immâr csak 
maguknak tulajdonithatnăk.

9 hărmassztatseg ds a triple 
entente hatnndi.

Dr. Ellenbogen osztrâk szociâlista 
kepviselo a delegâcio iilesen ekesszo- 
loan kifeitette, hogv Europa osszes âl- 
lamai ellenseges erziilettel viseltetnek a 
monarkia irânt. Mindezekert diplomâ- 
ciânkat okolja, az kdvette volna el a bal- 
lepesek szâmtalanjât a mult evek kri- 
zisei alatt. Igazân szokatlan dolog egv 
szociâlista szâiâbol hallani ilven birâla- 
țot. mert ez a szavak mdgott megis be- 
ismeri azt, hogv a monarkiânak igenis 
kotelessege az europai koncertbe don- 
toen beleszolani, beismeri. hogv kote- 
lessegiink nagystilii. mindenkinek impo- 
nâlo imperialisztikus politikât folvtatni.

Mâsik ket reichsrati kepviselo pedig 
azt koveteli a kiiliigvi kormânytol, hogv 
tegyen a monarkia semlegessegi nvilat- 
kozatot. Hogv azutân hogvan kepzeli 
el ez a ket ur a monarkia tovâbbi lete- 
zeset a tdbbi nem semleges szomszed 
kbzott. az igazân erdekes lenne. Kdriil- 
beliil qlvasfele ez a kdveteles. mint ami- 
kor ket utas a sckbol azzal âll a kapi- 
tânv ele az Ocean kozepen, forditanâ 
meg a hajot, mert ok ketten jobban er- 
zik magukat akkor, ha a halo ellenkezd 
irânvban halad.

A monarkia legexponâltabb bâstyâja 
a nvugoteuropai kulturânak es geogrâ- 
fiai fekvesenel fogva pedig az iitkdzd- 
pontia a kelet es del feldl iovd. terjesz- 
kedni vâgvo âramlatoknak. Ezert kell, 
ezerț eleterdeke a nvugodt es higgadt 
megfontolâs alapiân nvugvo. de azert 
nagyarânvu imperialisztikus politika 
folvtatâsa. Szuksege van erre, mert 
csakis ezzel erheti el nepeinek gazdago- 
dâsât es bekejet.

Andrâssv meigmutatta az osztrâk- 
magvar politikânak utjât es modjât. ha 
a monarkia kovetni akarja ezt a politi
kât, ragaszkodnia kell Andrâssv nagy 
miivehez, a hârmas szbvetseghez. Hogv 
ennek a politikânak legbiztosabb târna- 
sza a hârom âllam hadserege. az ket- 
segtelen.

A hârmas szdvetseg egyesitett had- 
ereie olvan hatalmas es imponâlo £'rb, 
amellyel alig merkozhetik meg a triple 
entente hadserege. Habâr elso pillanat- 
ra szâmbelileg tulsulvban van Orosz
orszâg es ket szovetsege, de ha te- 
kintetbe vessziik, hogv nem csak a 
mennviseg mervado az erdk megitele- 
senel. hanem a minoseg is sokat nvom



a latban, akkor a merleg a harmas-szo- 
vetseg javâra billen.

Oroszorszâg allitja ki a legnagyobb 
tomegii haderot a csatasikra. de aligha- 
nem csak papiron, az crosz hadero ki- 
mutatâsait a tiz ewel ezelott lefolyt 
keletâzsiai hadiârat mutatta be valosâ- 
gukban. Lehet a kiâllito-tt hadtestek szâ- 
ma nagv. lehet az ezredek letszâma na- 
gvobb mint nâlunk, de sokat von le er- 
tekiikbol a rossz kikepzes. a tisztikar 
nagv reszenek alacsonv kepzettsege es 
az az abnormâlis korrumpâltsâg a ka- 
tonai kdzigazgatâsban. amelv mâr foga- 
lommâ vait. Oroszorszâg nem neveli 
ifjusâgât modern katonânak. a szellemi 
sdtetsegben felnevelodott parasztfiu 
gondclkozâs nelkiili geppe vâlik az 
egvenruhaban. Tagadhatatlan, hogy az 
engedelme.sseg legszebb erenye a kato
nânak, de viszont az is igaz. hogv sziik- 
seg van annvi intelligenciâra a katonâ- 
ban, amelv segitsegevel a parancsot 
meg is ertse es ne csak azert teljesitse, 
mert parancs, mert kenytelen engedel- 
meskedni. Az olvan legenvseg. amelv 
keptelen az adott parancs ertelmezese- 
re, vezetoik elestevel tehetetlen tomeg- 
ge vâlik, amely mint csatatenyezo meg- 
sziinik szerepelni, igazi agyutoltelek 
lesz. De nemcsak a legenysegi anyag 
liibâi teszik gvongebbe az orosz hadse- 
reget, hozzâiârul ehhez meg a nem na- 
gvon modern harcâszati kikepzes is, 
amelv neha makacsul ragaszkodik az 
osdi formâkhoz es elvekhez. Keserii 
tapasztalatok bizonvitottâk be az oro- 
szoknak ezek tarthatatlansâgât, a iapân 
liâboru megmutatta, hogv a harmas- 
szovetseg âllamaiban gvakorolt harcâ
szati elvek, 161 kikepzett hadsereggel 
milven eredmenveket erhetnek el. A 
tapasztalatokon okulva, Oroszorszâg 
valoban nagv buzgalommal lâtott a 
hadsereg uiiâszervezesehez, amely 
azonban ma sem erte el azt a szinvona- 
lat, amelyen peldâul volt ellenfeleik. a 
iapânok âllottak tiz ewel ezelott. Orosz
orszâg ma koriibeliil ugv van. mini 
Ausztria volt az 1859-iki francia—olasz 
hadiârat utân. nem egeszen vonta le a 
konzekvenciâkat. csak fel munkât veg- 
zett, ami azutân igen fâidalmasan bo- 
szulta meg magât 1866-ban az eszaki 
harcteren. A monarkia 1859-iki veszte- 
seveibol a poroszok tanultak es fordi- 
tottâk a tanultakat saiât hasznukra. 
Oroszorszâg keletâzsiai kudarcâbol azt 
hiszem. tobbet tanult a monarkia es Ne- 
mcitorszâg. mint maga Oroszorszâg. 
J61 megfigvelve az orosz—iapân hâbo- 
ru menetet es esemenyeit, onkenteleniil 
szembedtlik az 1866-iki osztrâk—porosz 
hadiârat hascnlatossâga. Krismanic tâ- 
borncknak. Benedek hadmiiveleti inte- 
zoienek, pozicio es vedelmi taktikâja 
sokban iârult a hadiârat szerencsetlen 
kimenetelehez es Liaojang, Mukden na- 
gyon hasonlitanak Koniggratzhez. Nem 
akarom ezekkel azt mondani. hogv ta
lan az orosz hadero lekicsinvlendo el- 
lenfel lenne. de viszont nem az a felel- 
metes kclosszus. amelv mindent eltipor- 
hat.

Oroszorszâg jelenlegi leg.iobb barâtia 
Franciaorszâg es 6 is rendezteti az 

orosz probamozgositasokat, mondvân, 
hogv a francia hadsereg 14 nappal. te- 
hât telies ket hettel elobb feiezi be fel- 
vonulâsât a hatârra. mint az orosz. Ez 
termeszetes is, mert Franciaorszâg bel
so âllapotai megengedik a mozgositâs 
gvors keresztiilvitelet. de azt is, hogy 
telies ereieve! indulion harcba, mig az 
orcsz kozâllapotok megkovetelik. hogy 
Oroszorszâg egv mâsodik hadseroget 
tartson a mukodo mdgott. hogy a belso 
beket biztositsa.

Lehet azt mondani. hogv a francia 
hadero jelenlegi szervezete es taktikâja 
nem sok kivânni valot hagv, de vesze- 
delmes betegseg tâmadta meg eletfâjât. 
a polgâri modernizmus kâros bacillusai 
behatoltak a kaszârnvâk falai koze. a 
szociâlizmus es internacionalizmus sok 
hivore es harcos kovetore talâlt az 
egyienruhâs francia polgârck kbzott; an- 
nâi sulvosabb a dolog, mivel a tisztikar 
sem tudott megbirkozni ezzel a bajjal. 
hanem az is beteg. A tisztân szolgalati 
es katonai iigvek a kiilonbozd pârtâllâ- 
su lapokban dolnek el. ctt hozatik meg 
az itelet. hogv ez a hadtestparancsnok, 
vagv amaz a hadgyakorlatok alatt he- 
lyesen tett-e vagv hibâzott. Az ilyen 
tigfyek pertraktâlâsâval maguk a fotisz- 
tek iârnak elol io peldâval es bizony 
furcsa velemenyt alkothat az ember 
magânak egv olvan hadseregrol. amelv- 
ben az inszubordinâcio feliilrol indul ki. 
Ott. ahol a hadsereg a napipolitikâban 
annvira resztvesz, hogv az utcâra megv 
tiintetni egv politikai pârtnak nem tet- 
szo iavaslat ellen. mint tortent ez ta- 
valv. a hâromeves szolgalati ido tor- 
venybe iktatâsa alkalmâval, lehet-e 
biztosan szâmitani a hadsereg engedel- 
messegere a harcmezon, hiszen az utca 
szonokai megbonthatiâk az egesz had- 
muveleti tervet tetszesiik szerint. Le
het-e elkepzelni. hogv az a sereg, 
amelynek katonai a fâraszto gyakorlat 
alatt fbldhoz vâgiâk fegvveriiket es fel- 
szerelesiiket. egyenruhâikat kigombcl- 
va eneklik az Internacionalet, ki fog.ia-e 
maid birni egv hadiârat szinte ember- 
feletti megerolteteseit. ahol igazân a 
vasfegyelem es eros katonai szellem ad 
ehhez erot? Franciaorszâg mâr pârszor 
lâtta hadserege politizâlâsânak erbdme- 
nyeit, de elenk peldakepe a tordk biro- 
dalom osszeomlâsa az olvan âllamnak, 
amelynek hadserege beleârtia magât a 
napi politika forgetegebe, amelvben pg- 
litikai pârtgviilolet lesz urrâ. Francia
orszâg gloiria letiint a waterlooi es sol- 
ferinoi sikon es hogv az utolso szâz ev 
oriâsi vervesztesegeit meg nem heverte 
ki. mutatia a katonasâghoz bekeriilo 
emberanvag silânysâga. Nem is igen 
igvekezett helvrehozni a hâboruk pusz- 
titâsait, az elhullott eleteros generâcio 
helyebe nem lepett egv ujabb. a heza- 
gokat kitolto ujabb nemzedek. Francia
orszâg mâr ket evszâzad ota az embe- 
riseg kiserleti âllomâsa, ami mai had- 
erejen meglâtszik.

A triple entente harmadik tagja erde- 
keinek ellenere âllt be ebbe a szovet- 
segbe. Franciaorszâgnak meg talân le
het erdeke az orosz politika tâmogatâ- 
sa. de Angliânak vaimi keves haszna

lehet a francia-orosz barâtsâgbol. Âzsi- 
lâban. Afrikâban es itt Europâban is 
folvton barâtjainak erdekeibe iitkdzik, 
az angcl toke es kereskedelem kez-i 
szinte meg vannak kotve azon kiilpoli- 
tika âltal. melvet kormânya diktâl.

Szârazfoldi hadserege valoban csak 
a szigetorszâg vedelmere szolgâlhat; 
egv europai hâboru alkalmâval csak 
hadiflottâia iohet szoba, amelv valoban 
dominâlo szerepet visz a tengeren. de 
mivel a ddntes rendszerint a szârazfol- 
don tortenik. az egesz hadjâratra kiha- 
to befolvâssal nem mindig birhatnak a 
tengeri gvozelmek, amelvek amugv 
sem feltetleniil biztosak, mert Angliâ
nak nagv erot kell forditania arra. hogv 
az orszâg elelmezeset ellâto szâllito ha- 
iok meg legvenek vedve. Bâr szârazfol- 
di hadseregeben az engedetlenseg tiine- 
tei mutatkoznak az ulsteri kerdessel 
kapcsolatban. meg sem lehet ezt a fran
cia hadsereg betegsegeive! egv kalap 
ala venni. Az angol katona jellemre es 
egvenisegre valoban mintakepe lehet a 
katonânak es bizonyos, hogy) ha kiviil- 
rol fenyegetne Britâniât ellenseg, 
belso politikai viszâlvok eliilnenek es 
minden angol helvt âllana kotelessege- 
nek. A hârom szovetseges koziil az an
gol hadsereg a legjobb es legalaposabb.

Ha mâr most osszehasonlitjuk a hâr- 
mas szovetseg hadFreiet az elobbiek- 
kel. meg a laikus eldtt is fel kell tiinjon 
az az eles ellentet, amelv azoktdl elvâ- 
lasztia. A hârm^s ['"*wtseg âllamai 
mbgott olvan iskola âll. amelvnek ta- 
pasztalataibol levont konzekvenciâk a 
haditudomânvok alapelveit kepezik. A 
geogrâfiai helvzet is elonyosebb, mint 
a triple entente, mert egv tomeget al- 
kot a hârom âllam, bârmerre fordulhat, 
mindeniitt keresheti a legkedvezobb he- 
lvet a merkozesre. Lehetove teszi a 
hadmiiveleti mukddest ugy, a belso, 
mint a kiilso vonalon, aszerint. ahogv a 
helvzet megkivânia. A szovetseges had- 
erok kezetnvuithatnak egvmâsnak, — 
anelkiil. hogv elobb ellenseges erok el- 
lenâllâsâval meg kellene birkozniok, 
ami tagadhatatanul nagv kihatâsu teny.

Mint mâr a sorok eleien is mondot- 
tam, hogv a hârmas szovetseg szâmbe- 
lileg mutatkozo egvenetlenseget, a ka- 
tonâinak minosege nem csak, hogy ki- 
egyenliti. hanem a triple entente hadse- 
regei foie emeli. Az a torhetetlen huseg 
es nagv kepzettseg. amelv tisztjeinket 
iellemzi. az a legendâs szeretet, amely-J 
lyel a hadsereg legfobb hadurât koriilJ 
veszi. minden bizonnval tobb erot es 
harcratermettseget mutat, mint peldâuj 
a francia hadsereg „modernsege“. Lât-I 
tam a monarkia bakâjât es Nemetor] 
szâg grânâtosait gvakorlaton es meg] 
gvozodesse vâlt bennem az ia tudat] 
hogv ezek meg fogiâk helviiket âllni aa 
eliovendo komolv idokben. j
________________ Cserghd Zoltânl 

1870—71-ben a nemetek 700.000 fol 
nyi ăllomânyâbol 550,000 ember keresl 
te fol a korhâzakat a hăboru folyamd/1 
noha kiilbnos ragâly nem uralkodotm 
Tâmogassuk a hăborus borzalmakal 
enyhito Voroskereszt-egyletetl



szaktekintelyek is hangoztatiâk. hogv 
a jovo tengeri csatâit. nemcsak a nagy 
hajok tiizersegei, hanem a buvârha.iok 
torpedoi is eldonthetik.
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Uj kiilfoldi konzulok a monarkia teriileten.
Ofelisege megadta a legfel'so exequaturt 

Godfrey Edward Procter Hertslet Trieszt- 
be kinevezett nagybritanniai fokonzul es 
Eliseo Ricardo Gomez, Uruguay koztar- . 
sasâg Becsbe kinevezett konzulanak ki- 
nevezesi okmânyâhoz.

Uj tiszteletbeli alkonzul.
Ofelsege a drezdai tiszteletbeli konzu-1 

lâtushoz beosztott tiszteletbeli alkonzulla| 
nevezte ki Klemenaui Klemperer Gyozo 
iCigltudor, osztrâk âllampolgârt.

9 liadilgyminiszter szihratauiro 
allomasa.

ez a Durazzo elott horgonyzo Sziget- 
vdr hadihajd kesziilekevel dllando dsz- 
szekottetesben volt. A kesziileket az uj 
miniszterium epitesekor letesitettek, ket 
szobdbol dll, ket felvevo kesziileke 
van, melyek kbziil bekeben csak az 
egyiket haszndljdk. A tdviroăllomăs 
parancsnoka: Anderle Ferenc cs. es 
kir. tdviroezredbeli szdzados, kihez 
meg ket tdvirdszaltiszt van beosztva.

Ango! tengeralatti naszâdok oceânjărâsa.
Angliâban Ausztrâlia szâmâra 3 ten

geralatti naszâdot epitettek, melyek 
12.500 tengeri mertfold utat vissza- 
hagyva. Port Jackson-ba a napokban 
erkeztek meg. 12.500 teng. mf. olv nagv 
tâvolsâg, hogv egv buvârhaio tel.iesito- 
kepessegerdl ennvit fel sem teteleztek. 
Ez az eredmeny u.ira csak azt bizonyit- 
ia, hogy a nagyobb tipusu tengeralatti 
naszâdokat a tengeri harcâszatban mind 
tobbre es tobbre kell ertekelni, mert az 
az ido, mikor ilv ha.iokat csak a kikoto- 
bejâratok kieroszakolâsânâl es a part- 
videkhez kozel le.iâtszodo vâllalatoknâl 
veltek alkalmazhatni, mâr orokre el
mult. Ma mâr igen elokelo tengeresz-

Hollandia îlottaszaporitâsa.
A nemetalfoldi kormânv a parlament 

ele iavaslatot terieszt. melyben 3 dre
adnought (â 21—24,000 tonna vizelto- 
lassal). 6 torpedorcmbolo es 6 tenger- 
alatti naszâd epiteset tervezi. A nagy- 
mervii flcttaszaportiâs indokâul felhoz- 
zak. hogv meg a gyarmatokat nelkiilo- 
zo kisebb âllamck is nagv csataha.iokat 
’gyekeznek szerezni, Hollandiânak pe- 
dig az anyaorszâg partvideken a leg- 
nagvobb egysege sem mul.ia a 6000 
tonnât feliil, a nagykiter.iedesii es gaz- 
dag gvarmatokban pedig csupân âgyu- 
naszâdiai vannak. Az utolso evek ese- 
inenyei azonban ketsegtelenne tettek. 
hogy valamely gyarmat csak ugv tart- 
hatc meg, ha az anyaroszâg azt tâma- 
dâsck ellen kello erovel megvedheti.

Spanyolorszâg nem volt ilv helyzet- 
ben, el is vesztette meg az utolso ma- 
radvânyât is annak az oriâsi gyarmat- 
birodalcmnak, mely oly nagv volt, hogv 
benne a nap sohase nvugodctt le. Ha- 

. , i sonlo scrsra .iutott a mult evben Torok-
Ai elmult heti albamai esemenyek orszâg es ez a sors vâr Portugâliâra 

hireit leggyorsabban a becsi hadiigy- is, melynek gyarmataira mint tudvale- 
miniszterium tudta meg, inert a had- 
iigyminiszterium epiiletenek tetejen be- 
rendezett szikratdviro-kesziilek van es

vo. Anglia es Nemetorszâg a papiron 
mâr meg is egyeztek.

Adriatikus.

Az olasz haditengereszet egeszsegiigyi je- 
lentese.

Rovid idon beliil nyilvânossâgra kerul 
aa utolso hâboruban szolgâlatban âllott 
korhâzhajok kimutatâsa. A jelentes erde- 
kes adataibol mâr rendelkezesiinkre âll 
egynehâny. A 2 korhâzhajo egy ev lefor- 
gâsa alatt 23.000 beteget es sebesiiltet szâl- 
litott haza Itâliâba. Benghazinâl es meg 
mâs alkalommal is a tâbori korhâz szolgâ- 
latât lâttâk el a korhâzhajok.

Olasz hadihajdk fdlszerelese hidroplânokkal. 
Egy ujabb rendelet hadi aeroplânok siirgos 
keszitese irânt intezkedik. Ezek a legi jâ- 
romiivek a Velencetbien hat honap ota mii- 
kodo haditengereszeti pilotaiskola szâmâ- 
ra kesziilnek eș eliohirnokei csupân annak 
az akcionak, amelynek celja, hogy aa osz- 
szes olasz csatahajokat es cirkâlokat fol- 
szereljek fokozatosan legi jârmiivekkel.

Uj milliok az orosz flotta feilesztesere.
A katonai es haditengereszeti budget 

târgyalâsâra kikiildott dumabizottsâg oriâ
si szotdbbseggel fogadta el a tengeri flotta 
fejleszitesere kovetelt hitelt. Erdekes, hogy 
a 'bizottsâgban helyet foglalo kiildnbozd 
pârtâllâsu kepviselbk megegyeztek egy- 
mâssal az europai helyzet pesszimisztikus 
megitel'eseben es 3 kepviselo kivetelevel 
sziiksegesniek iteltek az uj 3 pâncelos epi
teset. Eziek a pâncelosok 1917-re mâr fol 
lesznek szerelve. A tengereszetiigyi mi- 
nisziter helyettese kijel'entette a umaibiizott- 
sâg elott, hogy ez ev o s z e n u j a b b k 6- 
v e t e 1 e s s e 1 â 11 e 16 a h a d i t e n g e r e- 
s z e t. 600 m i 11 i 6 r u b e 11 k e r a m i
ni s z t e r a k e 1 e t i-t e n g e r i e s f e k e- 
te-tengeri flotta erositesere.

Egy orosz dreadnought vizrebocsâjtâsa.
Nikoliajevben junius 6-ân bocsâjtottâk 

vizre nagy umnepsegek keretdben a „II. 
Katalin cârriid" nevre kereszjteit harmadik 
orosz dreadnought-ot.

9z irodâlilian alkalmazolt tisztek.
A hadvezetoseget evek ota foglalkoz- 

tatia a kerdes, mikent le'hetne a katonai 
hatcsâgoknâl. parancsnoksâgokn'âl es 
intezeteknel ircdâkban alkalmazott 
tisztek viszonvait akkent szabâlyozni, 
hcgv a csapatok erdekeinek rovâsa nel- 
kiil, az irodâkba is elsorangu erok ke- 
riilienek. kik alkalmaztatâsukban hosz- 
szabb ideig meg is maradnak.

Megbizhato helyrol ertesiiliink, hogy 
a kerdest a kovetkezoken rendezik. Fo
kozatosan megsziintetik a helvi szolgâ- 
Iatot teliesito nyugâllomânvu tisztek 
cscportjât, azaz megsziinik az „Offiziere 
d, R. in Lokalverwendung" csooort. 
Annak a tisztnek. aki irodai alkalmazta- 
tâsra. torekszik, nem kell magât ezentul 
feliilvizsgâltatnia, illetve nyugalmaztat- 
nia; ezentul az illeto csak egy orvbsi 
bizcnvitvânvt kell. hogv beszerezzen, 
melvben azt igazolja, hogv csapatszol- 
gâlatra kevesbbe alkalmas, s a bizo- 
nyitvânv alaoiân beosztiâk a helyi al- 
kalmazâsu tisztek, „Offiziere ini Lokal- 
verwend’ung“ koze, kiknek hârom cso- 
portja lesz.

Az elso csoportba soroltatnak mind- 
azok, kik a miniszteriumokban, maga- 
sabb katonai parancsnoksâgoknâl es 
hatcsâgoknâl alkalmaztatnak. Ez a cso- 
port az eloleptetesben mit sem veszit, 
ep olv gvorsan halad, mint a csapat- 
tisztek. Tisztjei elerhetik az ezredesi 
rangot is.

A mâsodik csoportba a terparancs- 
noksâgoknâl es egveb helyi hatosâgok- 
nâl beosztott tisztek keriilnek. Ezek mâr 
lassabban haladnak elore mint a csa- 
patâllomâny tisztjei, kikkel szemben 
minden rendfokozatban egv-egv evet 
veszitenek es csupân az alezredesi rend- 
fokozatot erhetik el.

A harmadik csoportba a raktârkezelo 
Eszteket soroliâk. kik meg lassabban 
haladnak. mint a mâsodik csoport es va- 
losziniileg csak az ornagvi csillagot er
hetik el.

Mindhârom csoportbeli tisztek regi 
csapattestiik rubâiât viiselik. a helvi al- 
kalmazâsu tisztek'nek tehăt kiiloni egyen- 
ruhâiuk. vagv megkulonbbztetesuk nem 
lesz.

Felesleges az ujitâs fontossâgât kii- 
lon reszletezni. egyarânt elosegiti az 
a szolgâlat erdekeit. mint az egVesek 
magânerdekeit s igv valoszinii, (hogy 
az iiiabb rendelkezes folvtân katonai 
irodâinkba kivâlo erok, elsorendii sze- 
melvzet iut. Itt emlitiuk meg, hogy a 
katonai nevelo es kepzo intezeteknel al
kalmazott katonatiszt tanârok csapat- 
testeik âllomânvâba'n maradnak meg es 
ott „stăndige Lehrer" cim alatt letszâ- 
mon felii! vezettetnek.
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Az osztrâk-magyar hadsereg elso 
donto fontossâgu gvozelme Nagv_ Fri- 
gves felett. 22 elhcditott zâszlo es 45 
zsâkmânvolt âgvu bizonyitja a diadal 
nagysâgât, mely utân a poroszok keny- 
telenek voltak Csehorszâgot vegleg ki- 
uriteni. Maria Terezia a kolini napot 
Daunhoz intezett keziratâban a monar- 
kia szuletesnapjânak nevezte es ennek 
emlekere alapitotta ugyanakkor a nie- 
verol elnevezett legmagasabb katonai 
rendet. melynek elso nagykeresztese a 
a gvoztes Daun grof tâbornagv left.

A poroszok âltal ostromolt Prâga fel- 
mentesere kozeledd Daun ellen II. Fri- 
gves kirâly 35.000 emberrel nyomult elo 
es junius 17-en a ket sereg a Becvarka 
patak partiain âllott egymâssal szem- 
ben. Frigves az 50.000 fovel megszâllott 
eros alias ellen nem akart arctâmadâst 
intezni es ezert — szokâsâhoz hiven — 
a kolini ut felol vegrehajtandd oldaltâ- 
madâst hatârozott el. Az oldalmenetet 
iunius 18-ân hajnalban. nagvreszt a reg- 
geli kdd leple alatt vevre is hajtottâk a 
csapatok. de Daun ezt meg ideieben esz- 
revette es hadserevet az akkori vonal- 
harcâszatot jellemzo ui felâllitâsba ren- 
delte. ugv hogv a szândekolt oldaltâma- 
dâst telies arcvonallal fogadhatta.

Delben kezdodbtt meg a poroszok 
eros balszârnnval meginditott lepcsdze- 
tes tâmadâsa. Az osztrâk jobbszârnvon 
Nâdasdv lovassâgât a tulero eleinte 
visszaverte. de a fenyegetett szârnyra 
vont tartalekokkal egyesiilve. Nadasdy 
csakhamar hatârt szabott az ellenseg 
eldnvomulâsânak. A porosz gyalogsag 
ismetelt rohamait szivos hare ârăn szin- 
ten visszavertek. mire Daun csapatai 
mentek ât tâmadâsba es Frigves serege 
csakhamar rendetlen visszavonulâsra 
kenvszeriilt.

Az elkeseredett hare igen nagv âldo- 
zatot kdvetelt. A poroszok vesztesege 
14.000, Daune 8000 fore teheto.

A csatâban resztvett csapatok koziil 
kiilondsen a cs. es kir. brassdi 2„ wieni 
4.. komâromi 12. gvalog-, a 9. Nâdasdy 
liuszâr-, 9. es 14. dragonvos ezred tiint 
ki. Ezek a csapattestek a kolini napot. 
mint az ezred emleknapjât evente meg- 
iinneplik. A 2. es 4. gvalogezred azon 
keves szâmu csapattesthez tartozik. me- 
Ivek kivâlo haditetteikert. kitiintetesbol 
a regi sârga szinii zâszldt hordiâk. Az 
1702-ben alapitott 12. gvalogezred ket

zâszldt hoditott el a poroszoktol es az 
ezred kivâlo viitezseget a Nadasdy hu- 
szârokkal egviitt Daun kiilondsen ki- 
emelte. A 14. dragonyos ezred, annak 
emlekere. hogv a kolini csatâban csupa 
bajusztalan ujoncbdl allo legenysege 
kiilondsen hdsies elszântsâggal harcolt, 
azt a kitiinteto elojogot elvezi. hogy 
tisztiei es legenysege kotelezden borot- 
vâlt arccal iârnak es az ezrednek kive- 
telesen zâszlojât is meghagvtâk.

Cs.

9z uj katonai bunvâdi pcrrend- 
tartâsrol.

Irta:
Kollmann Dezso dr., ugyvdd.

A magyar katonai igazsâgszolgâita- 
tâs tortenelmeben Julius 1. az a korszak- 
alkotd datum, amelyen egyreszrol az 
eddigi hadbircsâgi târgvalâsok zârkd- 
zcttsâgânak kinai fala leomlik, — mâs- 
reszrdl pedig a szabaddâ vait ui iogte- 
teriiletre a modern bunvâdi jogszclgâl- 
tatâs kerete es lenvege bevonul. Meg- 
sziinik az a kiilonos hâromsâg, amelv 
az egyetlen hadbiro szemelveben eddig 
— a vadlo, vedo es biro funkcioit biin- 
tetojcgilag szinte lehetetlen modon 
egvesitette. A regi, most mâr vegleg 
haldckld katonai biintetd perrendtartâs 
a nyomozo rendszeren alapult, amely- 
nek a lenvege abban âllott. hogv a biin- 
cselekmenyek iildozese vddemeles nel- 
kiil. hivatalbol tortent. Ezzel szemben 
az ui katonai bunvâdi perrendtartâs a 
vâdlevelen alapszik es eszerint biinte- 
tesnek, illetve birdi el.iârâsnak (biintet- 
tek. vetsegek. kihâgâsok) csakis a ka- 
tcnai bunvâdi perrendtartâsban megha- 
târczott bunvâdi eliârâs utân, — kbz- 
vâdra es az illetekes birosâg itelete 
alapjân van helye. — A katonai bun
vâdi perrendtartâs tehât magânvâdat 
nem ismer — mert a torvenv szerint a 
buntetendo cselekmenyek csakis koz- 
vâdra iildozenddk; viszont azonban a 
sertett es a magânpanaszos a KBPr. 
104—108. §-ai alapiân a bunvâdi eliârâs 
mellozese miatt feifolyamodâssal el- 
hetnek.

A torvenv âltalâban a modem polgâ- 
ri biintetd perrendtartâsok alapelveit 
tartja szem elott a katonai elet es ka- 
tcnaszolgâlati viszonvok magyarâzta 
speciâlis elteresekkel.

A birdsâgi szervezet a kdvetkezd: 
Elsofoku birosdgok

A) a hadseregnel:
a dartdârbirosâgok,
a hadosztâlybirosâgok.

B) a honvedsegnel:
a dandârbirdsâgok,
a hadosztâlybirdsâgok.

C) a haditengereszetnel:
a matrdzkari birdsâgok,
a tengernagvi birdsâgok.

Măsodfoku birdsâgok a hadseregnel 
es a haditengereszetnel:

a legfelsobb katonai torvenyszek;
a honvedsegnel:
a legfelsobb honved torvenyszek.
A tdrvenv tehât nem koveti e reszben 

a polgâri bunvâdi perrendtartâst es ko- 
zepfcku birosâgot nem âllit fel, aminek 
a magyarâzatât az eliârâs gyorsasâga 
es az iigyeknek a katonai viszonvok 
kovetelte gyorsabb befejezhetese adia.

A dandârbirosâgokhoz tartoznak a 
kisebb vetsegek es kihâgâsok, hasonloan 
a iârâsbirdsâgi ugvkdrdkhdz —• a had- 
csztâly-birosâghoz tartoznak a nagyobb 
vetsegek es biintettek, valamint a tiszti 
iigvek. ugvszinten a dandârbirdsâg ite- 
letei ellen hasznâlt felebbezesek feletti 
hatârozat. Ilyen esetekben mâsodfoku 
birosâg is.

A legfelsobb katonai (honved) tor- 
venyszek âltalâban az osszes seminise- 
gi panaszokban, a hadosztâlybirosâgok 
mint elsofoku birdsâgok iteletei ellen 
hasznâlt felebbezesekben es az ujrafel- 
veieli kerdesekben dont.

A torvenv 2. §-a azonban a vetsegek 
es kihâgâsokra vonatkozo alapelvek 
aloi kivetelt âllapit meg. A katonai er- 
dekek sziiksegesse teszik ugyanis. hogv 
a biintetes foleg csekelvebb vetseg (ki- 
hâgâs) eseteben a tettet nvomon koves- 
se. minelfogvia a fegyelemre eldnyo- 
sebb, ha a tettet envhebb biintetessel, de 
azonnal sujtjâk, mintha a sulyos' 
biintetes csak hosszabb ido mulva ko- 
vetkezik be. Azt pedig. hogv tett es a 
biintetes koze hosszabb ido ne essek — 
azt meg a lenvegtelenebb biincselekm5- 
nyeknel sem lehetne elkeriilni. — Mi- 
utân a katonai eloliârdk nâlunk epiigy, 
mint mâs hadseregekben a fegyelem 
fenntarthatâsa vegett fegyelmi fenyito 
hatalcmmal vannak felruhâzva — a fen- 
tebb ielzett visszâssâgok megsziinnek 
olykepen, hogv a csekelvebb vetsegeket 
es kihâgâsckat a fegvelmi-fenyito hata- 
lommal felruhâzott eloljâro a biroi 
ut melldzesevel fegyelmileg intezi el. 
Ezen fegyelmi elintezes hatârât a tor- 
venv 2. §-a ugv âllapitia meg. hogv fe
gyelmi uton megtorolhatonak mond 
minden oly vetseget es kihâgâst. amely- 
nek biintetesi tetele az 1855. ev ianuâr 
15-en kelt katonai biintetd anyagi sza- 
bâlyok szerint penzbiintetes vagv olv 
szabadsâgbiintetes. melynek legna- 
gyobb merteke hat honapot — legkis- 
sebb merteke pe'dig 1 honapot meg nem 
halad es fegyelmi uton a megtorlâs ki- 
elegitonek mutatkozik.

Peldâul fegyelmileg megtorolhatd 
lesz a fiiggelemsertes vetsege, mert erre 
a katonai biintetdtdrvenvkdnyv 156. S-a 
egy hettol 6 honapig terjedheto fogsâ- 
got szab, ellenben nem lesz fegyelmi 
uton megtorolhatd peldâul a kozcsend 
es rend ellen, a nemzetisegek irânt el- 
lensegeskedesre ingerlessel elkdvetett 
vetseg vagy a hâzassâg stb. intezme-



nyenek nyilvânos lealacsonyitâsâval 
elkovetett vetseg sulvosabb esete. meg 
pedig azert nem, mert az elobbinel a 
legkisebb biintetesi tetei 3 honap es igy 
1 hdnapot meghalad, mig az utobbinâl a 
legnagyobb tetei 1 ev es Dv 6 honapnăl 
magasabb.

A vâdat a katonai (honved) iigvesz 
kepviseli a hadosztâlybirosâgoknâl — 
az iigyeszi tiszt a dandârbirosâgoknâl 
es a katonai vezcrugyesz (honved koro- 
naiigyesz) a legfelsobb katonai (hon- 
vedl) fotcrvenyszeknel. A iigyeszek 
a liadbirosag tagjai — u.i neviik szerint 
az igazsâgiigyi tisztek koziil nyernek 
kiegeszitest — tehât jogâsztisztek — mig 
a dandariigveszi tisztek a katonai âllo- 
mânvu tisztek korebol nyernek kineve- 
zest, ha a speciâlis 8 hetes iigyeszi tisz- 
ti tanfolyamot elv'egezitek, tehât tulaj- 
donkepen inkâbb laikusok.

Ezen a tanfolyamon jeleruleg 28 hon
ved es 13 csendortiszt nyert kikepzest.

Hogy a katonai iigvesz (iigyeszi tiszt) 
a biinvadi eljârâst megindithassa, sziik- 
sege van az illetekes parancsnok utasi- 
tâsâra es ezenfeliil olv biincselekmenyek 
eseteben. amelvek csak az e reszben 
iogsultnak kivânatâra iildozhetok e ki- 
vânatra is. A torvenvnek ezen rendel- 
kezese. bogy a biinvâdi iilddzes iogât 
magasabb katonai parancsnokok keze- 
be ad.ia, megfelel a katonai viszonvok- 
nak es a kiilfoldi katonai torvenvhozâ- 
sck altal csaknem kivetel nelkiil elismert 
alapelvnek. Ez a felsobb alapelv pedig 
azt parancsol.ia, hogy a biinvadi iildozes 
jogânak es a parancsnoki hatalomnak 
egv kezben kell egyesiilnie.

A haditorvenyszekek megalakitâsâ- 
nâl a torvenv âltalâban a nepbiroi rend- 
szert (Schdffemgeric'ht) valiositotta meg 
es pedig ugy, hogy az elsofoku, azaz a 
dandâr- es hadosztâlybirosâgoknâl a 
katonai elem van tulsulyban; a dandâr- 
birosâgnâl: 1 igazsâgiigyi tiszt. 2. ka- 
tonaâllomânvu tiszt, a ha'dosztâlybi- 
rdsâgnâl 1. illetve felebbezeseknel 2 
igazsâgiigyi tiszt, 4 katonaâllomânyu 
tiszt: — addig a legfelsobb katonai 
(honved) tbrvenyszeknel az igazsâg- 
iigvi tisztek vannak tulsulyban, sot ki- 
zârolag alaki per.iogi kerdesben a kato- 
naâllomânvu egyenek mint birâk ege- 
szen melloztetnek (64. §. 4. bekezdes). A 
modern perjognak megfeleloleg az u.i 
tdrveny a regi titkos, irâsbeli es torve- 
nyes alakszerii bizonyitekokhoz kotott 
eljârâs kikiiszdbolesevel ervenyte jut- 
tatja a nyilvdnossdg, a kozvetlen szo- 
belises es n bizonyitekok szabad mer- 
legelesi rendszeret. Tert enged a vede- 
lemnek es kimondja a torvenv, bogy 
vedo mindenkor valaszthato, bizonyos 
esetekben pedig kotelezo. — Vedo le
het. vagy valamely katonaâllomânyu 
tiszt, vagy igazsâgiigyi tiszt, vagy a 
Ikatonafi (honved) veddk 'la.istromâba 
tfclvett gyakorlo iigyved. — A torvenv 
csak azt a kautelât âllitia fel, hogy a 
ladosztâlvbirdsâgnâl es a legfelsobb 
katonai (honved) fotorvenyszeknel jog- 
kudo ve'dot kell alkalmazni. aki azon- 
ban lehet akâr igiazsâgiigyi tiszt. akâr a 
peddlajstromba felvett iigyved.

A legfcntosabb resze termeszetesen 

ugy az eljârâsnak, mint a torvenvnek a 
fotârgyalâs. A fotârgyalâst a nyomozo 
eljârâs elozi meg, amelynek sorân meg- 
âllapitâst nyer, hogy lehet-e valaki el- 
len vâdat emelni vagy sem. A felielen- 
teseket az illetekes parancsnoknâl, az 
eloljâro parancsnoknâl. valamely he- 
lyi hatosâgnâl, vagy bârmelvik iigvesz 
vagy iigyeszi tisztnel lehet tenni. de 
tenvleges katorai egveneknek a szcUâ- 
lati utat rendszerint be kell tartani. Az 
eloljâro parancsncksâg tenyvâzlatot ke- 
szit s azt haladektalanul a birci iilddzes 
iogâval felruhâzott illetekes parancsnok- 
hoz iuttatja, aki a nvomozâs kiegeszi- 
tese vagy a vâdemeles. illetve a biinte- 
toinditvânv benvuitâsa irânt intezkedik.
— A vâdemeles utân a terhelt neve 
vadlott. A fotârgyalâson ismetlodik a 
biZGnyitoeljdrds. aminek befejeztevel el- 
hangzanak a perbeszedek es a hadtor- 
venyszek zârt iilesben hozza meg ite- 
letet.

Jogorvoslatckat a kovetkezo mertek- 
ben ismer az u.i torvenv: Az illetekes 
parancsnokok es a birdsâgok rendelke- 
zesei es vegzesei ellen felfolyamodds- 
nak. az elsofoku iteletek ellen felebbe- 
zesnek es semmisegi panasznak van he- 
lye. Mint rendkiviili perorvoslat, az 
ujrafelvetel ismeretes.

A fotârgyalâson nem az igazsâg
iigyi tiszt az elndk, o csak tdr- 
gyaldsvezetd, aki a perrendszerii ve- 
zetesert felelds, mig a rendfentartâs es 
a katonai vezetes a kiatonaâllomânyu 
legmagasabb rangu tisztet illeti. A nyil- 
vânossâg nines a torvenyben kovetkeze- 
tesen keresztiilvezetve, amennyiben a 
hadosztâlv biresâg bizonyos felebbezesi 
iigyekben es a legfelsobb torvenvkezes 
a hozzâintezett felebbezesek es semmi- 
segi panaszok nagv reszeben zdrt iiles
ben hatâroz. Az esetek egv nagv resze
ben igy megis el lesz zârva a nyilvâ- 
nossâg es ezt nem ellensulyozza a tor- 
venv 369. §-ânak az a ren'delkezese, 
hogy amennyiben a legfelsobb torveny- 
szek nyilvânos târgyalâst tart, ezen 
nemesak a katonai vezeriigyesznek, ha- 
nem kotelezo vedeiem eseteben a vedo- 
nek is jelen kell lennie. Ugyanis a Bp. 
436. §-a i'lven hasonlo esetben a kir. Cu- 
riânâl csak a koronaiigyesz .ielenletet 
kivânja.

A tdrveny a semmisegi panaszok ko- 
zott a 359. §-âban erdekesen megenged, 
felmentes eseten is, a vadlott iavdra 
szolo semmisegi panaszt. Ermek ugyan
is akkor lehet ielentosege, ha csupân 
olv kcriiimenyek miatt tortent a fel
mentes, melyek a tett biintethetoseget 
kizâriâk vagy megsziintetik (beszâmit- 
hatatlansâg. jogos vedeiem, eleviiles). 
Be ilv esetben az itelet ilyen indokolâ- 
sâval tisztre vagy hasonlo âllâsura 
kellemetlen kdvetkezmennvel jârnak 
elomenetele miatt vagy esetleg a be- 
csiiletiigyi «îliârâs meginditâsa kovet- 
kezteben — miert is ilyenkor, nagyon 
indokolt, bogy a felmentes ilyen indoko- 
lâsa vagy az ilyen felmentes ellen 
semmisegi panasszal elhessen.

Erdekes az a resze is a torvenynek,
- amelylik ujrafelvetel eseteben — 

amennyiben az illeto elitelt vagy fel-

mentett egyen mâr nem tartozik, a had- 
sereg vagy honved biintetobirâskodâs 
ala a polgâri biintetobirâskodâst âlla- 
pit.ia meg azzal a kotelezettseggel, 
hogy a polgâri vagy a katonai biinteto- 
iog koziil az enyhebb alkalmazando - 
es hogy az alapperben kimondott 
rangVesztest az ui polgâri biintetd- 
bircsâgi itelet nem erinti.

Azonban nem intezkedik a torvenv 
sikeres u.irafelvetel eseteben az âr- 
tatlanul elszenvedett buntetesert nyuj- 
tando kârpotlâsrol, — aminek a pol
gâri Bp. kiilon fejezetet rendel.

rviilonosen erdekesek az atmeneti 
nvelvi rendelkezesek a kozos hadero 
birosâgânâl. Ugyanis a 487. §.-ânak a 
80. es 82. §-al valo egvbevetesebol az 
kovetkezik, hogy a magyar nyelv mint 
kihallgatâsi, târgyalâsi es kihirdetesi 
nyelv csak 8 ev mulva legkesdbben 
fotârgyalâsi, felebbezesi es legfelsobb 
katonai torvenyszeki nyelv csak 12 ev 
az (1922-ik evben), mint fdtârgya- 
lâsi. felebbezesi es legfelsobb kato
nai torvenyszeki nvelv csak 12 ev 
(1926-ban) mulva lep teljesen, legkesdb
ben eletbe. De a nem katonai szemclyek. 
ielesul tanuk, veddk, szakertok addig 
is hasznâlhatjâk az âllam nyelvet. Vi- 
szont pedig a nagvvâradi hadosztâlv- 
bircsâgnâl es a nagvvâradi es aradi ko- 
zds dandâr-birosâgoknâl teljesen ma
gyar lesz a birosâgi nyelv — es igy 
magvar lesz az ezen iigyekben Wienbe 
felkeriilo felebbezesi târgvalâsok es 
semmisegi panaszok, valamint az ezek 
elintezesenek nyelve is.

Ugyvedi szempontbol pedig erdekes 
az. bogy igv magvar iigyved a leg
felsobb katonai torvenyszek elott. Becs- 
ben is kepviselhet magyar feleket es 
magyarul mondhatja vedobeszedet.

A tdrveny azonkiviil sok kiilonleges 
intezkedest tesz, aminek az ismerte- 
tese kiviil esik e mai cikk kereten. 
De mindenesetre fontos. hogy le'doltek 
a vâlaszfalak. megindul a katonai judi- 
katura es a nyilvânossâg egeszseges 
szelleme hasznâra lesz ugy jogszolgâl- 
'atâsi, mint minden mâs tekintetben 
a katonai eletnek.

#s*

A honved iigyesztiszti tanfolyamot 
a kovetkezo tisztek vegeztek el: I. Gyalogos 
tisztek: Posgay Kâzmer, Dănffy Alfred dr., 
Band Kâlmân, Keler-Szalay Lâszlo, Pechy 
Gyula dr., Szirmay Lâszlo, Fiilop Elemer, 
Schleicher Aurel szâzadosok, Falk Ferenc, 
Barna Istvan, Lokay Ferenc, Beothy De 
zso, Droppa Rezso, Both Lâszlo, Tellyes- 
nicky Lâszlo, Ivakic Dâniel, Buchholcz Jâ- 
nos, Fehervâry Geza, Petrân Sândor, Vida 
Sândor, Szabo Imre, Roszinecz Bela fo- 
hadnagyok. II. Honvedhuszâr tisztek: Gyura 
Ârpâd, Ghyczy Bela, Ohlmiiller Kâroly 
szâzadosok, Tokessy Jânos, Szelke Jozsef 
fohadnagyok. Ill, Csendor tisztek: Sek 
Gyozo, Stencl Wladimir szâzadosok, Le- 
derkenyi Elek, Nâdpataki Âgost, Kirileszku 
Gyula, Armandola Wladimir, Szinte Gâbor, 
Dalmy Jozsef fohadnagyok, Kiirthy Endre, 
Jelinek Sândor, Martin Imre, Bejczy Bela, 
Hodossy Kâroly hadnagyok.



Katonai veddk statisztikâja.
Pontos ertesulesiink szerint tobb videki 

iigyvedi kamara teriileten igen szep szarn- 
mal jelentkeztek iigyvedek katonai vedoi 
tisztsegre. Igy peldâul: Szegeden 53, Ara- 
don 38, Kassân 26, Temesvăron 50, Szabad- 
kăn 22, Balassagyarmaton 10 iigyved. Eger- 
ben es Szekesfehervâron, ugy lătszik, hogy 
elvi okokbol, nem volt jelentkezo.

<

FELHIVĂS.
Felkerjiik a magyar hadbirdk kivdlo 

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

Budapest. 1914. junius \4-en.

A Kiiliigy-Hadiigy 
szerkesztosege.

ilz orosz scregzh szerepltso egy 
jondObeli haboruban.

A „Revue des Francais“-ben „Az 
orosz seregek szereplese egy jovendo- 
beli hdboruban" citn alatt igen erdekes 
cikk jelent meg, melyet (miutân kozer- 
dekii) kivonatosan ismertetiink.

A cikk iroja mindenekelott osszeha- 
sonlitja a helyzetet 1910. oktober elott 
es titan. Oroszorszâg, mint tudjuk, ezen 
idotâjt csapatainak elhelyezeseben — 
kiilonosen a porosz es osztrâk-magyar 
liatâron —- lenyeges vâltozâsokat esz- 
kbzblt, olyiannyira, hogy egyes gyalog 
es lovas ezredeket a hatârrol az orszâg 
belsdbb teriiletere vontak vissza. Ezek a 
rendelkezesek annakidejen a francia 
sajtoban heves kifakadâsokat erbdme- 
riyeztek a kedves szlâv szovetseges ro- 

isara, kinek meg azt is szemere ve- 
tcttek, hogy kotelessegeit kevesbe lel- 
kiismeretesen teljesiti. ,

A „Revue des Francais“ ma megele- 
edetten oda nyilatkozik, hogy’ „a esa- 

patok celszeriibb elosztdsa, gyorsabb 
mozgdsitds es a hadseregek gyorsabb 
bsszevondsa, valamint a hadseregnek 
szdmszerinti es belso ertekenek emele- 
se dltal Oroszorszâg a jovoben koteles- 
segeit mint szovetseges, nyomateko- 
sabban fogja teljesiterti, mint eddig.“

Aki nyitott szemmel eli vilâgât tud- 
ja, hogy Oroszorszâg Iazasan fegyver- 
kezik es teljes tudatâban van annak, 
hcgy egy esetleges hâboru eseten szinte 
kiapadhatatlan emberanyagât mikep 

ervenyesitse a legcelszeriibben. Su- 
chomlinow tâbornok hadiigyminiszter 
minden leheto es adando alkalmat fel- 
hasznâl arra, hogy melyrehato rendel- 
kezeseit — a letszam emeleset, proba- 
mozgositâsokat, a hadi keszletek meg- 
lepo rovancsolâsât. a hadsereg felsze- 
releset mozgokonyhâkkal es gepfegy- 
verekkel, a kiegeszites egyszeriisiteset 
stb. stb. — az europa: sajtoban a leg- 
artatlanabb knodcn tiintesse fel, noha 
a katonai kbrok aggodo figyelemmel ki- 
erik a hatalmas szomszed minden kez- 

demenyezo lepeset.
Az orosz hadero ielenleg (Europaban 

es Kaukâzusban) 30 hadtestet, 64 es fel 
gyalog hadosztâlyt es 25 lovas hadosz
tâlyt alakit. A magasabb kotelekek szâ- 
ma 1910 oktober ota tehât 4 hadtest es 
egy lovas hadosztalyl'yal gyarapodott.

A „Revue de Francais“ cikkiroja eleg 
naivul el akarja hitetni azt a meset, hogy 
a mozgositds mâr a 6-ik napon be lesz 
fejezheto es a hetedik napon a maga
sabb kotelekek bsszevondsa megkezdo- 
dik. ll'yen modon 20—22 nap rnulva a 
hadseregek Lengyelorszâgban miikb- 
desre keszen vannak, miâltal „szbvetse- 
gesiink arra kepesit, hogv egyenlo erok- 
kel merkozhessiink meg ellensegunkkel, 
melyek tulsulya Angolorszdg kozbele- 
pesevel biztositva van*'. Azt is feitegeti. 
hogy ezen koriilmeny Nemetorszâg eroit 
annyira lekbti, hogy Franciaorszâg el
len szambeli tulerbt alkalmazni nem lesz 
kepes.

A hârmasszovetseg erbinek merlege- 
lesenel nezete szerint Ausztria-Magyar- 
orszâg reszerol Szerbia hârom hadtes
tet kot le, mig a szovetseges România 
Lulgâriâra valo tekintettel, csak hârom 
hadtesttel fog Oroszorszâg ellen felvo- 
nulhatni. Az orosz sereg felvonuldsdt a 
cikk iroja a kbvetkezokep kepzeli: 1. 
Valcszinii, hogy Poroszorszâg Oroszor
szâg ellen egy 4 hadtest, 2 lovas hadosz- 
kilybol allo sereggel vonul fel, mely a 
mozgositâs 2-ik es 10-ik napja kozt mii- 
kodeset meg fogia kezdeni. Ezen cso- 
porttal szemben a VI. bialystoki hadtest
tel megerbsitett wilnai hadsereg volna 
hivatva harcolni, mely Grodno kornye- 
ken a mozgositâs 2-ik es 12-ik napja 
kozt csoportosulhat.

Ezen hadero 5 hadtest es 3 lovas ha'd- 
osztâlvbcl âllana, 168 zlj, 84 lovas szd. 
642 loveggel szemben a poroszok sere- 
get 101 zli. 76 lovas szd es 612 lovegre 
teszi.

2. Ausztria-Magvarorszâg foseregeiviel 
szemben Oroszorszâg Brest Litewsk 
kcrnyeken 13 hadtestet tud osszponto- 
sitani, melyek a warsoi sereget alkot- 

nâk. Ez a sereg a 3 es 22-ik mozgositâsi 
nap kozt alakulhatna meg es az osztrâk- 
magyar hadsereg 8 hadtestevel szem
ben lenyeges tulerbt tiintetne fel ameny- 
nyiben 430 zlj. 271 lovas sz'd es 1674 
crosz loveg ellen 338 osztrâk-magyar 
zliat, 206 lovas szdot es 1584 loveget hoz 
szâmitâsba.

3. A monarkia reszerol Lemberg kbr- 
nyeken felvonulo melleksereggel szem
ben. melyet 5 hadtestre tehetiink, Orosz
orszâg Kiew es Kasan tâiân 7 hadtestet 
tud bsszpontos’tani. ugv hogy 220 zlj 132 
lovas szd. 980 osztrâk-magyar loveggel 
szemben 248 crosz zlj, 146 lov. szd es 
972 loveg ervenyesiilne.

4. A român hadsereg Jassy tâjân a 
20-ik mozgositâsi nap utân 84 zlj, 48 lo- 
vasszâzad es 280 loveggel vonulhat 
fel.

Az Odessa kornyeken csoportosulo 
Kaukâzusii hadsereget ezzel a român 
■erovel szemben 104 zlj, 60 lovtis szâzad 
es 408 lovegre becsiili.

A cikk iroja elismeri azt a tenyt, bogy 
Oroszorszâg a mozgbsitâs tekinteteben 
tobb napi veszteseget szenved, viszont 
azonban azzal vigasztalja magât, hogy 
csak az ugyncvezett elso harcvonalbeli 
alakulâsokkal szâmolt, a tartalek alaku- 
lâsokat (30 hadosztâlyt egyenkent 32 
zâszloaljjal) pedig egyâltalâban nem 
enntette.

Meddb es liâlâtlan feladat volna a 
,.Revue“ eszmeit bonckes alâ vennti. 
Mindenesetre tâg perspektivât nyujt es 
ha nem is felel meg a valbsagnak, nagy- 
ban es egeszben talân sejt valamit es a 
laikus tomeg reszere megnyugtato pi
lula akarna lenni.

Magunk reszerol csak annyit jegy- 
ziink meg, hogy a legimponâlobb szâ- 
mokkal szemben sem erziink semmifele 
hâtborzadâst. Tudjuk, hogy az orosz ka- 
tona hos es tudjuk, hogy a kozâk jo lo
vas, de viszont mi a kozâk es mi a vo- 
jâk a magyar huszâr es a magyar bakâ- 
val szemben?

A szâmbeli tulsulyra a japân banzâj 
bizonyult a legjobb vâlasznak: „Ez ma- 
gyarul igy hangzik: ,,Elore!“

P. ornagy.

Az eges'3 Balkânon nincsen ma ember, 
aki ne gyâszolnâ sziilojet, testveret vagy 
valamelyik jo barâtjât es nincsen csalad, 
amelyiknek valamely megcsonki’tott tagja 
remiilettel ne beszelne azokrol a szenve- 
desekrol es nelkul'bziesekrol, amelyeken 
sebesiilese utân a szâllitâs kozben es ke- 
sbbb az ăpolâs hiânyâban kereszitul kel- 
lett mennie es amelynek tarsai koziil 
olyan sokan âldozatai lettek. Segitsiink 
addig, amig nem kesb! Tâmogassuk a 
Voros, Kereszt humânus torekveseit.



Oz onmukodo puskak ftMste.
A napilapok megirtâk, hogv hadsere- 

giink gyalcgsâga legkbzelebb ui puskât 
kap. Lapunk 2. szâmâban kifejtettiik 
azokat az okokat. melvek ezt a birt 
meglehetosen valosziniive teszik. Leg- 
fel.iebb azon lehet elgondolkozni egv 
kisse. hogyi a hadvezetoseg legujabb 
hirek szerint nem szândekszik a jelenlegi 
fegyvert bnmiikbdb puskdval potolni.

Nem tudjuk, mennyire autentikus a 
fentemlitett hir, de nem lâtszik megma- 
gyarâzhatatlannak. Igaz ugvan, hogv 
az a torekves. hogv ne mi legyiink az 
elsok. akik az automatikus puskâkat 
rendszeresitik. megdol abban a pillanat- 
ban, mihelvt az automatâk kerdesenek 
vegleges eldoltet a jelenlegi fegvverrel 
mâr nem lehet kivârni es az ui fegvvet 
beszerzesenek sziiksegessege beall. Ak- 
kor talan megis iobb ui ismetlofegvver 
helyett, melv mâr ma sem teljesen kor- 
szerii, automatikus puskât rendszeresi- 
teni, felteve, hogv van egyâltalâban el- 
fogadhato minta. De van-e ilyen? Er- 
re a kerdesre nem igen lehet hatârozott 
vâlaszt adni. Ismeretes, hogv mâr evek 
eta kiserleteznek dnmiikodd puskâkkal, 
de lendszeresitve meg sehol sincsenek, 
ha Mexikct es az olasz haditengere- 
szetet nem akariuk szâmitani, hol a 
Mondragon ill. a Cey-Rigotti puskât fo- 
gadtâk el. A hozzâerto szemlelonek az 
az impresszidja. hogv ez a kerdes meg 
nem erett meg elegge. Az automatikus 
fegyverek szerkesztese koriil felmeriild 
miiszaki nehezsegek t. i. sokkal nagvob- 
bak. mint pl. az dnmiikdido pisztolvok- 
nal. Ezeknel az arânylag rovid cso, a 
konnvii ldvedek es a gyengie ldpcr-tol- 
tet kdvetkezteben a zâvârzattal szem- 
ben nem tamasztunk nagv kovetelme- 
nyeket. Ismeretes, hogv a hasznâlatban 
levo automatikus pisztolyok nagv re- 
szenek csak olvan zâvârzata van, me- 
lyet sa.iat sulva es egv rugo ereje tart 
esukva. Puskâknâl ez a szerkezet nem 
felel meg. •

Onmiikddo puskâknâl egyelore ket 
szerkezet dominai. Az egyiknel loves 
utân az elreteszelt zâvârzat kinvitâsa 
azâltal tortenik, hogv a puska csdve 
oldalt ki van furva, ugv hogv a loporga- 
zok egv resze ezen a nvilâson s egv 
gâzvezeto csovdn ât a zâvârzathoz jut
hat, mialatt a lovedek a csotorkolatot 
meg elzârva tartja. s igv a zâvârzatot 
feloldja es kinyitja. A rnasik rendszer- 
ben a ldvesnel a hatralokes kdvetkez
teben a esd es a zâvârzat szorosan dsz- 
szekapcsolva hâtrasiklik. A hâtramoz- 
gâs ve^en a zâvârzat megâll, a cso pe
dig, melyet egv rugo elore szorit, elvâ- 
lik a zâvârzattol, helvere ter s elore- 
mozgâsa befejeztevel felszabaditja a 

zâvârzatot is, melv szinten helvere sik- 
lik s ismet elreteszeli a csovet. Cso es 
zâvârzat tehât csak akkor vâlnak szet, 
mikor a esdben mâr minden gâznvomâs 
megsziint. A technikusok egvik rend- 
szerrel sem lehetnek megelegedve. Az 
elsonel azt kifcgâsoliâk, hogv a gâz- 
vezetd csatorna konnyen eldugul s ak
kor a fegvver nem rniikodik. A mâsik- 
nâl pedig azt tartjâk hâtrânvosnak, 
hogv a nagv mozgâs kedvezotlenlil 
befolyâsolja a ldszabatossâgot. kiildno- 
sen akkor, ha a fegvver mâr nemileg el- 
hasznâlt.

E miiszaki nehezsegektdl eltekintve, I 
az automatikus puskâknâl meg egyebet 
is meg kell fontolni; peldâul azt, hogv 
arânyban âllnak-e a gyakorlati elonyok 
a hâtrânvckkal, mert ilvenek is vannak. 
Ezek kczdtt elso helven szerepel az a 
kcriilmenv, hegv az onmiikddo fegvve- 
reknel meg fokozedni fog az a veszely, 
hogv a csapat idoelott eltiizeli a 16- 
szeret, ami kuldnosen kevesbe jol ki- 
kepzett es fegyelmezett csapatoknâl 
konnyen elofcrdulhat. A gyors es tar- 
tds tiizeles kdvetkezteben ezenfeliil, 
amint mâr emlitettiik, a fegvver csdve 
erosen âtmelegszik s ennek ellensulvo- 
zâsâra kezi lofegyvereknel a nagy 
sulv miatt nem lehet mesterseges hii- 
test alkalmazni, mint pl. a geppuskâk- 
nâl. Emellett az automatikus puskâk a 
jelenlegi ismetldpuskakkal szemben 
korântsem biztositjâk azon eldnydket, 
amiket az ismetlopisztolyok az eddigi 
forgopisztelyokhoz viszonvitva nvujta- 
nak. Az ismetlopisztolvt târral tdltik s 
nem egyenkint. mint a forgopisztolyt. 
Kiiiriteni egyâltalân nem kell. Nines 
minden toltenv szâmâra kiilon tdlteny- 
iirie. ezert az alakja celszeriibb. A tol- 
tenviir es a cso kdzt nincsen hezag, 
mint a revolvernel, tehât nincsen gâz- 
veszteseg s a ldvedek sem zdkken az 
âtmenetnel. Vegiil nem kell a kakast 
minden loves utân kezzel megfesziteni 
(A forgopisztclvoknâl szokâsos billen- 
tvufeszitessel nem lehet pentosan loni). 
E sck eldnnyel szemben az ismetld- 
pisztolvnak csak az a hâtrânya, hogy 
kifogăstalan mukddesenek kifogăstalan 
loszer az alapfeltetele.

Az ismetlopuska es az automatikus 
fegvver osszehasonlitâsânâl nem talâ- 
lunk ekkera kulombsegeket. Az dnmu- 
kddo fegvver legjellegzetesebb sajâtsâ- 
ga, hogv feleslegesse teszi a kezzel 
valo ismetlest, azaz a zâvârzat kinyitâ- 
sât es becsukâsât. Ennek kdvetkezte
ben gyorsabban lehet vele ldni es a ka- 
tena erejet kevesbe veszi igenvbe. Az 
elso koriil menv egves esetekben elo- 
nyos lehet, de âltalâban nem sziikse- 
ges, mert tartos tiizharcra meg e je
lenlegi ismetlopuskâk tiize is tulsâgo- 
san gyors. A mâsodik elonv pedig csak 
annyiban ervenvesiil, amennyiben a ka- 
tonât megkimeljiik a zâvârzat kinyita- 
sânak es becsukâsânak munkâjâtol. Az 
dnmiikcdo ismetlestol a hatralokes 
csdkkeneset is vârjâk. de ez a legujabb 
kiserletek szerint csak igen csekelv 
mertekben erheto el a gvakorlatban. 
Azt is remenvlik. hogv a tiiz minosege 
azâltal fog javulni. hogv a katona az 

dnmiikodd ismetles kdvetkezteben egy- 
reszt tdbb iddt nyer a celzâsra s teljes 
figyelmet is csak erre fordithatja. Na- 
gyon ketseges, hogv ezek a remenvek 
teljesedesbe mennek-e majd? Az eddigi 
tapasztalat azt mutatta, hogv a fegy
verek tckeletesbedesevel a gyalogsâgi 
tiiz minosege rcsszabbodott, mert a ki- 
kepzes a nephadseregeknel nem oiv 
alapos, mint az âllando seregeknel s igv 
a gyorsabb tiizeles lehetdsege inkâbb 
elhamarkodott, tehât rosszabb tiizet 
eredmenyezett, mint jobbat. Az auto
matikus f egvvernel sem lesz ez mas- 
kep.

Az onmiikddo puska rendszeresite- 
senek kerdeset abban osszegezhetiiik. 
hogv az egyreszt meg nem forrott ki 
teljesen. mâsreszt rendszeresitese nem 
jelentene egves tagadhatatlan elonyok 
dacâra sem akkora haladâst. hogv annak 
elmulasztâsa hasonlo kdvetkezmenyiek- 
kel jarhatna, mint pl. hadseregiink in- 
ferioris fegwerzete 1866-ban. Sot 
egves koriilmenyek meg az automa
tikus puskâk rendszeresitese ellen is 
szolnak. Ezert nagvon is indokolt ,țz 
dvatossâg, amelv nem engedi, hogv ezt 
a kerdest elsiessiik.

Ifiusagi lbveszversenv Nagyenyeden.
Fenyesen sikeriilt dijloveszettel zârta le 

idei tanfolyamât a nagyenyedi ref. kolle- 
gium fogimnăziuma es tanitokepezdeje, va- 
lamint. a tordai all. fogimnazium novende- 
keibol alakult lovesz-tanfolyam. Az iinne- 
pely Nagyenyeden a honved loteren f. ho 
14-en delutân folyt le, a kornvek elokelo- 
segenek lelkes erdeklodese mellett, A 3 in- 
tezet 150 novendekkel vett reszt az iinne- 
pelyen, mely katonai gyakorlatok bemutată- 
sâval kezdodott. Majd az intezetek csoport- 
loveszeti versenye kovetkezett a versenyzo 
intezetek ăltal felajânlott ertekes vândor- 
dijert, melyet a nagyenyedi ref. tanito- 
kepezde nagy fdlennyel nyert meg. Ezutân 
egyeni verseny volt, melyben I. Liszkay 
Sandor (tanitokepezde), II. Harmath Miklos 
(ref. gimn.), III. Vajna Gâbor (Torda) volt, 
kik a honvedelmi miniszter eziist-ermet es 
tiszteletdijat nyertek. Kiosztâsra keriilt meg 
15 bronz-erem es tiszteletdij. Az ifjusâg ki- 
kepzesenel elert kivalo eredmeny Nemes 
Jozsef fohadnagy es Becze Istvan hadnagy 
oktato-tisztek lelkiismeretes, buzgo munkâ- 
jât dicseri.

A ket tisztnek meleg szavakban mondott 
kdszdnetet a buzgalomert es odaadâsert 
Szekely Odon igazgato. Vegiil Nemes Jo
zsef fohadnagy szep beszedben buzditotta 
tovâbbi munkâra az ifjusâgot.



A Dozsonyi kozepiskolai soortszovetseg
f. ho 10-en, szombaton delutân rendezte a 
kozepiskolai lovotanfolyamok versenylove- 
set, melyben a foreâliskola, a fogimnâzium, 
a felso kereskedelmi iskola es az ev. liceum 
ifjusâgi tanfolyamainak legjobb lovoi mer- 
koztek, bebizonyitva azt, hogy a 13. honved 
gyalogezred tisztjeinek vezetese alatt allo 
tanfolyamok derekas munkât vegeztek es az 
ifjak a katonafegyver helyes es celtudatos 
kezeleseben annyi jârtassâgot es iigyesseget 
sajătitottak el, hogy egykor derek katonai 
lesznek hazâjuknak.

A negy iskolâbol 37 nevezes tortent. A 
13. honved gyalogezred tisztikara, valamint 
a sportszovetseg 2 dijat es 7 ermet, a honve- 
delmi miniszter eziist es bronz ermeket ado- 
mânyozott a verseny kitiintetettjeinek.

A verseny egesz menete izgalmas es er- 
dekfeszito volt es lâtszott az ifjak kipirult 
arcan, amint ki-ki sajât iskolâja sikereert 
aggodott. A pâlmât a felso kereskedelmi is
kola ifjusâgânak lovotanfolyama szerezte 
meg. Az 1. es 2. dijat Eckert Jozsef es 
Wallasek Kâroly felso kereskedelmi iskolai 
tanulok nyertek, a 3. dij Nemes Kălmăn fo- 
reâliskolai tanulonak jutott. A dijakat Po- 
gâny Antal ezredes, a 13. honved gyalog
ezred kitiino parancsnoka, hatâsos beszed 
kisereteben adta ât a nyerteseknek, a kirâly 
es a haza irănti hiisegre buzditva az ifjusâ- 
got. A tanfolyam szep sikerebol nagy resz 
illeti az ifjak kivâlo oktatojât: Gere Kălmân 
honved fohadnagyot.

Versenyldveszet.
A szekesfehervâri cisztercita fogirunâ' 

ziurn Katonai lovesztanfolyama folyb h6 
16-ân tartotta a katonai lovoteren evzâro 
versenyloveszetiet, mel'yen a vâros elo- 
kelosege is megjel'ent. Ott lâttuk Pro- 
hâszlka Ottokâr piispokot es az ott allo- 
niasozo trsztikarok ktilldottseget is a nagy 
es diszes kozonseg kozott. A loversenyt 
Toth Bela m. kir. honvedszâzados vezette 
nagy szakerteliemmel es szorgalommal. A 
honvedelmi miniszter âltal a versenyre 
kiildott eziist- es bronz-ermeken kiviil a 
Fejermegyei takarekpenztâr, Szekesfeher- 
vâr vâros, a 17. honv. gyalogezred, vala
mint egyesek ertekes ajândekokat ajân- 
lottak fel ea alkalomra. Eredmeny: 1. 
Bardon Ferenc 19 egyseggel nyerte a 
H. M. eziist-ermet es a takarekpenztâr 
dijât; 2. Beruâth Jeno nyerte a vâros di- 
jât 17 egyseggel; 3. Knezits Pâl nyerte a 
17. ezred dijât es bronz-ermet 15 egyseg
gel; 4. Filippi Frigyes 14 egyseggel; 5. 
Rajhâthy Kălmân 13 egyseggel' dijakat 
nyertek. Azonkivul meg dijat nyertek ha- 
tan. Eziist-ermet nyert meg Hiibner And- 
râs, bronz-ermeket nyertek meg heten. 
A versenyldveszet befejezte utân Pro- 
hâszka Ottokâr megyespiispok meghato 
es lelkesito beszedet intezett az ifjusâg- 
hoz, majd Tattay Istvân m. kir. honved- 
alezredes hivta fel az ifjusâg figyelmiet a 
loveszet fontossâgâra. Az ifjusâg neveben 
Szakolczay Bela kdszidnte meg a hozzâ- 
juk intezett rneleg szavakat s az oktato 
tisztek fâradlsâgât, melynek eredmenyet a 
mai nap is fenyesen bizonyitotta.

A hadsereg csoportversenyloves dijai:
Az ez evi hadsereg csoportverseny, a 

resztvevok szâmâbol kdvetkeztetve, rend- 
kiviîl nagymieretiinenk igerkezik. Alâb- 
biakban adjuk az eddig beerkezetif tisz- 
telet dijalk jegyziâket, amely mâr elore îs 
buzdlto es lelkesito hatâssal lehet a ver- 
sey resztvevoire.

I. Csoportdijak: O Felsege tăszte- 
letdija: 1 eziist, 6 bronz szobor, amely 0 
Felseget âbrâzolja es el van lâtva O Fel
sege kezdubetuivel1.

A cs. es kir. hadugymiinislzterium dija: 
O Felsege 7 bronz szobra.

A cs. kir. honvedelmii miniszferiium dli- 
ja: O Felsege 7 bronz szobra .

A m. kir. honvedelmi minisztenilum di
ja: O Felsege 7 bronzszobra.

A cs. es kir. hadugyminiiszterium ten- 
gereszeti alosiztâlya, a cs. es kir. vezer- 
kar es a cs. kir. csendorseg kdzds adomâ- 
nyâbol âllo dij: O Felsege 7 bronz szobra.

5 dij, valiaimenyi O Felsege 7—7 bronz 
szobrâbol âll.

Egy dij, a cs. es kir. hadmernoki torzs 
ajând'eka: eziist evoeszkoz.

Ossizesen tehât 12 csoportdij.
II. Egyes tis z t el et di j ak:
1. O Felsege Ferenc Szalvâtor foherceg 

ajând'eka: 1 eziist taibatiere.
2. O Felsege bronz szobra.
3. A cs. es kir. ha.dugyminiszterium dija.
4. Brudermann Rezso lovassâgi tâbor- 

nok, hadseregfeliigyelo dija.
5. Leithner Emil ibâro hadseregfeliigyelo 

dija.
6. A 26., 78., 89. gyalogieziredek es a 

bosznia-herczegovinai vadâsizzâzloalj dija.
7. A 18., 58., 84. gyalogezredek es a 

gyori helydrsegi loveszegylet dija.
8. A 4. tlirolli csâszârvadâszezred es a 

4. tăb. vadâszzâszloailj dija.
9. A cs. es kir. torna- es vivotanârkeplz'd 

ajândeka.
10. A cs. kir. 3. landwehr-gyalogezred 

dija (1 eziist tabatiere).
Osszesen 9 dij.
III. Kiilonleges ti s ztele t di

ja k: O Felsege bronz szobra a 4. gyalog- 
hadosztâly azon legjobban lovd verseny- 
zd csapata tisztikarânak, amely egy dij- 
nâl tobbet nem nyert. Stoger—Steiner 
Rudolf altâbornagy ajândeka.

O Felsege bronîz szobra a vonatcsapia- 
tok azon Legjolbiban llovo versenyzo csa
pata tisztikarânak, amely egy dijnâl nem. 
nyert tobbet. Schneeberger Istvân vezer- 
ornagy, a vonatcsapatok felugyelojieniek 
ajândeka.

O Felsege egy-egy bronz szobra a 10., 
41. es 83. cs. es kir. gyaliogezredek, valia- 
mint a 19. m. kir. honvedgyalogezred d'isz- 
terme szâmâra. Ezekbe a gyoztes csapa- 
tok ne vet be fogjâk vesnli.

300 korona a 10. hadtest valamely gyoz
tes csapatânak. A 10. hadtestparancsnok- 
sâg ajândeka.

Dijloveszet.
A budapesti tiszti loveszegyesiiiet dijlo- 

veszetet 1914. evi julius ho 21. a budapesti 
elemi lovoteren tartjăk. A feltetelek a ko- 
vetkezok:

1. A dijlovesben csak az egyesiilet tagjai 
vehetnek reszt. 2. Dijakat tiiztek ki: a) pus- 
kăval (kurtâly-karabellyal) es b) forgo (is- 
metlo) pisztollyal lovok szâmâra. Mindket 
csoportban az elso 3 dij penznyeremeny es 
pedig 500, 300 es 200 korona, illetve 150, 
100 es 50 korona osszegben. Az elso hârom- 
hârom dij nyertesei ezenkiviil 1—1 tisztelet- 
dijat is kapnak. Azokat kiveve, kik az elso 
3 dijat nyerik, minden nyerot loveseinek 
eredmenye szerint a vâlasztâs joga illeti 
meg. 3. Minden puskăert, illetoleg lolapert
1 koronât kell befizetni. A lovonek csak 1 
puska- es 1 pisztolylolapra van igenye. 4. 
A loâllâs es a loves idopontjânak megâlla- 
pitâsa sorshuzâs utjân tortenik. Jelentkez- 
ni lehet a csapatparancsnoksâgoknâl folyo 
evi junius 18-ig. A kiilonâllo tagok pedig 
kozvetleniil az egylet titkârânâl, (Bpest, IX., 
Mester-u. 53.) jelentsek be reszveteliiket, 
Akik a versenyre jelentkeztek, de reszt ven- 
ni bârmi oknâl fogva nem tudnak, ezt a gât- 
16 koriilmenyt legkesobb folyo evi julius ho 
18-ig az egyesiileti titkârnak kozvetleniil 
hozzâk tudomâsâra. 5. Csak szabâlyos, ât 
nem alakitott hadsereg lofegyverrel szabad 
Ioni. A fegyvereket a loteren vizsgâljâk 
meg. 6. Loszert az egyesiilet ad ki, mâs 
loszert hasznâlni nem szabad. 7. Cel, tâvol- 
sâg es loves neme: I. Sorvâny, pontloveszet. 
10 koros tanceltâbla 300 lepesen. (1-es kor 
83, 7-es kor 47, 10-es kor 29 cm. âtmerovel. 
A 7-es kor egyszersmind celfekete.) 2 nem 
szâmito kotelezo probaloves tetszes szerinti 
helyzetben, 2 loves fekve, 2 loves terdelve,
2 loves âllva. Mind a 8 lovesnek 8 pere alatt 
osszefiiggo sorvânyban kell megtortenni. 
II. Sorvâny, hareszerii celokra. 1 fedetten 
fekvo alak 200 lepesen; 1 fedetleniil fekvo 
alak 300 lepesen; 1 terdelo alak 400 lepe
sen. Mindenkor 3 loves. Mind a 9 lovesnek 
10 pere alatt osszefiiggo sorvânyban kell 
megtortenni.

Az elsobbseg megâllapitâsa bizottsâgilag 
tortenik.

8. Forgopisztolylyal valo lovesnel cel, tâ- 
volsâg es loves neme: 10 koros forgopisz- 
toly-tâbla 25 lepesen es az âbra szerinti 
szembefuto alak 50 lepesre. Mindket sorozat 
egymâs utân. Az elso sorozat elott 2 kote
lezo nem szâmito probaloves, azutân 8 lo
ves megszakitâs nelkiil. A 2. sorozatnâl 
szinten 8 loves megszakitâs nelkiili sorvâny- 
ban, probalovesek nelkiil.

A loveszet d. e. 9 orakor kezdodik. Dijki- 
osztâs a budapesti tiszti kaszinoban este 8 
orakor lesz.

Oltozet a loveszetnel kenyelmes, a dijki- 
osztâsnâl dolmâny (kabăt, atilla) salon nad- 
râg. Kiilâllomâsrol jovo resztvevok zub- 
bonyban is megjelenhetnek.

A reszletes hatârozmănyokat az egyesiilet 
az osszes csapattestek es zăszloaljaknak 
megkiildte.



Tdrzstisztek harcăszati utazăsa.
A tdrzstisztek harcăszati gyakorlo uta- 

zâsa az I. honv. keriiletben folyo evi ju- 
nius ho 23-âtdl junius ho 30-âig tart. Az 
utazâs a kdvetkeaoleg megy vegtoe: 23-ân 
Budapestrol Banjalukaba vasuton. 24-en 
megbeszeles. 25-en Banjalukârol Jajceba 
automobilokon. 26-ân megbeszeles es uta
zâs Jajcebol Travnikra vasuton. 27-en 
Travnikbdl Mostârba vasuton es Mostar 
megtekintese. 28-ân Mostârbof Qravosâba 
vasuton es Raguza megtekintese. 29-en 
megbeszeles es kirândulâs Lacroma szi- 
getre. 30-ân utazâs Raguzâfbol Kattardba 
es harcăszati gyakorlo utazâs befejezese. 
Visszautazâs tetszes szerint tortenik.

Orvosnovendekek kikepzese.
Az egyevi onkentes orvosnovendekek 

kikepzese most ugy tortenik, hogy arcvo- 
nal sziolgâlatban valo kikepzes celjâbol 
hârom hdnapra hivjâk be oket tenyleges 
szolgâlatra. Es pedig minden evben ju
nius ho 16-ara. Az arcvonalban valo ki
kepzes celja az, hogy az orvosnovende- 
keket a gyakorlati csapatszolgâlatba be- 
vezessek es ebben oly mervben iskolâz- 
zâk, hogy mint -leendd katonai orvosok azt 
orvosi rendszabâlyokat a csapatszolgâlăt 
keretebe beilleszteni kepesek legyenek. 
Az arcvonal szolgâlatban valo kikepzes 
ket iddszakra oszlik: I. Az elso katonai 
kikepzies 6 heten ât. II. Szolgâlatteljesites 
a szâzadnâl. A m. kir. budapesti I. honved 
keriilethez tartozd csapatok egyevi on
kentes orvosnovendekei ezen elso kikep- 
zesiiket a 6. honved gyalogezrednel Sza- 
badkân nyerik; a 41. honved hadoszitâly- 
ban az 1. honved gyalogezrednel Budapes
tei!. Az elso katonai kikepzes utân az egy
evi onkentes orvosnovendekek sajât ez- 
redeikhez vonulnak be a szâzadnâl telje- 
sitendd szolgâlatra.

A katonai becsiiletiigyi szabâlyzat 
modositâsa.

A katonai becsiiletugyi szabâlyzat „Veg- 
rehajtâsi hatârozmânyok" 3. pontja ertel- 
meben a becsiiletugyi eljârâs ujrafelvete- 
lere vonatkoao hatârozmânyok eddig csak 
az 1908 december ho 1. e 1 6 11 befejezett 
becsuletiigyek voltak alkalmazhatdk. Ezen- 
tul az ujrafelVetelî el'jârâsra vonatkozo 
hatârozmânyok csak az 1908 december ho 
1. utân befejezett becsuletiigyekre alkal
mazhatok. Azi a tiszt, akinek 1908 decem- 
ber 1. eldtt rangjât veszitette becsulet- 
iigyi eljârâs folytân, iigyenek ujrafelvete- 
Ict nem kerheti. Mig az, akinek 1908 de
cember I. utân volt becsuletugye, nyomds 
okok felhozâsa mellett rehabilitâsât ker
heti. Mâsik erdekes es fontos ujitâsa, hogy 
mig eddig a hadaprddjeldltekre vonatko- 
zolag vitas volt, hogy azok a tisztek es 
tisztjeloltek szâmâra eHoirt becsiiletiigyi

I eljârâsnak ala vannak-e vetve, addig most 
mâr vilâgosan ki van mondva, hogy a be- 

| csiiletiigyi eljârâs tartalekos hadaprodje
loltekre nem alkaTmazhato, hanem az egy
evi onkentesek szâmâra eloirt eljârâs ala 
tartoznak.

Egyevi onkentesek ertesitese 
beosztâsukrol.

Az egyevi onkentieseknek '»magan- 
erdekeit sok esetben sulyosan erintette 
azon korulmeny, hogy idokozben — a be- 
vonulâsuk elott — mâs csapattesthez osz- 
tottak be oket, mert a vâLasztott csapat- 
testnel meghagyhatok bârmi oklbdl nem 
voltak s minthogy errol csak kesdn erte- 
sitettek oket, az eloirt ruhâzatot is elke- 
szittettek, tniâltal anyagilag is kârosod'- 
tak. Ezt jovoben elkeriilendd, a hadveze- 
toseg olykeppen rendelikezett, hogy az 
egyevi onkenteseket ily văltozâsokrol | 
idejekorân ertesitsek.

Nosiiles.
Azon egyevi onkentesek, kiket meg âl- 

lomânyba nem vettek, megndsiilhetnek, ha 
az engedely elnyereseert a hadiigy- vagy 
honvedelmi miniszterhez folyamodnak.

Faii tâblâk az alkohol elvezete ellen.
Hogy a legenyseg az alkohol elvezete- 

nek kâros hatâsârol szemlelteto mddon tâ- 
jekozddjek es ezâltal az alkohol elvezese- 
tol tartozkodjek, a hadvezetoseg szemlel- 
teto tâblâkat adott ki, amelyek arra hiva- 
tottak, hogy a legenyseget elriasszak az 
alkohol elvezetetol. Ezeket a tâblâkat a 
legenyseg elhelyezesere szolgâld helyise- 
gekben fiiggesztik ki.

Aratâsi szabadsâg.
A folyo evi aratâsi szabadsâgra vonat- 

kozolag ahonvedelmi miniszter a szalbad- 
sâgido megâllapitâsât a honvedkeruleti, il
letve gyaloghadosztâly parancsnokokra 
bizta. Az utolso evet szolgâld legenyseget 
fdltetleniil eldnyben kell reszesiteni a ren- 
delet szerint es a szolgâlat erdekeben az 
aratâsi szabadsâgot a teljesitett jo szolgâ- 
latok megjutalmazâsâra is fol kell hasznâl- 
ni, a legenyseg szolgâlati kedvenek eme- 
lesere.

Lovasalo âtalâny a szâzad ldvoszervivd 
mălhăsăllatok reszere.

1914. evi januâr ho 1-tbl kezdve a hon
ved gyalogcsapatok szâzad lovoszeres 
mâlhâsâllatai utân is, ugyanoly kimeret- 
ben mint a gyalogsâgi, illetve lovassâgi 
geppuskâs-osztagok lovai utân, naponkent 
es lovankent nyolc filler lovasalo âtalâny 
szâmitando fel.

A Magyarorszâgon âllomâsozo csapatok, 
katonai hatdsâgok es intezetek ezentul 
mindennemii nyomtatvănyaikat kizârolag 
az „Athenaeum*1 reszvenytârsasâg nyom- 
dâjâban szerezlhetik be.

A gordg hadsereg ujjâszervezese.
A gordg penziigyminiszter a kamara ele 

terjesztette az 1914. evi koltsegvetest, a 
melybol kitiinik, hogy a rendes kiadâsok

220, a rendes bevetelek 224 milliora rug- 
nak a gorog kirâlysâgban. A rendkiviili 
kiadâsok flottâra es hadseregre, valamint 
kozmunkâkra 184 milliot tesznek ki. Ezit az 
dsszeget a nagy francia kolcsonbdl fedezik.

Az abessziniai kormâny ăgyukat vâsârol 
Ausztriâhan.

Az addis-abebai osztrâk-magyar konzuli 
I iigynok, Schwimmer, Becsbe utazott egy 
j abessziniai bizottsâggal. Az utalzâs celja az, 
! hogy gyorstiizeld âgyukat es gepfegyvere- 
ket vegyenek Abesszinia hadsereg reszere. 
Az Abessziniai Bank e celbol 2,780.000 ko- 

l ronât utalt ât Schwimmernek egy becsi 
[ penzintezetnel. Schwimmer konzul nemso- 
kâra visszater Addis-Abebâ-toa; vele megy 
a mi hadseregiinkbdil egy tiize'rszâzados, 
mint az abesS'zSniai hadsereg oktatotisztje.

A HELYORSfeGEKBOL

Tartalekos tiszti klub Szegeden,
Az ujsâgok hirt adtak arrbl, hogy a had- 

îigyminiszter kezdemenyezesere tartalekos 
dszti klubokat alakitanak Magyarorszâ- 
gcn. E<ek a klubok sikeresen fogjâk elo- 
segiteni a tartalekos tisztek âllando kap- 
csclatât a had'sereggel es tovâbbkepzd tan- 
folyamaikkal âlliandoan ebren tartjâk a 
tartalekos tisztekben a katonai szelfemet 
es hivatâsszerii erdeklodest. Eddig csak 
egy tartalekos tiszti klluib volt Magyaror- 
sziâgon, a Vasvârmegyei Tartalekos Tiszti 
Egyesiiies. Most megalakul'oban van Sze
geden haizânk mâsodik tartalekos kl'ubja. 
Az alapitâs eszmeje Henneberg Jbzsef 
bard ezredestol, a cs. es kir. 46. gyaliogez- 
red parancsniokâtol indult ki. A belepesre 
folsziolitottâk az osspes Szegeden es Sze
ged kdrnyeken lako tartalekos tispteket es 
tisztjelolteket, fegyvernem es csapattestre 
vaid tekintet nelkiil. Az eredmleny igen 
szep volt, mert a folszolitasra nagyon so- 
kan jelentkeztek. A szervez.es munkâjât 
Diendorfer Miksa 46. gy. e.-beli szâzados 
vezeti kivâld râtermettseggel. Munkâjâ- 
ban segit neki egy hattagu elbkesiziito bi- 
zottsâg, amelynek tagjai: Eiszner Mano 
dr., Gera Jozsef dr., Nekich Richârd dr., 
Rettenberg Pâl dr., Szivessy Lehel dr. es 
Winkler Jeno.

Eskiivo.
Baitz Oszkâr cs. es kir. huszăr hadnagy, 

Baitz Jozsef vezerornagy fia, a napokban 
Budapesten noiil vette Gillming Mimmy 
kisasszonyt.

Eljegyzes.
Feher Lâszlo cs. es kir. gyogyszeresz- 

iigyi tiszt eljegyezte Malobiczky Teriket, 
Malobiczky Janos min. osztâlytanăcsos 
leânyât Budapesten.

Halâlozâs.
Bohl Gusztăv cs. es kir. ezredes folyo ho 

15-en hirtelen elhunyt Brassoban.
Kanâsz Jozsef cs. es kir. nyug. fotorzs- 

orvos folyo ho 9-en meghalt Becsben.

szervez.es


A grâci gyalogsâgi hadaprodiskola 
pontos postai cime: „Infanteriekadetten- 
schule in Graz, letzite Post Liebenau bei 
Graz“.

Tisztek figyeimebe!
A Budapesten altomasoz<6 honved csa- 

patck es havidijasok termenyjârandosâ- 
gânak felvetelezese a folyo ho hâtralevo 
reszere es julius hdnapbam a kovetkezd- 
leg tortenik. — Zab: Juntos ho 23-ân az 
elszigetelt tisztek (pesti oldalon levo is- 
tâVok) jârandosâga. 24-en az 1. honved 
huszărezred- es kbzponti lovasiskola-, 
25-en az. elszigetelt tisztek (ibudai oldalon 
levo istâllok), 26-ân 1. tab. âgyus ezred 
es Ludovika Akademia, 27-en a tajekoz- 
tato tanfolyam, a koronaorseg, helyorsegi 
korhăz, 1., 29., 30. gyalogezred. Julius ho- 
napban 8-ân az 1. huszărezred es kozp. 
lovasiskola, 9-eri az 1.. 'tab. £gyusezred 
es a Ludovika Akademia, 17-en azi 1. hu- 
szârezred es kozp. lovasiskola, 18-an az 
1. tâb. âgyusezred es a Ludovika Akade
mia jăranddsâgai. A felvetelezes minden- 
kor delelott 6 ora 30 perckor tortenik. — 
S z e n a es alomszalma: Junius ho 
30-an, julius ho 4., 10., 15., 20. es 25-en. 
Mindenkor delelott 9 orakor.

rint lehet-e igenye valakinek a pottartale- 
kosi kedvezmenyre, ha 6 csalâdfenntarto 
ugyan, de noverei mâr ferjhezmentek, 
Nem-e tekintik a ferjhezment novert, illet- 
ve sogort szinten csalâdfenntartonak, mely 
esetben a fiu igenye megsziinik.

Felelet: A Vedtbrveny Utasitâs I. Resz, 1. 
fiizet, 110. §. 2. pontjânak mâsodik bekez- 
dese ezt mondja: „Abban az esetben, ha az 
egyetlen fiunak vagy unokânak a pottarta- 
lekba helyezeset kerik, a vok _  kiveve az
illeto unoka keresetkepes atyjât — figye- 
lembe nem vetetnek".

66. kerdes: 12 evig Nemetorszâgban tar- 
tozkodtam, miutăn egyevi onkentesi szol- 
gâlatomat mâr elobb teljesitettem a cs. es 
kir. hadseregben. Fegyvergyakorlataimat, 
kervenyezes utân, elhalasztotâk. Ket evvel 
ezelott a kolni cs. es kir. konzulâtus utjân 
ertesitest kaptam arrol, hogy a cs. es kir. 
hadsereg kotelekebol elbocsâjtottak. Most 
hazaterve, arrol ertesiiltem, hogy a kolni 
konzulâtus hiradâsa teves volt es nekem, 
aki tobb mint 12 eve kezdtem meg szolgâ- 
latomat, most, idos fejjel, le kell szolgâlnom 
osszes fegyvergyakorlataimat. Tisztelettel 
kerdem, lehetseges-e ez? Hivatkozhatok-e 
a konzul hivatalos ertesitesere? fis lehet-e 
az, hogy valakit 12 ev utân is visszatartsa- 
nak a hadsereg kotelekeben?

Vălasz: Szogâlati kotelezettsegiiknek (12 
ev) elegett tett tartalekos tisztek, ha a tar- 
talek-viszonyban megmaradnak is _ 1 fegy-
vergyakorlatra nem kotelezhetok.

Ha bnnek szolgâlati kotelezettsege 1913. 
ev vegen, vagy mâr elobb lejârt, ugy ont 

kerveny benyujtâsa nelkiil — a hadsereg 
kotelekebol, az 1912. evi XXX. Torvenycikk 
59. §-a ertelmeben mâr el kellett volna bo- 
csâjtani.

A konzuli ertesitesnek tehât alapja van, 

s erre hivatkozhatik is, — mert hisz a kon
zulâtus az ertesitest hivatalos megkereses 
alapjân adja ki.

Forduljon az illetekes ezredehez, vagy a 
nyilvântartâsra illetekes hadkiegeszito-pa- 
rancsnoksâghoz, s tudja meg, hogy a fent 
emlitett torvenycikk ertelmeben elbocsâtot- 
tâk-e? Ha igen, ugy „Kilepti bizonyitvâny"- 
ra van igenye.

Ha nem bocsâtottâk el, kerjen tovâbbi 
intezkedest; — mert, ha igazolni tudja azt, 
hogy mint kiilfoidon tartozkodo, a fegy- 
vergyakorlatok aloi szabâlyszeriien felmen- 
tetett, — s hogy e koriil ont biintetendo 
cselekmeny, vagy mulasztâs nem terheli, — 
fegyvergyakorlatra nem idezik be, s ha ez- 
ideig meg el nem bocsâtottâk, ugy el fogjâk 
bocsâtani.

67. kerdes: Tartalekos hadnagy vagyok. 
1908. evben soroztak be a m. kir. honved- 
seghez es ugyanazon ev oktober ho 1-en 
kezdtem meg egyevi onkentesi szolgâlato- 
mat. Negy fegyvergyakorlatot teljesitettem 
eddig _  az 1912—1913. ev fblemelt letszâ-
mâban 2 gyakorlatot egymâs utân —, ame- 
lyek kinevezesi okmânyom hâtlapjân sza- 
bâlyszeriien igazolva vannak. Tisztelettel 
kerdem, hogy reâm vonatkozolag, aki meg 
a regi vedtorvenyi utasitâs ervenyessege 
alatt kezdtem meg szolgâlatomat, ervenyes-e 
az uj utasitâs rendelkezese, amely szerint 
csak 4 fegyvergyakorlatot kell teljesiteni? 
Rendeletileg szabâlyoztâk.e az uj vedtor
venyi utasitâs visszahato erejet?

Vălasz: Az 1912. evi XXXI. Torvenycikk 
(a honvedsegrol) 18. §. 1. bekezdese szerint 
— a honvedsegbe ezen torveny hatâlybale- 
peset megelozoleg besorozottakra, — az 
egyes fegyver (szolgâlati)-gyakorlat idotar- 
tama tekinteteben a regi torveny rendelke- 
zesei alkalmaztatnak.

Azonban ezen rendelkezes modosul az 
1913. evi 10. szâmu honvedsegi rendeleti 
kozlonynyel kozzetett 1700/eln. szâmu kor- 
rendelet szerint, melynek a) pontj a a kovet- 
kezokep hangzik:

,,A honvedseghez kozvetlen besorozott 
tartalekos tisztek, tisztviselok, valamint 
tiszt- es tisztviselojeloltek negy fegyver 
(szolgâlati) -gyakorlatra kbteleztetnek".

Ebbol kifolyolag az uj vederotorveny 
visszahato ereje onre is alkalmaztatik.

Ezuttal figyelme felhivatik a vederotor- 
veny (honvedsegi) azon rendelkezeseire, 
mely szerint, ha kiveteles esetrol van szo, 
vagy ha hâboru veszelye fenyeget, — fegy
ver (szolgâlati)-gyakorlatra mindenkor be- 
hivhato, — es pedig mindaddig a mig szol
gâlati ideje (12 ev) tart.

ELOFIZETES1 FELH1VĂS 
A KiiliigyHadiigy“ heti szemlere, mely 
rovid fennâllăsa alatt nemcsak az erde- 
kelt korok elismereset nyerte el, hanem 
vâltozatos es friss tartalmaval, megbiz- 
liato ertesiileseivel es izleses kiăllitâsâval 
az egesz monarchia sajtojânak osztatlan 
tetszeset vivta ki: julius ho 1-vel uj elo- 
fizetest nyitunk.

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

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

Budapest, 1914 juntos ho.
A „Kiiliigy — Hadiigy“ kiadohivatala 

VIII., Nepszinhăz-utca 16. 
Telefon: Jozsef 51—15.

Pălyăzatok.
Allâsok tisztek szâmâra.

A hadiigyminiszterium helyi szolgâlati âl- 
lâsokat hirdet katonaâllomânyu tisztek re
szere. Az âllâsok a kovetkezok:

Raktărtiszt a 7. tăbori vadăsz zăszldalj- 
năl (Laibach) es a 8. huszărezrednel (Sza- 
badka).

Allomâstiszt a sanoki katonai âllomâs- 
parancsnoksâgnăl.

Kezlotiszt a nevesinjei csapatkorhâznâl.
Ezen âllâsok betoltesenel szâmba j bnnek 

a nyugâllomâny helyi szolgâlatra alkalmas- 
nak osztâlyozott tisztjei es a csapatszolgâ- 
latra mâr nem alkalmas tenyleges tisztek. 
Elobbieknek, amennyiben hăzasok, a teny
leges tisztek szâmâra elbirt hâzassâgi ova- 
dek felet letetbe kell helyezniok. Utobbiak- 
nak a nyugâllomânyba âthelyezesiik celjâ- 
bol feliilvzisgâltatâsukat kell kerni es sziik- 
seges, hogy a feliilvizsgâltatâs utân bket 
helyi szolgâlatra alkalmasaknak minositsek. 
Kervenyeket ezen âllâsok iigyeben 1914. 
julius 19-ig szolgâlati uton a hadugyminisz- 
teriumhoz kell beadni.

A trienti hadmerndkigazgatosâgnăl egy 
irodatiszti âllâs keriil Trientben betoltesre. 
Kbvetelmenyek: Olvashato, szep irâs, az 
irogepkezeles ismerete, (esetleg rovid idon 
beliil, szolgâlat kozben is megtanulhato a 
gepirâs). Nyugâllomânyu tisztek es katonai 
hivatalnokok, akik erre az âllâsra pâlyâz- 
nak, sajâtkeziileg irott folyamodvânyaikat 
rovid szolgâlati leirâssal egyiitt f. evi ju
ntos 30-ig adjâk be a trienti hadmernokigaz. 
gatosâghoz. Ez az âllâs kiilbnben csak ât- 
meneti jellegii. A havidijpotlek 180 koro
na. De ezt az oszeget folemelik, ha a je- 
lentkezo tiszt az olasz nyelvet szoban es 
irâsban birja.

A kassai 6, hadtestparancsnoksăg siirgo- 
sen keres irodai szolgâlatra egy segederot. A 
magyar nyelv birâsa szoban es irâsban ok- 
vetleniil sziikseges, a gepirâs pedig kivâna- 
tos. A nyugâllomâny helyi szolgâlatra al- 
kalmasnak osztâlyozott katonaâllomânyu 
tisztjei, ha hâzasok, kotelesek letetbe he- 
lyezni a hâzassâgi biztositek felet. A pâlyă- 
zo tisztek es katonai hivatalnokok sajâtke- 
ziileg irott kervenyeiket, rovid szolgâlati le
irâssal a g, hadtest irodaigazgatosâgâhoz in- 
tezzek. A havi potdij 150 korona. ,

Altiszti âllâsok.
1. Tobb katonai torvenyszeki irodai âl

lâs; 2. Zâszloaljkiirtos a 44. gyalogezred- 
nel; 3. A wiener-neustadti 6. tâb. âgyusez- 
rednel: 3 mâsodosztâlyu szâmvivoaltiszt, 1 
osztâlytrombitâs; 4. A temesvâri 61. gya- 
logezrednel: 2 szâmvivo altiszt, 3 szakasz- 
vezetb c. ormester, mint szolgâlatvezeto; 5. 
A szekelyudvarhelyi 82. gyalogezred pot- 
zâszloaljkeretenel tiresedesben van a keze- 
lobizottsâg anyakbnyvvezetoi âllâsa; 6. 
Az aradi 7. lovaglo tiizerosztâlynâl: Sziik- 
seges 2. v. 3. tenyleges evet szolgâlo ket le- 
genysegi egyen, mint szâmvivo segedmun- 
kâs-sarjadek; 8. A nevesinjei 4. hegyi tii- 
zerezrednel: 4 szâmvivoaltiszt. Nevesinje- 
be, 1 szâmvivoaltiszt a budapesti potkeret- 
hez, 1 tiizmester a bilecai âgyuosztâlyhoz.

Mindezen âllâsokra pâlyâzo altisztek a 
tovâbbi reszleteket megtudhatjâk szerkesz- 
tosegunkben.



Ideiglenes tengereszeti biztosjeloltek iel- 
vetele a haditengereszetbe.

Az 1914-ik ev oktober 1-evel a cs. es kir. 
haditengereszetbe elorelâthatolag koriilbeliil 
20 ideiglenes tengereszeti biztosjelditet vesz- 
nek fol. A folvetelre pâlyâzhatnak: Âllami 
vagy mas nyilvănossâgi joggal felruhâzott fo- 
gimnâzium, foreâliskola es felso kereskedel- 
mi iskola (kereskedelmi akademia) vegzett 
tanuloi. Mas iskolâk (pl.: tanitokepzo es 
polgări iskolăk) vegzett novendekeit nem 
veszik figyelembe. A sajatkeziileg irt, egy- 
koronâs belyeggel ellâtott kervenyeket leg- 
kesobb 1914 augusztus 15-ig a ,,cs. es kir. 
hadugyminiszterium tengereszeti osztâly"- 
âhoz kell intezni. Kesobb beerkezo kerve
nyeket nem vesznek figyelembe. A reszle- 
tes foltetelek es a kervenyhez csatolando 
mellekletek jegyzeke szerkesztosegiinkben 
megtekinthetok.

SZERKE5ZT01UZENETEK

Gy. L. szazados-hadbiro, Pozsony. Erte- 
kes dolgozatât koszonettel vettiik. Igazsăg- 
szolgâltatâs rovatunkban rovidesen hozzuk.

L. Pozsony. A szives figyelmeztetest hâ- 
lâs koszonettel vettiik. A hiba felreertesen 
alapult,

Szorgalmas olvaso. Kerdesere „Katonai 
tanacsado" rovatunkban vâlaszoltunk.

A cs. cs kir. hadsereg rcndelcti 
MzIitojWI.

Kitiintetesek: Strasser Jozsef altâbor- 
nagynak a Lipot-rend lovagkeresztje, 
Schatzl-Zlinszky Ede vezerornagynak a Li
pot-rend lovagkeresztje, Gruber Rikard vk. 
ezredesnek a 3, oszt. vaskoronarend, Kittel 
Alajos alezredesnek a Ferenc Jozsef-rend 
lovagkeresztje, Ludvig Gyorgy vk. alezre
desnek, Forster Henrik szâzadosnak, Ruzek 
Ottokăr dr. ezredorvosnak a legfelsobb 
megelegedes kifejezese, Gigler Ferenc or- 
mesternek, Elias Jozsef postavezetonek, c. 
ormesternek, hadiigyminiszteri okirati di- 
cseret.

Kinevezesek: Schritter Walter ezredes a 
48. gyalog dandăr, Wokoun Kâroly ezredes 
a 11. gyal. ezred, Schirmer Ferenc ezredes 
az 53. gy. ezred parancsnokâvâ, Paneth 
Zsigmond mernokkari alezredes mosztari 
hadmernokigazgatovâ, Lempruch Moric bâ
ro mernokkari alezredes brixeni hadmer
nokigazgatovâ, Engl Rudolf 45. gy. e.-beli 
fohadnagy szâzadossâ, Viola Gyorgy dr. 
tart, hadnagy, Falta Bela dr., Eucsy 
Pal dr. segedorvoshelyettesek foorvosokkâ, 
Rakus Henrik, Merkel Henrik, Stanek Jo
zsef, Leskoschek Jozsef, Neudecker Jozsef, 
ny. ezredesek c. vezerornagygyokkâ, F^rsky 
Ottokăr, Zuna Antal, nyug. szâzadosok c. 
ornagyokkâ, Fressl Rudolf rokkantakhâza- 
beli fohadnagy c. szâzadossâ, Doleisch Kă- 
roly nyug. hadnagy c. fohadnagygyâ, Kesse- 
gich Tamâs, Blattmann Jânos nyug. szăz. 
szămvivok c. kat. szâmtanâcsosokkă, Czako 

Ferenc 4. huszâr e.-beli ornagy kolozsvâri 
lonyilvântartotisztte, Takâcs Bela dr., Neu
bauer Bela lovag tart, hadaprodok tart, 
zâszlosokkâ, Fatâr Janos, Voracsek Ferenc, 
Kerekes Ferenc, Markovics Szâva, Lang Kâ
roly tart. kat. âllatorvos gyakornokok tart, 
kat. alâllatorvosokkâ, Schmeer Walter, So- 
bek Kâroly, Ruzicska Jeromos, Novy Bela, 
Bartacsek Jânos, Seyfried Janos, Prokes Jo
zsef, Majnarics Român, Stranigg Hermann 
dr., Hitzker Jânos, Aczel Ferenc, Miessner 
Jânos, Meggio Giochimo, Belicky Jozsef, 
Potuznik Jânos, Levitus Ottokăr, Fischer 
David, Leitner Jozsef, Kwazny Oszkâr dr. 
e. .e onk. ăllatorvos-segedek tart. kat. alâl
latorvosokkâ, Cvitanovic Jânos foglâr fo- 
foglârrâ a trienti helyors. foghâzhoz, Platzer 
Jânos 1. oszt. szâmvivo altiszt foglârră a 
przemysli helyorsegi foghâzhoz, Reichl Ede 
22. gy. e.-beli fohadnagy kieg. ker. eloadovă 
a sinj-i kieg. parancsnoksâghoz.

Felmnetesek: Teisinger Jozsef vezeror- 
nagy a 48. gy. dandâr parancsnoksăgâtol, 
Mahr Ferenc ezredes az 53. gy. e. parancs- 
noksâgâtol, Zhuber Sandor ezredes a mosz
tari hadmernokigazgatoi âllâstol.

Beosztâsok: Andricsevics Gyula nyug. 
szăzados a 2. husz. ezredhez raktărtisztiil, 
Haagner Kâroly nyug. alezredes a helyi 
szolgâiatot teljesito nyug. tisztek âllomâ- 
nyâba.

Athelyezesek: Gruber Richard vk. ezre
des a kat. gazdâszati szaktanfolyamhoz, 
Klobassa Richard mernokkari ornagy a 16. 
hadtest kat. epitesi osztâlyâhoz, Koppenstei- 
ner Antal alezredes a 10. tâb. âgyusezred- 
hez, Bohus Ede fohadnagy a 11. gy. e.-hez, 
Cibulka Jozsef fohadnagy az 1. tab. âgyus- 
ezredhez, Giirth Jozsef hadnagy a 9. tab. 
vadâsz zlj.-hoz, Folkner Jozsef kat. epites- 
iigyi szâmtanâcsos a 2. hadtest kat, epitesi 
osztâlyâhoz, Zimmermann Erno fohadnagy a 
10. hegyi tiizerezredhez, a kovetkezo or- 
nagyok: Migula Vilmos a 10. hadtestpa- 
rancsnoksâghoz, Tschauder Lajos a pozso- 
nyi hadtest tiszti iskola tanârâul, Albrecht 
Tivadar prâgai hadtest tiszti isk. tanâr, a 
36. gy. ezred âllomânyâba, Pavolowsky Ru
dolf wieni hadt. t. isk. tan. a 8. gy. e., Un- 
gard Albert pozsonyi hadt. t, isk. tan. a 72. 
gy. e. âllomânyâba, Richter Jânos szăzados 
a 3. vârtiizer e.-tol es Rausch Oszkâr sză
zados a 2. vârtiizer zlj.-toi kolcsonosen, 
Romosân Albert szăzados a legfelsobb kat. 
torvenyszekhez kezelotisztte, Felgenhauer 
Frigyes hadnagy a 12. vonatosztâlyhoz, Just 
Kâroly kat. irattâros es Miksa Estimia kat. 
irattâri tiszt a legfelsobb kat. torvenyszek- 
hez, Nemai Antal fohadnagy a magyar kir. 
meneskarba, Vaskovits Adolf vâr. ill. szab. 
fohadnagy, Kuhn Eligius vâr. ill. szab. fo
hadnagy elelmezesi tiszt, Kraus Tivadar vâr. 
ill. szab. foh.-szâmvivo a tenyleges âllo- 
mânyba.

Szabadsâgolâsok: Markovinovic Vince ve- 
zerornagy vâr. illetekkel, Schobert Kâroly 
kat. epitesiigyi fomumester.

Nyugdijazâsok: Strasszer Jozsef altâbor- 
nagy, Schatzl Ede vezerornagy, Haagner 
Kâroly, Kittel Alajos alezredesek, Hanusch 
Ignâc fohadnagy, Zungbauer Gyula szâza- 
dos-szâmvivo.

Szolgălaton kiviili viszonyba helyezes: 
Kajzar Jânos tart, hadnagy, Senfft Viktor, 
Sarkozy Gyula, Nikolics Jânos, Salm- 

Hoogstraeten Lajos grof nyug. hadnagyok, 
Suttner Candidus bâro c. nyug. szăzados.

Lekbszbnesek: Fischer Alfred nyug. fo
hadnagy, Tihor Gabor hadnagy, Stralen- 
dorff Henrik bâro tart, hadnagy, Weigl Gyu
la nyug. hadnagy.

Kilepes a hadseregbdl: Skrinâr Jozsef 
tart. kat. elelmezesiigyi tisztviselo.

Elbocsâtâsok a hadsereg kotelekebol: 
Forner Kâroly tart, fohadnagy, Csâvossy 
Gyula bâro szolg, kiv. viszonybeli fohad
nagy es 157 szolgâlatonkiviili viszonybeli 
hadnagy, kiknek nevsora szerkesztosegiink- 
ben megtekintheto.

A cs. es kir. vezerkar lonokenek rende. 
lete: Morawski Lajos vezerkarhoz vezenyelt 
nyug. szâzadosnak dicseret.

A cs. es kir. haditengereszet rendeleti 
MzISnyM.

Kinevezesek: Szombathy Miksa ideigl. 2. 
oszt. hajoepitomernok 2. oszt. hajoepito- 
mernokke.

Tenyleges âllomânyba helyezesek: Schnei- 
ditz Gilbert vâr. ill. szab. sorhajohadnagy, 
Rocco Ferenc vâr. ill. szab. fotorzsgep- 
iigyelo.

Szolgâlati beosztâsok: A ,,Tegethoff“-ra: 
Watzl Jânos 2. oszt. villamos uzemvezeto, 
az ,,Ulan“-ra Bauer Ferenc 1. oszt. gep- 
iizemvezeto, a tengereszeti arzenâl torpedo- 
hajo igazgatosâgâhoz: Bohm Kâroly 1. oszt. 
gepiizemvezeto, a kikotoi tengernagyi hiva- 
talhoz a flotta-szemelyzet kiegesziteseiil: 
Oppitz Miksa 2. oszt. villamos uzemvezeto, 
az „Admiral Spaun“-ra: Riedl Otto fregatt- 
hadnagy, a haditengereszeti nyilvântarto 
irodăhoz: Millonig Jozsef sorhajohadnagy, 
a kikotoi tengernagyi hivatalhoz a flotta- 
szemelyzet kiegeszitesere: Giurgevich Ra- 
mirus fregatthadnagy, a „68. P,"-re: Wall- 
ner Erwin sorhajohadnagy (m. parancsnok), 
Wolff Robert, Bayer Henrik fregatthadna- 
gyok, az ,,55. T.‘‘.ra: Braun Viktor sorhajo
hadnagy (m. parancsnok), Hink Robert, Pe- 
rok Istvan fregatthadnagyok, a „70. F.“-re: 
Pulgher Gyula sorhajohadnagy (m. parancs
nok), Fritsch Guido, Korparics Andrâs 
fregatthadnagyok, a ,,Zara"-ra: Schneiditz 
Gilbert sorhajohadnagy.

Tartos vezenylesek: A hadugyminiszterium 
tengereszeti osztâlyâhoz: Ambrozy Ârpâd 
szazados-hadbiro, a haditengereszeti arze
nâl torpedohajo-igazgatosâgâhoz: Masurka 
Ferenc 1. oszt. gepiizemvezeto.

A tn. kir. hoiwcdseg rendeleti 
kozlBnsebol.

es 
tâ- 
el- 
el-

Legtelsobb elhatârozâsok: O csâszâri 
apostoli kirâlyi Felsege Balâs Gyorgy 
borszernagyot, a honved fotorvenyszek 
noket, a legfelsobb honved torvenyszek 
nbkeve kinevezte; piliși Kornhaber Adolf 
nyugâllomânyu vezerornagynak, az altâbor- 
nagyi, Fischer Dezso nyugâllomânyu hon
ved ezredesnek, a vezerornagyi, Bocskor 
Gergely es Zubcsek Jânos nyugâllomânyu 
honved szâzadosnak, az ornagyi es dr. 
Grossmann Rezso nyugâllomânyu honved 
ezredorvosnak, a torzsorvosi cimet es jel- 
leget, valamennyinek dijmentesen adomâ-



nyozta es elrendelte, hogy Ludvig Gyorgy, hez; Tagscherer Jozsef, I. oszt. fofegyver. 
, a 1_____

kozponti fegyvertârhoz. Ideiglenes nyug- 
ăllomânyba helyeztetnek: Bende Lajos VII. 
szâmu csendorkeriiletbeli jârâsormester; 
Jesko Istvân II. szâmu csendorkeriiletbeli 
jârâsormester; Peter Lajos VIII, szâmu 
csendorkeriiletbeli jârâsormester; Bânyai 
Sâmuel, VII. szâmu csendorkeriiletbeli 
torzsormester. Fofegyvermesteri rendioko- 
zatârdl valo lemondăsa ellogadtatik: Gacho 
Ferenc es Palugyai Erno, a honved kozpon
ti fegyvertâr âllomânyâban levo II. osztâlyu 
fofegyvermesternek.

vezerkari testiileti alezredesnek kivâlo szol- 1 meșter, az 5. honv. gy. ezredtol, 
gâlatai elismereseiil a legfelsobb megelege- 
des kifejezese tudtul adassek. Magyar 
kirâlyi honvedelmi miniszteri rendeletek. 
Adomânyoztatik: a 2. osztâlyu tiszti katonai 
szolgălati jel: a kovetkezo nepfolkelesiigyi 
tiszteknek: Pappert Vencel alezredesnek,
Revesz Beno ornagynak; a 3. osztâlyu tiszti 
katonai szolgălati jel: a kovetkezo orna- 
gyoknak: Puska Jozsefnek, budahegyi Pauer 
Miksânak; a kovetkezo nepfolkelesiigyi 
szâzadosoknak: Cseley Gyulânak, Kiss Âr- 
pâdnak, Lehrner Rezso, helyi szolgălatot 
teljesito nyug. szâzadosnak. Reszesittetnek: 
a magasabb fokozatu havidij.illetekben: a 
VII. rangosztâlyban: Pâlffy Imre, 1. honv. 
huszârezredbeli alezredes es a VIII, rang
osztâlyban: Blanussa Izidor, 6. honv. âgyus- 
ezredbeli ornagy; a VI. rangosztâlyban: 
Bernatsky Kornel ezredes, a 7. honv. gy. 
ezr. parancsnoka; a VII. rangosztâlyban: 
a kovetkezo alezredesek: Bestall Gyula, a 
zagrebi horvât-szlavon VI. honv. ker. tiszti 
iskola tanâra, tovâbbâ Liposcak Peter, a 
25. es Sztavinszky Kâzmer, a 29. honv. gya- 
logezrednel; a VIII, rangosztâlyban: a ko
vetkezo ornagyok: Linhart Gyula, a 21., 
Stessel Erno, a 12. es budahegyi Pauer Mik- 
sa, a 31. honved gyalogezrednel. Felmente- 
tik: Danek Leo, ezredes, kassai honved ki- 
egeszito parancsnok, jelenlegi szolgălati âl- 
lăsa aloi. Ăthelyeztetnek: Melcher Gyula, 
4. es Steigerwald Ferenc, 15. honv. gy. ez- 
redbeli hadnagy gazdâszati tisztek kolcso- 
nbsen; Kesserii Ferenc szâzados, a 17. 
honv. gy. ezredtol, a 7. honv. gy. ezredhez; 
Bieliczky Bela hadnagy, a 3. honv. gy. ez
redtol, a 32. honv. gy. ezredhez; Rausch 
Erno, tart. zâszlos, a 2. honv. tâb. âgyus-
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Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

A francidk 1812-ben 600,000 fovel vo- 
nultak be Oioszorszdgba es 450,000 em- 
bert veszitettek a făradalmak es a be- 
tegsegek reven. Az oroszoknak 300,000 
fdbol âllo 
csak 80,000 
kezziink a 
tămogassuk

Tennis-FahBtteh, sport-ESzkozok, louaglo- es 
setabotok, tajtek- es borostyân dohanyză- 
szcFeh, ijnborotualo es hainyiro gepeb, zseb- 
kESEk, fesuh es beteli nagy vâlasztekban

HUBER J.
miiesztergălyos jătek-ăruhâzâban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Ărjegyzek bermentve.

hadseregebol ugyanekkor 
ember marailt meg. Vede- 
hăboru borzalmai ellen es 
a Vbrdskereszt-egyletet.
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Szt.-Luliâcsfiirdo
***< bâvehâz es venMglo >*** 
naponta delelott, delutăn ds este hatonazene
Kitund etelek es italok. — Polgări 
ârak. — Figyelmes kiszolgâlâs.

Elado 16.
Elado egy csapathoz szoktatott, igen eros, 

nagyobb suly alatt is kivâloan hasznâlhato, 
hibâtlan hasznâlati 16. Tulajdonosa Hollosy

WIRTH J. vcndeglos.
---- ---------- , — -- ----- - ---- -- ( niuauan iiaoz.iiaiait tu. x uid|UUHU5ct llUliUăy 

ezredtol, az 1. honv. tâb. âgyusezredhez; j Tihamer honved szâzados, âlloheye a buda- 
Braxatoris Sândor zâszlos, a 6. honv. tâb. pești I. Ferencz Jozsef honved-gyalogsâgi 

1 xz-------------------. jaj[tanya a 16 herelt, ismeretlen szărma-
zâsu, sârga, 71/2 eves es 172 cm. magas. Âra: 
650 korona.

âgyusezredtol, a 2. honv. tâb. ăgyusezred- 
hez; a cs. es kir. hadiigyminiszter urral 
egyetertoleg, a kozos hadsereg tenyleges 
âllomânyâbol a m. kir. honvedseg tenyleges 
âllomânyâba: Vorbuchner-Krausz Frigyes,
cs. es kir. 33. gy. ezr.-beli fohadnagy. Be- 
osztatik: a szabadkai 6. honved gyalogez- 
redhez. Vârakozăsi illetekkel szabadsâgol- 
tatnak: Kovăcs Aurel, 21. honv. gy. ezred- 
beli szâzados, egy evre; Magos Sândor, 3. 
honv. gy. ezredbeli fohadnagy, tovâbbi fel 
evre; Kântor Mihâly, 17. honv. gy. ezred
beli szâzados gazdâszati tiszt, egy evre. 
A honvedseg kbtelekebol elbocsâttatik: sa
jât kerelmere: Nagy Ferenc, a budapesti I. 
honved ker. parancsnoksâg nyilvântartâsâ- 
ban âllo idolegesen nyugdijazott hadnagy. 
A tiszti rendfokozatârol kert lekoszonese 
elfogadtatott: Borsos Miklos, 8. honv. gy. 
ezredbeli tartalekos hadnagynak. Okiratilag 
megdicsertetett: Campean Gyorgy m. kir.
I. szâmu csendorkeriiletbeli jârâsormester, 
ârvizveszely alkalmâval tobb ember elete- 
nek megmentese koriil tanusitott bâtor es 
elszânt magatartâsâert. Kineveztetik: Krausz 
Gyula, 21. honv. gy. ezredbeli I. osztâlyu 
szâmvivoaltiszt III. osztâlyu foszâmvivove. 
Ăthelyeztetnek: Jelenin Gyorgy II. oszt.
foszâmvivo, a 14. honv. gy. ezredtol, a 7. 
honv. gy. ezredhez; Svrcsek Imre, nyilvăn- 
tarto-ormester, a 15. honv. gy. ezredtol a 
13. honv. gy. ezredhez; Kocsis Jânos nyil- 
văntarto-ormester, a 7. honv. tâb. âgyus
ezredtol a trencseni 15. honv. gyalogezred-

BERETVÂs|
ES SARLOS

BUDAPEST IV., j
Vâci-utca20 szâm |
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A szerkesztesert es kiadâsert
Dr. SZILĂGYl LAJOS FELELoS.

A lapot a „Kiiliigy—Hadiigy" lapvâllalat
r.-t. adj a ki.

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

Angol es francia ori divat. 
Sajât keszitmenyti fehernemti 

ktilonlegessegek

Pești Hazai Elso Taharekpenztar-Egyesulet Budapesten. 
Alapittatott 1840-ben.

Befizetett râszvânytoke: K 20.000.000—, Tartalăkalap: K 51.560.252'29.
Konyvecskăkre 6s folyoszămlâkra elhelyezett betâtek âlladâka 1913. ăvi december 
31-ân: K 412.992.281'61. Forgalomban lev<5 sajât kibocsătvanyok: K 393.158.200-—.

A takarekpenztâr 4°/0-os es 4V2%-os zâlogleveleket, vala- 
mint 4-os es 4l/2°/0-os kozsegi kotvenyeket bocsăt ki.

Ezen cimletek teijesen adomenteselk, minden tekintetben kaucio- 
kepesek 6s kozsâgek, testiiletek, alapitvânyok ds nyilvănos felugyelet alatt âllo 
intdzetek pănzeinek elhelyezâsâre, valamint hitbizomânyi ds letdli pănzek gyumol- 
csozo elhelyezâsăre alkalmasnak nyilvănittattak. Mind a zâloglevelek, mind a 
kozsăgi kotvânyek alkalmasnak nyilvănittattak tovâbbă katonai hâzassâgi 
ovadekok celjaira s a zâloglevelek ezefeliil arvapenzek elhelyezâsâre is.
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912 12 05 SZV. Belgrâd, Sofia, Saloniki 154 5 00 szv. Vâc
310 5 JO » Hatvan 152 5 15 » Râkospalota-Ujpesi

8 6 10 » Wien,Graz, Șopron 122 5 25 » lîrsekuj vâr,Ipolys.
302 6 2,1 gyv. Ruttka, Berlin 718 5 31 » Szeged, Szolnok

1100 6 30 SZV. Balatonf., Tapolca 4102 6 0( » Esztergom
1502 6 45 gyv. Kassa,CsorbaBâ! tfa 6502 6 30 » Lajosmizse,Kecsk.
906

1512
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50
55
00
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gyv.

UjvidSk, Sarajevo
Kassa, Csorba 
Wien
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35
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»
k. 0. 
exv.

Râkospalota-Ujjp.
WienParisOstende

602 7 05 > Arad, Brass6 510 7 0( gyv. Segesvâr, Stanisl
1002 10

( FiumeTorinoRdme 1402 7 05 » Zsoina, Berlin
Râkoepalota-Ujpes> [P6cs, Vinkovce 156a 7 35 szv.

1302 7 20 > FehringGrazTriest 104 7 33 gyv. Nagyszombat, Wip
402 25

(Stryj, Przemysl, 158 8 00 szv. Duuakeszi-Alag
[Lemberg 708 8 25 gyv. Orșova, Bâziâs

312 7 30 SZV. GddtflM 712 8 3( szv. B-uiâw, Karâriscl
908 7 45 > Belgrâd, Sofia 134 t 45 > Nagymaros Ipolys
608 7 50 » Arad Brass6Bukar. 4104 4 05 * Esztergom

11021) 8 05 gyv. Balatonftir Tapolci 114 9 <5 » Wien, Berlin
Râkospalota-Ujpe»406 8 10 SZV. Munkâcs, Lawccne 160 9 45 »

512 8 20 > Koloss văr, Brasse 162 11 00 > Râkospalota Ujpo-
1906 8 25 > Osijek, Brod 6504 11 10 1 Lajosmizse,
306 8 35 » Ruttka, Berlin I Keoskem6t
2a 8 50

gyv-
(Gy6r, Wien, 1361) 11 35 » Nagymaros Ipolysâc

1703 8 55 [Fehring, Graz 
Msziget Stanislau

116 12 00 > Wien
SZV.
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15081)

9
9

30
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> Bicske
Kassa, Poprâd-F.
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00
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730 1 20 szv. Monor
914 12 20 SZV. Ujvid6k, Sarajevo 106 1 30 gyv. Wien
314 12 30 > Hatvan 168 1 35 szv. GOd

10 12 30 » Szombathely, Wier 4103 1 50 > Esztergom
1008 12 45 » Fiume RdmaOsijek 108 2 00 gyv. Wien, Paris
24a6) 1 00 » Bicske 126 10 szv. Pârkany-Nâna

1504 1 20 gyv. Kassn,Poprâd-Felkp 120 2 15 > Galânta, Ipolysâg
316 1 2o SZV. G»d»116 170 2 20 > Râkospalota-UjpM>
612 1 3u » Arad, Bukarest 506 2 25 gyv. | Szatmâr-Nemeti,

1304 1 40 gyv. Fehring,GrazSopr on [ Brasso
404 2 00 » 1 Sâtoraljaujhely 

[Lemberg, Kassa
4110
704

2
2

30
40

szv. 
gyv.

Esztergom
Bukarest, BâziiH

4 2 05 » Wien, Paris 6710 2 45 szv. Czegl6d, Szolcok
604 2 10 » Arad, Bukarest 6503 2 50 tLajosmizge,
916 15 SZV. KiskOrOs (Kecskemât
304
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25
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Ruttka, Berlin
Hatvan
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3
4
4
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SZV.
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Paks
Hatvan
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Monor
Nagymaros IpolyH 
Esztergom 
Czegl6d, S-oln'k

1 Pozsony, Zsoina
6 5 10 » [Berlin

410 130 6 55 8ZV. (Pârkâny-Nâna,
10 SZV. Lawocne, Lemberg 1 Ipolysâg324 5 20 » GfldailB 726a3) 7 00 > Cegl6d

Râkoapalota-Ujpes
Vâcz

5224)
308

5
5
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55

»
»

Nagykâta, Szolnok 
Rutika. Berlin
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1804)

7
7

15
25

>
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514 6 15 » Kolozsvâr, Brasse 728 7 35 > Czegl6d 
Lajosmizae326 6 25 » P6czel 6508 7 40 >

28 6 30 » Biot ke 710 8 o5 » Bukareet, Bâziâs328
1004

6
6
7

40
45

>
gyv.

Hatvan
Fiume, Râma.Nâp,

132
182

8
8

10
20

>
» Nagymaros 

Dunakeszi-Alag
0a SZV. Kunszentm., Tass 1408 8 40 > Zsoina, Berlin5244) 7 10 > Nagykâta,Szolnok 118 9 30 » Wien, Paris16

332
/ 20 » Gyor 502 9 35 gyv. Bukarest, Stanisl.30 » GodOllG 184 10 05 szv. Vâc1708 7 45 » M.-szlget Stanislar 706 10 15 (Szeged, Bâziâs,

1006 7 50 gyv. (Hume, Nizza, gyv. [Bukarest
[Cannes 504 10 30 » Marosvâsârhely

1514 8 00 SZV. Kassa, Csorba Bir’.f 720 10 33 szv. Bukarest, Bâziâs
910 8 05 » Belgrâd, 8a-eiev 4116 11 10 > Esztergom
5264)

1908
8
8

30
40 >

Nagykâta, Szolnok
17-ch. Brod

9025) 11 30 k. 0. 
exv. Belgrâd, Konstan.

334
1308

8
9

40
15

>
»

Gtidollo
Gy6r, Graz

702®) 11 45 k. 0. 
exv. Bukarest, Konst.

610 9 30 » Arad, Brassd 146 12 00 szv. Nagvmaros
1506 10 00 gyv. Kassa,Csorba B irtfa
408 10 05 SZV. Kassa,Csorba Lemb

1010 10 25 » Fiume, Tapolcza
12 10 55 » Szombathely, Wien

338 11 05 vv. Ruttka. Poprâd-F.
614 11 25 SZV. Arad, Debrecen
422 11 35 vv. M'skolc, Kassa
14a 11 03 SZV. Bicske

J) Junius 15-t61bezâr61agszeptember t) Vasâr 6s tinnepnapokon mâjus
15-ig kdzlekedik. 15-tol kdzlekedik-

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

8) Vasâr- 6s tinnepnapokon mâjus 3) Vasâr 6s tinnepnap elotti h6tkoz-
15-tol bezârolag szeptember 15-ig napokon kdzlekedik.
kozlekedik. 4) Vasâr 6s tinnepnapokon mâjus

4) NagykâtâtOl Szolnokig csak szom- 15-t61 bezârâlag szeptember 15-ig
baton 6s tinnep elfitti kdznapokon kdzlekedik.
kdzlekedik. 5) Minden kedden, cstitiirtokon, p6u- 

teken 6s vasârnapon kozlekedik.®) Csak h6tkdznapokon kdzlekedik.
6) Minden h6tfon, szerdân 6s szom-

baton kozlekedik.

A vonatok Indulâsa es erkezese Budapest-Jozsefvârosra.
Indulâs itrkezSe

3305) 7 00 BZV. Godollo □ 165) 40 BZV. Szolnok
517 5 10 > Nagykâta
311°) 5 40 » Gddăllo
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339 5 00 vv. Berlin, Ruttka 1P5 12 15 szv. Vâc
645 5 21 tvsz. Debrecen, Szolnok 149 3 51 > Râkospalota-Ujpest
917 5 2( szv. Kunszentm.-Tass 151 5 0o » Dunakeszi-Alag
309 5 31 Hatvan 721 5 15 > Orșova, Bâziâs

1905 5 30 » Osijek, Tapolca 6701 5 40 » Szolnok, Cegl6d
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1707 6 15 » Stanislau, Msziget 70P) 10 (Konstantinâpoly,

11 6 25 » Wien * {Bukarest

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

513fli) 6 40 szv. Nagy vârad 503 6 2a gyv. Maros-V âsârhely
1007 6 45 » Fiume, Zâgreb 135 6 3a 8ZV. Nagymaros
407 6 50 (Lemberg, Stryj, 1407 6 40 » Berlin, Zsoina

[ Kassa 113 7 10 > Paris, Wien
1003 7 00 gyv. R6ma. Fiume 727 7 15 » Szolnok, Cegl6d
315 7 05 BZV. GCdOllS 155 7 20 > Râkospalota-Ujpest
513 7 20 » Brass6. Kolozsvâr 4105 7 25 > Esztergom
917a 7 25 » Kunszentm.-Tass 709 7 30 » Bukarest, Bâziâs
317 7 30 > G(5d8116 501 35 gyv. (Bukarest,
319 7 40 > Hatvan [ Mâramarossziget

21 7 45 > Paks, Bicske 157 7 40 szv. Vâc, Ipolysâg
1309 8 00 > Graz, Fehring 125 7 45 > Pârkâny-Nâna
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321 8 45 » Hatvan 155 a 8 15 » Râkospalota-Ujpest

1005 9 00 gyv. Fiume, Tapolca 4107 8 25 > Esztergom
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913 9 25 » Szabadka 129 8 45 » Nagymaros
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Galânta, Ipolysâg
Râkospalota-Ujpest
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[ Belgrâd 703 1 2 a gyv. Bukarest, Bâziâs
401 1 05 > Lemberg, Kassa 167 1 45 szv. Râkospalota-Ujpest
6oF" 1

1
20
25

szv. 
gyv.

Wien, Șopron
Bukarest, Arad 

(Sarajevo, Brod
505 1 50 gyv. (Kolozsvâr.

[ Szatmâr-N6meti
1201 30 103 2 00 » Paris, Wien

Esztergom
1

[Szabadba 4111 2 08 szv.
1 40 » London, Paris W ien 171 8 00 > Râkospalota-Ujpest

1901 1 55 > Osijek, P6cs 169 B 25 » God
325

1501
2
2

10
20

szv. 
gyv-

Hatvan
Poprâd-Felka, Kassa

Graz, Fehring
6503 8 40 » (Kecskem6t, 

[Lajosmizso
1301 2 25 » 173 8 50 » Râkospalota-Ujpest919

23a
2
3

40
00

szv.
»

Kunszentmikl.- Tase 
Bicske 713 4 05 » (Temesvâr-J6zsef- 

[vâros
521 3 40 » Nagykâta 139 4 10 > Nagymaros

1111 4 15 » Tapolca, Balatonftir. 175 o 15 » Râkospalota-Ujpest327 4 35 » P6cel 4113 5 40 » Esztergom
329 5 25 » GOdtilld 121 5 55 » Iilrsekujvâr
511 6 00 » Bukarest, Debrecer 115 6 10 > Wien, Berlin

15 6 20 > Bruck-Kirâlyhida 1403 6 20 gyv. Berlin, Zsoina15072) 6 25 gyv. Poprâd-Felka, Kassa 
(WieD, Gyor, Graz.

707 6 30 > Orșova, Bâziâs
3a 6 35 177 6 3a szv. Râkospalota-Ujpest

1705
[ Fehring 105 6 40 gyv. Wien

00 szv. Stanislau, Msziget 731 7 25 szv. Monor
907 7 20 > Sofia, Belgrâd 711 7 50 » Bâziâs-Temesvâr607
481

7 25 » Bukarest, Arad 179 8 00 » Râkospalota-Ujpest
7 3a vv. Szerencs 107 8 05 gyv. Wien

1109 7 40 szv. Tapolca, Balatonftir. 41173) 8 la szv. Piliscsaba
305 7 4a > Berlin, Ruttka 1414) 8 25 » Nagymaros

2o 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 7298) 9 20 szv. Monor

8 35 > Gfldfflld 4119*/ 9 25 » Piliscsaba
9

1511
8
8

4a
50

»
»

Wien, Graz 
Csorba, Kassa 6505 9 30 » f Kecskem6t, 

[Lajosmizse
1001 9 05 gyv. R6ma, Fiume, P6cs 181 9 3a > Dunakeszi-Alag
331 9 19 szv. P6cel 509 9 40 gyv. Segesvâr Stanislau

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

603 9 20 gyv. Brass6, Arad 183=) 10 15 » Ipolysâg, Vâc
27 9 30 szv. Bicske 145 10 25 > Nagymaros

303 9 35 gyv. Berlin, Ruttka 6513 10 30 » Ocsa
915 9 15 szv. KiBkSrds 101 11 05 k. 0. (London, Ostende,
403 9 55 gyv. Lemberg Przemys) exv. (Paris, Wien
905 10 00 > S arajevo,Ujvid6k 717 11 10 szv. Temesvâr, Bâziâs

1303 10 10 > Graz, Triest 117 11 25 » Wien
333 10 25 szv. Gflddllo 123») 11 50 » Pârkâny-Nâna
525 10 ii » Segesvâr. Kolozsvâr

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

1IO12) 11 10 gyv. Tapolca, Balatonftir.
325*1 11 la szv. Hatvan

3 11 45 gyv. Wien

*) Csak vasârnaprâl hâtfore hajl6 4) Isrkezik minden kedden, szerdân,
âjjelen kdzlekedik. pAnteken 6s vasârnapon.

2j Junius 15-tol bezârâlag szeptem- 2) Erkezik minden h6tfon, cstitdr-
ber 15-ig kozlekedik. tokOn 6s szombaton.

3) Csak vasâr- 6s tinnepnapokon 8) Vasâr- Ss tinnepnapokon kOzle-
kozlekedik. kedik.

’) Vasâr- 6s tinnepnapokon mâjus 4) Vasâr 68 tinnepnapokon mâjus
15-tol bezârolag szeptember 15-ig 15-tol kbzlekedik.
kozlekedik. 6) Vasâr- 63 tinnepnapokon mâjus

5) Csak h6tfon 6s kettds tinnep 15-tol bezârolag szeptember 15-ig
utâni koznapokon kdzlekedik. kdzlekedik.

c) Csak h6tkoznapokon kdzlekedik.

A vonatok indulâsa es rrkczlse Buda—Csăszârftlrdâ kit6r<5.
IndnlAs ftr»

4002 6 55 szv. Esztergom 4UO1 0 30 B-V. Dorog
4004 h! 34 > Ear t ergon li 05 7 33 > Esztergom
4006 12 15 » Esztergom K.07 8 40 > Esztergom
40282) 12 57 » Piliscsaba 1009 10 04 » Esztergom
4010 2 18 » Esztergom 1011 2 10 » Esztergom
4012 G 2 » Dorog Iu 13 r» 46 » Eszter
4016 11 03 » Esztergom IO173; 8 21 » Piliscsaba

1U19I) 9 31 > Piliscsaba
4015 10 97 • Esztergom



TELEFON-SZĂM 164-84
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BUDAPEST IV
KECSKEMETI-UTCA 5.

HUNGARIA BANK R.-T.
BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-UTCA 18.

r
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Cimbalom Poloskairtăst
jotâllâssal. Padlo beeresz- 
test, acâlforgâcsolâst, festest, 
mâzolăst, tapetozâst olcson vâilal

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

iszteknek 10 szăzalek engedmeny.

Bankosztâly. Gabonaosztăly. Mîîszaki osztâly. 
Mezogazdasâgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

RDTOND EBYENBUHDRE5ZITD 
ES fiNGDL FERFI-8ZDBDSDBD
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I
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2
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ram mmmuBuowuiiu

Ujloki-irogipekElsorendii 
lâthato irâsu 
a legmodernebbek. Katonai es polgâri hato- 
săgok kozkedvelt ir6g6ptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszăgszerte. Arjegyzâk 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60.
UILflHI-lHOGEPTELEP Budapest

- 1897. 6ta az iroggpszakmăban. — - • - —•

Tiszti es civil nycregszereli,
kocsiszerszâm, borond 6s finom borăru nagy 
vâlaszt6kban, vagy rendelds szerint keszit:

SCHMIDT M.
Budapest VIII,
Râkâczi-ut 25.

Ârjegyzek ingyen

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

Telefonszăm: 916. «•

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

Lakatos Oszkar.

MQOVOnOSSY G>ULA BUOAPEST

Szămos kitiintetes j’6 munkăSrt.

Fuvolâk, târogatdk, citerăk, harmor i- 
kâk stb. Hurok. Javităs muterem stb.

IMogyorossy Gyula
kir. szab. hangszergyâr, Budapest, VII., 

Râkdczi-ut 17. — Ârjegyz6k ingyen.

Legujabb szabad. 
aczâlszerkezetteJ, 
r6sztetre is. Cso- 
daeros,tiszta han
gii GRAMOFON 
(beszdog^p) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ: 
Fedâk Sări, Kirâly, 
Rbzsa, Berezei, 

Bonoi. Caruso-t61 
legszebb lerrezek 
2 korona 50 filler. 

HegiJduk 
mesteiek hii 

utănzatai.

Telefon 
46-13.

Tulajd. Kertay Gyorgy
Ugyanezen borok minden elokelobb 
fuszer- es csemcgeuzletben is kaphaîok

EGYEVI ONKENTESI
SZOLGĂLAT

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 60 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

Menim Nvomdr
HAVAS ES LEHNER

BUDAPEST VIII., NEMET-UTCD li SZ. TELEFON-SZĂM; JOZSEF 11-83

Telefonszăm; Jozsef 36-46.

Szenes Lâszlo 
festek, Fence, mâz, kefe es 
hăztartăsi ăruk gyâri raktâra

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

♦ 
♦

♦

Dusan felszerelt raktar a borot- 
valashoz sziikseges cikkeknek: 
GILETTE onborotvalo kesziilekek 
eredeti pengekkel- Mas szerkezetii 
angol es nemet eredetii borotvalo 
kesziilekek igen jo minosegben: 
8 — io koronaig. Kitiino valodi angol 
es Solingeni borotvakesek es feno 
szijak 5—8 koronaig. GOLGATE 
es egyeb borotvâlo-szappanok es 
cremek, ecsetek stb. jutânyos arban 

Dankovszlg Istuân 
Budapest V., Jozsef-ter 8. ♦ 

♦

Adott esetben hivja fel 
a ceget ajănlattetelre.


