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Riado.
Megfujtuk mâr a harci riadot es nem 

neziink hâtra es nem esiink ketsegbe, 
hogy mindazok, kik a sarajevoi rem- 
tett utân bomboltek a hâboru utân, most 
mâr kretafeher arccal figyelik a ha- 
nyatt-homlok eso borzei kurzusokat.

A mi szemiinkben es sziviinkben a 
hâboru a maga grandiozus borzalmas- 
sâgâban is a becsulet kerdese es nem 
„adok-veszek“ spekulâloknak silâny 
szerencsejâteka.

A monarkia katonai becsuletere foit 
esett, ezt a foltot csak ellensegeink ve- 
revel lehet lemosni.

Igy gondclkozik hadseregiink tiszti- 
kara es ez egy'szer e spontan es egy- 
hangu erzelemvihar elott az aggodal- 
maskodok es fontoskodok meglapulo 
tâborânak deferâlnia kell.

A hadsereg nem uszitja a bekes pol- 
gârsâgot a hâborura es nem lapul meg 
a sâncok es ârkok mogott. Eletet, veret, 
mi.idenet onmaga viszi a vâsârra es in- 
kâbb szâzszor meghal, minthogy to- 
vâbb tiirje nemtelen ellenfele alias bal- 
kâni tempoit.

Ami Sarajevoban tortent, azt nem le
het prizrendi szepsegtapaszszal lera- 
gasztani. Ott ver folyt, kirâlyi ver, an- 
nak vere, kinek eletere a jovendo ka
tonai szent pirban ego arccal eskiit tet- 
tek volna. Akiert nehâny ev mulva mil- 
liok meghaltak volna, annak gyâszos 
es kinos elmulâsa fdlott nem lehet szâ- 
raz szemekkel es bemohosodott szivek- 
kel napirendre terni.

Nagy-Szerbia osszeeskiivese lotte le 
a magyar es osztrâk korona vâromâ- 
nyosât es a hadsereg foparancsnokât. 
Hiâba nemult el a cenzura nyiigeben a 
vizsgâlat, a remnapok e szornyii vilâ- 
gossâgât mâr nem lehet se câfolatokkal, 
se hivatalos kommiinikekkei eit'eledni. 
Ez a rettenetes âlom, ez a gyilokkal, 
bombâval es revolverrel doîgozo maffia 
nemcsak a monarkia jdven'do koronâjât 
akarta elejteni, hanem egyszerre vegez- 
ni akart kardjâval es hadseregenek bâ- 
tor szivevel. Nos, hât nem: ennyit ket

revolverldvessel meg se lehet leteriteni. 
Vitez hadseregiink, mint egy ember, 

[talpra ugrott es aki beleiitott az arcâba, 
annak eletet koveteli.

Eletet eletert! Ez most a hadsereg 
ddbbenetes ielszava... Vârja es koveteli 
a hâborut Szerbia ellen . . . Most, mert 
most erte a becstelenseg szegyenbelye- 
ge. A monarkia megkinzott lelke es tes
te boszuert kiâlt.

A boszu meg a foglalâsnak es a te- 
riilethoditâsnak is oszinte es leplezetlen 
jogcime. Ferfi szivek, kik bâtrak, me- 
reszek es kiknek ideghâlozatâban nem 
savonak hig leve, hanem piros, egesz- 
seges, lâzban forro ver îolyik: aljassâ- 
gok megtorlâsâra a boszu jogât nem 
tagadjâk.

ltt az ido, mert eddig meg Szerbia 
nem nyelte el mohon ehes szâjâval 
Montenegrot. Itt az ido, mert soha meg 
a monarkia nepeinek egysege ily lâzas 
deliriumban es harciszomjban nem 
îgett, mint az crozva meggyilkolt tron- 
ârbkospâr temetese mellett. Itt az ido, 
mert megtorlo hadjâratunkra elkiser 
cenniinket minden kulturnemzetnek âl- 
dâsa, hiszen duvadakat fenyitiink meg, 
kik inaholnap Nyugateuropâba is betor- 
tiek, hogy minden kulturpalântât bom
bâval felrobbantsanak, gyilokkal leszur- 
ianak, revolverrel lelojjenek. Itt az ido, 
mert Oroszorszâg se âllhat a câri bom- 
bamerenylok utodai melle.

Es itt az ido, mert megerett vegre a 
negtorlâsnak gyiimdlcse! Eleget nyel- 
tiink, eleget pirultunk es eleget szenved- 
tiink. A megalâzâst, a hâboru nelkiili 
vereseget a hadsereg mâr nem sokâig 
birja ki. A fegyelemnek hallgatag pân- 
celja emberi szivek folott nyugszik es 
ezek a szivek nemcsak ereznek es do- 
bognak, de szetpattannak idonek elotte, 
ha az acelgyuriik tovâbbra is csak szo- 
ritjâk es kinozzâk az emberi sziveket.

Es a polgârok es a borze es a meg
lapulo bdlcselkedok: ezek is mind tud- 
jâk, erzik, hogy igy nem mehet tovâbb; 
hogy a leszâmolâs orâjânak lomha perc- 
mutatojât elore lehet tolni; de osszetor- 
ni lehetetlen, mert akkor harc es vere-

seg nelkiil is eltemetkezhetunk a ne- 
pek sirjâba. Es megis haboznak es ami- 
kor vegiil hatâroznak: a vegzet lesuj- 
to karjânak csapâsât elteszik jobb 
idokre . . .

Jobb idokre!? De vajjon van-e, lehet-e 
olbetett kezzel vârni e jobb idoket? — 
Csak a gonddal es nyomorusâggal be- 
lek mât vedik es minden egvebet a hol- 
nap nyakâba akasztanak. Es nem veszik 
eszre a dorek es rdvidlâtdk, hogv jobb 
ido csak akkor lesz. ha hâboru utân ki- 
srit a gydzelemnek es az âiîando beke- 
nek napja. Mig a hâboru keserii polia- 
rât egy hajtâsra es fenekig ki nem isz- 
szuk, addig a mânai jobb csak a teg- 
nap volt; mig a holnap mindig nehe- 
zebb, mindig fâjobb lesz, mig aztân 
vegre el se jon a — holnap, mert meg 
a nemzeteknek is veges lehet az elete, 
ha nem tudnak becsiiletben elni es nem 
mernek becsiiletesen meghalni.

Szerbia ellen hâborut kell viselniink. 
Ezt ohajtja es akarja a verig sdrtett 
hadsereg. Akarja nemcsak a monarkia 
megbântott becsiileteert, de akarja a 
ț'olgârok vitâlis erdekeiert is. Nem lesz 
addig’ nyugalom es penz a inc-narkiâ- 
ban, mig a Nagyszerbia lâzas kimerâjât 
Belgrâd utcâin a magyar-osztrâk 
Manlicherek ossze nem lovoldozik . . .

Frigjes toherceg tatonai alhalmazăsa.
Beavatott iorrâsbol vessziik a hirt, 

hogy Frigyes kir. herceget az osztrâk 
Landwehr fdparancsnoksâgâtol fel- 
mentik es „zur Disposition Seiner Ma- 
jestât des Kaisers und Konigs“ kozvet- 
leniil a Legfelsobb Hadur fennhat îsâga 
alâ helyezik; ilyen minosegben fogjâk 
aztân a kir. herceget esetenkent 0 Fei- 
sege helyettesitesevel megbizni.

Frigyes fbherceg katonai meltosâga 
tehât ienyegesen kiildnbozik a meggyil- 
kolt tronbrbkbsetbl, ki az osszes fegy- 
veres hatalom fofeliigyeloje „General- 
inspektor der gesamten bewaffneten 
Macht“ volt.



fl Foldfci tengcri Mbs.
Ket kozlemeny.

I.
(Dr. Sz. L.) A kbzeljovoben megol- 

dan'do kiilpolitikai problemak koziil a 
Foldkozi-tenger kerdes az, amely mind- 
i.ikâbb eloterbe toiul.

Miota az olaszok — a tripoliszi hâ- 
boru eredmenyekent — Tripolitaniâban 
es Kirenaikâban a lâbukat megvetettek, 
miota a gordgok hatalma az Aegei- 
tenger egesz szelessegere rânehezedett: 
az evszâzados hatalmi egyensuly itt is 
megbomlott es itt is szembe keriilt egy- 
mâssal a nemzetek hatalmi feltekeny- 
aege. )

Termeszetes, hogy a nagy vâltozâs, 
az eroviszonyoknak ez az eltolodâsa, a 
parti âllamok kiilpolitikâjâra, hadereje- 
nek szervezesere, hadmuveleti elokeszii- 
leteire messzemeno kihatâssal van.

EKEJE TENG

MERTEK: I
idoben, penzben, fiito- nagyebbA Foldkozi-tenger a vilâgforgalom 

utja, s mint ilyen az erdekeit hataimak 
nemzetgazdasâgi viszonyaira nezve 
megmerhetetlen fontossâggal bir; vele 
osszefiiggesben âll a keleti kerdes, 
melynek megoldâsât immâr a balkân- 
felszigeti csatamezok helyiett, csak a 
Foldkozi-tenger tiikren varhatjuk.

Ertheto tehât, hogy kiki levonja a 
konzekvenciât, kiki kesziil, vedekezik. 
Es mig az egyik âllam erdekeit vesze- 
lyeztetve lâtvân, egyelore csak a ten- 
geri haderejet fejleszti, addig a mâsik 
jobb felkesziiltsegienek tudatâban aspirâ- 
cioi megvalositâsâra mâr most elerke- 
zettnek lâtja az idot.

Alig hissziik, hogy a Foldkozi-ten- 
gerhez fiizodo nagy erdekellentetek 
diplomâciai jegyzekvâltâsokkal el vol- 
nânak valaha intezhetok; ds alig tdve- 
diink, ha ugy veljiik, hoigyi a Foldkdzi- kezdleg, a franciâk tengeri

tenger meg veres csatâk 
lesz, s azokbol fog kialakulni Europa uj 
terkepenek formaja is. Legalâbb ezt 
gyanittatjâk az elokesziiletek.

Nem lesz tehât erdektelen az âllamok 
kozott e kerdessel kapcsolatban allo 
ellenteteket sorravenni.

A Foldkozi-tenger es Voros-tenger 
kozott 1869-ben megnyilott Suezi- 
csatorna, (mely Lesseps Ferdinan'd 
tervezo erejenek remeke,) a Brit biro- 
dalombol Indiaba vezeto utat kozel 
12.000 kilometerrel roviditette meg. 
Hatvankilenc elott az Indiaba irânyitott 

.igol hajok Afrikât egeszen megkeriil- 
tek, csak a Joremenyseg-foka mellett 
elhajozva juthattak a Csendes-oceân, a 
nagy birodalom kineses gyarmatai, In
dia fele. A suezi-csatorna megnyitasa 
azonban uj helyzetet teremtett. A Fold
kozi-tenger lett a brit-indiai utvonal, 
mely rovidebb is, olcsobb is es nagy nye- 

szinhelye legnagyobb

reseget jelent 
anyagban es elelmezesben.

Ez a vildgforgalmi ut az angol forga
lom iitoere, feltett erdeke. Ezert kellett 
nekik a Foldkozi-tenger nyugati bejâ- 
rata, a Pyraenei-felszigiet deli esuesa: 
Gibraltar, ezert kellett Sziciliatol delre 
Malta szigete, no meg Ciprus, a kis- 
âzsiai partvidek kdzeleben. Qibraltâr, 
Malta es Ciprus, a hârom angol flotta- 
tâmpont, a hârom orszem, az angol er- 
'dekek vedelmere. Maga a foero esza- 
kon, a rohamosan fejlodlo nemet hajo- 
had lekiizdesere van szânva. Itt csak 
alârendelt nagysâgu hajok vannak, a 
hajohad egy kisebb resze. Ez is inkâbb 
a Fekete-tengerbdl kikivânkozo orosz 
flotta ellen.

Az angolok kis erejevel eppen ellen- 
erejiiknek 

reszet allandoan a Fold- 
kozi-tengeren tartjâk. A koztdrsasdg- 
nak eleterdeke, hogy az anyaorszdg, 
valamint Marokko es Tunisz kozott hd- 
boru idejen is akaddlytalanul le legyen 
bonyolithato a forgalom. A Marokko- 
ban âllomâsozo csapatokat Francia
orszâg a jovendo nagy hâboruban nem 
nelkiilozheti; de felti Tuniszt is a Tri- 
politâniâban letelepedett olaszoktol. Ki- 
adtâk tehât a jelszot, Franciaorszâg a 
Foldkozi-tengeren olyan eros legyen, 
hogy az egyesiilt olasz-magyar-osztrâk 
hajohaddal is sikerrel szembeszâllhas- 
son. Franciaorszâg celja elerese erde- 
keben az eszkbzok kozott se vâlogiat es 
hatârozottan pânszlâv vizben evez, hi- 
szen az orosz elott meg a Dardanellâ- 
kat is megnyitnâ, ha ebbe mâsok is 
bele nem szolnânak.

Olaszorszdg a Foldkbzi tengeren 
elonybs, kozponti helyzetben van. Leg- 

ellenfelevel a franciâval a 
Foldkozi-tenger mirtdket partjân liatâ- 
ros. De eppen a mi az o elonye, az fâj 
a szomszddnak nagyon. Eppen azt ve- 
szelyezteti a hatalmas francia hajohad, 
mely ellen egyediil a magyar-osztrâk 
dreadnoughtok tâmogatâsa nyujthat 
biztos sikert. Alig csalodhatunk tehât 
abban, hogy Olaszorszâg ma jobban râ 
van utalva a hârmasszovetsegi kotelek- 
re, mint valaha.

A balkdni dllamok koziil Szerbia 
mindenâron tengerpartot akar. Szânde- 
kai a fiiggetlen Albânia megteremtese- 
vel egyideig hajotorest szenvedtek. A 
most kesziilo uj âllamalakulâssal — 
Szerbia es Montenegro egybeolvadâsâ- 
val — azonban a delszlâv kirâlysâg 
mdgis az Adriâhoz jut. Ime, egy uj ero- 
eltolodâs, melynek a kovetkezmenyei 
ma meg belâthatatlanok es amelyet 



megakadâlyozni csak fegyveres uton 
lehet.

Gdrogorszdgot, mely ugylâtszik egy 
csapâsra szâmottevo tengeri nagy- 
hatalom lett, elsosorban Franciaorszâg 
igyekszik jârmâba hajtani. Konstantin 
kirâly es kormânya azonban onâllo po- 
litikât iiz, legfobb gondja az uj orszâg- 
reszeken valo berendezkedes, s az 
Aegei-tengeren rivâlis Tbrokorszâg ten- 
geri erejenek tulszarnyalasa. Nagyon is 
ketseges tehât ez ido szerint, hogy a 
nagy leszâmolâsnâl melyik parton lesz.

Ellene kesziil Tdrdkorszdg, melynek 
Chios es Mitilene elvetele fâj, s amely- 
nek tiz szigetet. Dodekanezost es 
Rhodust Olaszorszâg a tripofezi hâbo- 
ru meg nem fizetett koltsegei miatt 
zălog gyanânt ma is megszâllva tartja.

Tengeri haderejenek legfontosabb hi- 
vatâsa, a Fekete-tenger — a clausum 
mare — bejâratainak vedelme, a sokat 
szenvedett es sokaktol megtepâzott bi- 
rodalomra ma is nagy feladatot ro.

Igy âllnak szemben ma az erdekelt 
parti allamok; koztiik a monarkia azzal 
az eltokelt szândekkal, hogy az Adriai- 
tengert es vele a monarkia kiilkereske- 
delmenek szabadsâgât minden ellenseg 
ellen, a delszlâv ellen, ha kell, a felte- 
keny szovetsegies tars ellen, ha kell: 
sikerrel megvedelmezze. (Erre kellett 
a 420 millio).

Csupa feltekenyseg, irigyseg, kapzsi- 
sâg, s ennek szolgâlatâban a hadihajok 
egesz erdeje . . . Ezekrol tegkozelebb 
fcgunk majd szolani.
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Kinevezesek a konzuli Irodai szolgălatban.
A cs, es kir. Hâz es a kuliugyek cs. es 

kir. minisztere a konzuli irodai szolgâlalt- 
ban kinevezte irodaigazgatdva Malatai 
Rotitauscher Gyozo irodai tauâcsost, iro- 
dali tianăcsossâ Matitsch Lajos irodai tit
kart, irodai titkârokkâ Gombâszky Jânos, 
Manchen Nandor, Chlopecki Antal, Szu- 
ber Ferenc es Kaptos Jozsef irodatiszte- 
ket, irodati’sztekke Monteforte Peter, Diet- 
rich Marton, Schneider Adolf, Miklavcic 
Ferenc, Weiler Tiiivadiar, Sârossy Robert, 
Fortunat Egizo, Schefbeck Jakalb, Wagner 
Gyorgy, Kos Miksa, Kremnitzky Rezso, 
Kubisz Jozsef, Matias Jozsef, Geng Peter, 
Geltsch Emil, Pribyil Ferenc, Koziiiuk Vlla- 
diimr, Cikânek Jozsef, baro Geusau Gunt
her es Takacs Gyulla tiszteletbeli hivatal- 
nokokat.

9 „Hiilug»-Haduiiv“.
Budapesten a kdvetkezd kâvehăzakban es 

vendeglokben olvashato;
1. Kâvehăzakban: 

Balaton, VII., Râkoczi-ut 17. 
Belvârosi, IV., Eskii-ut 5. 
Bodo, VIII., Jozsef-korut 56. 
Brittania, II., Szena-ter 7. 
Budai kor, II., Margit-korut 44. 
Club, V., Lipot-korut 16. 
Corzo, II., Pâlffy-ter 5.
Emke, VII., Erzsebet-korut 2. 
Gerstner, VII., Baross-u. 84. 
Keleti, VIII., Baross.ter 14. 
Kirâly, VII., Erzsebet-korut 53. 
Kiss, VIII., Baross-u. 87. 
Klotild, IV., Văci-utca 38. 
Kovacs, VI., Andrâssy-ut 48. 
Liebu, VII., Mâtyâs-ter 14. 
Ludovika, IX., tllloi-ut 115. 
Magyar Vilâg, IV., Kossuth Lajos-u. 18. 
Margitpark, II., Margit-korut 1. 
Mâtyâs kirâly, VIII., Râkoczi-ut 19. 
Menton, VI., Andrâssy-ut 51. 
Meteor, VII., Erzsebet-korut 6. 
Mienk, VIII., Jozsef-korut 29. 
Miramare, VI., Andrâssy-ut 11. 
Modern, IV., Ferenc Jozsef-rakpart 27. 
Neu, Krisztina-korut 81. 
Orient, VIII., Râkoczi-ut 42. 
Otthon, VIII., Râkoczi-ut 19. 
Philadelphia, I., Alagut-u, 3. 
Seemann, V., Vâci-korut 70. 
Simplon, VIII., Jozsef-korut 8. 
Stefânia-uti kioszk. 
Szeifert IL, Margit-korut 5. 
Szechenyi, IX., Ferenc-korut 9. 
Toth, Krisztina-korut 167. 
Uj Idok, V., Vâci-korut 45. 
Ulits, V., Vigado-ter 3.
Valeria, VIII., Jozsef-korut 87. 
Vârkertkioszk, I,, Ybl Miklos-ter 
Vigszinhâz, V., Lipot-korut 32.

2. Ettermekben:
Deli, V., Mâria Valeria-u. 12. 
Deli vasut p. u. 
Frenreisz, VIII., Jozsef-korut 56. 
Gambrinus, VII., Erzsebet-korut 27. 
Gregorits, VI., Hermina-ut 59. 
Gundel, VI., Vârosliget, Allatkert. 
Gyuth, IX., Ulloi-ut 115. 
Ligeti, II., Fo-utca 61. 
Loska, VII., Baross-u. 119. 
Lukâcsfiirdo 
Metropol, VIII., Râkoczi-ut 58. 
Nagy, II., Krisztina-korut 61. 
Pilseni, IX., Ferenc-korut 2. 
Pilseni, VI., Andrâssy-ut 51. 
Putnoki, VIII., Jozsef-utca 26. 
Spolârits es Maloschik, VI., Vârosliget, Âl- 

latkert
Tajczay, VIII., Jozsef-u. 46. 
Vârkert, II., Dobrentei-u. 2. 
Waltz, VI., Arena.ut 166. 
Wurglits, VIII., Râkoczi-ut 29.

Oz uj hadSErEgfellig jElfi.
Megbizhato helyrol ertesiiliink, 
minap elhunyt bâro Leithnera

tâborszernagy es hadseregfeliigyelo Valoban, az erzelmeit nem ismerhettek 
utoda ns. BOHM-ERMOLLI EDE v. b. szerencsetlen hercegunknek, de a vas- 
t. t„ lovassâgi tăbornok, a krakaui 1. kezet es a hadvezeri qualitâsait, 
hadtest parancsnoka lesz. Iuralkodoi staturâjât, energikus

Az „Odjek“, a „Mali Journal", „Bal
kan", „Sztrâzsa" — ezek nem valami 
exotikus tuzokâdok nevei, hanem bel- 
grâdi ujsăgok, amelyek vulkânoknak 
kepzelik magukat. Piszkos krâteriik so- 
tet orvenye brjdngb gyanusităsok, aljas 
hazugsâgok es keptelen hencegesek lâ- 
vâjât ontja a szomszed monarkiâra. Am 
ma mâr tisztâban vagyunk a balkâni 
tfizhânyok termeszetrajzâval es geolo- 
giâjâval. Ezek a sistergo krâterek akkor 
morognak. dubdrdgnek, es tbrnek ki, — 
ha felnek. Hasonlok nemelyi diihos ko- 
mondorokhoz, amelyek szinten felelem- 
bdl ugatnak meg boldog-boldogtalant, 
Belgrad es videke fel. Nem ejti oket te- 
vedesbe az a meltosâgos nyugalom, 
amelylyel az iigyeket intezi e vâlsâgos 
napokban monarkiânk. Tud.iâk, hogy 
egy hatalmas bkol lecsapni keszul râ- 
juk es most szeretnek elhitetni az bkol- 
lel. hogy ok nem felnek.

Belgrad tiltakozik a gyanusitâs ellen, 
hogy Ferenc Ferdinandot a hivatalos 
Szerbia beleegyezesevel oltek meg. De 
a viharos tiltakozâs diihongo es ketseg- 
beesett modja hasonlatos a văd szavâ- 
hoz. Londoni lapok a londoni szerb ko- 
vetseg egy hivatalos levelenek fenykep- 
mdsolatăt kdzlik, amelyben szd van Fe
renc Ferdinand megoleteserol mâr ho- 
napokkal ezeldtt. Ugyancsak londoni 
diplomatâk beszelik suttogva es sze- 
gyenkezve, ijedten es folhâborodottan, 
a diplomata ovatos es letompitott indu- 
latnyelven, hogy Qybrgy barâtunk, a 
vclt szerb trondrbkos, bizalmas kdrben 
olyan fenyegeto joslâst bocsâ.itott szei- 
nek mâr iietekkel a sarajevoi remseg 
elott, amely gyanuba keverheti meg az 
6 egyebkent is mindenkor gyanus es so- 
tet szemelyet is. — Pasics Nikola ur, a 
szepszakâllu, szinten folhâborodva uta- 
sitja vissza a reszesseg vâdjât es folve- 
ti veliink szemben a biintetojogi kerdest: 
Cui prodest? Kinek âllott erdekeben? — 
Szerinte Szerbiânak nem, mert a leendo 
osztrâk-magyar uralkodo elvei es erzel- 
mei meg ismeretlenek voltak. Ha nem 
a nagyeszu Pasics vedekezne ilyen naiv 
es kapkodo modon, talân nevetnenk. — 

egesz
politi-



kât es felelmetes hadsereget jelento egye- 
niseget, mely legendâssâ nott az elbur- 
koltsagiban, azt igen. Es nagy ba.i lehet 
odalenn, a kirâiyvertol âztatott komitâ- 
csi-pârtkorben, melyet Belgrădnak hiv- 
nak, ha a legokosabb szerb is ilyen gyâ- 
moltalan, kapkodo ervekkel szeretne 
felrevezetni Europât. De Europa mâr 
kezd kijozanodni abbot a divatlâzbol, 
amely barați jobbot nyujtatott vele or- 
gyilkosok es piszkos kalandorok fele.... 
Europa mâr vegre unja azt, bogy âllan- 
doan tiizes, lâzas fekelyt legyen keny- 
telen tiirni testen; csunya betegseget, 
amely inficiâlja az egeszseges reszeket 
is.

A ,,Seara“ cimfi bukaresti român lap 
azt irja, hogy a bombâkat, orgyilkokat 
es pokolgepeket, akâr Szerbiân, akâr 
Romanian keresztiil jussanak is Ma- 
gyarorszâgba, vagy Ausztriâba — szerb 
vagy român kezek âltal, orosz akarat 
es orosz penz kiildi a monarkiaba. Jel- 
lemzd az. hogy a constanzai nagy ba- 
râtkozâs utân, dacâra annak, hogy Ca
rol kirâly boldcg volt, Miklos car sirt 
es azt mondta: Szetreaszka Rumania! 
— dacâra mindennek, egy bukaresti lap 
mer es akar ilyen sulyos dolgokat irni. 
A român ujsâg bâtran kimondott vâdjai 
mdgdtt pedig ott lâtjuk u.ira az orosz 
hireket. A mi trondrokosunket legyilkol- 
tatja Szerbia es bar mi meg egy lepest 
sem tettiink a megtorlâsra, mert emberi 
jogerzetiink visszatart az elhamarko- 
dott itelettol — es Oroszorszâg mâr is 
visszatartja tartalekosait. Miert? Talân 
csak nem azert, hogy fegyveres hâtved- 
je legyen egy orgyilkos bandânak? — 
Oroszorszâg igazân nem mondhatja, 
hogy bârmit is tennenk ellene ebben a 
percben. Es megis vedekezik? A hivata- 
los Oroszorszâg talân csak nem vâllal- 
ja a felbujto szerepet Szerbia mellett. 
meg mielott a kârvallottak megvâdol- 
nâk? . . . Ez mindennel ekesebben szol- 
na a mi igazunk mellett. Csakugyan 
igaz volna, hogy az orosz politika bru- 
tâlis es elszânt sotetsege kiildi nekiink 
a szerb es român bombâkat? Es a Bal
kan apro-csepro nepei ezert mernek ve- 
liink orcâtlankodni, mint egy hatalmas 
ur szemtelen cseledei, a’kik a szomszed 
urasâgtol nem felnek, mert tudjâk, hogy 
amit t-esznek, az megnyeri parancsolâ 
atyuskâjuk tetszeset?

Albâniâbol a szerteziilles utolso hirei 
erkeznek. A fdlkelok bevettek Koriczât, 
Valonâban kihirdettek az ostromâlla- 
pctot, Durazzoban mindenki gyanus, 
aki el es Prenk Bib Doda, a sokat emle-

'getett, de egyre keso, szemiinkben mar- 
mar legendâssâ vait mirditavezer, pa- 
rancsot adott csapatânak a visszavonu- 
lâsra. Az utobbi ket hetben, bevalljuk 
oszinten, mâr szinte nem is hittiik el, 
hogy ez a csapat letezik a valosâgban. 
Keleti fantasticum, mesek virâga, dalok 
sziilotte lett szemiinkben Prenk Bib Do- 
da serege, amelyrol jbnnek, szâllnak a 
hirek, amely soha sehol nem lâthato, — 
csak az ujsâghasâbokon. Nem akarunk 
meg tobb fantasztikus elemet dobni az 
albâniai esemlenyek bizarr komediâjâ- 
ta; de errol a Prenk Bib Dodârol azt 
kell hinniink, hogy mestersegesen kes- 
lekedo mirditait csaknem annyira a fe- 
jedelem ellen, mint a fdlkelok megtâma- 
dâsâra tartogatja. Prenk Bib Doda nem 
hu a fejedelemhez es nem is haragszik 
a folkelokre. Prenk Bib Doda Esszâd 
pasa letepett baberait akarja homlokâra 
fonni, hatalmat akar es oda fog alini, 
aho! a hatalom kinâlkozik. A fejedelem 
mellett tudta Europa akaratât, tehât el- 
indult a fejedelem tâmogatâsâra. Mivel 
most ugy veszi eszre, hogy Europa nem 
tâmogatja elegge Wied Vilmost, nem is 
exponâlja magât erte es nem pazarolja 
a mirditâk puskaporât.

Vegre is, hatha igaz a kosza hir, hogy 
Vilmos lemond es jcn helyette Bonapar
te Roland herceg . . . Prenk Bib Doda 
nem akarja meg! kijâtszani az utoso 
iitokârtyât . . .

Bonaparte Roland . . . Vilâgos, hogy 
a hârmasszdvetseg albâniai befolyâsâ- 
nak meggyongitese a cel, amikor Vil
most veszni hagyjâk, hogy francia feje
delem vegye kezebe az albân ,,mbret“ 
ketes hatalmât. Az entente gyozelme 
lesz Bonaparte Roland albân fejedelem- 
sege. Hogy ez az uralom hosszueletii 
lenne, azt nem hissziik. A derek szkipe- 
târoknak nem Wied Vilmos szemelye 
ellen volt kifogâsuk. Nekik minden fe- 
iedelem ellen kifogâsuk van . . . Bona- 
oarte Rolandnak sok penze lehet, mert 6 
a monte-carloi jâtekbank hatalmas 
'gazgatojânak, monsieur Blanc-nak a 
veje. Tehât remelheto, hogy uralma va- 
lamivel hosszabb lesz, mint a nemet her- 
cege. Annyival hosszabb, mint amennyi- 
vel tobb a penze, amivel egy idore meg- 
vâsârolja magânak Albâniât, egy kis ki- 
râlyosdi jâtekra. Ami vegre is melto 
Napoleon verehez. De mint rossz iizlet, 
nem melto Blanc ur vejehez . . .

... Bon voyage, monsieur le president! 
Poincare ur, mi szerencses utat kivâ- 
nunk Onnek Petervâr fele! Nem akar- 
juk, hogy egy tevedesbol a vasuti sinen

felejtett bomba miatt becses egeszsege 
kârt szenvedjen es azt sem akarjuk, 
hogy elnyomott tizmilliok nyogese es 
gyâsza megzavavarja âlmât a szalon- 
kocsiban, mikor az emberi haladâs es 
szabadsâg megcsufolâsâra az orosz car 
keblere siet az egyenldseg, testveriseg, 
szabadsâg koztârsasâgânak elsd hiva- 
talnoka. Nem, mi nem akarunk tapin- 
tatlanok lenni es csak suttogva ker- 
dezziik, hogy bn, elnok ur, meg ne 
hallja, vajjon idoszerii lesz-e mostana- 
ban ez az utazâs, amikor orosz bizta- 
tâstol megreszegiilt balkâni csocselek 
pusztulâst es rombolâst zudit europai 
âllamokra, amikor Oroszorszâg, a ha
ladâs es civilizâcio evezredes ellensege, 
irtohadjâratra kesziil Europa ellen . . . 
Az elnyomott tizmilliok forrongo diihe, 
a fdldalatti aknâk nepszenvedelyiekkel 
fiitott sistergese, a sarajevoi bcmbâk 
dbrrenese, mindaz az âtok es siralom, 
amely Europa foie ereszkedik Petervâr 
bizânci tornyai felol — mindez ne za- 
varja ont, elnok ur! Hiszen bnok eleget 
tettek mâr a civilizâcionak akkor, ami
kor detronizâltâk az istent es vegre is, 
nem eleg ez, ha minden utcasarkon es 
minden kozepiileten, minden lisztes- 
zsakon es minden gâzlâmpân ott ragyog 
a folirâs: Liberte, egalite, fraternite?... 
Ez eleg is mâr, elnok ur, a tovâbbiak- 
ban pedig utazhat on testveri csokra 
a vilâg legsbtetebb zsarnoki hatalmâ- 
nak blelo karjaiba . . . Szerencses utat! 
Es — hogy el ne felejtsiik — jo âl- 
mokat! . . .

Budapest, 1914 julius 10. 
ssa.

ELOF1ZETES1 FELHIVÂS

A Kiiliigy — Hadiigy“ heti szemlere, mely 
rbvid fennâllâsa alatt nemcsak az 6rde- 
kelt korok elismereset nyerte el, hanem 
vâltozatos es friss tartalmâval, megbiz- 
liato ertesiileseivel es izleses kiâllitâsâval 
az egesz monarchia sajtojanak osztatlan 
tetszeset vivta ki: julius ho 1-vel uj elo- 
fizetest nyitottunk.

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

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

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



9 trdnbrOhlES rendjB.
Ferenc Ferdinand kir. herceg meggyil- 

koltatâsa ota az osztrâk es a magyar itro- 
nokhoz az aliâbbi kinâ'lyi hercegek âllanak 
legikozelebb:

1. Kâroly Ferenc Jozsef (Lajos 
Hubert Qyorgy, Otto, Maria), aranygyap- 
jas vitez, a piros szalagon levo katonai 
bronizi erdem-erem es a katonai jubiteumi
keneszt tulajdoniosa, al'ezredies a bâro 

Conrad 39. gy. ezredben, â la suite a po- 
rosz kiirâlyi 11., (westfâliiai 2.) huszarez- 
redben es a szâsz kiriâlyli I. Ferenc Jozsef 
Ausztria csâszâra es Magyarorszâg kirâ- 
lya 17. dizsidâs eznedlben; sziil. 1887. aug. 
17-eg. Persenlbeugban.

2. Ferenc Jozsef, Otto (Robert, 
Măria, Antal, Kâroly, Miiksa, Henrik, Six
tus, Xaver, Felix, Renee, Lajos, Gaetano, 
Pius, Ignâc); sziil. 1912. inovember 20-an 
a Reichenau mellletti Wartholz viflilâbam

3. Miks a J eno Lajos (Frigyes, Fil
lop, Jozsef, Maria); sziil. 1895. âprilis 13- 
ân Beesten.

4. Lajos Qyozo (Jozsef Antal), 
aranygyapjas viitiez, a m. kir. Szent Istvân- 
rend niagykeresztese, a fegyveres ero szâ
mâra aiapitott bronz jubileumi emlekerem 
es a katonai jubiteumi kereszt tulajdionosa, 
a souv. maltei lovagrend tb. nagykeresra- 
tese (jeruzsâlemi jelvenynyel), gyalogsâ- 
gi tâbomolk es a 65. gyalogezred tuilajdo- 
Inosa, az orosz csâszâri tomski 39. gyalog- 
ezned fonoke; sziil. 1842. mâj. 15.-en 
Becsben.

5. Jozsef Ferdinand .(Salvator, 
Ferenc, Lipot, Antal, Albert, ikenesztelo Ja
nos, Kâroilly Lajos, Rupert, Maria, Auxiliat- 
Irix), aranygyapjas vitez, a katonai erdiem- 
kereszit a fegyveres pro szâmâra alapi- 
Itott bronz jubiteumi emlekerem es kato- 
pai jubiteumi kereszt tullajidonosa, ailtabor- 
pagy, a 3. gyaloghadosztâly parancsnoka, 
L 45. gyalogezred tulajdionosa; sziil. 1872. 
piâj.'24-en Sa'lzburgban.
I 6. P 6 t e r F e r d 1 n â n di (Salvator, 
kâroly, Lajos, Maria, Jozsef, Lipot, Anitaill, 
Rupert, Pius, Pongrâc), aranygyapjas vi- 
lez, a katonai erdemkerszt a piros szala- 
lon levo katonai erdem-erdiem, a fegyve- 
les ero szâmâra aiapitott bronz jubileumi 
Imllie'kerem ©s a katonai jubiteumi kerszt 
lulajdonosa, vezerornagy, a 49. gyalogdan- 
iâr parancsnoka, a 66. gyalogezred tulaj- 
■onosa; sziil. 1874. mâj. 12-en Salzburg- 
Ian.
I 7. Q o 11 f r i e d (Maria, Jozsef, Peter, 
ferdinând, Hubert, Antal, Rupert, Lipot, 
memrik, Ignâc, Alfonz); sziik 1902. marc. 
|4-en Lihzbien,
Is. Gy orgy (Maria, Rajner, Jozsef, 
Jeter, Hubert, Gottfried, Eustach, Rupert, 
■jnâc); sziil. 1905. aug. 22-en Parschban. 
I 9. Henrik Ferdinand (Salvator, 
Maria, Jozsef, Lipot, Kâroly, Lajos, Pius, 
Jllbert, Rupert,' Katalin dii Ricci), arany- 
lyapjas vitez, a fegyveres ero szâmâra 
■apitott broniz’ jubiteumi emlekerem es a 
latonai jubiteumi kereszt tulajdonosa, or- 
■agy a 6. dragonyos ezredben; sziil. 1878. 
Jbr. 13-ân Salizburgban.
110. Lipot Salvator (Mâria, Jozsef, 
■erdinand, assist Ferenc, Kâroly, pâduai 
■ntal, keresztelo Jânos, Jainurârius, Gonzâ- 
li. Alai os, Rajner, Vencel, Gallus), arany- 

gyapjas vitez, a Szent Istvân-rend nagy- 
keresztese, a katonai erdiemkeneszt, a 3. 
osizt. tiszti katonai sizolgâlati jeil, a fegy
veres ero szâmâra aiapitott bronz jubiteumi 
emlekerem es a katonai jubiteumi kereszt 
tulajdionosa, tâborszernagy es tuzersegi 
fdfelugyel'o, a 13. sz. tâbori tarackezred es 
a 18. gyalogezred tuiajdonosa, a porosz 
kirâlyi (2. magdeburgil) Lajos Ferdinand 
porosz herceg 27. gyalogezred fonoke; 
sziil. 1863. okt. 15-en Altbunzlauban.

9 Mros KBFBSzt tămogatăsa.
A had'vezetdseg a Voros Kereszt 

Egvlet tâmogatâsâra az osszes katonai 
hatosâgokhoz felhivâst intezett, mely- 
ben a kdvetkezdkre hiv-ia fel a figvel- 
met:

„A Balkânon legutdbb lezajlott ket 
hâboru beigazolta, hogv a voros ke
reszt testiiletei âltal kepiviselt onken- 
tes betegâpol'âs kozremukbdese hâboru 
esetein milven nagv ielentoseggel bir.

A magyar szent Ikorona orszâgai 
voros kereszt egvesiitetenek celja es 
rendeltetese azonban a lakossâg sze- 
iesebb koreiben, sajnos, meg nem 
meltânyoltatik elegge. Ez az oka an- 
nak, hogv a voros kereszt nem resze- 
siil olyan mervii anyagi tâmogatâs- 
ban, amilvenre a hadi egeszsegiigyi 
szervezetnek minei bosegesebb kiege- 
szitese celiâbol sziiksege volna.

A voros kereszt anvagi helyzetenek 
emelesere leghathatosabb eszkoznek 
igerkezik ui tagoknak minei nagyobb 
szamban valo toborzâsa es az egylet 
eszmeinek fovtonos terjesztese. A 
fegyveres eronek. melv elsosorban re- 
szesiil a voros kereszt âldâsos rniikd- 
deseben. kiildnosen erdekeben all ezen 
hazafias es emberbarâti intezmenv fej- 
lesztese s ennelfogva erkolcsi koteles- 
sege is, hogv azt minden leheto mo- 
don tâmogassa. A magyar szent koro- 
na orszâgai voros kereszt egvletenek 
igazgatosâga ..Mi a Voros Kereszt cel- 
ja“ cimii kiadvânyâbol megfelelo szâ- 
mu peldânvt bocsâtott rendelkezesre. 
melvekbol a legenvseg anyanyelvet 
fgvelembe veve. megfelelo szarnu p61- 
dânv az alârendelt csapatok es inteze- 
teknek egvuttal kiadatik; ezen nyom- 
tatvânv egv-egv peldânva az alosztâ- 
lvok helvisegeiben es az altiszti olvaso 
termekben kifiiggesztendo.

Jo peldaadâs kedlveert igen iidvos 
volna, ha a tisztek es tisztviselok az 
eddiginel nagvobb mervben lepnenek 
be mint tagok az egvesiiletbe. Legcel- 
szerubben akkent tortenhetne, ha a 
csapattest (intezet) tiszti (tisztvisetei) 
kara az egyesiiletbe testiiletileg lepne be, 

mely esetben egyszersmin'denkorra fize- 
tendo. legalâbb negyven koronâs ala- 
pitvannival mint ..alapito tagok“ sze- 
repelnenek. Belephetnenelk azonban 
egyes tisztek es tisztviselok is es pedig: 
mint „alapito tagok", az elobb emlitett 
tagsâgi dii befizetese mellett, mint 
..rendes tagok", ha egvszer s minden- 
korra az egvlet iaivâra legalâbb husz 
koronât fizetnek, vagy arra koteiezik 
magukat. hogv hat even at evi ket 
koronât fizetnek; ha a tagsâg utolso 
eveben az egvletbol valo kilepes nem 
.ielentetik be. a ket korona tagsâgi di.i 
a kovetkezo evben is fizetendo.

A tagul ielentkezes celiâbol a magyar 
szent korona orszâgos voros kereszt 
egvletenek eredeti gviiitoiive csatolta- 
tik es a tiszti (tisztviseloi) karâban tor
tent kdrbztetes utân — iiresen is — 
folvd evi augusztus ho vegeig a hon- 
vedelmi miniszter urhoz kozvetleniil 
felteriesztendo; a befolyt tagsâgi dijak 
a Voros Kereszt Egvlet ikdzponti igaz- 
gatosâghoz (Budapest. I.. Disz-ter 1.) 
kozvetleniil kiildendok be.

Fentiek folytân elrendelem. hogv a 
legenvseg a legenvsegi iskolâkban. 
tovâbbâ az egeszsegâpolâs tanitâsa es 
a genfi egvezmenv ismertetese allkal- 
mâival a voros kereszt ielentosege, cel- 
ia es rendeltetese felol felvilâgosittas- 
sek, hogv azutân ezen ismereteit sze- 
les kbrdkbe szetvi'hesse".

9 trOnorokfis zaszloalja.
Olvasoinkat bizonyâra ârdekelni fog- 

ja azon tisztek nevsora, akik Kâ
roly Ferenc Jozsef kir. herceg parancs- 
noksâga alatt, a debreceni 39. bâro 
Conrad gyalogezred 1. zâszloaljânak 
kotelekebe tartoznak es igy jelenleg az 
uj tronbrdkos kozvetlen katonai alâ- 
rendeltjei.

Segedtiszt: Pinter Ferenc fohadnagy.az 
egyetlen katonai referens, kit a kir. her
ceg nagyon kedvel, mindeniive magâ- 
val visz es vele gyakorolja a magyar 
nyelvet is.

/. szdzad. Parancsnok: Waldhauser 
Rezso szâzados. Beosztva: Verboi 
Szluha Ferenc fdhadnagy, Matiegka 
Vilmos es Custovic Artur hadnagyok.

2. szdzad. Parancsnok: Hiller Rezso 
szâzados, (Schonaich volt hadiigy- 
miniszter egykori szemelyi segedtiszt- 
je). Beosztva; Nemes Tornyos Odon fo- 
hadnagy.

3. szdzad. Parancsnok: Valentic Fii- 
Idp szâzados. Beosztva: Hermann Qe- 
za fdhadnagy, nemeș Palik Bruno had- 
nagy.

4. szdzad. Parancsnok: Seydl Rezso 
szâzados. Beosztva: Pokorny Dâniel 
fdhadnagy, Kindlovics Jozsef es Her- 
ditzky Jeno ha'dnagyok.



A fischamendi katasztrdfânâl elpusztult 
katonai leghajo.

Lapunk 10-ik szâma megemlekezett a 
megrendito katasztrofârol, melynek 9 em- 
berelet esett âldozatâul. A szerencsellenseg- 
nel ileghajos-osztagunk leghajo-âllomânyâ. 
nak legtokeletesebb jaromiive, az M. III. 
is elpusztult, ami annâl erzekenyebb vesz- 
teseg, mert a meg meglevo M. I. es M. II. 
Parseval-rendszerii ket kormănyozhato leg- 
hajonk avult s teljesitokepesseg tekintete- 
ben is mogotte all az elpusztultnak.

Sz.,
A leghajo schematikus rajza:

Bu = Burok, 3.600 kobmeter urtartalom. 
mal.
A leghajo hossza 65 meter,
„ „ âtmeroje 10.5 meter,
„ „ legnagyobb magassâga 16

meter.

szerencsetlenseget tervszerii katonai gyakor- 
lat okozta volna, mely szerint a leghajot a 
repiilogepnek iildoznie kellett, fantâzia 
szulemenye.

T.

Uj jâratkemlo tolteny rendszeresitâse.
A csapat felszerelesehez tartozo puskâ- 

ikait es geppuskâkat, mielott hasznâliatra 
kiadnâk, mukddesukre ne-zve szerkezetileg 
ujboll kiprolblâl'jâk. Ugyamliy kăprobâllâs ala 
esmek, mindazon puskâk ililetve geppuskâk, 
melyek javitasra szorultak s ezutân ujbot 
hasznâlatba keriiltek. A puskâk es geppus
kâk adogato szerkezetemek szabâlyszerii 
mukddeset a jâratkemlo toltenyekkel el- 
fenorzik. Az eddigi 8 mm. szabvânyos jâ- 
ratkemte tolteny helyett, 93. M. 8 mm. jâ- 
ratkemld toltenyt rendszeresitettek. A regi 
jâratkemlo tolteny alakra, sulyra es me- 
retekre tokelletesen meggyezett a 93 M. 
eles tdHteinynyel, azzal a kiiliombseggel, 
hogy a csappantyu hellyet a jâratkemlo tol- 
teniynel gummival tdltottek kii, mîg puska- 
por helyett homokot tettek a tdlteny-hii- 
velybe. A gummibetet elheiyezeset a ko- 
vetkezo o'kok tettek indo'kolttâ: A gyuszeg 
az elsutesinel a csappaintyura iit, miutan a 
jâratkemlo tdltenynet a csappantyu tier- 
meszetesen hiânyzik, a csappantyu hellye- 
nek iiresein hagyăsa eseten elsuteskor a 
gyuszegnek egy bizonyos rezgese all be, 
mely semmikepen sem vâlâk elionyere, 
sot igen gyakran eltorik. Bz>en rezges meg- 
akădâllyozâsâra szolgâl a gummilbietet elhe- 
lyezese. Amint' emTitettiik, a toJtenyhii- 
veliyt a regi jâratkemlo tdlltenyelknel ho- 
mokikal tdlitik ki. A homok sulya azonban 
meglehetosen nagyobb a puskapor sulyâ- 
nâl, a jâratkemlo tollteny sulyânak pedig 
teljesen egyezni kellett a szabvânyos eles 
tolteny sulyâval, ezert nem tehetett a tol-

iB_ B = Levegovel megtoltott ballonettek,
melyek a magassâgi kormânyzâsra 
szolgălnak.

Sz_ Sz = Szelepek a gâz kieresztesere.
0 Oldalkormany.
H — Hordszerkezet, melyen a gondola fiigg. 
G = Gondola.
M — Motorok, ket darab â 75 PS. Korting- 

motor, melyek 1 legcsavart hoznak 
mozgâsba.

A leghajo sebessege orânkent 49 kilo
meter, legmagasabb repiilo magassâga 1.500 
meter, hasznos megterheltetese 1.600 kilo
gramul volt.

Elso utjât 1911 mârcius havâban tette 
meg.

Utobbi idoben photogrammetriai felveteli 
kiserleteket folytattak vele s ilyen alkalom- 
mal pusztult el.

Egyes ujsâgoknak az a hiradâsa, hogy a

tenyhiivelyt teljesen kitolteni homokkal, rni- 
utân az nagy sullykuidmb'seget idezett vol
na eld. Bbbol kifoliyolag a ldvedeket kii- 
zâroliag a htivelybehiuzat tartotta. Arâny- 
lag. roviid hasznâlat utân a ldvedek tobbe- 
kevdsbâ ia hiivelybe csuszott es a megkii!- 
vânt ceilt szolgâlini nem tudta.

E kdrulimeny tette sztiksegesse azt, hogy 
a jâratkemlo tolteny berendezesen vâltoz- 
tassunk.

Az uj jâratkemlo tolteny reszei: A szab
vânyos toltenyhiively, a szabvânyos 16- 
vedek es a falbetet. A fabetet egyreszt a 
■toltenyhiively ulldjere, mâsreszt a ldvedek 
fenekere tâmiaszkodva, a regi jâratkeml’o 
toltenyben levo homokot van hivatva po- 
tolni.

A 93. M. 8 mm. jâratkemlotdltenyt rend- 
szeresitik:

a) A gyalogsâgi es lovassâgi geppus- 
kâs osztagoknal az eddigi 8 mm. jârat- 
klemlotolteny helyett;

b) A lovdszeres oszliopok geppuskâinal 
es pedig miinden gyalogsâgi es lovassagi 
ldvoszeres oszlopnâl 500 darab bekehasz- 
nâlatra, a hevedlertdltok ellendrzesere, a 
legenyseg iskolâzâsâra es a tdltenyes he- 
vederek simulekonysâgânak fenntartâ- 
sâra;

c) A 95/90., 88/90/M. ismetld fegyverek- 
kel fdlszerelt csapatoknâi miinden teljes 
fegyvermester szerszâmhoz 10 darab ezen 
fegyverek adogatdkeszulekenek ellendr
zesere.

A toltenyes hevederek megtoltesehez — 
azok simuiekonysâgânak fenntartâsâra — 

elsdsorban-a toltdfâS tdltddeszkâlk hasznâ- 
liandok,, hogy ezaltal a hevedertdltdket 
■kimeljuk.

A 93. M. 8 mm. jâratkemlelb tolltenyek 
eliso szuksegletet ârmegterites nelkiil utal- 
jâk ki.

Potlâsokat darabonkint 5 tiller ârban âr- 
megteriites mellett a honved kozponti 
fegyvertârtol kell îgenyelni.

Az a) es c) pontok szerint sziikseges 
93. M. 8 mm. jâratkemlelo tolteniyek csak 
az eddigi ilyen toltenyeknek a csapatok- 
rtâl levo iteljes elhasznâlâsa utân igeny- 
tenddk a kozponti fegyvertârtol.

A honved kozponti fegyvertârban levo 
eddigi 8 mm. jâratkemlotdlitenyeket is 
csak elhasznâliâsuk utân potoljâk az uj min- 
tâjuakkal.

FELHIVAS.
Felkerjiik a magyar hadbirâk kivăld 

tisztikarăt s a magyar iigyvedi kar 
azon t. tagjait, kik a katonai vedoi 
tisztre jelentkeztek, hogy ertekes koz- 
lentenyeikkel lapunk hasăbjait megtisz- 
telni meltoztassanak.

A Kiiliigy-Hadiigy 
szerkesztdsege.

Az elsd vâdirat.- A hadbirosâg epiile- 
teiben meg a rendezkedes munkâja fo- 
lyik, de azert a katonai es lionvfid 
iigyeszsegek mâr megkezdettek mukb- 
desiiket. Az uj katonai (honved) biin- 
teto perrendtartâs ertelmeben biinvâdi 
iildozesnek csak az iigyesz vâdirata, 
illetve az iigyeszi tiszt biinteto inditvâ- 
nya alapjân van helye. Az iigyeszek es 
iigyeszi tisztek az uj eljârâs alapjân 
mâr megkezdettek ilyen irânyu miiko- 
desiiket es az elso vâdiratot ezen a he- 
ten kiiidotte el az I. hoved keriileti pa- 
rancsnok mellett beosztott iigyesz a 
honved hadcsztâlybirosâgnak. Târ- 
gyalâs valosziniileg csak a honap mâ- 
sodik fel'eben lesz.

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



9 VII. hadtest bajnoli-csapata.
— A gyulai ezred fânyes gyozelme. —

A temesvâri sport-pâlyân az elmult 
heten tortent meg a katonai sport- 
versenyek legerdekesebb esemenye, a 

katonai football-merkozes dontoje. A! 
zsufolâsig megtelt tribiindkon ott lâttuk 
a vâros egesz intelligenciâjân kiviil a 
temesvâri tisztikart, elen Meixner Otto 
hadtestparancsnokkal. A donto merko- 
zest a bekesgyulai 2. honved gyalog- 
ezred es a temesvâri es. es kir. 61. gya- 
logezred csapatai vivtâk, a jelenlevok 
izgatott figyelme kozben. A jâtek vâl- 
tozo mezonyben folyik, midon az elso 
felido 12. perceben a gyulai honvedek ! 
megszerzik a vezetest egy gyonyorii 301

9 Ludovika 9kademia gyozelme.
Regi ohaj teljesiilt, midon a hadiigymi- 

niszter megengedte, hogy az os-szes ka
tonai aka-diemiâk sportversenyt rendezze- 
nek egymâs -kozott a wiener-neustadti ka
tonai akademia pâlyâjân. A merkozes-eket 
a cs. es kir. katonai vivo- es tornatanâr- 
tanfo'lyam rendiezte es reszit vett azokon 
a m. kir. honved Ludovika Akademia 26 
versenyzoje, valiam-int a waener-neustadti 
akadiemliia, a mbdlingi tiiziersegi, a hain- 
burgi miiszaki es a becsi Ferenc Jozsef 
katonai akademia ifjusâga.

A verseny âllott: 1. egy hates osszie- 
tett versenyfcol (nyujto, -korlat, ugroasztal, 
100 m-es fu-tâs, magaisugrâs, diszkoszve- 
tes); 2. 4-szer 100 m-es Stafetafutasbol;
3. kardVivoyersenybpl.

meteres szabadrugâssal. Ezutân heves ban az akadiemiâk 4—4 stafetafutova'l
tempoban folytatjâk a jâtekot, de azert versenyeztek. ValobanJmpozâns es ^lke- 
az elso felidoben mâr nem esik gol. A 
mâsodik felidoben egv gyenge ldvest ki-
fog a 61-esek kapusa, de kiejti kezebol 
a labdât, amely a hâloba gurul. A 
61-esek most hevesen tâmadnak, hogy 
helyzetiiket javitsâk, de a szebbnel- 
szebb tâma'dâsokat a honved kapus es 
az egyik honved hâtved bravurosan le- 
szerelik.

A gyulaiak lelkesedessel fogadott 
gyozelme senkit nem lepett meg, mert 
ez a csapat mâr sok tanujelet adta ki

vâlo qualitâsainak. A temesvâri gyozel- 
met tdbb mâs diadal elozte meg, mint a 
hadtest-bajnoksâg melto bevezetoje.

Kepiink a gyulaiak gyoztes csapatât 
âbrâzolja. A kepen lâthatok meg: Vincz- 
falvi Vincz Sândor ezredes, ezred- 
paranesnok, Kolibâl Jozsef szâzados, 
zâszloaljparancsnok, Strosz Zoltân fo- 
hadnagy es Mittelmajer Imre hadnagy, 
akik lelkes tâmogatoi az ezred minden 
spcrt-mozgalmânak.

8—:=

A hatos versenyre 20 dijat adomânyoz- 
tak. Ezekbol het dij a Ludovika Akademia 
derek ifjainak jutott. Meg pedig ket elso 
es ket mâsodik dij is.

Reszletes eredmeny: a) a hatos verse- 
nyen: 1. Szdghy Istvan, 2. Ârvay Jânos, 
5. Krakker Bela, 6. Ratimorsky Lukâcs, 
12. Reznek Kâroly, 19. Domjân Bela, 20. 
Lengyel Bela honved akademikusok. A 
tobbi 23 helyre a negy akademia verseny- 
zoi keriiltek. Ugyancsak a hatosverseny- 
ben az egyes âgak legjobb versenyzoi kii- 
Lon dijat kaptak. A szertorna kivetelevel 
az os-szes elso dijaikat itt is a Ludoviika 
akadletaiifcusai nyertek. Igy pl.: Magasug- 
rasban Krakker Bela, 100 meteres sikfu- 
t’asban R-otimorsky Lukâcs, diszkoszvetes- 
ben Ârvay Janos akademikusok.

b) A 4-szer 100 meteres stafetafutâs-

i sito liâtvâny volt, midon a Ludovika .nagy 
L. A. betiis utolso stiafetâja 15 meteres 
elonnyel f-utott be a celhoz.

ef A kardvivâsban Perger Jeno a 24k, 
Toth IstVân pediig a 4-ik helyet szerezte 
meg, mindkette-n a Ludiovika s-zineineR 
szerezve dicsoseget. .

Vegeredmenyben het elso dij kdzwli a 
Ludovika otot, 32 dij koziil 13 dij,at vitt -el, 
mig a tdbbi 19 dij niegy akadelmia kozott 
oszlott meg. Ez a dicsoseges eredmeny 
elenken megviâgitja azt a -kitarto es 
eredmenyes munkat, melyet a Ludovika 
Akadeiiria vezetos-ege fio'ly-tat az akadie- 
m-ikusok sportbeli iigyessegtenek es âltalâ-
no-s testi kulturajanak emel-eser-e. Leh-etet- 
1-en dicsero szavakkat meg nem emlekez- 
ni az akademia paraincsnokarol, Siegter 
Konrâd vezerorniagyrol, aki lelkes pârtolo- 
ja az iskola minden sporttorekvesenek. Az 
eredtaenyekert a dicsbseg oroszlanreszie 
termeszetesen Marinkovics Rezso fohad- 
nagynak, az intezet torna- es vivotanârâ- 
nak jut, akivel osztozkodik az elismeres- 
ben Leszâk Kâroly fovivomester es Bor- 
sody Lâsz-lo viivomester is.

A derek akademiku-sok buszkek lehet- 
nek err-e a dicso eredmenyre, imeliy melto 
koronâja igyekezetiiknek es a filzikai tel- 
jesitokepesseguk emelleser-e folytat-ott min
den m-unkâjuknak. Ez az eros, ruganyo-s- 
t-estii, fiirge es iigyes akademlikus-gene- 
râcio remenyt nyujt arra, hogy a katona- 
el-et îâradalmait es neha emlberfeletti 
megprolbâltatâsait le tudja gyozni.

Versenylovâszet.
A paripăsi rom. kath. ifjusăgi egylet ka

tonai lovesztanfolyama folyo evi junius ho 
28-ân tartotta meg evzâro versenyloveszetet 
Paripâson (Bâcsmegye).

Az iinnepely lefolyăsa a kovetkezo volt: 
Delelott 10 orakor az ifjak iinnepi misere 
vonultak fel, melyet a kozseg szeretett 
plebănosa, Fiedler Lajos tartott.

Delutân 2 orakor zeneszoval vonultak 
ki az egyleti helyisegbol, nagyszâmu erdek- 
lodo kbzbnseg kisereteben, a lovoterre, hoi 
katonâs rendben felâllva vărtăk Dala Geza 
m. kir. honved fohadnagy megerkezeset, 
akinek jelentest tettek a lovok szămărol.

A lovoteret, a hareszerii lovoterek be- 
rendezesenel eloirt biztonsăgi rendszabâ- 
lyok mellett Dala Geza fohadnagy es Viola 
Janos torzsormester rendeztek be.

A lbveszet megkezdese eldtt Dala fohad
nagy a loszabălyok betartâsărol tartott ok- 
tatâs utân, lelkes beszedben foglalta ossze 
a tanfolyan tortenetet s az ifjak dijlovesze- 
tet megnyitotta.

Utâna Wissinger Rikard adta at Szemzo 
Kăroly foszolgabiro tidvozletet, majd az 
egyesiileti elnok: Heintz Bâlint rovid tid- 
vozlo beszede utân kezdetet vette a verseny- 
loveszet.

Măr az elso lbvesek bebizonyitottăk, 
hogy Dala Geza fohadnagy es Viola Janos 
torzsormester derekas munkat vegeztek, a 
segedoktatokkal egyetemben. Az ifjak nyu- 
godt es biztos fegyverkezelese meglepoen 
hatott. Hogy mâr elore milyen erdeklodest 
keltett a tanfolyam munkâja, azt bizonyit- 
jâk, a nagy szâmban felajânlott dijak. A 



honvedelmi miniszter 1 eziist- es 3 bronz- 
ermet kiildott. Az ujvideki honved tisztikar 
eziist cigarettatârcât ajănlott fel. Azonkiviil 
a kovetkezo adomânyok erkeztek be az 
egylet vezetosegehez: Paripâs kozseg: 100 
korona, paripâsi tiizolto egylet: 1 Flaubert- 
puska, Fiedler Lajos plebânos: 1 ima- 
konyv es 10 korona, Bărtl Gyula gyogy- 
szeresz es Weber Marton: 10—10 korona, 
Hodsâgi lovesz-egylet: 10 korona, Szauter 
Gyorgy, Handler Gyula, Pertschy Istvan es 
Resch Ferenc: 2—2 korona.

Dijakat nyertek:
I. dij: eziist-erem, Flaubert es 10 koronăs 

arany; nyerte Berencz Jakab.
II. dij: bronz-erem, eziist cigaretta- 

târca es 10 koronăs arany; nyerte Durâth 
Jozsef.

III. dij: bronz-erem, imakonyv es 10 ko- 
ronâs arany; nyerte Polarecky Ferenc.

IV. dij: bronz-erem, goldin-ora es 5 ko
rona; nyerte Kundl Jakab.

V. dij: diszostor es 5 korona; nyerte 
Schmidt Mâtyâs.

VI. dij: borpenztârca; nyerte Eisemann 
Andras.

VII. dij: bor - szivartârca; nyerte
Hirschenberger Andras.

VIII. dij: bor.cigarettatarca; nyerte Eise
mann Fiilop.

IX. dij: tajtek cigaretta szopoka; nyerte 
Garatva Jozsef.

A dijakat Dala Geza fohadnagy buzdito 
szavak kisereteben adta at a nyerteseknek, 
kiket a kozonseg lelkesen megeljenezett.

A loveszet befejeztevel az ifjakat az elso 
dij at nyert lovo, Berencz Jakab vezette be 
zeneszd mellett az egyleti helyisegbe.

A paripâsi ifjusâgi egylet evek ota nagy 
lelkesedessel iizi ezt a nemes es hazafias 
sportot. A buzgalomert elsosorban az egy
let elnoket: Heintz Bâlint tanitot es Kopp 
Sebestyent illeti meg az elismeres,

— By —

Leithner hadseregfeliigyelo.
Egyike a hadsereg kivâlo tehetse- 

geinek, Leithner Erno bâro tâborszer- 
nagy hadseregfeliigyelo meghalt. A 
dicsero szavak es a gyâszolo szolamok 
helyett alljon itt az elhunyt katona ele- 
tefolyâsânak nehâny adata. Ezek a szâ- 
raz szamok es nevek mindennel besze- 
desebben hirdetik nagyszerii tehetse- 
get, Ielkesitve munkara, kitartâsra es 
becsiiletre a fiatal tiszti nemzedeket.

Leithner Erno bâro Magy-arorszâgon 
sziiletett 1852 junius 7-en. 1871-ben
keriilt ki a becsi muszaki katonai aka- 
demiâbol, mint a 2. muszaki ezred had- 
nagya. 1873 november 1-en fohiadnagy- 
gyâ lep elo es 1874—76ig a hadiiskolat 

lâtogatja. 1877-ben beosztjâk a 'vezer- 
karhoz es a boszniai okkupâcioban mint 
a 27. gyalogdandâr vezerkari tisztje 
vesz reszt. Ez ev novembereben hâ- 
rom evre Perzsiâba vezenylik, ahol 
ket muszaki szâzadot szervez es a 
kurdisztâni expedicioban mint a fopa- 
rancsnok vezerkari tisztje vesz reszt.
1882- ben ter vissza Leithner bâro 
Perzsiâbol, miutân ott tartozkodâsa 
alatt mâr 1879-ben szâza'dossâ lep elo es
1883— 1885-ig a magasabb muszaki 
tanfolyamot lâtogatja kivâlo eredmeny- 
nyel. 1885 november 1-vel a hadmer- 
ndki tdrzsbe helyezik ât es beosztjâk a 
mosztâri hadmerndkigazgatosâghoz.

1891-ben ornagy, 1894-ben alezredes. 
Akkor mâr krakkoi hadmernokigazgato, 
1903-ban kinevezi 0 Felsege a buda- 
pesti 63. gyalogdandâr parancsnokâvâ. 
1907-ben lembergi hadosztâlyparancs- 
nok lesz. Akkor mâr altâbornagy. 
Meg ebben az evben nevezi ki a Leg- 
■felsbbb Hadur hadmernoksegi fofeli- 
jigyelove es nemsokâra, 1911-ben grâci 
hadtestparancsnokkâ. Ebben az evben 
lesz tâborszernagy es 1914 januâr 22-en 
hadseregfeliigyelo Becsben. Ezt a di- 
szes es nagyfontossâgu âllâst csak pâr 
hbnapig .tdltptte be a kivâlo katona. 
akit a hadsereg nagy kârâra ragadott 
bl 62 eves korâban a halal.

Egy mâsodik hidâsz-zâszldalj felăllitâsa
0 Felsege elrendelibe, bogy a hidâsz^ 

zâszlloalj osszel felâllitandfâ 3. es 4. szâza- 
dia onâllâ csapattestet allkosson, amely 
torzsbol, ket szâzadbol, anyagtartaiekbol es 
potkeretbbl fog .alini. Az etaevezese ,,Cs. 
es kiir. 2. hidâsz'zâszloalj" lesz. A kremsi 
hidâszâszlloalj „Cs. es kir. 1. hidâszzâsz- 
loalj" nevet fog viselink

Az innsbrucki „Kameradschaftsring**.
Az innsbrucki hadaprodiskola parancs- 

noksâga az intezet vegzett novendiekei, 
tanarai es parancsnokai reszere , „Kaime- 
radischaftsring“-et rendszeresit. A gyiiriit 
viselni fogja az intezet minden volt nb- 
vend'âke, minden egykori tanâra es pa- 
rancsnoka, az egyiivetartozas, a bajtârsi 
egyiitterzes, az egy csalâd tagjait tavolbol 
is egybekapcsolo szeretet es testveriseg 
jeleiii. Ez a „Kameradschaftsring" nemes 
intencidt szolgâl es a bajtârsi szellem eb- 
rentartâsânak kovetesremelto eszkoze es 
szimboluma.

Nyugâllomânyu tisztek, mint Landwehr- 
âllomâstisztek.

Az 1915. ev kezdetevel erdekes ujitâs 
lep eletbe. Az alabib felsorolt helyorsegek- 
ben a Landlwehr-âll'omâs'tiszt siziolgâlati âl- 
llâsât nyugallomanyu tisztekkel fogjâk be- 
toteni. Es pedig: Krako, Olmiitz, Wien, 
Briinin, Grâz, Pola, Laibach, Prâga, Pil- 
sen, Leitmeritz, Przemysl, Jaroslau, Lem
berg, Csernowiz, Linz, Bozen, Zara es 

Qravosa Landwehr-ăllomâsokon.
Ezekre a szolgâlati âllâsoikra pâliyâz- 

hatnak a cs. kir. Landwehr, a cs. kir. 
csendorseg es a cs. es kir. hadsereg azion 
nyugâllloniânyu tîsztjei, akik helyî alkial- 
mazâsra vannak minositve. Ez az ujitâs 
alkalmat ad arra, hogy sok nyugâltomâ- 
nyu tfezt kedvezobb helyzetbe jusson. A 
sziofgâtat magasafcb erdekeit pedig azâl- 
tal mozditja elb, hogy a csapatszolgâliatra 
alkatmas tisztek munkaereje't nem foglal- 
jâ!k majd lie az âllomâstiszti teenidok.

Lapok a magasabb honved parancsnoksâ- 
gok reszere.

A honvedelmi miniszter elrendeite, hogy 
a honvedkeriileti parancsmoksâgok reszere 
a kovetkezo iapokat: a „Budapesti Koz- 
lony“ c. hivatalos lapot es a „Jogâltam" c. 
szaklapot, tovâbfeâ a keriileti parancsnok- 
sâgokhoz beosztott hadbiizto'ssâg reszere: 
a „Kozgazdasâgi Ertesitb", a „Koztelek“ 
es a „Hiit6-ipar“ c. szaklapokat hivatalbol 
rendeljek meg.

A honved legenyseg minositvenyi 
tăblâzatai.

A tenyieges âllomânyu m. kir. honved 
legenyseg minositvenyi tâblâzatainak szer- 
keszitesere kiadiott B—6 jelzetu utasiitâsban 
a honvedelmi miniszter modositâsokat 
rendelt el.

Minositvenyi tâbllâzatokat csak a to- 
vâbbszolgâlo altiszteikrbl es egyevi onken- 
tesekroil szerkeszitenek es vezetnek. E mi- 
n&sitvenyi tâblâzatok rovatai a fent emlii- 
tett utasitâsban elioirt mintâhoz vannak 
kdtve, melyek koziil a 9. rovat azt tartal- 
rnazta, hogy a leirt egyen „Mely csatâk- 
bain, utkozetekbeni, vagy ostromokban stb. 
vett reszt." Az elrendelt modositâs kdvet- 
kezteben ezt a rovatot tbrlik es helyette 
ui rovatot vesznek fel: „Szolgâlati alkal- 
ntazâsok, illetekkategoriâk es helyorse- 
gek“ szoveggel. A miniszter egyben elren
deite, hogy ezt a rovatot bezârollag az 
1912. evig visszamenoleg, a tenyieges 
szoigâlatban alto egyenek minositvenyi 
tâblâzatai'ban mielobb kMoltsek.

Az uj minbsitvenyi tâbliâzat-nyomtatvâ- 
nyokat mâr ennek figyelembevetelevel 
keszitik.

Român szokott katonâk
ozlonlik el Sosmezbn kersztiil Hâromszek 
vârmegyet, mint az „Erdelyorszâg" leg- 
uto'bbi szânta irja. Legutobb egyszerre tiz 
ol âh katona szokott ât a hatâr o n. Mind- 
annyian nagy nyomorusâgrol es rossz bâ- 
nâsmodrol beszelnek. Annyi mindenesetre 
kiilonds es gyanut fcelto, hogy ezek a ro
mân szbkevenyek open a român irreden- 
tâval veszelyeztetett Erdelybe igyekea- 
nek.

Tartalekos tiszti iskolâk Franciaorszâgban.
Koztudomâsu teny, hogy Franciaor

szâgban nincsen egyeves ânlkentesi intez- 
meny. Fiatalemberek, akik tenyieges fegy- 
veres szolgâlatuk elso eveben az âltalânos 
miiveltseg kovetelmenyeinek megfeletoek 
es- jo minositest kapnak, szolgâlatuk mâ
sodik eveben bekerulhetinek a tartalekos 
tiszti iskoliâb'a. Az 1914—15. evi tenyieges 
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evfolyamuak szâmâra a kdvetkezo tarta
lekos tiszti iskofâkat âlliitjâk fel: A) a gya- 
logsâgnâl 4-et (Rouen, Dijon, Clerntont- 
’errand, Lyon); B) a lovassâgnâl 1-et 
(Saumur-ben, a lovastiszti alkahnazo tan
folyam mellett); C) a tâbori tiizersegniei 
1-et (Rouen, Dijon, Clermont-Ferrand, 
Lyon); D) a vârtiizersegnel 2-ot (Toul, 
Toulon,. Az utobbit specialisan a parti 
tiizerseg szoigâlatâban vialo kiikepziesre).

A gyalogsâgi tartalekos tiszti iskolâk 
hallgato-lletszâma korulbelul 1200—250 fo. 
Tanitok es tanârok a tanfolyam hafflgatâsa 
nelkiil, egy vizsga tetetelevel erhetik el a 
tartalekos tiisziti nendîoikozatot. Miivei 
Eraniciaorszagban legutobb tfezthiâny mu- 
tatkozott, a hadvezetoseg a tartalekos 
tiszti iskolâkat vegzett ifjusagbol 
tenylegesites utjan megszerez-ni a

.«o szâzalekot.

akarja
hiâny-

Spanyol hajoepites.
A madrid! kamara 109 szoval 9 

ren, elhatârozta egy segedcirkâlo epiteset.
eltene-

A HELYORSEGEKBOL

Repiilogepekkel valo leszăllâs.
A budapesti râkosi lovassâgi gyakorlo- 

teren aviatiku&ok ezentul elozetes beje- 
lentes nelkuli es meghaitârozott iiddn kiviil 
iiem szallhatnak le. E rendelkezes ellen 

vetoket a csapatok a heliyszinen le fogjâk 
tartoztatni es igazolas, illletve az eset tisz- 
tâzâsa celjâboî a rendorsegnek âtadjâk. A 
magyar Aeroszovetseg rendelikeziesere bo- 
csajtott repiilesi 
dut. 6h-tol del.

tozzâk.

gyiaikonlati idot azonban 
5h-îg) ezutân s-em korla-

tilalom Orkenyben.Vadâszati
A cs. es kir. hadtestparancsnoksăg meg- 

tiltotta az orkenyi egesz tâborkorletben 
vadra es bârminemu madarakra valo lovol- 
dozest. Hasonlokepen tiltva van madârtojâ- 
ok gyiijtese, fâcăn es fogolyfeszkek kisze- 
lese, vadak osszefogdosasa vagy nyugtala- 

nitâsa a gyakorlatokon kiviil. A tilalom ellen 
vetoket vadâszati es erdo-kihâgâs cimen bi- 
6i eljărâsra utaljâk. Kutyăkat, vadăsz vagy 

Flaubert-fegyvereket es vadăszpisztolyokat 
csapatok nem vihetnek magukkal a tâbor- 

>a. Hasonlokepen a tâborkorletbe kutyăkat 
em szabad vinni. Ezeket a mezei orok le 
ogjâk Ioni. A tâborban âllandoan alkalma- 
ottak a hadtestparancsnoksâgtol kaphatnak 
ngedelyt kutyăk tartăsâra es kârtekony 
adak vadâszatâra.

Arviz egy honved laktanyâban.
A „Deși Hirîap“ irja: A mult heti esoze- 

;elk ildejieben egy szokat. lanul eros de'utâni 
zâpor utân a d'esi honvedl'aktanya melietti 
irok a liefofliyo viztol mlegdagadVa ontott 

be a kaszârniya ud'varâra es koninyen su- 
lyos kârokat okozhatott volna, ha Pata- 
ky Imre fohadnagy gazdâszati tiszt gyors 
intezkedese es lelemenyes iigyessege meg 
nem akadâtyiouiza az ârviz terjedeset. A 
legenyseg gyakorlatoti volt es az' iires 
liaktanya udVarân fellhalmozott kincstâri 
vagycn es az egesz utâszkeszlet konnyen 
martaleka lehetett volna az âradâsmak.

Tartalekos tisztek kirăndulâsa Polâba.
A Vasvârmegyei Tartalekos Tiszti Egye- 

siiles, hazănk elso tartalekos tiszti klubja, 
legutobb nagyon sikeriilt tanulmânyi kirăn- 
dulâst rendezett Polâba. A tartalekos tisz- 
tek Erdody Tamăs grof elndk es Zimmer
mann Kâroly igazgato vezetesevel utaztak 
a tengerpartra, ahol a tengereszeti hatosâ- 
gok es parancsnoksâgok reszerol elozekeny 
fogadtatâsban reszesiiltek. Megtekintettek a 
trieszti Stabilimento Tecnico.t, a polai ar- 
zenălt, a Fort-Brionit, haditengereszetiink 
tobb csatahajojât es torpedojât. A tanul- 
mânyut eredmenyei bizonyâra hozzâjârul- 
nak a tartalekos tisztek katonai ismeretei- 
nek gyarapităsâhoz es a katonai hivatâs 
irânti lekesedes ebrentartâsâhoz.

Halâlozâs.
Gereb Tibor m. kir. honvedhuszâr szăza- 

dos folyo evi julius ho 5-en meghalt Buda- 
pesten.

Gaal Jeno m. kir. csendorszâzados meg
halt julius 5.en, Budapesten.

73. sz. kerdes: Volt-e mâr a honved Ren- 
deleti Kozlonyben kozolve a tartalekos tisz
tek tenylegesitesere vonatkozo rendeletj? A 
gepkocsi-osztâlynâl konnyebben menne-e a 
tenylegesites, mivel vizsgâzott gepkocsi- 
vezeto vagyok? Szâmit-e a korhatâr, mivel 
en mâr 34 eves vagyok. Az is erdekel, hogy 
a kozos hadseregnel vagy a honvedsegnel 
megy-e jobban a tenylegesites? En esetleg 
visszakernem magamat a kozos hadsereg- 
hez.

Vâlasz: A tartalekos tisztek tenylegesite
sere vonatkozolag kiadott felszolitâst a 
honvedelmi miniszter kiilon rendelettel adta 
ki. Ezt tehât a honvedsegi rendeleti koz
lonyben nem kozlik.

A tenylegesitesre teljesen alkalmas egy- 
evi onkenteseket, valamint ilyenekbol szâr- 
mazott tartalekos tiszteket, tiszt jelolteket, 
hadaprodjelolteket, fdkepen fiatal evfolyam- 
belieket szolitanak fel.

Tenylegesitesre elsosorban a katonailag 
kivâloan alkalmas es joi minositett tisztek 
jonnek tekintetbe.

Tovâbbâ azok, akik horvâtul, szerbiil tud_ 
nak, — azutân a tobbfele foglaikozâsi neme- 
ken kiviil (ezeket mâr cikkiinkben felsorol- 
tuk), tekintetbe jonnek a gepkocsivezetesre 
kepesitettek is.

Tenylegesiteset kiserelje meg. Adj a be 
folyamodvânyât az illetekes ezred parancs- 
noksăgânak mielobb, — mert a kervenyek- 
nek e ho 20-ig a miniszternel kell lenniok, 

Probaszolgâlat a kincstăr koltsegen tor- 
tenik.

A mi a lapunk junius 28. szâmâban kozze- 
tetteket illeti, ott csak âtszervezesrol van 
szo, — ez nem fiigg ossze a fent vâzolt teny
legesitesre valo jelentkezessel. Kiildnben is 
a kozos hadsereghez valo visszahelyezes 
nehezen menne.

74. sz. kerdes: A hadi-iskola hallgatoinak 
meg van-e engedve a nosiilesl? Egyâltalân 
kerelmezheto-d?

Vâlasz: Tisztek nosfilesere vonatkozo 
hatârozvânyok az 1913. evi 47. szâmu hon
vedsegi rendeleti kozlonnyel kiadott A__ 57.
Szabâlyzatban vannak. Ezen szabâly azon- 
ban a hadi-iskola hallgatoira adatokat nem 
tartalmaz.

A hadi-iskolăba valo felvetel egyik felte- 
tele a notlenseg (A—1. s. 1. Ideigl. hatârozv. 
I. Fejezet 4. p.).

Tapasztalat szerint a hadi-iskola hallga- 
toja is kerelmezheti a nosiilesre valo enge- 
delyt, de elore lâthato, hogy ezzel elutasit- 
jâk.

Csak a hadi-iskola harmadik evfolyamâ- 
ban engedik meg a nosiiest a szabâlyszerii 
ovadek mellett — ezt is azonban csak kive- 
telesen.

75. sz. kerdes. 1903. evfolyambeli tartale
kos vagyok. 2 fegyvergyakorlatot teljesitet- 
tem, 1-et betegseg miatt mulasztottam, 1 
gyakorlatra pedig keson kaptam a behivot 
es ezert 3 nap mulva szabadsâgoltak. Be- 
hivhatnak-e meg gyakorlatra]?

Vâlasz: A szolgâlati kotelezettseg ket 
utolso eveben âllo tartalekosok az 1912. evi 
XXXI. Torvenycikk szerint fegyvergyakor- 
latra csak akkor kotelezhetok, ha elhalasz. 
tott gyakorlatot kell potolni.

Az dn szolgâlati kotelezettsege 1915. ev- 
ben jăr le, tehât szolgâlati kotelezettsege- 
nek 11, es 12. eveben âll. Mivel azonban 
e£y gyakorlat aloi betegseg miatt felmen- 
tettek, ez utânpotlando.

Azon gyakorlatât, melyre behivojât keson 
kapta s bevonulâsa utân hărom nap mulva 
szabadsâgoltâk, nem kell utânpotolni, mert 
valoszinii, hogy mint folosszămut szabadsâ- 
goltâk.

Az egesz Balkânon nincsen ma em
ber, aki ne gydszolnd sziilbjet, testve- 
ret vagy valamelyik jd bardtjdt es nin
csen csaldd, amelyiknek valamely meg- 
csonkitott tagja remiilettel ne beszelne 
azokrol a szenvedesekrol es nelkiiloze- 
sekrdl, amelyeken sebesiilese utân a 
szdllitâs kdzben es kesobb az dpolds 
hiănydban keresztiil kellett rnennie es 
amelynek tărsai kbziil olyan sokan ăl- 
dozatai lettek. Segitstink addig, amig 
nem keso! Tdmogassuk a Vords Ke- 
reszt humânus tdrekveseit.



B cs. ft hir. hadsereg rendeleti 
MnyM.

Kitiintetesek: Daler Hugo altâbornagynak 
legfelsobb megelegedes kifejezese, Elmayer 
Rudolf 2. oszt. tiizers. foszergondnoknak a 
Ferenc Jozsef.rend lovagkeresztje, Ho- 
minski Rudolf, Ambrus Henrik ny. alezre- 
desnek a legf. megelegedes kifejezese ujo- 
lag, Fischer Konrad, Klemensiewics Mihâly, 
Griindorf Gyula ny. ornagyoknak legf. meg
elegedes kifejezese, Adler Antal dr. nyug. 
ezredorvosnak, Jungbauer Gyula ny. szâ- 
zados-szâmvivonek, Schuszter Kâroly nyug. 
kat. irattâri fotisztnek koronâs arny erdem- 
kereszt, Hirisko Juon ajtonâllonak koronâs 
eziist erdemkereszt. Wojnâr Kâroly ormes- 
ternek eziist erdemkereszt, Prochâszka Kâ
roly, Rodlberger Kâroly nyug. alezredesnek 
Holub Kâroly, Attems Heiligenkreuz Kâroly 
grof ny. szâzadosnak, Adler Antal ny. kat. 
elelmezesiigyi gondnoknak hadiigyminiszte- 
ri okirati dicseret.

Kinevezesek: Nachodszky Istvan ny. al- 
tâbornagy ny. c. lovassâgi tâbornokkâ, El
mayer Rudolf ny, 2. oszt. tiizersegi foszer. 
gondnok c. ny. alezredesse, Brauner Willi
bald, Knapp Alaj os, Melzer Antal, Kuss- 
konovits Tivadar, Hhlir Antal ny. kat. epi
tesiigyi fomiimesterek ny. c. kat. epitesiigyi 
miivezeto segedekke, Werner Vilmos 4. 
vârtiizer zljbeli hadnagy fohadnaggyâ, 
Drennig Tivadar tiizersegi szergondnok a 
gyulafehervâri tiizersegi szerraktâr fonoke- 
ve, Krammer Otto tart, hadnagy 2. oszt. id. 
hajoepitomernokke, Stein Frigyes dr. e. e. 
onk. orvosnovendek segedorvos-helyettesse 
a katonaorvosi alkalmazo tanfolyamhoz, 
Greben Kâroly szâzados a laibachi tiizerse. 
gi fiokszerraktâr fonokeve, Kornand Ru
dolf, Rotzer Kâroly, Propper Odon e. e. 
onkentes orvostudorok segedorvos-helyette- 
sekke, Huray Lajos szab. e. e. onk. kat. ăl. 
latorvossâ, Stitz Jânos nyug. ornagy a tep- 
litz-schonauii kat. gyogyhâz parancsnokâvâ.

Beosztăsok: Paar Ede grof dragonyos fo- 
hadnagy O Felsege testorlovasszâzadâhoz, 
mint gârdafohadnagy, Entzmann Âgost fo- 
hadnagy a 4. hadtest hadbiztossâgâhoz, Bo- 
gen Albert fohadnagy a 15. hadtest hadbiz
tossâgâhoz, Karminski Gyula nyug. alezre- 
des a helyi szolgâlatot teljesito tisztek âl
lomânyâba.

Tartos vezenylesek: Schreiber Frigyes 
hadnagy a przemysli tiizersegi szerraktâr- 
hoz.

Athelyezesek: Driancourt Szaniszlo ny. 
alezredes a koniggratzi terparancsnoksâg- 
hoz, Berganer Henrik fohadnagy a temes- 
vâri gyal. hadaprodiskolâhoz, Reiner Erno 
dr. tart, hadnagy az 5. drag, e.-hez, Rihl 
Antal szâzados a 22. tâb. âgyusezred âl- 
lomânyâba, Pukay Mârton tart, hadaprod 
a 6. nehez tarack-osztâlyhoz, Vymazl Jo_ 
zsef hadnagy elelmezesiigyi tiszt a 4. drag, 
ezredhez, Hackenberg Lajos tiizersegi szer- 

tisztviselo a polai tiizersegi szertârhoz,. 
Kuhn Jânos tiizersegi szerjârulnok a 13. 
hegyi tiizerezredhez, Grodsinszki Lajos tii
zersegi szerjârulnok a 2. vârtiizerezredhez, 
Steiner Izidor nyug. szâzados a 63. gy. e.- 
hez raktârtisztiil, Kobierski Rudolf 24, gy.

e.beli es Stemberger Otto u. e. ezredbeli 
fohadnagyok kolcsonosen, Vitâl Gyula 72. 
gy. e.-beli szâzados u. e. ezred 2. zâszloal- 
jâhoz, Pălffy Zsigmond grof szâzados a kat. 
lovaglotanârkepzobe, Ditfurth Moric bârd 

szâzados a 6. husz. ezred âllomânyâba, 
Weilguny Jozsef tart. kat. epitesiigyi fomii- 
mester a tenyleges âllomânyba. Holotha Mi
hâly v. ill. szab. kat. epitesiigyi miimester, 
Krvieck Gyrogy, Frank Tivadar v. ill. sz. 
fohadnagyok, Zabltâr Henrik v, iii. szab. 
kat. szâmjârulnok a tenyleges âllomânyba, 
Kapri Lajos bâro fohadnagy a tartalekba.

Szabadsăgolâsok'. Vârakozâsi illetekkel 
szabadsâgot kapnak: Schwieger Sândor, Rei- 
senzain Jânos, Houska Zdenko, Sândor Vik
tor, Hiibner-Prakisch Viktor szâzadosok, 
Wallpach Erno, Eminger Mano lovag, Ros- 
sok Jozsef, Hurtz Vilmos fohadnagyok, 
Zeisberger Oszkâr hadnagy.

Szolgălaton kiviili viszonyba helyezesek: 
Zankl Rudolf dr. Natter Gyorgy, Werunsky 
Wencel, Funk Adolf, Salzer Jozsef, Schmie- 
del Oszkâr, Hurt Antal, Rubes Jânos tart, 
hadnagyok.

Nyugdijazăsok: Daler Hugo altâbornagy, 
Karminski Gyula, Helmich Ferdinand alez- 
redesek, Elmayer Rudolf 2. oszt. tiizersegi 
foszergondnok, Sorger Henrik ornagy, 
Schorsch Otto, Zempsirek Rudolf, Fischer 
Miksa, Rupprecht Vilmos, Heydenreich 
Hermann szâzadosok, Ressel Jeno fohadn.

Kilepesek a hadseregbol: Stu’ller Jozsef, 
Sadowy Szaniszlo tart, hadnagyok.

9 cs. es hit. haditcngmszet rendeleti 
kijzWnjBboI.

Kinevezesek: Gonauer Antal ezredes-had- 
biro a polai tengernagyi birosâg vezetojeve, 
Neumayer Miksa alezredes-hadbiro a polai 
kikotoi-tengernagy kat. iigyeszeve, Tanzer 
Lenârd ornagyhadbiro a hadtengereszeti pa. 
rancsnok kat. iigyeszeve, Scheure Egwin, Er- 
ney Bogoszlâv, Pany Gyorgy, Vâmos Lajos, 
Malbohan Ede, Mladile Hermann, Fritsch 
Jânos lovag, Brandner Vilmos, Metzler 
Gyorgy, Marchesani Frigyes, Bachich Vil
mos, Samt Jozsef, Igâlffy Viktor, Tarbuh 
Frigyes, Schivanovits Andrâs, Greiss Ger
hard, Gerber Lajos, Pohlreich Ede, Grigg- 
ner Alfonz, Waitzendorfer Felix, Kober Jâ
nos, Wolff Egon, Micsics Mihâly, Zhernotta 
Herbert, Weisgărtner Ferenc, Kraus Ede, 
Novâk Jozsef, Graf Erik, Francz Leo, 
Crisomali Miklos, Kuchinka Kâroly, Schon 
Ferenc, Turk Erwin, Duzski Kâroly lovag, 
Freiberger Viktor, Andries Sândor, Hadli- 
csek Gyorgy, Strobl Herbert, Schmidt Gyu
la, Fabini Rikârd, Mohr Lajos, Steinbruch 
Gusztâv 4. evfolyambeli haditengeresz 
akademikusok tengeresz - hadaprodokkă, 
Trani Sebestyen 2. oszt. ideigl. villamossâgi 
mernok valosâgos 2. oszt. vill. mernokke.

Fogyatekba jbnnek: Zahâlka Kâroly dr. 
ideigl. fregattorvos (meghalt) es Kos Miksa 
alfegyvermester (polgâri âllami szolgâlatba 
âtlep).

♦ â

9 m. kir. homdseg rendeleti 
hBzIbnjFdbol

Legfelsobb elhatârozâsok. O csâszâri es 
apostoli kirâlyi Felsege Riefler Ferenc, 23. 
honved gy.-ebeli szâzados gazdâszati tiszt- 
nek nyugâllomănyba valo helyezese alkal- 
mâbol, a koronâs arany erdemkeresztet 
adomănyozta; dr. Lâzăr Imre, cs. es kir. 85. 
gy.-ebeli tart. segedorvoshelyettest, a m. 
kir. honved orvosi tisztikar tenyleges âllo- 
mânyâban foorvossâ kinevezte.

Magyar kirâlyi hortvedelmi miniszteri 
rendeletek. Kineveztetnek tartalekos had- 
aprodokkâ a kovetkezo tartalekos hadap. 
rodjeloltek; Sândor Erno, Horvâth Jânos, 
Petrik Jeno, Vertes Pâl, Keszely Lajos, 
Domotor Lâszlo, Szekely Dezso, Friedlan
der Vladimir, nemesbocsâri Svastics Elemer 
20. honved gyezredbeli ornagy Szatmârne- 
metire honved kiegeszito parancsnokkâ.

Beosztatnak a kovetkezo ornagyok: 
Schranz Bela 3. honved gyalogezrednel, a 
3. zâszloalj parancsnokâul es Fest Odon a 
23. honved gyalogezrednel, kiilonleges al- 
kalmazâsu torzstisztiil, tovâbbă a kovetke- 
zo szâzadosok: Lâszlo Istvân 17. honved 
gyalogezrednel a kiilonleges alkalmazâsu 
torzstiszt, kiskolkedi Szabo Erno. a 3. es 
Demeter Bela a 32. honved gyalogezrednel 
a fegyver- es lovesiigyi torzstiszt helyere.

Athelyeztetnek a honved gazdâszati tisz
tek tenyleges âllomânyâba: Hlatky Istvân, 
Csajâghy Jânos, Anesini Tivadar, Csâvâsi 
Miklos, Czabân Vilmos, Keil Kâroly fohad
nagyok, Kardhordo Gyula, Cenic Antal, 
Feher Geza, Vizsalyi Lâszlo, Pollâk Milan 
hadnagyok, Vertes Lajos, Kocsi Pâl tart. 
hadaprodok, Freiszleder Istvân tart. zâsz- 
los, Varsânyi-Varga Dezso, Rajka Gyozo, 
Dombi Andor, Gorzo Istvân tart. hadapro
dok, Jeszenszky Lajos fohadnagy, a 17. 
honved gyalogezredtâl a 12. honved gyalog. 
ezredhez, Pollâk Jozsef hadnagy a 9. hon
ved gyalogezredtol a 25. honved gyalogez- 
redhez, Krusina Mano alezredes a 13. hon
ved gyalogezredtol a nszebeni 23. honved 
gyalogezredhez, ezen ezred 1. zâszloalj pa
rancsnokâul valo beosztăs mellett, tovâbbâ 
a kovetkezo ornagyok: Hunyady Imre hon
ved kiegeszito paranesnok Szatmărnemeti- 
ben, hasonlo minosegben Nagybecskerek- 
re, tomcsânyi Tomcsânyi Ârpâd a 3. hon
ved gyalogezredtol a 17. honved gyalogez
redhez, ezen ezred 2. zâszloalj parancsno
kâul yalo beosztâs, Dolhof Henrik a 18. 
honved gyalogezredtol a 20. honved gyalog
ezredhez potzâszloaljkeret parancsnokul es 
Gallotsik Miklos honved kiegeszito paranes
nok Nagybecskereken, a 32. honved gya
logezredhez, potzâszloaljkeret parancsnokul.

Nyugâllomănyba helyeztetik: ret-ailapi 
Mihâlyi Andrâs 4. honved huszârezredbeli 
vârakozâsi illetekkel szabadsâgolt fobad. 
nagy.

Okiratilag megdicsertetett: Petervâri Ist
vân m. kir. V. szâmu csendor keriiletbeli 
jârâsormester a kozbiztonsâgi szolgâlat te
ren kifejtett kivâloan buzgo es igen ered- 
menyes tevekenysegeert.

Nyugâllomănyba helyeztetik: Szabo Jâ
nos 4. honved gyalogezredbeli I. osztâlyu 
fofegyvermester.



SZERKE5ZTOIUZENETEK
Oif. Az eszme't miindienesetre megfonto- 

landonak vieljiik es al'kalomadtan meg is
penidiitjiik. — Egy honivedsegi nyomda 
miaris van, a budapesti I. honved keriiliet 
tulajdioniaban. Forduijon e tekintetben a 
segedihiivatal fdndkehez, Babjâk Karoly 
ornagyhoz.

P. F. szâzados. Oriilltiink, hogy ktaeve- 
izesehez mi gratulalfaiattunik eloszor.

G. B. szâzados. A bekiildott fenykepet 
es hilrt hâlâsan kbszonjiik. Nagy drdmmel 
tbit el benniinket, hogy az ezred tisztikara 
elsdsorban a mi Japunkban kivânta elhe- 
lyezitetni a kozlemenyt. Uy fenyes sport- 
eredimenyek kbzllesere lapunk haisâbjai 
mindenkor nyitva al'lanak.

Dr. Sch. szâzados hadblro. A kemke- 
deSrol a Kiiliigy — Hadiigy juniius 7-en 
miegjelent szâmâban egyik belso munka- 
târsunk ertekezett. Inkâlbb tehât az ui ka
tonai biinvadi perrendtartâsrol felajanilott 
cikket kerjiifc.

Sz. A., Debreczen. Lapunk legkozelebbi 
szâmiâban a katonai tanâcsado rovatban 
valaszoiunk.

Albânia. Kerdesere „Katonai tanacsado” 
rovatunkban vălaszoltunk.

S. L. hadnagy. Vâlaszt talâl „Katonai 
tanacsado" rovatunkban.

A szerkesztesert es kiadâsert 
Dr. SZILAGY1 LAJOS FELELOS.

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

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

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

HERMES
MAGYAR ALTALANOS VÂLTO- 
UZLET RESZVENY-TĂRSASĂG

BUDAPEST IV.
Koronaherceg-u. 5 (Hermes-udvar).

Fiokpenztărak 1 V., Nădor-u. 5. (Tozsde- 
palota); VII., Răk6czi-ut 20.; VII., Baross- 
t6r 16. szăm. — Wien-i fioks I. Steck 
im Eisenplatz 3. (vorm. Felix Epstein).

Foglalkozik katonai hăzassâgi ovadâkok be- 
szerzâsâvel es az e cdlra sziiks6ges ok- 
mănyok megszerkeszt6s6t âs benyujtâsăt 
dijmentesen văgzi el.

Tennis-rahBttBh, sport-ESzHozok, lovaglo- bs 
SEtabotok, tajtBh- bs borostyan dohanyzo- 
szerEk, bnborotvalo es hajnyiro gEpek, zsEb- 
kESEk, fBsiih bs hsfeh nagy valasztEkban 

HUBER J.
miiesztergălyos jătâk-âruhăzâban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Ârjegyzek bermentve.

♦ 
♦ Dusan felszerelt raktar a borot- 

valashoz sziikseges cikkeknek: 
G1LETTE onborotvalo kesziilekek 
eredeti pengekkel- Mas szerkezetii 
angol es nemet eredetii borotvalo 
kesziilekek igen jo minosegben: 
8—10 koronaig. Kitiino valodi angol 
es Solingeni borotvakesek es feno 
szijak 5—8 koronaig. GOLGATE 
es egyeb borotvalo-szappanok es 
cremek, ecsetek stb. jutanyos arban

*
♦

♦ ♦

Dankovszhy Istvan
Budapest V., J6zsef-t6r 8. ♦

♦

UH ELSORENDU

fflm BORORflT
ajănl JÂLICS PINCE
Tulajd. Kerftay Gyorgy
Ugyanezen borok minden elokelobb 
fuszer- es csemcgeuzletben is kaphatok

Telefon 
46-13.

kâvshâz bs vBndeglo >***

beretvAsj 
ES SARLOSl

BUDAPEST IV., I 
Vâci-utca20 szăm |

▼ &

Angol es francia «ri divat. x 
Sajât keszitmenyti fehernemti S 

ktilonlegessegek

naponta delelott, delutăn ds este

katonazBHB
Kitiino etelek es italok. — Polgâri 
ărak. — Figyelmes kiszolgâlâs. 

WIRTH J. vendeglos.

EGYEVI ONKEHTESI 
SZ OLGA LAT.

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara 1 korona 60 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

Magyar Foldrajzi Intezet 
Reszvenytârsasâg
Badapesten, V„ Rudolf-rakpart.

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

K6rjen 

mintaterkepet 

6s prospektust

Cimbalom

Szâmos kitiintetăs j6 munkăărt.

Legujabb szabad. 
aczSlszerkezettel, 
rgsztetre is. Cso- 
daeros,tiszta han
gii GRAMOFON 
(besz616g6p) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ: 
Fedâk Sari, Kirâly, 
Rdzsa, Berezei, 

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

mesterek hli 
utănzatai.

Fuvolâk, tărogatdk, citerăk, harmoni- 
kâk stb. Hurok. Javitâs muterem stb.

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

Râkâczi-ut 17. — Ârjegyzâk ingyen.
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TELEFON-SZÂM £64-84. %

DERHIT5 E5 Wilji 
fflTOIffl EfiYEHHUHSHESZITfi | 
ES 0N60L FERFl-SZfiBOSBfiil | 

BUDAPEST IV, | 
KECSKEKSETMSTCA 5. %

ssl Ujlahi-irdg^pek
a legmodern îbbek. Katonai 6s polgâri hato- 
sâgok kozkedvelt irog6ptypusa. Dijmentes 
bemutatăs orszăgszerte. Arjegyzăk 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
U3LBH1-IHOBEPTELEP Budapest Sbâ: 
——--—--=1897. dta az irdgSpszakmăban. =====

IHlsoga Sandor
cs. es kir. udvari szaliito

katonai szabo

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

• • Teiefonszâm: 916.”

Meimtii NvoMOii
HAVAS ES LEHNER

BUDAPEST VIIL, NEMET-UTCi) 27. SZ.
Adott esetben hivja fel 
a ceget ajanlattetelre.

TELEFON-SZÂM: JOZSEF 11-83.

MARTON ALAJOS
CS. 6s KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA12.

Bor diszm tiaruk es mtiipari cikkek raktara.

Nagy vâlasztek kulonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglasok- es dijloveszetekre 
msKE®»» alkalmas tiszteletdijakban. ■■■■■!

Telefonszăm: Jozsef 36-46.

Szenes Laszlo
festek, kence, măz, kefe es 
hâztartăsi ăruk gyări raktara

Budapest, VIII, kerulet
Jozsef-korat 72. szăm.

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

Igazgatosâg : Grof Sztaray Sandor elnok, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, bard Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipdt alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pal, grof 
Erdody Sandor, bard 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, 
grof Seher-Thoss Bela, llgyoezeto igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. CegvezetoG: Horvatovics Ferenc, 
■ Lakatos Oszkar. u 1

Bankosztăly. Gabonaosztâly. Miiszaki osztaly. 
♦♦ Mezogazdasagi osztaly. Vasuti osztaly. ♦♦

Poloskairtâst
jotăllăssal. Padlo beeresz- 
test, acilforgăcsolâst, festest, 
măzolăst, tapetozâst olcson văllal

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

iszieknek 10 szâzalek engedmeny.


