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leqfelsObb kezirat.
O csâszâri es apostoli kirâlyi Felsege a 

kovetkezd legfelsobb keziratot meltozta- 
tott legkegyelmesebben kibocsâtani: 
„Kedves rokon, Frigyes foherceg gyalog- 

sâgi tabornok ur!
„Mint iegrangiddsebb hadseregfeliigye- 

lot legfelsobb Haduri rendelkezesem alâ 
helyezem.

A katonai hatosâgokhoz valo viszonyât 
kiilbn utasitâs szabâlyozza.

Middn ennek folytân kedvessegedet az 
osztrăk honvedseg fdparancsnoksaga alol 
felmentem, indittatva erzem Magam ezen 
âllâsâban 7 esztenddn ât teljes odaadăssal 
es legjobb eredmennyel kifejtett tevekeny- 
segeert Kdszdnetemet es legnielegebb El- 
ismeresemet kifejezni.

Kelt Bad Ischl-ben, 1914. evi julius ho 
12-diken.

FERENC JOZSEF s. k. 
Bard Hazai Samu s. k.

B katonai uddtihet kimaztok.
Mint megbizhatd forrâsbol ertesiiliink, a 

cs. es kir. hadiigyininiszter es a m. kir. 
honvedelmi miniszter, az igazsagiigymi- 
niszterrel egyetertoleg, mindazokat az 
iigyvedeket kinevezte katonai vedokiil, 
akiket az iigyvedi kamarâk erre a tiszt- 
segre, sajât jelentkezesiik alapjân folter- 
esztettek. A kinevezett iigyvedek szâina 
kamarâk szerint csoportositva a kovetke- 
zo: Budapesti 245, Szeged 53, Temesvâr 
50, Pozsony 34, Kolozsvâr 29, Kassa 26, 
Mad 38, Pecs 19, Szabadka 22, Maraina- 
•ossziget 21, Kecskemet 10, Marosvâsâr- 
iely 10, Fiume 4, Nagyszeben 18, Balassa- 
țyarmat 10, Zalaegerszeg 14, Szekesfec 
iervâr 9, Debrecen 18, Szombathely 12, 
3rasso 11.
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A francia hadsereg belso bajai.
Szemelvenyek a francia szenâtus julius 13-an es 14-en tartott iilesein 

elhangzott beszedekbol.

A francia szenâtus julius 13-an egv 
tcrvenviavaslatot târgyalt. amelv 'fel- 
icgcsitja a hadiigvminisztert es a teu
gei eszeti minisztert, hogv a honvede 
lem sziiksegleteinek megfeleloen biz 
nyos kiadâsokat megtehessenek.

Ebbol az alkalombol a hadiigyi 
ado, Charles Humbert a francii 
vedelem iigyet igen szomoru 
festette le. Termeszetes. iiogv a 
hadsereg gyengesegi âllapctâ 
oszi.ite beismerese egesz Fr 
szâgban fâjdalmas feltunest 
Kiilonosen lesujto volt az ossz 
litas, amelyet Humbert szenâtor | 

seg

ason- 
fran-

t liu
Ivek

ron-

cia es a nemet hadsereg kozotti’vont.
Beszedenek eleien Humbert szenâtor 

kijelenti, hogv bârmilyen fâjdalmas is 
lesz az, arnit rnondani fcg, Francia- 
orszâfnak megis meg kell tudni az 
igazsâgot.

Elhitettek az orszâggal. hogv mivel 
a 3 evi szolgâlatot behoztâk, a hadse- 
regnek oly nagv a letszama. hogv min- 
den tâmadâst visszaverhet. Valosâgban 
a hâboruban nem a szâm viszi a fo- 
szerepet, ehhez meg gcndos szervezes 
es felszerelcs is sziikseges. A nemet ka
tonai torekves ettoi a szellemtol van 
âthatva. A francia hadsereg nines ât- 
hatva ennek a torekvesnek a fontossâ- 
gâtol. legalâbb is ami a folszereles to- 
keletesiteset illeti, nem.

Humbert szenâtor megemliti. hogv 6 
a folszereles tokeletesitesere mâr 1912- 
ben felhivta a kormânv figvelmet. Meg
emliti. hogv a folszerelesre vonatkozo 
nrcgrammokat nem mutattâk be a szak- 
bizcttsâgoknak. sem a Hadugyi F6- 
tanâcsnak. El akartâk leplezni az igaz
sâgot az orszâg es a keoviselohâz elott.

A titkolozâs. amelvbe a hadiigy- 
miniszteriumban burkoloznak. csak a 
tehetetlenseg es az iiresseg elleplezese- 
re szclgal.

A megszavazni kert hadugyi koltse- 
gek arra szuksegesek, hogv folszerele- 
siinket tokeletesitstik. De ezek a ki- 
adâsok tâvolrol sem lesznek elegsege- 
sek arra. hogv a nemetek tokeletes fel- 
szereleset utolerhesstik.

Tâbori tuzersegiink azon az uton van, 
how rovi'd ido mulva erosen alatta fog 
âllani a nemet tiizersegnek. Nincsenek 
tarackjaink, holott ezek sziikseges- 

ltaiaban el van ismerve. Evvel el- 
lejTetben Nemetorszâg elsorangu anvag 

ott rendelkezik. Joformân semmit 
sem tudunk a nemetek nehez tiizersege 
ellen âllitani.

megelegsziink a folytonos 
el, a tobbi orszâg ellâtja 

ziikseges eszkozzel es hasz- 
ăk a ini tapâsztalatainkbol. me- 

ânk nezve teljesen ertektelenek. 
r lehetseges azutân. hogv tiizerse- 

nk. amelv a legjobb volt a vilâgon, je- 
lenleg ioval alatta âll a nemet tiizer- 
segnek.

Nem jobb a helvzetiink a vârtuzerse- 
get illetoleg sem. Csak elavult es kiilon- 
bdzo tipusu âgvuink vannak.

Szazmilliot kernek toliink, hogv a 
tiizersegi anyagot ujiâ lehessen szer- 
vezni. Azt a tarackot. amelvet rend- 
szeresiteni akarunk, Franciaorszâgban 
1910-ben talâltâk fel. Ez Nemet- es 
Oroszorszâgban mâr hasznâlatban is 
van. Nekiink csak kesobb lesz meg.

A miiszaki katonai bizottsâg kePtelen 
megmondani, hogv milven tipusu nagy 
tâvolsâgra ldvo es nagv âtiito erdvel 
biro lovegeket kellene rendszeresiteni. 
Mindenfele felfedezest, amelv nem az 6 
koriikbol indult ki, visszautasitott. az 
âltaluk javasolt anyag pediv az elso ki- 
serletnel cso'dot mondott. A francia ipar 
sikereibol mindenki hasznot huzott. csak 
mi nem.

Az eroditett helyek parancsnokai 
mâr evek 6ta kerik. hogv felszerelesii- 
ket egeszitsek ki. Evek 6ta kerik, hogy 
a regi lovegeket ujakkal csereljek fel. 
Ez irânvban nem tortenik semmi sem.

(Ez csak penzkerdes, szolt kozbe 
Messimy hadugvminiszter).

Szâzmillickat kernek toliink. felelt 
Humbert szenâtor, olv âgyukra, ame- 
lyeknek meg csak a modeljiik sines 
meg. es semmit sem kernek azokra az 
âgyukra, amelyek gvârtâsât akâr hol- 
nap meg lehetne kezdeni.

Tiizersegi loteriink egyâltalân nines 
is.

Az eroditett helyek parancsnokai is- 
metelten jelentettek, hogv osszekotte- 
tes hijjân az egyes erodok nem tudnak 
egymassal erintkezni. Van egv hadtest- 
oaranesnok. aki ezt meg szâzados ko- 
râban jelentette. A francia ipar sokkal 
jobb panceltornyokat szâllit a kiilfold-



nek, mint a francia hadseregnek.
SzaPoritani akartuk lovegeink szâmât 

es jelenleg eppen ott âllunk. mint 1907- 
ben.

Meg mindig csak tanulmânvozzâk a 
mozgokonvhâk es az egvenruha szine- 
nek kerdeset. Tanulmânvozzâk a ba- 
kancsok kerdeset es 2 millio pâr hiânv- 
zik beloliik.

Hâboru eseten a mi gyalogosaink av- 
val a bakancscsal indulnak el, amelyik 
a lâbukon van es egv fel pâr kbnnyii 
cipovel a hatbdrondben, amit 30 ev elott 
gyârtottak.

E tekintetben Nemetorszâg gyalogo- 
sai ugv vannak felszerelve. amint azt 
Napoleon ohajtotta. Mindegviknek 3 
pâr bakancsa van.

Valamennyi europai hadsereg el van 
Iatva hor'dhato satorral, csak a mi gva- 
logosunk kenytelen a szabad eg alatt 
aludni.

Hitelt kernek, hogv a hordozhato hi- 
dakat az ui vasuti anyagfelszereleshez 
lehessen âtalakitani. Jelenleg meg ah- 
hoz sem rendelkezunk eleg anvaggal. 
hogv a Moselen vagv a Rajnân âtkel- 
jiink. Uszâlyhajokra szâmitanak. Ker- 
des, lesznek-e, amikor sziikseg lesz 
râ.iuk.

150 milliot kernek az eroditesekre. 
Valamennyi erod Toul es Verdun ko- 
zott. egynek a kivetelevel 1875-bol 
szârmazik. Javitani egvâltalân nem ja- 
vitottâk dket. ellentâllo kepessegiik te
hât elegtelen.

Milyen erkolcsi hatâst gyakorolna a 
lakossâgra. ha ezek koziil az erodok 
koziil egv rdgton a ha'djârat kezdeten 
elesne.

Nemetorszâgban valamennyi keleti 
erod a leg.iobb âllapotban van. Az ero- 
doket az ostrom-tiizerseg feilodesehez 
kePest ătalakitottâk. Metzet nem is le- 
hetne bombâzni, amig a 12 kilometerre 
fekvo elso vedelmi vonal at nines torve.

Vegso kovetkeztetesem az, hogv azo- 
kat a milliokat. amelyeket toliink a par- 
lamentben a honvedelem tigyere kertek, 
haszontalanul pocsekoltâk el.

A drotnelkiili taviro, amelyre 3 mil
liot kernek, ugyszolvân nem is miiko- 
dik. A mi keleti âllomâsaink nem mii- 
kodhetnek, mert a metzi âllomâs sok- 
kal erosebb. Hâboru eseten Verdun 
nem erintkezhetik sem Toul-lal, sem 
Maubeuge-el, sem Pârissal. sem vala- 
melv tole 30 km.-re levo haderovel.

Verdunben a kormânyozhato leg- 
haiok cel.iaira egv hangârt epitettek, 
ami 2 millioba keriilt. Ez a hangâr 
olvan helyre epiilt. bogy a ki.idvo vagy 
bemeno leghajok folyton abban a ve- 
szelyben vannak. hogv a kozellevo hâ- 
zakon szettepodnek.

Partvedelem ugyszolvân nem is le- 
tezik.

A hadsereg kikepzese hiânvos, mert 
nines elegendo tisztiink es altisztiink. 
Hiânvoznak a gyakorlo tâborok. Ha 
minden jol megy. ugv 1918-ban a (ele
vei fogunk rendelkezni atrnak, amire ok- 
vetlen sziiksegiink van, a bai valodi oka 
az, ho^v a hadiigyminiszterek folyton 
vâltakoznak.

(30 honap alatt ket miniszter volt.

szol kozbe Messimv hadiigvminiszter). 
A hadiigvminiszter vâlaszâban elis- 

meri. hogv a felhozott fogyatekossâgok 
nagv resziikben tânvleg fennâllanak es 
a hiânyok okât az elobbi ha'diigyminisz- 
terekre tol.ia. Okmânvokat olvas fel, 
amelyek szerint a hadiigvminiszterium 
kereset a penziigyminiszterium mindig 
megtagadta. 1913-ban, az akkori had- 
iigyminiszter. Etienne. 500 milliot kert 
es csak 30 milliot kapott. Ami a tiizer- 
seget illeti, nem all, hogv a francia tii- 
zerseg alacsonvabb szinvonalon âllana 
a nemetenel. Szerinte a 75. evi mintâju 
tiizersegi anvag jobb. mint a jelenlegi 
nemet. Elismeri, hogv Toul es Verdun 
drotnelkiili tâviro felszerelese gvengebb 
mint Metz-e es igy ez utobbi kenyere 
van kiszolgâltatva.

Vegiil elfogadiâk a hadiigyi bizottsâg 
javaslatât, amely szerint a szenâtus 
megbizza a hadiigyi bizotsâgot, hogy 
az u.i iilesszak kezdetekor a had
sereg felszereleseirol reszletes jelentest 
terjesszen be.

Az egesz Balkdnon nincsen ma em
ber, aki ne gydszolnd sziildfet, testve- 
ret vagy valamelyik jo bardtjdt es nin
csen csaldd, amelyiknek valamely meg- 
csonkitott tagja remiilettel ne beszelne 
azokrol a szenvedesekrol es nelkuloze- 
sekrol, amelyeken sebesiilese utdn a 
szâllitds kbzben es kesobb az dpolds 
hidnydban keresztiil kellett mennie es 
amelynek tdrsai koziil olyan sokan dl- 
dozatai lettek. Segitsiink addig, amig 
nem keso! Tdmogassuk a Voros Ke- 
reszt humdnus torekveseit.

ELOF1ZETES1 FELH1VÂS
A Kiiliigy— Hadiigy“ heti szemlere, mely 
rovid fennâllâsa alatt nemesak az erde- 
kelt korok elismereset nyerte el, hanem 
văltozatos es friss tartalmâval, megbiz- 
hato ertesiileseivel es izleses kiăllitâsâval 
az egesz monarchia sajtdjanak osztatlan 
tetszeset vivta ki: julius ho 1-vel uj elo- 
fizetest nyitottunk.

A „Kiiliigy — Hadiigy‘‘ heti szemlet: 
piskărkosi Szilâgyi Lajos dr., cs. es kir. 
kamarâs, vezerkarnâl beosztva volt ny. 
szăzados szerkeszti, munkatârsai a legki- 
vălobb tollu kiiliigyi es hadiigyi szaktekin- 
telyek.

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

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

il FSIdhSzi tengcri kerdts.
II.

(Dr. Sz. L.) A Foldkbzi-tenger az an- 
gol vilagforgalom iitdere, az Indidba ve- 
zetd legrbvidebb ut, — a francidk utdn- 
szdllitdsi voriala, bsszekbttetes az anva- 
orszdg, Marokko, Algeria es Tunisz 
kozt, — a Fbldkozi-tenger az olasz, a 
magyar, osztrdk, gbrog, torbk es spa- 
nyol tengeri hajozdsnak legfobb szin- 
tere, — ez dllamok kiilkereskedelmenek 
kozvetito terrenuma, — a keleti kerdes 
megolddsdert megvivando tengeri csa- 
tdk hadszinhelye, s a Fekete-tengerbe 
zdri orosz flotta orbk vdgya ■ . ■ Erde- 
kes megtudni tehât azt, hogy ezek az 
egymâsra agyarkodo ellenfelek, hâboru 
eseten mily tengeri haderot tudnak er- 
dekeik vedelmere kiiâllitani. A francia 
onerzet, mely a Foldkozi-tengert egy- 
kor Franciaorszâg tavânak nevezte, 
meglehetosen alâbb hagyott; ma mâr 
megelegszik azzal, ha az egyesiilt ma- 
gyar-osztrâk-olasz hajohad erejet el- 
lensulyozni tudja.

Hajohada a kivâlo Lapeyriere tenger- 
nagy parancsncksâga alatt 13 pancelos- 
bol all. Ezek koziil 2 superdreadnought, 
(a Courbet es a Jean Bart), mindketto 
igen eros harcegyseg, jo tiizersegi fel- 
szerelessel, 12 hiâromszâzot millimete- 
res es 22 szaznegyven millimeteres 
âgyuval; vizelszoritâsuk 21,000 tonna, 
sebessegiik 21 csomo.

Azutân: 6 Danton-tipusu 'dreadnought, 
melyeket annak idejen ugy Francia- 
orszâgban, mint a kiilfoldon elenken 
megkritizâltak, hâtrânyukul rovân fel. 
hogy keves a tiizersegi felszerelesiik. 
4 hâromszâzot es 12 ketszâznegyven 
mm.-es âgyu van rajtuk; 18,000 tonna a 
vizeltolodâsuk es 19 csomo a gyorsa- 
sâguk.

Hozzâjuk sorol 5 olyan csatahajo, 
melyek nem dreadnoughtok ugyanj 
eros felso pâncelozâsuk es felszerelesiikl 
folytân azonban bârmilyen moderni 
csatahajo tâmadâsânak ellenâllhatnakJ 
Ezek koziil a Patrie es Republique, 4 
hâromszâzot es 16 szâzhatvannegyl 
mm.-es âgyuval, a Verite, Justice eJ 
Democrație pedig 4 hâromszâzot es lt| 
szâzkilencven mm.-es âgyuval van fell 
szerelve. Qyorsasâguk 19 csomo.

Osszesen tehât: 2 superdreadnoiightl 
6 dreadnought es 5 dreadnought ertekm 
pdncelos a francia Foldkozi-tengeri hul 
joraj nagy csatahajoinak letszdma.

Ezzel szemben Olaszorszdg Amerit 
d'Asze ellentengernagv parancsnoksdgA 
alatt 7 pdncelost dllithat csatasorba.

Ezek koziil 3 (a Dante-Alighieri, a



Guilio Cesare es a Leonardo da Vinci) 
superdreadnought, 13 hâromszâzot, 18 
szâzhusz es 16 hetvenot mm.-es âgyu- 
val, 21,500 tonna vizeltolâssal es 23 
csomo sebesseggel.

A tovâbbi 4 (a Regina Elena, a Vit
torio Emanuele, a Napoli es a Roma) 
12,425 vizeltolâssal biro, eros pâncel- 
tornyokkal felszerelt, igen eros harc- 
egyseg, melyeknek egvddiili hatrdnva, 
hogy a vizalatti reszek gyenge vedel- 
met nyujtanak. 2 hâromszâzot, 12 ket- 
szâzliârom, 12 hetvenot mm.-es âgyu 
van ezeken a hadihajokon, melyeknek 
sebessege 21 csomot tesz ki.

Osszesen tehat: 3 superdreadnought 
es 4 dreadnought ertekii pdncelos.

A monarkia szolgdlatdban 3 uj super
dreadnought all: A Viribus unitis, Te- 
gethoff es a Prinz Eugen (22,000 tonna 

billentjiik azonban a merleget, ha arra 
gcndolunk hogy az egysegesen veze- 
nyelt, kikepzett es felszerelt francia 
flctta, ket dllam kiildmbozo kikepzes- 
ben reszesiilt es csak ad hoc egyesitett 
flottâjâval keriil szembe. Ez a francidk- 
nak nagy strategiai es harcâszati elo- 
nyoket nyujt.

A jelenlegi egyensuly a kbzeljbvoben 
sem vdltozhatik meg.

Meg a folyd evben, kesz lesz 2 francia 
superdreadnought: a France es a Pa
ris. — Ge ugyanerre az idore bevoaul 
az olasz hajohadhoz a Cavour.

1915-ben szolgâlatba lep a francia 
Provence es a Lorraine; ugyanakkor 
kesz lesz a magyar Szent-Istvân, az 
olasz Duilio es az olasz Andrea Doria.

A franciâk megkezdtek epiteni a Gas
cogne, Languedoc, Flandre es a Nor

ellen van irânyitva.
Erzi is ezt az entente-tars Francia- 

orszâg, s ez okbol keresi a spanyolok 
es gorogok kegyeit.

Spanyolorszdgnak jelenleg csak egy 
dieadnought-tipusu hajoja van, az Es
pana, de nemsokâra kesz lesz a mult 
evben vizrebocsâjtott XIII. Alfonzo, 
dokkban van az I. Jaime es meg van 
szavazva meg egy negyedik dread
nought is. Az Espana, XIII. Alfonzo es 
I. Jaime 8 hâromszâzot es 20 szâzkettd 
mm.-es âgyuval szereltettek fel, a ne
gyedik hajo tiizersegi felszerelese erd- 
sebbre terveztetik. amennyiben 8 hâ- 
romszâznegyvenhârom mm.-es lovege 
lesz.

Gorogorszdg Torokorszdggal verse- 
nyez. Tengeri haderejiik koriilbeliil 
egyenld es egyenlo is mara'd, mert az

dzeltolds, 12 hâromszâzot, 12 szâzotven 
nm.-es âgyu). E hajdk nagyon hason- 
itanak az olasz Dante-osztâlyhoz.

Rajtuk kiviil rendelkezesre all 3 pdn- 
iclos: az Erzherzog Ferdinand, Ra- 
letzky es Zrinyi, a francia Danton- 
sztâlyhoz hasonloak (14,000 tonna 
izeltolâssal, 20 csomo sebesseggel, 4 
dromszdzot, 8 ketszdznegyven es 20 
pâzhusz mm.-es âgyuval). Burkolâsuk 

francia hajokenâl joval gyengebb, 
hindazondltal felelmetes harceroknek 
rkinthetdk.

Osszesen tehdt: 3 superdreadnought 
k 3 dreadnought ertekii pdncelos.
I Adott esetben szembe keriilne teliât 
bymâssal;
I francia reszrol: 13 pdncelos, kozte 
kak 2 superdreadnought;
I magyar-osztrdk-olasz reszrol: szin- 
lu 13 pdncelos, kozte azonban 6 super
readnought. Igy a nagy csatahajokat 
Ikidtve, jelenleg a szâmbeli egyensuly 
legvolna. Okvetlenlil a franciâk javâra 

mandia dreadnoughtokat. Olaszorszâg 
epiti a Dandolo-t es Morosini-t; A 
monarkia pedig az elmult delegâcioknâl 
szavazta meg 4 ujabb dreadnought epi- 
teset.

Hasonloan fegyverkeznek, epitkez- 
nek a tdbbi âllamok is.

Anglia a Foldkozi-tengeren levo hajo- 
rajât fokozatosan erositi. 8 pdncelos 
csatahajo es 4 pdncelos cirkdlobol allo 
haderot szandekozik e tengeren tarta- 
ni. Hajoinak legnagyobb egysegei a 
18,000 tonna vizeltolâssal biro es 8 ha- 
romszazot mm.-es âgyuval felszerelt 
„Invicibles" lesznek.

Teljesen bizonytalan, hogy ez a kis 
hajoraj lidboru eseten ki ellen lep fel. 
Az angolok a sajdt erdekeiknek vedel- 
mere tartjdk itt e haderot. Hajorajuk- 
nak a magyar, az osztrdk es az olasz 
kikotokben tett tiintetoen bardtsagos ld- 
togatâsai arra a gondolatra kesztetnek. 
hogy a Foldkozi-tengeri hajoraj inkdbb 
a Fekete-tengerbdl kifele tdrekvo orosz 

Aegei-tengeri hegemdnidert valo ver- 
senvgesben, fegyverkezesben egyiik a 
masikhoz alkalmazkodik.

De mivel a fegyverkezest, a rengeteg 
milliokat kdvetelo flotta-fejlesztest nem 
lehet ad infinitum folytatni, mert az dl- 
lamok es nepek anyagi eroforrdsai ki- 
meriilnek, dnkenyteleniil is arra kell 
gondolnunk, hogy a tulfeszitett es ldzas 
fejlodesnek ki kell robbannia egy ero- 
szakos tenyben. Nem keslekedhet mâr 
sokd a borzalmak nagyszerii es veres 
szinjâteka, amelynek szinpada a Fold- 
kozi-tenger, zeneje az akndk robband- 
sa es az agyudorges, illumindcioja ego 
hajdk mdglyafenye, nezokozonsege a 
vildg, dija Europa megvaltozott terkepe 
es szigoru birdloja a vildghistdria.

1870—71-ben a nemetek 700.000 fb- 
nyi dllomdnydbol 550,000 ember keres- 
te fol a korhdzakat n hdboru folyamdn, 
noha kiilonos ragdly nem uralkodott. 
Tămogassuk a hdborus borzalmakat 
enyhitb Vbrbskereszt-egyletet!



Hartwig Nikolai tdmzsi szlâv fe.ie râ- 
hanyatlott Giesl Wladimir vâllâra. El- 
pihent ott, tehetetleniil es szeliden az 
ellenseg, a rettegett bajkereso, mint egy 
alvo gyermek. Hartwig Nikolai halâlos 
ellensegiink volt, amig elt es a Sors ki 
nem fiirkeszheto akaratâbol ezt az el- 
lenseges eletet ott fejezte be a mi kep- 
viselonk karjai kdzott. Eveken at az 6 
biztatâsâbol fiilt a szerb boszorkâny- 
koayha kohoja, 6 volt a nagyszerb esz- 
me es az osztrâk-magyargyiilolet ener- 
gikus inkarnacioia. Es a gyiiloletet, 
veszt, ellensegeskedest jelento bozcntos 
szakâll, ime, bekesen elpihent ott, ahol 
gyiiloletenek minden ereje dsszponto- 
sulhatott. az osztrâk-magyar kdvet vâl- 
lan. A mi trdndrdkdsunk annak a nagy
szerb tebolynak esett aldozatul, ame- 
lvet Hartwig Miklos kepviselt. Es 13 
nappal az imperialisztikus habsburgi 
eszme megtestesitoje utân, osztrâk-ma
gyar teriileten hanyatlik le az a fo, 
amelv veres gyiildletet szitott ez ellen az 
eszme ellen. A folottiink allo liatalom 
csodâlatos, fatâlis, rejtelmes jâteka ez.

utjât. Hiâba minden câfolat, ez kesziilt 
Belgrâdban. Qiesl Wladimir bâro dip- 
lomatâhoz melto eberseggel vette eszre 
es katonâhoz illo, ellentmondâst nem 
tiiro energiâval akadâlyozta meg a ke- 
sziild kannibâli borzalmakat. Egy ember 
elszânt erelyessege, a monarkia egy ko- 
moly szava eleg volt arra, hogy a ko
mitâcsik bâtorsâga visszabujion a kloa- 
kâba. A veres ejszaka remsegei elha- 
lasztodtak, de nem multak el. Ezt a ki- 
gyofeszket, amelyet Szerbiânak hivnak, 
a boszu neveben es a vedekezes jogân 
el kell tipornunk. Meg kell mentenunk 
hatârainkat es Europât, amelynek orei 
es vedbâstyâi vagyunk, âllandan beteg- 
segetdl es âllando szegyenfoltjâtol.

o
Wied Vilmos herceg birodalmânak 

hatâra jelenleg a vârost dvezd foldsânc. 
De maga a vâros sem tel.iesen es fdltet- 
’eniil bve. Durazzo, mint azt mâr regen 
megirtuk, tele van ârulokkal es ejsza- 
kânkint elenk fenyjeleket vâltanak Du
razzo hii polgârai a fdlkelok rasbuli 
hadâllâsaival. Europa elhagyta Vilmos 
herceget, akit minden oldalrol fegyve- 
res pârtiites, alattomos intrika es gaz 
ârulâs vesz koriil, miota partra lepett az 
albân kikotoben. Europa kiildte, de ha- 
talmat nem adott neki. Es a fiiggetlen 
albân fejedelemseg sorsa ezzel eldolt.

Az epirotâk, megszegve a korfui 
egyezmenyt, ismet harci tevekenyseget 
kezdtek, termeszetesen gorog tisztek 
vezetese, gdrog geppuskâk tâmogatâsa 
mellett. Errol a gorog hivatalos vilâg 
nem akar tudni. Csak szemet hunv elot- 
te. Alattomos es perfid modon ut a 
balkezevel oda, abovâ a jobbkeze barât- 
sâgosan int. Es behunvia a szemet ott, 
ahol nem volna szabad. Qorogorszâg 
tengerehsege az Adriât akarja, kiildno- 
sen az Adria bejâratât. Ezert mozgatja 
meg internâlis eroit az epiruszi mozgal- 
makban, hogy a fiiggetlen albân kirâly- 
sâgot semmive tegye es a meggyongiilt 
albân fdlddarabon megvethesse a lâbât, 
sanda szemevel az Adriât figyelve. Az 
Adriâra ehes Qorogorszâg akeioja 
azonban valosziniileg balul iit maid ki. 
Olaszcrszâgot tudatâra ebresztette an
nak, hogy az Adria uralmât az osztrâk- 
magyar monarkiâval egyiitt kell meg- 
vedelmeznie. Es Aliotti urek erre telie- 
sen elhallgattak Durazzoban. Megsziint 
a monarkia ellen minden olasz intrika 
Albâniâban es Itâlia ezekben a percek- 
ben, amikor a gorog kapzsisâg es a del- 
szlâv barbârsâg az Adria videket ve- 
szelyezteti — erosen âll monarkiânk es 
a hârmasszdvetsegi politika mellett. Az 
utolso napokban nagv tomegekben hiv-

... De a kirâlygyilkosok nâcioja egy 
termeszetes halâllal kimult emberi elet 
utolso leheletet is gyilkossâgra, elle- 
niink valo gaz merenyletre akarta ki- 
hasznâlni. Belgrâdban elterjesztettek 
azt a nevetseges birt, bogy Hartwig ko- 
vetet a mi kovetsegiinkon eltettek lab 
alol . . . Komitâcsik erkeztek ugyanak- 
kor Belgrâdba es minden el volt mâr 
keszitve arra, bogy az osztrâk es ma- 
gyar alattvalckat. az osztrâk-magyar 
kdvetseget megrohanjâk, megismetelve 
az emberiseg tortenetenek legveresebb 
borzalmait. Az orgyilkosok nemzete sa- 
jât celjaira akarta kamatoztatni Hart
wig hală lat. Szilaj driileteben s fanatikus 
gazsâgâban egesz Europâval, a nepjo- 
gokkal, Istennel es emberrel szembehe- 
lyezkedik ez a komitâcsi - had. amelv 
minden iinnepet, az orom es a gyâsz 
minden nyilvânulâsât alkalcmnak tekint 
arra, hogy verszomjat kielegitse. A ko- 
szovopoljei nemzeti iinnep 3 bet elott 
Ferenc Ferdinân'd es szepseges felesege 
eletet kdvetelte âldozatul . . . Hartwig 
Miklos temetese pedig csak ugy lett 
volna stilusos. ha osztrâk es magyar 
alattvalok megesonkitott hullai, megki- 
nozott nok es elevenen nyârsrahuzott 
gyermekek szegelyezik a gyâszmenet 

tâk be az olasz tartalekosokat. Ez a 
mozgalom, amely nâborus lâz forrosâ- 
gâval rohan vegig Olaszorszâg testen, 
nyiltan Gdrogorszâg ellen irânyul. Az 
olasz hadihaiok kiirtoi meg fognak ie- 
lenni az Aegei-tenger bejâratânâl, igen 
egeszseges lehulest, kellemes levegovâl- 
tozâst okozva a tulfiitott hazânokhoz 
hasonlatos lâzas balkâni koponyâk vi- 
deken . . .

Az elmult het egyik legnagyobb szen- 
zâcioja az, hogy a francia szenâtus ko- 
moly es higgadt gyiilekezeteben meg- 
vâdoltâk a francia kormânyt, hogy a 
hadsereg egyâltalân nincsen elkeszulve 
a hâborura, a nemet tiizerseg jobb, 
arânytalanul jobb, mint a francia es a 
keleti hatâr vedelme elegtelen. A szenâ- 
tusban a hadiigyi eloado, Humbert sze- 
nâtor maga âllott eld a vâddal. Es erre 
kdvetkezett a legnagyobb meglepetes. 
Messimv hadiigyminiszter beismerte, 
hogy a vâdak igazak. A francia lapok 
vehemens tâmadâst inteznek a kormâny 
ellen es kiielentik, hogy a hâromeves 
szolgâlati ido kovetelese. ugy lâtszik, 
csak a kormâny âltal elkovetett hibâk 
palâstolâsârâra, a rossz vezerkar es a 
rossz hadsereg, a korrumpâlt honvede- 
lem es a rossz kikepzesii csapatok szo- 
moru tenyeinek elleplezesere sziiksege- 
sek. — Mikor Europa hâborus lâzban 
remeg es az orosz imperialista eszme 
minden sotet terve szâmlâra drdkos hât- 
vednek âll keszseges szovetsegesiil a 
francia Politika es a francia hadsereg 
kiildndsen erdekesek ezek a nyilt, lep- 
lezetlen vallomâsok. Mi ismetelten râ 
mutattunk mâr arra. hogy a hârmas 
szovetseg hadserege qualitâsban sokka 
kiildnb, mint a hârmas entente eroi. E: 
a francia politikai hare a maga leple 
zetlen oszintesegeben csak megerositi 
velemenyunket. Es nagyon igaza van 
tekintelyes pârisi „Eclair“-nek, amiko 
azt mond.ia, hogv Poincare elndk pe 
tervâri utjânak eloestejen nagy jelen 
tosege van ennek az orszâgos veszekt 
desnek. Mind sajnâlatos es baljoslat 
elojâteka ez annak a diplomâciai aktu; 
nak — irja a pârisi ujsâg — almei 
Oroszorszâgban kesziil. Es mennyi i 
milliot fog maid kovetelni Franciao 
szâgtol, mennyi ui hadi terhet kivâ 
majd az Atyuska — irjuk mi — franc 
iigyvivoietol, francia helytartojâtdl. 
francia koztârsasâgi elndktol, hogy e 
a sok hibât reparâlni lehessen es a fra 
cia hadero alkalmasabb szerszâma 1 
gwn az orosz politikânak.



jâval egyiitt hajora szâll, hogy Europa iteszi, ami eltekintve. hogy a legenyseg- 
biztosabb es huvosebb talajâra kovesse ne^ P^mi vedelmet nvujtana puska- 
mar elobb biztonsagba helyezett millio- fosztja a kezel6 legenyseget a bizton- 
ît. A naiv lelkek most mâr azt hinnek, sa£r erzetetol s igv a loveg nvugodt es 
hogy Mexikoban beke lesz. Dehogy pontos kiszolgâlâsât 
is lesz. Most majd azon fognak vere- tetlenne 
kedni, hogy Villa, Carranza, văgy Ob- tehât elavult loveg. Erezte ezt a hadve-

ugyszolvân lehe-
teszi. A 7 cm-es hegvi âgyu 

- . - -- --a. - -

’ . ’ iz u • ’i i u’ zetoseg is. miert is az 1908-as ev krizi-regon leszen-e ur a Karbajal elnok ha- se idejdn< hadseregiink ,J)ranr pe. 
ta mogott. Es ha valamelyik gyozni riodusâban. mulhatatlanul sziikseges- 
fog a politikâban, akkor a mâsik, eset- nek velte egv modern loveg konstruâ- 
leg a mâsik ketto vagy hârom fog ele- lâsât; igy keletkezett a 7 cm-es hegyi 
gedetlen es lâzado elemekbol csapato- agyu 8. es 9-es mintaia. Erne ket loveg- 
kat szervezni hogv elkergesse egv ha nel aZ imănt felsorolt s a 99-es mintaju Kat szervezni hogy elkergesse egy ha- âgyunâi talâ)t hjânyok kikiiszoboltet- 
zug jelszoval. de valosâgban a sajat mert mindket âgvu korbenlâto- 
zsarnoki celjai miatt, sajât egyeni ura- tâvcsovel szereltetett fel. nâtrasiklâ- 
lomvâgyâbol azt, akinek mukodese ege- 
szen mellekes es a bune az, egyediil 
csak az. hogy uralkodik. — Mexikoban 
nem konszolidâlodhatnak az âllapotok. 
BVlexiko eppen ugy, mint Europa testen 
pzerbia, veszedelmes tuzfeszek, amely 
par erosen veszelyezteti az Egyesiilt 
Kllamok bekejet. Es meg vagyunk gyo- 
podve arrol, hogy a yankee-koztârsasâg 
ki fogja operâlni testebol a fekelyt, be- 
Let teremt Amerika foldjen, amint a a celra irânyithatonak lennie es pedig 
Inonarkia is kenytelen lesz elobb-utobb 
lajât biztonsâgânak veres âldozatot 
Ihozni es kifiistolni Europa darâzsfeszket. 
I Budapest, 1914. julius 17.

csovii es pâncelja is van. liven âgyuk- 
kal Iătta el hadvezetosegiink a 
Hercegovina es Dalmâciâban 
zett hegvi tiizerezredeket.

Bar ezen lovegek a 99-es

Bosznia, 
elhelye-

pedig 600 kg.-on feliil van. 
a szakkorok meg vannak gyo- 
arrol. hogy az âgvu konstruk- 

kivâlo. a megtartott probaloves

mintaval 
szemben oriâsi haladâst mutatnak fel, 
ahoz megsem eleg jok, hogv az egesz 
hegvi tiizerseg ezekkel szereltessek fel. 
Hogy a legfobb hibâjât emlitsem fel: a 
tâvcso fiigg az âgvucso helyzetetol es 
viszont. A modern lovegek irânvzekâ- 
nak a cso mozgâsâtol fiiggetleniil kell

i,i

le- 
be- 
ro- 
hi- 
azt

ssa.

Huerta Victorio lemondott es csalâd- yedopajzsok alkalmazâsât lehetetlenne ket tipus mindegyiket eros kiprobâlâs 
alâ vette s a kiprobâlâs egyik aktusa 

|Volt a mult heten Kalinovikban megtar
tott harcszerii lovogvakorlat.

A ket tipus egyike 7 cm-es hegyi 
âgyu, melynek âltalânos berendezese 
olyan. mint a 10 cm-es 10. mintâju he
gyi taracke. A mâsik 7.5 cm. âtmerojii, 
jCsove ket kiilon osszerakhato reszbol 
âll: a tulajdonkepeni csobol es az u. n. 
kopenybol. melyek mindenike kiilon âl
laton szâllithato. Mindket konstrukcio 
a jelenlegi fegyver-technika osszes viv- 
mânyai szemmeltartâsâval kesziilt. a 
7.5 cm-es âgyunak azonban katonai 
irânvado korokben sokkal tobb hive 
van. Oka ennek egvreszt az erosebb, 
nagvobb hatokepesseg a eelban. mâs- 
reszt a nagvobb sulv, tehât a nagvobb 
stabilitâs. A 7 cm-es 99. mintâju âgyu 
sulva 305 kg., a 8. mintâjue 399 kg., 
a 9. mintâjue 467 kg., ezen kopenyeges 
âgyue

Bâr 
zodve 
cioja 
eredmenye az elolegezett bizalom he- 
lyesseget igazolni nem tudta. Ezen ko- 
riilmenv azonban nem konstrukeiohi- 
bâra vezetheto vissza, hanem egyeb te- 
nyezokre. Ezek koziil kiilonosen ket- 
tot kivânok kidomboritani. Az egyik: 
Negv nap alatt kellett a 8 nyelvii 
genyseget az uj âgyu hasznâlatâra 
tanitani. Iiogv ez az ido mennyire 
•vid egy teljesen uj loveg pontos es 
bâtlan kezelesenek elsajâtitâsâra. 
felesleges bovebben fejtegetni. A mâsik 
ok: Az egyik âgvubol az azt eloâllito 
gvâr mâr tobb szâz lovest leadott, a 
mâsikbol csak szâzegynehânvat. az 
egyikbol meg alig 20-at, igv tehât kii- 
lombsegek adtâk elo magukat a hord- 
tâvolsâgban. amelyeknek pedig nem 
szabadna elofordulniok. Epp ezert nem 
szabad 
kritikât 
vannak 
tirolba 
on fog elhangzani a donto szo; vâr junk 
a kritikâval ad'dig.

Az ui âgyu rendszeresitesevel a had- 
vezetoseg azt is tervezi, hogy a hegyi 
tiizerseg egyenruhâjât megvâltoztatja. 
a gombokra es a hajtokâra a Landes- 
schiitzenekehez hasonlo havasi gvo- 
nâr keriilne. Szo van tovâbbâ arrol is. 
hogy' az egesz. tâbori es hegyi tiizerseg 
csâkoja helyett egv osztrâk csendor- 
sisak fajtâiu sisakot vezetnek be. a 
kartusch is megvâltozik, de hogy ezek a 
tervek megvalosulnak-e, vagy sem. az 
me°- a iovo kerdese. Mondiâk kiilom- 
ben, hogv a 4 ujonnan felâllitando he
gyi tiizerezredbol 2 Magyarorszâgra 
keriil. G. L.

A franciăk 1812-ben 600.000 fovel vo- 
nultak be Oroszorszagba es 450.000 
embert veszitettek a faradaimak es a 
betegsegek reven. Az oroszoknak 
300.000 fobol allo hadseregebol ugyan- 
ekkor csak 80.000 ember maradt meg. 
Vedekezziink a hdboru borzalmai ellen 
es tâmogassuk a Vbrbskereszt-egyletet.

1—r a tavolsacot. mint a terepszoget 
tekintve. Azcnfeliil az irânyzek egy- 
reszt nem erositheto meg annvira, hogy 
tengelye a beâllitâs es celzâs alkalmâ- 
val ne mozogjon, masreszt pedig a szem- 
lencse feliil van elhelyezve. tehât 
az irânyzonak feliilrol kell a tavcsobe 
belenezni; viszont az âgyucso helyzetet 
megvâltoztato csavar a tâvcsonel me- 
lyebben fekszik, ezt pedig a cel- 
zâssal egyidejuleg kell forgatni, amit 
egv nagvobb tâvolsâgra valo beâllitâs- 
nâl, amikor az irânyzek magas helyzet- 
ben van, egv kozepes termetii ember 
csak nehezkesen tud megtenni. Igv hat 
az irânyzek nem pontos s azonfeliil, 
nem mindig kezhezâllo. Az âgvu beren- 
dezese egyebkent tul sok munkât ro a 
lovegirânvzora s azonfeliil, mert loveg- 
talpânak hajlâsszoge kicslny, maga- 
sabban fekvo celoknâl a fold kiâsâsa el- 
keriilhetetlen. ami a tiizeles gyorsasâ- 
gânak a rovâsâra megy.

Ezek voltak tehât foleg azok a koriil- 
menyek, melyek a szakkoroket egv uj 
szerkezetii âgyu eloâllitâsâra inditot- 
tâk. Ez a feladat azonban nem konnyii, 
mert egv hasznâlhato hegvi âgyunak 
sok speciâlis kovetelmenvt kell kielegi- 
tenie. Altalânos szempontbol: kell, hogy 
kdnnyen szâllithato legven es 
ugv sajât tengelven (io utakon 
elorejutâs vegett). mint mâlhâs 
tokra felmâlhâzva; konnyiinek 
ban megse szabad lennie, mert kiilom- 
ben a tiizeles alatt nem âll eleg szilâr- 
dan mindezen feliil mentes legyen azok- 
tol a hibâktol. melyek a 8. es 9. mintâju 
lovegeknel felmeriiltek. Ezen kovetel- 
menyeknek eleget teendo. a szakkorok 
a legkiilombdzobb. eldre- es hâtra- 
siklocsovii âgyukkal kiserleteztek, mig 
vegre a hadvezetosegiink kivitel celjâ- 
bol ket tipusnâl âllapodott meg. Ezen

a hegyi tiizerseg uj igyuja.
Kalinovik, 1914. junius 25.

az ui âgyukrâl elhamarkodott 
adni. Jelenleg Trebin.ie mellett 
kiprobâlâs alatt. onnan Del- 

viszik oket. ahol a Rittnerhorn-

Szeles uton, keskeny vdlgyon. szedito 
îagassâgokon keresztiil, gyonyorii er- 
lok s kopasz karszt-sziklâk kozott ro- 
□g az automobil Sarajevobol Kalino- 
ikba. Kicsike kis falu es megis neveze- 
s: a hegvi tiizerseg egyetlen lovo- 
kolâja. Neve kiilonosen az utobbi idok- 
pn szerepelt siiriin az ujsâgokban, osz- 
pefiiggesben a mult heten befejezett 
serletekkel. melyek a hegvi tiizerseg 
vendo fegyverenek megâllapitâsât ce- 
zzâk. S bâr a kiserletek eredmenye 
Italâban — mint katona-technikai ker- 
es — nem a nagy nyilvânossâg ele 
Lio, megis, a nagykozonseg erdeklo- 
Lset felkeltendo, — egynehânv szoval 
Lnertetni kivânom a kalinoviki kiser- 
itek eredmenyet. Roviden râmutatok 
rvben arra is. miert es mennviben nem 
legfelelok a hegvi tiizerseg eddig 
Isznâlatban volt lovegei?
Ia hegvi tiizerseg âgvuja a szetszed- 
Ito es 3 mâlhâs âllaton tovaszâllithatâ 
|cm.-es 99 M. hegyi âgyu volt, amely 
lyebkent az elso hegyi tiizerdandâr 
Iredeinel meg most is hasznâlatban 
In. Legfobb hâtrânvai: a modern 16- 
Igek fokelleke. a visszasiklo cso s a 
l'egtâvcso hiânvzanak, ami egyreszt 
kvors tiizelest. masreszt a kozvetett 
Invitâst neheziti meg; ez a hâtrânv a

pedig 
gvors 

âlla- 
azon-



Enver bnsa hibIMya.
Mielott a hadiigyminiszter a kamara 

ele terjesztette a 115 millio koronâs 
rendkiviili hadi hitelre vonatkozo tor- 
venyjavaslatot, elobb a nemzethez in- 
tezett egv kiâltvânyt, amelyben a mult 
sorscsapâsait, az osman birodalom 
lassu pusztulâsât leirva. râmutat a had- 
sereg fejlesztesenek sziiksegessegere.

A kiâltvânv elenk szinekkel ecseteli a 
mult evi Balkân-hâboru borzalmait, 
amelyekben az asszonyok es gvermekek 
ezrei pusztultak el, felsorolia a szent 
sirokat, amelyeket az elleafel lâbbal ta- 
posott, az osman birodalom testebol ki- 
hasitctt reszeket, amelv veres seb- 
helyek meg most is sajognak.

Az elmult ev borzalmain 35 evvel ez- 
elott az osok is âtestek, szinten tanui 
voltak az osman birodalom veresegei- 
nek.

Mig a nagy, hodito Soliman sultan 
alatt, a tdrok hatâr nehânv honapi me- 
netre volt a fdvarostol, addig most 
Konstantinapolyba hallatszott az ellen- 
seges âgyuk dorgese. Mig az osok lo- 
vai a Kozep-Duna vizebol ittak, most 
az ellenseg a Maritza es Vardar vize
bol itatja lovait.

Evszâzados hibâk es sorscsapâsok 
kovetkezmenyei ezek. amelyeket orvo- 
solni a .ielen kormânv elso kotelessege- 
nek tartja.

Fohibânak tartja a hadvezetoseg, 
bogy elmulasztottâk az ifjusâg hârci 
kikepzeset.

Ha a j elen legi hadsereg es tisztikar 
nem felelt meg a modern kor hadvise- 
lesenek, ennek az okai azok, akik el
mulasztottâk a jelen nemzedek katonai 
kikeozeset.

Osman sultân vitezei, akik egv 100 
millios nemzetet alapitottak, nem a kâ- 
vehâzakban es egyeb mulatohelveken 
toltdttek el ifjusâgukat, hanem 7 eves 
koruktol a fegyverforgatâst. lovaglâst, 
nyilazâst tanultâk.

Az ifju nemzedek. a mai kor tudo- 
mânyât feldolgozva s megemesztve, 
ne csak fejjel, de testtel is iparkodjon a 
hazânak szolgâlni. Celszerii tornâk, 
sport-versenvek es katonai gvakorla- 
tok megtartâsâval igyekezzen testet a 
katonai es hadi fâradalmak elviselese- 
hez elokesziteni es edzeni.

Az europai hatalmak mintâjâra a szul- 
tân elrendelte a katonai elokeszito tan- 
folyamok felâllitâsât. Minden kdzep- 
iskola koteles egv ilyen tanfolvamot 
felâllitani s az ifjusâg testi neveleset 
fokozni. A hadiigyi kormânv ingyen 
fegvvereket es toltenveket bocsât ren- 
'delkezesre, hogv a celloveszet is meg
felelo mertekben gyakoroltassek.

Az ifjusâg az iskolân kiviil, a nemet 
mintâra szervezett gyermek-csapatokba 
osztatik be.

A kormânv az ilyen sikeresen meg- 
alakitott ifjusâgi csapatoknak kiilon 
fegvvereket, toltenvt, sot kikepzo tisz- 
teket fog rendelkezesre bocsâtani.

kodo csapatok es azok vezetdi szâ- 
mâra.

A hadiigyminiszter eziist es nikkel 
emlek-ermekkel akarja jutalmazni. il- 
letve kitiintetni azokat. kik kivâlo ered- 
Jmenveket tudnak felmutatni az ifjusâg 
katonai nevelesenek teren.

Mintha csak Scharnhorst s a porosz 
ifjusâg katonai ujjâsziileteset lâtnok 
magunk elott, amint a gyiilolt Napoleon- 
iga letoresere kesziilnek. ugv dolgozik 
most az ifju-tdrok nemzedek az ev
szâzados mulasztâsok es vesztesegek 
kipotlâsân s talan a gviildlet boszu- 
lângja is emeszti ezen tiizet. amelv a 
mint lâtszik ez egyszer nem lesz szalma 
lâng.

A kamara, a hadiigyminiszter kiâlt- 
vânya s a kamara elott tartott rovid be- 
szede utân. a 115 millios rendkiviili hadi 
hitelt, vita nelkiil fogadta el.

F—y.
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Lapunk az ăllamvasutak 
pâlyaudvarain es minden 
nagyobb dohănytozsdeben 
kaphato. — Mutatvâny- 
szămot kivânatra minden- 
kinek szivesen kuldiink.

A kormânv penzbeli jutalmakat is he- 
lyez kilâtâsba, a legsikeresebben mii-

fADIHOMĂCIAFI®/^
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Vâltozâsok a becsi japân nagykovetsegen.
Japan uj becsi nagykovete, Aimaro Sato, 

julius vegen foglalja el âllâsăt. A japâni 
diplomata jelenleg rangban legidosebb Ja
pan kovetei kozott.

Igen nagytudăsu, elokelo kepzettsegii 
politikus, aki az europai viszonyokat kiilo- 
nosen ismerheti, hiszen alig van europai fo- 
vâros, ahol hosszabb vagy rovidebb ideig ne 
tenykedett volna. Jelenleg het ev 6 ta kepvi- 
seli hazâjât Hâgâban, ahol kiilonosen nagy 
tevekenyseget fejtett ki a bekekonferenciâk 
koriil. Aimaro Sato annakidejen Japan 
egyik megbizottja volt a portsmouthi tăr- 
gyalâsokon, ahol Oroszorszăg delegâtusai- 
val szemben eredmenyes munkăt vegzett.

Genshiro Nishi kovetsegi tanâcsos, aki 
a japân nagykovetseg iigyeit jelenleg vezeti, 
eltâvozik helyerol. A Becsben âltalânos be- 
csiilesben âllo rokonszenves diplomata tă- 
vozăsât oszinten sajnăljăk a diplomâcia 
koreben.

A katonai birosăgok târgyalo termei.
Az uj katonai es honved biinteto- 

perrendtartâs a nvilvânossâgot a had- 
biroi târgyalâsok elteto elemeve teszi 
es igv megfelelo târgvalo-termekrol 
kellett gondoskodni. A budapesti cs. es 
kir. dandâr- es hadosztâiy-birosâg a 
Margit-koruton. a regi helvorsegi biro- 
sâg epiileteben talâlt elhelvezest a 
legmodernebb beosztâsban. Kiilon târ
gvalo-terme van ugv a dandâr-, mint 
a hadosztâly-birosâgnak. Minden târ- 
gvalo-terem mellett kiilon szoba az 
iigvesz, a vedci. a tanuk, a vădlott es a 
birosâg tagjai reszere. Kiilonosen szep 
es egv eskiidtszeki teremnek is beillik. 
a hadosztâiy-birosâg târgvalo-terme.

Mâr kissd sziikebb es kedvezotlenebb 
a budapesti honved dandâr- es had
osztâiy-birosâg elhelvezese. A KontB 
utcâban, a regi honved foghâz epiiletej 
ben van a honved hadosztâlv- es a veld 
szemben levo epiiletben a honved danJ 
dâr-birosâg. Es dacâra az elkiiloniteti 
elhelyezesnek, nincsen mindenik birosâgJ 
nak kiilon târgvalo-terme, hanem a honJ 
ved dandâr-birosâgnak târgvalâsaikoJ 
mindenkor ât kell menni a honved-l 
hadosztâlv-birosâg târgvalo-termebel 
amelv terem egvebkent szep es a cell 
nak igen joi megfelelo.

A legfobb honved tdrvenvszek Bul 
dân. a Tâbor-utcâban, egv magânhâzl 
ban nvert elhelvezest. Ez a helvviszol 
nvok szerint modern berendezesii leszl 
de mindenesetre kâr az. hogv a vârol 
belso reszeitol es szerveitdl messzirl 
esik.
Elsd felfolyamodăs a legfelsobb honvel 

tdrvenyszeken.
A legelso felfolvamodâs a napokbai 

erkezett a legfelsobb honved torvenvl 
szekhez. A felfolvamodâst vizsgâla] 
fogsâg elrendelese miatt adta be egvil 
honved vâdlott es annak feloldâsât kerl 
te. Dbntes meg eddig nem tortent.

Az elsd târgyalâsok.
A becsi hadosztâly es dandârbirosâgol 

elott f. ho 24-en lesznek az elso târgyal® 
sok. A hadosztâlybirosâg elso târgyalâss® 
Kunz Jaroszlăv alezredes-hadbiro lesz 
târgyalâsvezeto es a vedoi tisztet RosenleB 
Viktor dr. iigyved tdlti be. Ugyanezen a nfl 
pon tartjâk a dandârbirosăg elso târgyalâs® 
is, amelyen Wilhelm szâzados-hadbiro lei 
a târgyalâs vezetoje es Statimirovics Milal 
lovag dr. iigyved lâtja el a vedelmet.
Târgyalâsok a budapesti cs. es kir. katfl 

nai birosâgok elott.
A budapesti cs. es kir. dandâr- el 

hadosztâiy-birosâg egvelore nem kezl 
meg a târgvalâsok rendjet, hanem bl 
vâria. mig 3 v?,fv 4 biiniigy osszegvl 
es akkor kezdi meg a târgvalâsok kl 
tiizeset.



il nagihatfllmah lengtri legi flattăjănah osszeliasonlităsa.
A nagyhatalmak az utdbbi idâben tengergszeti călokra szolgâlb 16gi flottâjukat 

mindinkăbb fejlesztik. Az alâbbi tâblâzat erre 6s ăltalăban a tengeri haderokre 
vonatkozo năhâny drdekes adatot tartalmaz:
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A hadmiiveleti flotta hajoinak szâma 602 356 440 255
______ 1

209 117

Osszdeplacement 1000 tonnâkban kifejezve 2.455 1.203 779 , 486 251

Harcârtâk1 2.289 1.214 746 I 530 ! 482 249

Harcârtâk Ausztria-Magyarorszăg flottâjâehoz 
viszonyitva 9.2 4.9 3.0

______
2.1 1.9 1.0

Kormănyozhato leghajdk a flotta celjaira:

Tânyleg rendelkezâsre âll i 2 2

57

— 33
. ■

—

Ezek dssziirtartalma 1000 kobmâterekben 17 _ 27 -

Tervezelt lâghajok szâma ? 1 10 7 7 —

Ezek ossziirtartalma 1000 kobmeterekben ? 220 140 — 84—
140 —

Hydro-aeroplănok- a flotta celjaira:

Tânyleg rendelkezâsre âll 75 26 26 24 30 11

Tervezett beszerzes 25 50 ? ? 60 ? —

Afejlesztesre (leghajdk 6s repiildgâpek) forditando 
osszeg millio koronâkban 32.0 16.8 26.4 3.0

1 .
11.0 —

Fenti osszeg feloszlik mely âvekre 1913 -
1915

1914-
1918

1913-
1916

1913— 
1914 1913 —

Lovesziinnep Ujverbăszon.

Az ujvenbâszâ fogimnâziuim katonai 16- 
vesztanfolyama elso kikepzesi evet folyo 
evi junius ho 15-en zârta le unnepelyes 16- 
voverseny kereteiben.

A tanfolyam 1913. evi szeptember ho 
kozepetol 1914. evi junius ho kozepeiiig tair- 
tott, mely idoben hetenkeint egysaer: 
szombaton d elii târî 3—5 orâiig foilyt a ki- 
kepzes Billiczky Lajos fohadnagy kikepze- 
si tervezete szerint, Dala Geza fohadnagy 
vezetesevel.

Megjegyzes :
1 A harcârteket a kovetkezo kulcs szerint szâmitottuk: 

tonna deplacement
» »
« n
n n
n n
r> n

A tanfolyam eredmenyeirol beszâmolb 
versenyt Dala Gezia fohadnagy iigyesen 
osszeâlltott programmia vâltoziatossâ es 
erdekesse tette. Az ifjak nem csupiân a 
fegyver kezeleseben mutattak elismeresre 
melto jârtassâgot, hanem katonâs fellepe- 
siikkel is a kozonseg elismereset vivtâk ki.

A verseny eredmenye a kovetkezo:
I. Lowenberger Jafcaib VI. oszt. tanu

lo, II. Kozrna Dezso VI. oszt. tanuil‘6, 111. 
Dietrich Jakaib VI. oszt. tanulo, IV. KIo- 
busitzky Gusztâv VI. oszt. tanulo, V. Grun- 
dik Vladimir VI. oszt. tanulo, VI. Bene- 
dek Andor VII. oszt. tanulo, VII. 
Schmidt Fiilop Vil. oszt. tanulo, VIII. Ba- 
ranyi Kâroly VII. oszt. tanulo.

A verseny befejeztevell Szekely Sândor 
fogimnâziumi igazgato Delkes beszedet 
mfâzett az ifjusâghoz a nemeș sport âpo- 
lâsâra buziditva oket. Egyben pedig Data 
Geza fohadnagynak eredmienyes miiko- 
deseert hâlâs koszonetet mondott.

Az iinniepellyen az ujvideki honvedtisz- 
tîkar îs teljes szâmban megjetent Danzin- 
ger Kâroly ornagy vezetesevel, afci l>el- 
kesito szavak kisereteben osztotta kii a 
dîjakat.

Dijakat adomanyoztak: A /honvedlelmi 
Miniszter, 6/3. honv. zâszMaJj tisztiikara, 
a gimnâzium tanâri kara, Engisch Friigyes, 
Klein Mihâly, Rotfuchs Jakab, Csia Kâ
roly, Kiss Gyula, Horovitz T., kiknek a 
fogimnâzium ifjusâga kiiton is hâlâs ko
szonetet nyilvânitotta. —M-t.—
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Csatahajâknâl
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Nagy kaliberii csatahajoknâl
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2 A nagyhatalmaknâl a hydro-aeroplănoknak szămos tipusa

csoportra oszthatbk:
ă) Az egyik csoportban vannak azok a gepek, melyek

b) A mâsik csoportba tartoznak az ugynevezett repiilo csonakok, melyeknâl a kâsziilek 
torzse csonakalakuan van kikâpezve.

Utâbbiak mind nagyobb târt hoditanak, mert alkalmasabbak a vizrol valo felszăllăsra.
Nâmelyik typus kerekekkel is el van lătva, hogy sziiksdg esetân szărazfoldon is leszâllhasson.

Iladihajdk leszerelese.
Haditengereszetunk hârom hajojât, a 

„Zenta‘‘-t, a ,,Babenberg“-et es ,,Monarch“- 
ot legkozelebb leszerelik. A hârom hajot 
szolgâlaton kiviil helyezik.

Az angol flotta probamozgositâsa.
Az angol flotta osszies az angol vizeken 

tartozkodo es operativ cetokra alkalmas 
hajoival prâbamozgositâst hajt vegre a 
brit haditengeresziet vezietosege. A proba- 
mozgositâsnak semmiifele poiliitikai hâttere 
nincsen es tisztân tengereszieti cetokat

szolgăl. Ez. a probamozgositâs azert îs 
kiilonosen erdekes, mert ezâltal olyan 
szâma a hadihaioknak lesz egyszerre 

' szolgâlatban, amelyhez foghatot eddig egy 
âlilam sem produkâllt. A prâbamozgdsitâs 
reszleteit es eredmenyeit nagy erdeklo- 
dessel vârjâk nemcsak Nagy-Britanila, 
de az egesz vilâg tengereszkoreiben.

Haditengereszeti repiilo ăllomăs Ajaccioban.
Pârisbol irjâk: A tengereszetiigyi minisz- 

terium elhatârozta, hogy Corsica-szigeten, 
Ajaccioban, Napoleon sziilohelyen hadi
tengereszeti repulo-âllomâst letesit.

A franciăk 1812-ben 600.000 fdvel vo- 
nultak be Oroszorszăgba es 450.000 em- 
bert veszitettek a fâradalmak es a be- 
tegsegek reven. Az oroszoknak 300.000 
fobol ălld hadseregebol ugyanehkor 
csak 80.000 ember maradt meg. Vede- 
kezziirtk a hăboru borzalmai ellen es 
tâmogassuk a Vordskereszt-egyletet.



Visszatekintes a concours-ohra.
(Folytatâs)

Multkori cikkunkben kifejtettiik, hogy az 
olaszok ma is az o regi olaszos modorukban 
ugratnak azzal a kiilonbseggel, hogy a lo- 
vaglâsban tokeletesedtek.

A mi gyakorlati szabălyzatunk uj pot- 
leka szerint ugrăsnăl a lovas maradjon iilve, 
felsocombja es terde erosen zârkoz- 
va s az also comb a 16 mellett marad
jon. Az elugrăsnâl a felso test a 16 mozgâsât 
joi kovesse, a foldreereskor azonban ak- 
kent tartson ki, hogy ne essek eldre.

A szabâlyzat itt arra helyezi a sulyt, hogy 
a lovas ne essek elore, ahelyett, hogy ne es
sek hâtra, s ez a felso test hâtravetelet fog- 
ja eredmenyezni, ami eddig is legnagyobb 
hibânk volt.

Az olasz ugratâsi mod elonye, hogy el
ugrăsnâl szârat engedve, a 16 fejet es nya- 
kăt, melyekkel a 16 a magasugrâsoknâl len_ 
diiletet vesz, szabadon engedi, tovâbbâ ez
âltal es a kengyelbeâllâs âltal testsulyât a 
16 gerincenek egyetlen fix pontja, a nyak fo
ie âthelyezve, a 16 hâtât s ezâltal hătuljât 
felszabaditja.

Foldreereskor a lovas es a 16 hibâit, me- 
lyeket az ugratâsnâl elkovetnek, a minimumra 
csokkenti ezâltal, hogy a lovas esesi ereje 
megtorik es nem esik râ a 16 hâtâra.

A mi szabălyzatunk csak az elugrâsra 
vonatkozolag fogadta el az olasz ugratâsi 
rendszert. — Foldreereskor, ugy lâtszik, 
meg mindig a 16 hătăra meroieges iilest ki_ 
van. Szoval meg mindig felrendszabâly!

Tehăt meg most sem vettiik at mindenben 
az olaszok rendszeret, meg mindig az egye- 
ni kiserletezes teren mozgunk, mikor măr 
az egesz vilâg elfogadta az olasz ugratâsi 
rendszert, mely 20 eves multra es sikerre 
hivatkozhat.

Elvegre szep dolog az onerzet, lovas em- 
bernel okvetlen sziikseges is, de az ilyen 
onerzet azt az operette-mondăst juttatja 
esziinkbe: ,,Ha magamhoz meltoval akarm&k 
tărsalogni, akkor egyediil tărsalognek". — 
Mâr tel j esen idejutottunk az ugratâs teren, 
most mâr biiszken elmondhatjuk, hogy eb- 
ben a tekintetben tenyleg egyediil âllunk.

Minden kiilfoldi âllam kiildbtt az ola- 
szokhoz, franciâkhoz tiszteket az ugratâs ta- 
nulmânyozâsâra, csak mi nem. — Nines râ 
sziikseg. A mi lovassâgunk mindig a legjobb 
volt, most is a legjobb es mi nem hagyjuk 
a mi szep osztrâk iilesiinket es stilusunkat 
elrontani.

Legujabban azonban mâr oriâsi haladăs 
tapasztalhato. — Most minden kiilfoldi kon- 
kurrenciăra kikiildik egyik legkivâlobb is- 
kolalovasunkat az ugratâs tanulmânyozâsa 
celjâbol. Ez azutân minden egyes alkalom- 
mal biiszken konstatălja, hogy a lovaglâs- 
ban utolerhetetlenek vagyunk; az ugratâs 
ellenben, az nem lovaglâs, az nem pozitiv 
miiveszet, az csak a veletlen jâteka; ami 

mâr feltetleniil nagy elismeres az ugrato 
sport haladâsâra egy olyan iskolalovas re- 
szerol, aki eleteben minden vadăszaton biz- 
tosan felbukott.

Volna erre ugy uj, bâr meresz inditvâ- 
nyunk. — Nem lehetne vajjon egyszer ki- 
serletkepen egy ugrato szakembert kikiilde- 
ni az ugratâs tanulmânyozâsăra, ki a jovo- 
ben hivatva lenne annak tanitâsâra is)?

Vajjon nem volna-e celszerii a Milităr- 
Reitlehrer-Institutban egy ugrato osztâlyt 
felâllitani egy dijugratâsokban mâr bevâlt 
tiszt vezetese alattj? Hogy x y lovaglo tanârt, 
ki edaig mint kivâlo iskolalovas tiint ki, 
egy szep napon kinevezik a monarkia leg
jobb ugratojânak, elvegre nâlunk nem szo- 
katlan dolog es mi, mint jo katonâk 
es hivok alâzattal meghajlunk ilyen olym- 
pusi kinyilatkoztatâsok elott, de a fe- 
gyelmetlen kiilfoldiek nem. Es elviszik 
a dijakat a korifeus elol. Ugy lât- 
szik a kiilfoldiek nem ismerik azt a mon- 
dâst: „Akinek az Isten hivatalt ad, annak 
eszt is âd".

Nem minden jo iskolalovas jo ugrato is 
egyuttal, sot ez a legnagyobb ritkasâg.

A mai modern vilâg a specialistâke. 
Ha ezt az elvet kovetnok, akkor nem hal- 
lanânk olyan nyilatkozatokat, hogy egy ugro 
lonak nem kell vâgtamunkât adni. Akkor 
ele jet vennenk annak az ăllapotnak, hogy 
mig a dijlovaglâsban a legideâlisabb rend- 
szeresseg uralkodik, egy-egy iskola-lovat 
tobb evi rendszeres munkâval lovagolunk be, 
addig az ugratăsban kiserletezest, rendszer- 
telen eroszakoskodâst es rapszodikus kap- 
kodâst lâtunk. Pedig a belovaglăsnâl elkove- 
tett hibâk konyebben kijavithatok, az ugra_ 
tâsbeli hibâk azonban sokkal nehezebben, 
talân soha.

Eppen ezert, ha a Reitlehrer-Institut- 
nak a wieni concours-on valo szerepleset 
hibâztatnunk kell, az foleg azert tortenik, 
mert kesziiletleniil vett reszt a merkozesen, 
s ahelyett, hogy az ugratâs teren valami 
rendszeres szep munkăt lâttunk volna, be- 
lovagolt, nyugodtan kezben levo lovakon 
valo ugratâst, a Reitlehrer-Institut szinvo. 
nalâhoz meltatlan kesziiletlen fiatalos he- 
veskedest lâttunk.

Ha eredmenyt nem, legalâbb rendszert 
szerettiink volna lâtni a Reitlehrer-Institut- 
tol.

El kell ismerniink, hogy a Reitlehrer- 
Institut a lovaglăsnak valosâgos akade. 
miâja. Josipovich ornagy iskola-osztâlya a 
finom lovaglâsi miiveszet non plus ultrâja. 
Kivănatos volna azonban, hogy a monar
kia ezen vezeto intezeteben ne csak a lovag
lăsnak, hanem az ugratâsnak is legyen egy 
Josipovich-a. Akkor nem fordulnânak elo 
eroszakos beugratâsok, ebbol szârmazo cso_ 
konyossegek, tomeges bukâsok stb.

A mi ugratăsunk jellege a „Schneid", a 
modern ugratâse az alapossăg. Ha mi meg 
akarunk tanulni ugratni, nekiink is az ala- 
possâgot kell jelszavunkul vâlasztani.

A „Schneid"-nek van helye versenyen, va- 
dâszaton, hâboruban, de dijugratâson csak 
az alapossâggal egyetemben. „Schneid" ala- 
pos beugratâs nelkiil egy concours-on egy_ 
szeriien nevetseges. Olyan, mint mikor vala- 
ki egy vivoversenyen nagyokat ut, mereszen, 
de iigyetleniil tâmad.

A concours nem verseny, a concours nem 

vadâszat, — a concours csak concours. On- 
cel.

De hăt akkor mire valo? — Ugyanarra 
mint a dijlovaglâs es az iskola-osztâly. Mind 
oncel. Mert azt hiszem, azt senki sem akarja 
âllitani, hogy az iskola-osztâly lovai vagy a 
dijlovaglâsos lovak a vilâg legjobb hasznâ. 
lati lovai, vagy hogy a dijugrato lovak egy
uttal a legjobb vadâsz-lovak is.

De hât akkor mire valo mindez, ha semmi 
gyakorlati celt nem szolgâlnak?

Erre vonatkozolag azt kerdezziik, hogy 
mindig a legjobb cellovo egyuttal a legjobb 
vadâsz is1? Mâsreszt lehet-e jo vadâsz, aki 
celt nem talâl? Lehet-e jo katonalo, amely 
nines belovagolva? Lehet-e jo vadâszlo. 
amely nem tud ugraniț?

A lovaglo merkozesek tulajdonkeppeni 
celja a neveles es a tanitâs. Haladâs minden 
teren csak nyilvânos verseny âltal erhe- 
to el.

Ezek elorebocsâtâsa utân hasonlitsuk osz- 
sze nâlunk es az olaszoknâl azon tenyleges 
âllapotokat, melyek a merkozes eredmenye- 
re donto jelentosegiiek voltak.

Nâlunk a Reitl.-Inst.-ot kiveve, mely saj- 
nos, testiiletileg vett reszt a merkozesen, 
csak egyesek vettek reszt sajât vagy kincs- 
târi, de mindket esetben sajât maguk âltal 
elokeszitett es beugratott lovakon. — Hang- 
sulyozni ohajtjuk, hogy az olaszok nemesak 
az ugratăsban, hanem a lovak beugratâsâban 
is mesterek, tehât ezen tekintetben foleg 
hâtrânyban voltunk az olaszokkal szemben, 
akik evtizedekre visszameno tapasztalatok- 
kal rendelkeznek, mig mi ebben meg teny
leg csak kiserleteziink.

Hogy a lovak beugratâsa a fodolog az 
ugratâsnâl, azt nehâny kiilfoldi resztvevo 
szereplese mutatja, kik eppen nem lovagol- 
tak alaposan, sot amugy kurucos-magya- 
rosan, joi hâtravett felso testtel; ennek da- 
câra lovaik igen joi ugrottak.

Nekiink azonban lovaink beugratâsâra 
nem volt meg az alkalom. A legtobb âllo- 
mâson nines ugratokert, vagy legalâbb is 
nem olyan, hogy azon egy nemzetkozi mer- 
kozesre elo lehessen kesziilni. — Becsben 
magâban is tavaly meg csak a Reitl.-Inst. 
ugrato-kertje âllott rendelkezesre, melyet 
azonban gondosan elzârtak idegenek elol.

Budapesten ma sines ugrato-kert, ahol 
evkozben ugratni lehessen,

Aki jelenleg Budapesten ugratni akar, an
nak csak a gyakorloterek 80 cm. magas 
akadâlyai âllnak rendelkezeserei

Mâr pedig addig, mig megfelelden beren- 
dezett ugrato-kertek rendelkezesre nem âll
nak, modern ertelemben vett ugratâsrol szo 
sem lehet.

A modern ugratâs karakterisztikuma a 
surolâs nelkiili „tiszta" ugratâs. Erre a lovat 
râszoktatni csak âllando fegyelmezes es ed- 
zes âltal lehetseges. Erre egy âllandoan 
hasznâlhato, jokarban levo ugrato-kertre 
van sziikseg, az ugratâshoz erto sziikseges 
szemelyzettel. (2—3 ember.)

Kiilonosen sziikseges ez a fovârosokban, 
ahol a nagy tăvolsăgokra valo tekintettel 
az akadâlyok es szemelyzet kiszâllitâsa alig 
lehetseges.

Mostanâban minden ezred kapott 500 
koronât ugrato-kertek epitesere. Ez az osz- 
szeg oly csekely, hogy ebbol aiig lehet va- 
lamit csinâlni, kiilonosen mikor a tovâbbi 
fentartăsrol nem gondoskodnak.



Nezziik most az olasz viszonyokat. Az ! 
olaszok âllami segelyen a legjobb — tobb- j 
nyire irlandi _  lovakat osszeszedik s azt
beugratva, akklimatizâlva, a legjobb lova- 
saiknak osztjâk be. Mikor elhatâroztâk a 
wieni merkozesen valo reszveteliiket, a ki- j 
szemelt lovakat es lovasokat egy fel evvel 
elobb a pineroloi lovaglo iskolâban egyesi- ’ 
tettek es beugrattak, minden lovast a neki i 
iegjobban megfelelo 4—5 (osszesen 39) lo
vai lovasitva,

Nâlunk jo lovon esetleg gyenge lovas lilt, 
jo lovas rossz lovon iovagolva teljesen 
egyenrangu ellenfelek kozt is az olaszok ja- 
vâra billentette volna az egyensulyt.

Egy magânember, ha meg oly vagyonos 
is, egy âilammal nem konkurrâlhat.

Mielott a wieni merkozes eredmenyet 
osszegeznenk, meg egy pâr aktuâlis es ugra- 
tâssal szorosan osszefiiggo kerdest ohajta- 
nânk megbeszelni. — Ezek a 16, az (item es 
a kengyelcsatolâs.

(Folyt. kov.). Dr. Artagnan.

Sport-aktuâlitâsok.
A „Tiszti lovasegylet" âltal a f. evben 

rendezendo versenyek celjaira a honvedel-1 
mi miniszter 1200 koronât adomânyozott.

*
Kottingbrunnban ma, 19-en kezdodnek a 

loversenyek es folytatodnak 21., 23., 25., 26., 
28. es 30-an.

* .
A siofoki versenyek nagyon szepen sike- 

riiltek. Nagy mezonyoket lâttunk, az ido 
kedvezo volt es a tribiinokon elegâns ko- 
zonseg nezte vegig a futtatâst. Az elso nap 
attrâkciojât, a senior-versenyt, melyben csak 
40 evnel idosebb lovasok vehetnek reszt, 
Kendeffy Gâbor nyerte meg. Kendeffy an- 
nakidejen mint urlovas, professzionistâk 
kozott Iovagolva, eloszor nyerte meg a râ- 
kosi gâtversenyt. Az utobbi 10 evben egy- 
âltalân nem versenyzett.

#
A siofoki nagy gâtversenyt Jankovich 

Besân Gyula Tenyeres nevii s. m.-je nyerte 
meg 8 târsa ellen.

♦
Rotschild bârâ 3 eves menje, Sardanapale 

2 het alatt megnyerte a francia. derbyt, a 
Grand Prix-t es a Prix du President de la 
Republique-t. E rovid ido alatt 600,000 
franknâl tbbbet nyert szerencses gazdâja 
szâmâra.

Prosperâlion, terjeszkediek, legven 
nagv es hatalmas a Voroskereszt es 
tartsuk min'dnvajan szem elott azt az 
igaz mondast a Vordskeresztre nezve, 
rnely igv iiangzik: In hoc signo vinces!, 
ebben a ielben gyozni fcgsz!

Hissziik, remel.iiik. bogv a Voroske- 
reszt egvlet utjân az egesz târsada- 
lom reszt fog vennj a mento, sot mond- 
hatnânk honmeneto munkaban.

Hissziik ezt azert, mert csak egvesiilt 
erdvel lesziink kepesek a viharos jovo- 
nek ellentallni.

(Bard HAZAI SAMU).

A hatârszeli vadăszcsapatok folszerelese.
() Felsege jovâhagyta a hatârszeli va- 

daszcsapiatok folszerelesere vonatkozo uj 
szaballyokat. A foîszerelesi hatârozvânyok 
a kdvetkezok:

Altalanos ismertetd jelek:
Kabat, zubbony, kopeny, terdnadrâg 

csukasziirke sz-fajben. Szege'l/yszim takar- 
miânyzold. A gomb sârga es sima. Va- 
daszjelveny a kabatgalleron es a zubbony- 
hajtdkân. Tolldisz a sapkân.
A tisztek ruhdzata, fegyverzete es fol

szerelese'.
Vadâszkalap, fekete sapka. A kalap es 

sapka eziistdzdtt pakfongbol kesziilit ket- 
feiii sassal. A sapkân toMdisa is van. Ra
bat,- zubbony, nyâri zubbony, kopeny es 
korgaller csukasziirke, a nadrâg 'kiekszur- 
ke takarmânyzdld szegellyel; miindket 
oldalon 3—3 cm. szeles, szegelyszinii sno- 
vet nadrâgsâvval van ellâtva es diszol- 
tozetben (lohâton lovaglonadrâggâ ât- 
ailkitva) foltetileniil viselendo. A terdnad
râg csukasziirke. A nem lovasitott tisztek 
menetoltozetben foltetleniii viselni tar- 
toznialk. A lovaglonadrâg. csukasziirke es 
lovasitottak menetoltozetben viselni kote- 
lesek. Lâbsziârvedok a nadlrâgszovet, 
esetlleg nyâri pantallo szovetebdl kesziilt- 
nek es gyalog kivonulok diszalkalmak ki- 
veteievel hordijâk. A ruhâzathoz tartonnak 
meg: Nyâri nadrâg, nyakszegeiy, nya-k- 
kendo, csizmâcska (fiizos cipo).

Ha d'isz vagy menetoltozet nincsen elo- 
irva, akkor szolgâlatban es szolgâlaton 
kiviil meg van engedve a kovetikezd ru- 
hâzati cikkek hasznaliata:

a) Leyon: Mindenfe-le lovaglonadrâg, 
vagy liovaglasra âtalakitotit pantallo.

b) Gyalog: Mindenfelie a fblszerelesbien 
ellofordiillâ nadrâg, iovasitottaknâl toVaglo- 
nadrâg is, ha az etikettet nem serti, csizy 
mâval, vagy borkamâsnival es fiizos ci- 
poveli.

Lovasiitottak diszoltdzetben lohâton fol- 
tetl-eniil csizmat es dragonyossarkantyut 
hordiainak. Borkamâsnik a menetoltozet/- 
hez va-nnak eloirva lovasitottak es nem 
lovasitottak szâmâra egyarânt.

Tovâbbi folszerlesi cikkek: Feher es 
sziirke keztyiik, gyalogsâgi tisztiikard, is- 
metlopisztoly ldszerrel, pisztolytâska, 
messzelâto, bordv, tâbori ov, kardbojt, 
kardkoto, kopenyszdij, igazolvânylaptok, 
zsâkocska elelmiszer szâmârai, terkep- 
tâska.

Lofdls-zereies: Magyar nyereg; a -tipust 
egyeni-lieg lehet kivâlasztami.
A legenyseg ruhdzata. fegyverzete es 

folszerelese.
Vadlâs'zikalap, kalapkiirt kettos sassal 

eziistoz'ditt pakfongbol, itolkli|szi, ■terdnad
râg, zubony lehaitdsgalerral, mint a nyâri 
zubbonynâl, nyâri zubbony, kapuciâs 
gailler (a os. kir. Landwehit-hegyicsapa- 
tokniâl ■rend'szieresitettel -egyezo formâban 

es csukasziirke szinfben). Felcsizma. A 
ruhâzat tovabii resze es a fegyverzet 
ugyanaz, ami a vadâszcsapaitoke. Ha a 
helyi viszonyo'k ez-t sziiksegesse t-eszilk, 
hegymaszo cipd'kkel is folszerelik a csa- 
pat-ot.

A tolldisz.
A tolldisz barnafekete es feher tollbol 

âll, utâbbS tiszlteknek es tisztjelb'ltekn-ek 
— es piheboi âll. Egy kb. 28 cm. h-ossziu 
drotra van erosiiltve. A drotnak alul rugo- 
ja van, amelynel fogva a baloldali sap- 
karesz-en egy posztohiivelylbe lehet ero- 
siteni. A tolldiszt szolgâlaitban foltetleniii 
viselni kell-. Szolgâlaton kiviil nem kote- 
lezo.

A hatârszeli vadâsz-jelveny.
A kabâtgalleron es a zubbonyparolin a 

tisztek, tisatjeloltek es a legenyseg egy 
sast viselnek. A jelveny a VIII. rangosz- 
tâlytol folfe'lle tisztehneik ezusttel, a IX. 
rangosztâlytol fblf-ele arannyal himzett. A 
jelveny alaitt szegelyposzt-o van, amely 
kb. 1 millimeternyire kiilâtszik a jeven-y 
alol. Tisztjieldltefcnek es a ltegenyseg- 
nek eziistdzdtt pakfongbol kesziil a jel
veny. Diszdltdzet kivetelevel meg van en
gedve tiszteknek is, hogy ercbol preselt 
jelvenyt viseljenek.

A vezerkari fdndk szabadsâga.
Conrad bârâ gyalogsâgi tâbornok, a ve- 

zerkar fonoke tobb heti szabadsâgra Ti- 
rolba utaz-ott.

A hadbiztosi tanfolyam.
A f. evi hadbiztosi tanfolyamra oktober- 

ben lesznek a fdlveteli vizsgâk. Azok, aki- 
ket a tanfolyamra behivnak, oktober ho 
5-en, 10 ora 30 perckor jelentkeznek a ka-
tonai gazdâszati szaktanfolyam parancs- 
noksâgânâl, a becsi Stift-kaszârnyâban.

Folveteli vizsgâra a kovetkezo tiszteket 
hivtâk be; A gyalogsâgtol; Dolezsâl Jaros- 
lâv 11., Lastovka Jozsef 15., Michalek Ven- 
cel 15., Schiller Erwin 19., Bohmer Peter 
29., Kekss Peter 32., Komner Kâroly 38., 
Svoboda Jaroslâv 45., Smucs Rudolf 53., 
Nikolics Ferenc 53., Verner Szaniszlo 55., 
Sperl Gyula 58., Polnisch Elemer 65., Bongs 
Rikard 76., Kilâr Adolf 80., Hartl Ferenc 
|84. ezredbeli fohadnagyokat es Darvas Ist- 
iVân 86. ezredbeli badnagyot. Tovâbbâ: Wis- 
■niowski Titus 13. tâb. vadâsz zâszloaljbeli 
jfohadnagyot, Sturm Ferenc 11. dragonyos 
ezr., Sander Antal 12. drag, e.beli hadna- 
igyokat, Piimpel Hermann 5. vartuzer zlj,- 
beli, Bartsch Emil 10. ârkâsz zlj.-beli fo
hadnagyokat, Hozâk Jânos fohadnagy- 
szâmtisztet, Dausch Erik kat. szâmtisztet, 
Eberl Gyorgy kat. elelmezesiigyi hivatal- 
iisztet.

Japan katonai kiildottseg Becsben.
F. ho 14-en japân katonai mrsszio er- 

kezett Becsbe. A tisztek tanudmanyuton 
yannaik Europâban es Szent-Petervârrol 
erkeztek Becsbe. Kotzumi es Fakaschine 
aliezredieseken kiviil meg 4 tisztbdl all a 
kiildottseg.

Az olasz vezerkar uj fonoke.
Az elhunyt Pollio tâbornok helyet az 

olasz vezerkar elen Cadorna tâbornok 
foglalta el. Cadlorna kinevezese nagy meg- 



nyugvâst e's oromet fcelt egesz Itâliâban,1 
mert mindenutt i'smerik rnemcsaik hâboru- 
■ban kiprobllt vvtezseget es eniergiâ'jât, de 
eros sziervezokepesseget is. Cadorna je
lenleg 64 eves es 48 eve szolgâl a hadse- 
regben. Utolso szolgâlati âllasa a 4. had- 
test parancsnoksâga volt. Az 1911-iki 
tripoliszi hadjâratban mint hadseregpa- 
rancsnok vett reszt. Mâr 1908-ban, Pollio 
kinevezese elott kombinacioba keriilt Ca- 
dorma neve a vezerkari fonoksegre, mig 
most valoban- elerte azt a poziciot, amely- 
ben a szigoru korhatâr miatt csak 4 evig 
miuikodhet. Az olasz tiszti korhatâr 68 ev 
es ettol meg a kivâlosâgok kedveert sem 
ternek el. Cadorna tâbornoknak igy csak 
rovid ideje van arra, hogy bevâltsa a hoz- 
zâ fuzott remenyeket.

Tschataldscha es Bulair megerositese.
A tdrok vezerkar elhatârozta, hogy a 

tschataldscha! es 1:i4:iiri enMiteseiket 
moderniiz'âlja. A tschataldischai vonal tâm- 
pontul szolgâ’llo modern erodoket kap es 
tdbb kozle'kedesi vonalat epitenelk, aime- 
lyegen a legenyseg es hadianyag szâllitâsa 
biztosithatd. — A munkâlatokait Posselt es 
Weber tâbornokok vezetik.

Botrânyos ăllapotok a francia hadseregben.
Az „Echo de Paris" irja, hogy a francia 

hadsereg szokevenyeinek szâma az utolso 
evben 80.000-re szaporodott, Ezt az âlla- 
potot nem lehet tovâbb tetleniil tiirni es 
ezert a pârisi lap eredeti eszmet ad a had- 
vezetosegnek. Azt inditvânyozza, hogy min- 
den katona, amikor belep a hadseregbe, 
kap j on egy legitimacies jegyet, amelyen 
fol legyen tiintetve a teljes szemely- 
leirâsa a Bertillon-rendszer szerint. Ezzel 
akarja az „Echo de Paris" elejet venni a 
katonai utlevelekkel valo szâmtalan csa- 
lâsnak es visszaelesnek.
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A HLDORSl GEKBOL

Tartalekos tisztek kirândulâsa 
Kirâlyhidâra.

A Vasvârmegyei Tartalekos Tiszti 
Egyesiiles a hadiigyiminiszterium engedel- 
mevel f. evi augusztus 4-en tanulmânyi 
kirândulâst rendez a kirâlyhidai cs. es kir. 
hadsereg lovoiskolâba. A kirândulâst a 
ilovoiskola vezetoje, Lehâr Antal cs. e’s 
kir. 83. gyalogezredbeli ornagy fogja ka- 
lauzolni. A kirândulâson a fegyver es gep- 
fegyverujitâsokat fogjăk megismerni a tar 
talekos tisztek, akiknek lovassâgi es gya- 
logsâgi teljes hadi felszerelessel ellâtott 
gepfegyverosztâlyt is vezetnek el:o. Ta- 
nuloloveszet, sportszferii loveszet es a 
fenysizoro osztag reszvetelevel tartott ej- 
jeli hareszerii loveszet egesziti ki a pro- 
grammot. A kirândulâs egy napig fog tar
tarii. Mindazok a tartalekos tisztek, kik a 
ikirânidulâson reszt akarnak venni, szând'e- 
kukat a szombathelyi hadkiegeszitd pa- 
ranesnoksagon, vagy az egyesiilet igaz- 
gatosâgânâl mielobb jelentsek be.

il cs. es kir. hadsereg rendeleti 
kozianyebol.

Kitiintetesek: De Vail Ferenc ornagynak 
legfelsobb megelegedes kifejezese, Mazuga- 
Fant Antal nyug. kat. foszamtisztnek disz- 
erem negyven evi hii szolgâlatokert.

Kinevezesek: Koruma Gyorgy ezredes a 
88. cs. kir. Landwehr-gyalogdandâr, Berkl- 
jan Marton ezredes a 14. hegyidandâr, Bu- 
diner Rajmund ezredes a 16. gy. e., Brenner 
Janos ezredes a 3. bosznia-hercegovinai gy. 
e. parancsnokâvâ, Prasnikâr Mâtyâs, Rothe- 
nari Albert, Szeparowicz Mihâiy, Fritsch 
Rikard, Prikkel Kâroly, Griinfeld Erno, Stei
ner Vilmos nyug. alezredesek nyug. c. ezre- 
desekke, Kottner Lăzâr nyug. ornagy nyug. 
c. alezredesse, Gussich Vince bâro, Merl 
Jozsef, Ldffler Kâroly, Hebling Rudolf, 
Heidmann Rikard nyug. szâz. nyug. c. or- 
nagyokkâ, Stenzel Benno nyug. fohadnagy 
nyug. c. szâzadossâ, Schallinger Jozsef tart, 
hadaprodjelolt tart, zâszlossâ, Giesl Adolf 
szâzados a felsdbb hadmernoki tanfolyam 
tanărăvâ, Scheicher Otto wieni âllatorvosi 
foiskolai ideigl. tanârseged ideigl. adjunk- 
tussâ.

Felmentesek: Hubl Jânos vezerornagy a 
14. hegyidandâr paranesnoka, Reindl Ede 
vezerornagy a cs. kir. innsbrucki honvedel- 
mi parancsnoksâgnâl, — ezen szolg. âllâsuk 
aloi.

Beosztăsok: Matzenau Kâroly szâzados a 
cs. kir. Landwehr-hez, Jeszenâk Jânos bâro 
nyug. szâzados a 2. egyenruhâzati raktâr- 
hoz.

Tartos vezenylesek: Doleschall Adolf or
nagy a csaszlaui kieg. parancsnoksâghoz, 
Flogel Jozsef ornagy a tarnopoli kieg. pa
rancsnoksâghoz, Wegeler Jozsef ornagy a 
budweisi, Schmidt Henrik ornagy a pilseni 
kieg. parancsnoksâghoz.

Âthelyezesek: Gunesch Oszkâr lovag or
nagy az 58. gy. e.-hez, Aichinger Jânos fo- 
hadnagy-szâmvivo a 4. egyenruhâzati rakțâr-* 
hoz, Seifert Mâtyâs hadnagy-szâmvivo a 12. 
tâb, vadâsz-zâszloaljhoz, Matauschek Fer
dinand tiizersegi szerjârulnok a grâci tiizer
segi anyagraktârhoz, Glas Robert tart. had_ 
aprod a 6. vârtiizer zâszloaljhoz, Schlott Re- 
zso szâzados elelmezesi tiszt a 6. gy. e.-hez, 
Ulrich Jozsef fohadnagy elelmef^si tiszt a 
37. gy. e.-hez, Pavlak Kelemen hadnagy 
elelmezesi tiszt a 4. tâb. âgyusezredhez, 
Krassnig Kâroly tiizersegi szergondnok a 
trienti tiizersegi anyagraktârhoz. Puchta Jo
zsef tiizersegi foszertisztviselo a St.-panta- 
leonei tiiz. fiokanyagraktârhoz, Lissy Ferenc 
tiizersegi szertisztviselo a josefstadti tiiz. 
anyagraktârhoz, Schiffner Lajos 85. gy. e, 
3. zlj. es Pecurariu Ambrus ugyanezen e.- 
beli szâzadosok kolcsonosen, Menestrina Jo
zsef dr. tart, zâszlos a 31. gy. e.-hez, Csâ- 
vâsi Miklos fohadnagy a m. kir. honvedseg 
âllomânyâba, Kolowrat-Krakovskyi-Lieb- 
steinsky Egon grof tart. zâszlos a cs. kir, 
Landwehr âllomânyâba, Baumgartner Fri- 
gyes vâr. ill. szab. fohadnagy, Zrogowski 
Boniszlâv vâr. ill. szab. hadnagy, Waschek 
Frigyes vâr. ill. szab. fohadnagy elelmezesi 
tiszt. a tenyleges âllomănyba.

Szabadsâgolâsok: Paradeiser Leo vasuti 
ezredbeli szâzados, Kless Viktor 26. gy. e„ 
beli fohadnagy vârakozâsi illetekkel, mind- 
ketto egy evre.

T artalekba helyezes: Viljan Mihâiy 70. gy. 
e.-beli fohadnagy.

Szolgălatonkiviili viszonyba helyezesek: 
Chaloupecky Vencel dr., Strauss Felix lovag, 
Kalle Antal, Geiger Lajos, Waiss Istvân 
tart. hadnagyok.

Nyugdijazăsok: De Vail Ferenc ornagy, 
Winkelmann Kâroly, Lulics-Ritter Jozsef, 
Mayer Lâszlo szâzadosok, Moravetz Kon
stantin, Nusser Vilmos hadnagyok.

Kilepesek a hadseregbdl: Mayer-Nesslep 
Erno, Pernâth Alfonz tart. hadnagyok.

A cs. es kir. vezerkar fonokenek rendele- 
tei: A vezerkari fonok megdicserte: Chris- 
tophori Kâroly, Purtocher Alfred vk. tb. 
alezredeseket, Pflug Ottokâr vk. tb. or- 
nagyot, Petâk Rikârd, Mitzka Kâroly tiizer- 
torzskari ornagyokat, Heinich Alfred, Herz- 
mann Ferenc hadmernoki torzsbeli ornagyo
kat, Konopik Kâroly tiizer-torzskari szâza- 
dost, Busch Egon hadmernoki torzsbeli szâ- 
zadost, Zausner Kâroly vk. bo. fohadnagyot 
âthelyezte a 66. gyal. dandârparanesnok- 
sâghoz.

9 cs. is kir. haditengeriszct rcndclcti 
kBzI0ny£bol.

Kitiintetes: Laniar Szaniszlo dr. sorhajo- 
orvosnak okirati dicseret.

Kinevezes: Salvesani Istvân fegyverseged 
2. oszt. tengeresz szolgâvă.

Szabadsâgolăs: Philipp Emil 1. oszt. ten- 
geresz-fohadbiztos egy evre, vâr. illetekkel.

Szolgâlatonkiviili viszonyba helyezes: 
Beyder-Malburg Jeno tengeresz-hadaprod.

Szolgâlati beosztăsok: A „Viribus uni- 
tis“-re: Herkner Kâroly korvettkapitâny, a 
kikotoi tengernagyi hivatalhoz, a flotta- 
szemelyzet kiegeszitesere: Helmreichen Fri
gyes korvettkapitâny, a „Tegethoff"-ra: 
Nedopil Antal fregatthadnagy, a „27"-re: 
Wachner Egon fregatthadnagy, idoleges ve- 
zenyles a leghajososztălyhoz (a fischamendi 
repiilo-iskolâba): Barich Jânos fregatthad
nagy, a „Kaiserin Elisabeth“-re: Macsek Fe
renc 1. oszt. gepiizemvezeto, a „Pelikân“-ra: 
Laube Guido 1. oszt. gepiizemvezeto, a 
„Mars"-ra: Bernetich-Tomasini Erno lovag, 
Pummer Gusztâv tengereszjeloltek, a „Bel- 
lona“-ra: Mertl Jakab 1. oszt. gepiizemve- 
zeto, a tengereszeti arzenâl folszerelesi igaz- 
gatosâgâhoz: Salvesani Istvân 2. oszt. ten- 
geresz-szolga.

9 m. kir. honvedseg rendeleti 
hiizldnjebill.

Legfelsobb elhatârozâs. O Felsege Feher 
Antal ny. âll. torzsâllatorvosnak a fotorzs- 
âllatorvosi cimet es jelleget adomânyozta.

Magyar kirâlyi honvedelmi miniszter ren- 
delete: Magasabb fokozatu havidij illetekben 
reszesittetnek: Morvay Bela es Juristowszki 
Miklos ezredes hadbirâk, dr. Nagy Lâszlo, 
Szep Sândor, dr. Pridafka Jozsef alezredes 
hadbirâk, Csâszăr Gyozo, dr. Hiittl Gusztâv, 
dr. Nemeth Ala jos ornagy hadbirâk.

Ideiglenesen megbizatik: Lorincz Ignăc 
csend. szâzados a IV. csendor ker. bo. torzs- 
tisztjenek teendoivel; Kamuty Lajos csend. 
zâszlos a nagybereznai szakasz ideigl. veze- 
tesevel.



Beosztatnak: a 31. gy. ezrednel: Istvân- 
ffy Miklos ornagy a 2 z.lj. parancsnokâul, 
Vecsey Geza ornagy kill. alk. torzstisztiil; 
tovăbbă a hadbiztosi tanfolyamot vegzett 
kovetkezo fohadnagyok: Fokcsay Dezso es 
Urmosy Sândor az I., Mandi Vince a IV., 
Horcsik Kâlmân a III., Omazta Ljaos a II., 
Novakovics Bela a VI. es Kereso Jozsef 
szâmtiszt az V. honv, kez. hadbiztossâgâhoz.

Âthelyeztetnek: Kesserii Jozsef ny. âll. 
szăzados a npf. ii. tisztek âllomânycsoport- 
jâba, a 17. npf. par.-hoz; a tenyleges âllo- 
mănyba: Sârossy Lajos es Jankulov Szlâv- 
ko 7. gy. ezr. tart. gazd. tiszthelyettesek, 
elobbi az L, utobbi a III. zlj.-hoz; a kdvet- 
kezo csendor tisztek: Boldizsăr Andrâs or
nagy Temesvărra, Cseresnyes Emil szăza
dos Kassâra, Verbo Jănos fhdgy Csiksze- 
redâra, Todoreszk Lajos fhdgy Szentesre, 
Risz Gyorgy hdgy Zsombolyâra, Vetter Fe
renc hdgy Miskolcra, Stadler Ferenc zâsz- 
los Nagyszollosre, Perenyi Geza zâszlos 
Szekelyhidra, Besser Bela zâszlos Gyergyo- 
szentmiklosra, Szvoboda Rezso fhdgy Se- 
gesvârra, Nâdpataky Âgoston fhdgy Sze!- 
kesfehervârra, Rohonczi Imre hdgy Ma- 
gyarovârra, Meszâros Ivân fhdgy Zomborba, 
Dalunw Jozsef fhdgy Debrecenbe, Paksy- 
Kis Tibor zâsz. Berettyoujfaluba, Schweit
zer Istvan zâszlos Nagyszalontâra, Gayer 
Jozsef zâszlos Szâszsebesre, Friedrich Ro
bert fhdgy Rimaszombatra, Kâlmân Jănos 
fhdgy Trencsenbe, Gergely Endre hdgy Des- 
re, dr. Gergely Sândor zâszlos Resicabânyâ- 
ra, Szabo Lâszlo fhdgy Veszprembe, H6- 
dossy Kâroly hdgy Budapestre, dr. Sziics 
Istvan zâszlos Zentâra, Martin Imre hdgy 
Kolozsvârra, Mallăr Bela fhdgy Tordâra, 
Jelinek Sandor hdgy Szegedre, Nagy Lajos 
hadgy Nagybecskerekre, Danielovics Zsig- 
mond zâszlos Szilâgysomlyora, Bejczy Bela 
hdgy Pozsonyba, Ziegler Kâroy hdgy Nagy- 
szombatba, Szinte Gabor fhdgy Brassoba, 
Gernyeszegi Oszkâr fhdgy Devâra, Raab 
Antal fhdgy Brassoba, br. Orban Bodog 
hdgy Nagyszebenbe, Toth Kâlmân hdgy 
Kormendre, Szaplonczay Gyorgy zâszlos 
Fogarasra, Nagy Istvân zâszlos a XI. ker. 
âllomânyâba; — Jârmy Elemer alezredes a 
2., Gyorgy Gyozo szăzados a 6. huszârez- 
redhez potkeret parancsnokul; —. Gellert 
Jeno tart. hdgy. gt. a 17. gy. ezr.-hez, Thirk 
Werner tart, hadaprod a kozos hadsereg 
tartalekâba.

A tenyleges âllomânyba felvetettek: Hor- 
vâth Jeno v. ill. szab. hdgy.

Văr. ill. szabadsăgoltatik: Veres Gusztâv 
21. gy. ezr. fhdgy.

• Elbocsăttatott- Kuria Jănos tart. hdgy.
Elomozdittatik: Govor Gyorgy III. o. fo- 

szămvivo.
Athelyeztetik: Wolf Mozes jârâs ormester 

Budapestre laktanya gondnoknak., V. ill. 
szabadsăgoltatik: Ditrich Illes fofegyver-
mester.

A szerkesztesert es kiaddsert 
Dr. SZILAGY1 LAJOS FELELOS.

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

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

MARTON ALAJOS
CS. BS KIR. UDVARI SZÂLLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA12.

Bor diszmtiartx k is mtiipari cikkek raktăra.

Nagy vâlasztek kîilonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglăsok- es dijloveszetekre 

alkalmas tiszteletdijakban. «r—

Elsorendti titibordndok,berendezett s tires otitaskak.

Toilette-necessairek.

|| ELSORENDU

fflflGYÎIR BOROHflT
Telefon 
46-13.

ajdnl JÂLICS PINCE 
Tulajd. Kertay Gyorgy 
Ugyanezen borok minden elokelobb 
fuszer- es csemcgeuzletben is kaphatdk

Tennis-rahettEk, sport-Eszhozoh, lovaglo- es 
setabotoh, tajtEk- es borostyân dahanyzo- 
szepek, bnborotvâlo es hajnyiro gepek, zseb- 
hesek, fesiih es hefeh nagy vâlasztâkban 

HUBER J.
mtiesztergâlyos jătdk-ăruhăzăban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Ărjegyzek bermentve.

Poloskairtâst
jotâllăssal. Padlo beeresz- 
test, acâlforgăcsolâst, festâst, 
măzolâst, tapetozâst olcs6n vâllal

Fuchs Budapest, Szoildy-II. 37.
Telefon 102-36.

Tiszteknek 10 szâzalek engedmeny.

Telefonszăm: Jozsef 36-46.

Szenes Lâszlo 
festei, kence, maz, kefe es 
hâztartâsi âruk gyâri raktăra

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

■MB

iPești Hazai Elso Taharehpenztăr-Egyesiilet Budapesten
Alapittatott 1840-ben.

Befizetett râszvănytoke: K 200.000.000’—. Tartalâkalap: 51.560 252’29.
Konyvecskâkre ăs folyoszămlâkra elhelyezett betălek âlladâka 1913. âvl december 
31-ăn: K 412.992.281’61. Forgalomban levo sajât kibocsâtvânyok: K 393.158.200 —,

A takarekpenztăr 4-os es 4Vs%-os zălogleveleket, vala- 
mint 4%-os es 4V2%-os kozsegi kotvenyeket bocsăt ki.

Ezen cimletek teljesen adomentesek, minden tekintetben kaucio- 
kepesek ăs kozsăgek, testiiletek, alapitvănyok ăs nyilvănos feltigyelet alatt ăll6 
intăzetek pănzeinek elhelyezâsăre, valamint hitbizomănyi ăs letăti pănzek gyiimol- 
csonzo elhelyezâsăre alkalmasnak nyilvănittattak. Mind a zâloglevelek, mind a 
kozsăgi kotvânyek alkalmasnak nyilvănittattak, tovăbbă katonai hăzhssâgi 
ovadekok celjaira s a zâloglevelek ezenfeliil ârvapenzek elhelyezâsâre is.
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“l Ujlahi-irogBpeh 
a legmodernebbek. Katonai es polgâri hato- 
sâgok kozkedvelt irâgăptypusa. Dijmentes 
bemutatas orszăgszerte. Arjegyzck 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60.

UJLHKI-IKOBEPTELEP Budapest
---- ------= 1897. 6ta az irbggpszakmăban. =

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

• • Telefonszâm: 916. ••

MERHRNTIL NVOMOil
HAVAS ES LEHNER

BUD9PEST VIII., NEMET-UTCfl 27. SZ.
Adott esetben hivja fel 
a ceget ajânlattetelre.

TELEFON-SZĂM: JOZSEF 11-83.

Dusan felszerelt raktar a borot- 
vâlashoz sziikseges cikkeknek: 
GILETTE onborotvald 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 borotvalo-szappanok es 
cremek, ecsetek stb jutanyos arban

♦
4S

Dankovszhy Istvan
Budapest V., lozsef-ter 8. ♦ 

♦

EG YE VI ONKENTESI
SZOLGÂLAT.

lrta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy. 
Ara 1 korona 60 filler.

Kaphato a kiaddhivatalban.

Cimbalom
Legujabb szabad. 
aczSlszerkezettel, 
rgszletre is. Cso- 
daer6s,tiszta han
gii GKAMOFON 
(beszdogâp) 25 k. 
s feljebb. Hozză: 
Fedâk Sâri, Kirăly, 
Rdzsa, Berezei, 

Bonoi, Caruso-t61 
legszebb letrezek 
2 korona 50 filldr. 
HegEduk Or 

mesteiek hii 
utănzatai.

Fuvolâk, târogatdk, citerăk, harmoni- 
kâk stb. Huron. Javităs muterem stb.

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

Răkdczi-ut 17. — Ârjegyzek ingyen.

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

Igazgatosăg : Grof Sztăray Sandor elnok, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, bard Gerliczy Ferenc 

1 alelnok, grof Zichy Geza Lipot 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 Prdnay Sziiveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 

1 grof Seher-Thoss Bela. Ugyoezetd igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. CegoezetoS: Horvatovics Ferenc, 
i------------a Lakatos Oszkar. u —
U~VTTIJ~J----U~U*iruf~-~l------- *U~.*l‘U^l‘ ‘ A. A .l.i

Bankosztâly. Gabonaosztâly. Mîiszaki osztâly. 
♦♦ Mezogazdasâgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

kâVEhâz es vendeglo >***
naponta delelott, delutăn 6s estekatonazene
Kitâno etelek es italok. — Polgâri 
ârak. — Figyelmes kiszolgâlăs. 

WIRTH ]. vendeglos.
BERETVÂS 
fiS SARLOS

BUDAPEST IV.,
Vâci-utca 20 szâm

▼▼
▼

Angol es francia uri divat. 
Sajât keszitmenyti fehernemti 

knldnlegessegek

pr

r r gf

lrta Dr. Sajgo Jeno nyug.

Ara i korona 40 filler. 
Kaphato a kiaddhivatalban.


