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is szervezhetett. Ezeknek az ui alakulâ- 
soknak a letszâma eleinte 205.000 em
ber, a masodik Balkân hâboruban mâr 
250.000 ember volt, midon pedig a Bre- 
galnica menti harcokhoz 18 eves kortol 
,50 evesig minden epkezlâb embert be- 
hivtak, az egesz hadsereg letszâma 480 
ezer emberre emelkedett.

A hâboru befejeztevel a regebbi Du
na. Drina. Sumadiia. Morava es Timok 
hadosztâlvokhoz. az uionnan elfoglalt 
teriileten Ibar. Kossovo. Vardar, Bre- 
galnica es Bitolja elnevezessel 5 ui I. 
vonalbeli hadosztaly felâllitâsât hatâ- 
roztâ-k el. Ez az uiiâszervezes azonban 
befeiezve nines, az ui teruleteken csak 
a keretek vannak meg es pedig minden 
hadosztâlv teriileten 3 gyalogezred ke- 
ret es 1 tiizerezredkeret.

A folvo ev eleien a bekeâllomâny 53 
ezer emberre. rugott, mei vet iunius ve- 
gen a tartalekosok tomeges behivâsâ- 
val 120.000 emberre emeltek fel. A moz- 
gositâs vegrehajtâsa folvtân eldâllo ha- 
diletszâm ez ido szerint meg ismeretlen. 
Mivel azonban a mâsodik balkân hâ
boru vegen. a szerb hadsereg veszte- 
sege hivatalos adatok szerint is 50.000 
embert tett ki. Ui-Szerbia lakossâga 
pedig ennyi embert nem hozott a zâszlok 
alâ, alig teve'diink, ha a szerb osszetes 
haderot ujra kb. 480.000 fore becsii'ljuk.

Lapunk es a hăhoru.
„Csak a kiilfoldi eseme- 

nyek behatăsa alatt ertheti 
meg az âllam adofizeto pol- 
gârsâga, hogy egy nagy, eros 
es modern hadsereg fentartâ- 
sa, âllami letiink eletfeltetele 
es csak igy ismerheti eî az 
eddig tagadott tetelt, hogy a 
hadseregre forditott milliok 
tdmege nem âldozat, de az 
âllam egyik leghasznosabb 
befektetese".

E sorokat irtuk a „Kiiliigy— Hadiigy" 
elso szâmânak homlokâra. Mâr akkor 
tudtuk, hogy e teteliink az igazsâgnak 
pâncelos fegyverzetevel lepett a magyar 
kozvelemeny ele, de akkor meg min- 
denki nem hitte ezt nekiink.

A hadsereg gunyoldi akkor meg vi- 
gan agyarkodtak es hâllâs vezercikkte- 
ma volt naprol'-napra haderonk ocsâr- 
lâsa.

Es, ma az egesz orszâg egv a hadse
reg irânti bizalomban es szeretetben. 
Âlmunk zavartalan es nvugodt s 
ezt eppen annak koszonhet.iiik, hogy 
a nemzet nagv âldozatkeszsege nem 
elfecserelt penzkidobâs volt, hanem 
az âllam egvik leghasznosabb be
fektetese, melynek âldott gyiimdlcse 
eppen e veszes napokban a mi nyugodt 
onbizalimunk es a gvdzelembe vetett 
eros hitiink.

Lelkiismeretlen hirszolgalat es a Ma
gyar ujsâgirok io hirnevehez nem mel- 
to .komiyelrniiseg folvtân mehâny napi- 
lap .mâr Belgrad bevetelet is hozta; sot 
volt-olvan saitoorganumunk is. amelv a 
belgrâdi polgârmesternek a bevonult 
esa-patai-nk parancsnokahoz intezett be- 
szedevel kedveskedett olvasoinak.

Hivatalos reszrol ismetelten megcâ- 
foltâk mâr az e fele kdsza hireket es 
ismetelten leintettek azokat a lapokat, 
rrielvtk a mozgositâs es felvonulăs veg- 
rehaițâsa feletti abszolut tudatlansaguk- 
ban a nagvkozonseget felrevezettek.

Mindaddig, mig a hâboru tart, a saj- 
tot fekczni kell. A haditudositok indisz- 
krecioia mar nem egy csata sorsât be- 
folvasoita. (Sedan. Liile Burgas). Ter- 
meszetes tehat, hogv a hadvezetoseg 
cenzurâja a kozolheto hireket a mini- 
mumra redukâlia. Sziikseges mindez a 
hadmuveletek szempontjâbol. de ko- 
rântsem azert. hogv valami titkolni 
vagv leplezni valonk volna.

Belgrad, a kozelmult napokig az el- 
lenseges orszâg fovârosa volt. Valo- 
szinii tehat. hogv csapataink elkeriilni 
nem fogiâk. Igv Belgrâd es kornyeke 
erdekes esemenvek szinhelye lehet, 
mielv rheltân csigâzza fel az egesz vi- 
lâg erdeklodeset. Tâjekoztatâsul azon- 
ban legven eleg egvelore Belgrâd resz- 
letes terkepe, melynek a vizsgâlatâbol, 
valamint a mi puskâink es lovegeink 
hordtâvolsâgânak egvbevetesebol min- 
denlki helves kepet alkothat magânak 
az eddig kdzolt hiteles es hamis hirek- 
rol. es szabadon kombinalhat a beko- 
vetkezendo esemenvekrol.

Szerhia fegyvsros ereje.
Az 1912. evi Balkan hâboru elott 

Szerbia bekeâllomânva 30,000 ember, 
hadiâllomânva 205.000 ember volt. — A 
30.000 ember bekeben 5 gyalog es 1 lo- 
vas hadosztâlvba tagozodott. Mivel a 
gyalog hadosztalvoknak Szerbiâban 
sorszâmozâsuk nines, hanem arrol a te- 
riiletrol nevezik el oket. honnan a le- 
genvsegiik szârmazik. a Duna melleke- 
rol sorozott csapatok a Duna-hado-sz- 
tâly, a Drina-folvo mentiek a Drina, a 
Sumadiia hegvvidekiek a Sumadiia-, a 
felso Morava mentiek a Morava-, a Ti- 
mok videkiek a Timok-hadosztâly ne- 
vet viseltek.

A balkân hâboru kitdresekor a beke- 
alaknhisok âltalâban megketszerezod- 
tek. ugv. hogv a bevonuldk nagy tome- 
gebol minden hadosztaly teriileten egy 
1. es eev II. vonalbeli hadosztâlvt lehe- 
tett felOtani. sot a folds szâmuakbol 
Szerbia meg ket dnâlllo gvalogdandârt

Nezzetek vegig Budapest utcâin! A 
magyar fdvâros az âltalânos mozgosi
tâs jegyeben teljesen megvâltozott. A 
polgâri sziirkeseget felvâltotta a hadi 
elet szinesen hullâmzd forgataga. Kato- 
nasâg mindeniitt. Âgyuk diibordgnek, 
vonatjăromiivek robognak, teherszâllitd 
autck rohannak, ficânkold huszârlovak 
iigetnek es vig fi-uk merietelnek. Minden 
vadonatuj rajtuk. Most keriiltek ki a 
katonaraktârakbol es amint vegigvo- 
nulnak Budapest utcâin, a polgârsâg 
szemeben kigyul a legtisztâbb vilâgos- 
sâg: itt vannak az elkbltdtt milliok! Nem 
vesztek el hadseregszâllitok kezen, ha
nem fegvverre. ldvoszerre. ruhâra. nye- 
regre vâllva vârtâk a katonai raktârak- 
ban a mozgositâsi paranesot. Most lâtja 
Budapest politizâld polgârsâga, hogy a 
kdzos es a honved sereg felszerelese a 
legkitiinioibb a vilâgon! Nemcsak a lelke- 
sedesnek jogân, nemcsak a becsuletnek 
es szent iigyiinknek jogân, hanem az 
igy felszerelt hadseregbe vetett bizo- 
dalmunk jogân is bizton hihetunk a gyo- 
zelembem!

Am a mi lapunk nemcsak a fenti te
telt hirdette programmjâban, hanem 
lândzsât tort teljes hatârozottsâggal a 
hâboru mellett meg a sarajevoi mereny- 
let elott is. Nagyon sokan voltak, kik 
agresszivitâsunkat eliteltek, de mi ren- 
dithetetleniil kitartottunk ama meggyo- 
zodesiink mellett, hogy Szerbiâval le- 
szdmolni csak dgyuval lehet. Eppen 
a tronorokospâr veres meggyilkolâsa a 
mi igazsâgunknak szomoruan gyâszos 
bizonysâga. Mâr azelott is megerett e 
gyilkos orszâg a halâlra es talan, ha 
akkor rank hallgattak volna, hadsere- 
giink elen ma 6 maga lovagolna.

Lapunk a hâborut elkeriilhetetlennek 
tartotta es tole vârta nemcsak kiilellen- 
segeinknek megfekezeset, hanem a bel- 
so bajok megvâltâsât is. Mi hirdettiik 
eloszor, hogy a hâboru jegyeben a mo- 
narkia nemzetei kbzott a vâlaszfalak 
ledolnek. Megsziinnek a nemzetisegi 
torzsalkodâsok es a hadsereg igazi de- 
mokrâdiâjâban nem lesz se vallâsi, se 
csztâlykiildnbseg. Mai szâmunkban tu- 
dositâsokat kozliink e demokratikus 
egyenlosegnek es a nepek testveri sze- 
retetenek meghato bizonysâgairol.

Es mert az eddigi esemenyek teljesen 
nekiink adtak igazat, lapunk programm- 
ja mellett tovâbbra is hiven kitartunk. 
Mi e hăborutol a monarkia ujjdsziilete- 
set vărjuk. A kdzos szenvedesnek es a 
kdzos gyozelemnek testveri frigyeben 
egymdssal dlelkezik măr a magyar es 
az oșztrăk. A felseges csâszăr es kirăly 
jelTtiondâsa:



Viribus unit is 

itnmdr testet oltdtt es ezert a poklok 
kapuitol se rettegiink. Veliink van a jog, 
az igazsdg es az Isten! Es ha Isten ve- 
liink, ki elleniink?!

9 szerh hatâr.
Szerbiânak Ausztria-Magyarorszâg 

tele majdnem mindeniitt termeszetes 
hatâra van. Ez a Szerbiâra nezve rend- 
kiviil kedvezo hatâr alakulâs es a hatâr 
vedelmere mâr bekeben megtett sok 
elbgondoskodâs. az orszâghatâr elzâ- 
râsât szerfblbtt megkonnyitette.

A szerb hatârt mâr bekeben is erosen 
oriztek. A Duna menten 37, a Szâva 
mellett 19, a Drina mellett 15 penzugy- 
orseg van; ezek u. n. karaulokban, ki- 
sebb brhăzakban laknak es surii jardr 
szolgâlatot teljesitenek. Ott, ahol nines 
termeszetes hatâr, pl. az orszâg nyugati 
szegelyen, Vardiste- es Uvaz-helyse- 
gekkel szemkbzt, ott 3—4 km. tâvol- 
sâgra egymâstol hatârorhâzak vannak 
s azokban hatâresapatok teljesitik a, 
szolgâlatot.

A hatârvedelem erositesere a III. vo- 
nalbeli csapatokbol egesz zâszloaljak 
kirendelese terveztetett, hogy ezek 
tenyleg kirendeltettek-e, ez ido szerint 
nem tudhato.

A fovâros excentrikus elonytelen fek- 
veset a szerbek idejekorân felismertek. 
Az 1908—9. evi krizis idejen is minden 
elokesziiletet megtettek, hogy az udvar, 
a kormâny es a kiildnfele penztârak a 
hatârrol Nis-be szâllittassanak. Most 
azfan ezt a tervet vegre is hajtottâk.

Szinten ezen okbol helyeztek ki mâr 
evekkel ezelott a belgrâdi raktârak 
nagy reszet Mladenovacra es Raljara, 
a sabacit Koceljevâra, a Vk. Gradisteit 
Rabrovora.

A szerb hatâr menten tobb erodit- 
meny van. Ezek koziil a Szâva menti 
Sabac (Sabâcz vâra), tovâbbâ a Duna 
menten Belgrâd (Nândorfehervâr), 
Smederevo (Szen'drovâra) es Kladovo 
regi eroditmenyek, melyeknek vârdviuk 
es jelentdsegiik egyâltalân nines. A 
Drina menten pedig Loznica es Mokra- 
gora csupân futolagos foldsâncokkal 
erosittettek meg.

Azon t. elbfizetbinket. kiknek elofize- 
tese iulius 1-en leiârt, tisztelettel kerjiik, 
hogv elofizetesiik meguiitâsa irânt in- 
tezkedni sziveskedienek.

A kiadohivatal.

9 Mgf-Hadllgj es a MkEFBSzt.
Lapunk felelds szerkesztojehez az el- 

mult napokban a kovetkezo tâvirat er- 
kezett:

Dr. SZILÂGYI LAJOS 
cs. 6s kir. kamarâs

BUDAPEST VIII , 
Nâpszinhâz-u. 16.

Meltâsăgodnak a Kuliigy- 
Hadtigy hetiszemlâbenaVb- 
ros Kereszt cbljait elo- 
mozditd intenziv es celtu- 
datos propagandajâârt O 
csâszâri 6s kirâlyi Fen- 
sâge Ferencz Salvator fo- 
herceg vâdndkhelyettes ur 
a legmelegebb kbszonetbt 
fejezi ki.

Legfelsobb meghagyâsra: 
BRINZEY, ornagy.

NântlorfehBmr multja.
Belgrâd, magyar neven Nândorfeher

vâr mâr tbbbizben es huzâmos idokig 
vdlt Magyarorszâg birtokâban, s most, 
amikor az uj vilâgtbrtenelem alakulâsâ- 
nak motivumai jâtszodnak le Belgrâd 
alatt, erdekesnek tartjuk a historiai 
mulțimi kiragadni azokat a szâmokat, 
melyek Belgrâdra vonatkoznak.

E vâros strategiai pontossâgât mâr 
oseink is felismertek, es a torok vilâg- 
ban az ottomânok ep oly szivosan ved- 
tek ezt a „Balkan kulcsâ“-nak is elne- 
vezett vârât, mint amilyen kitartbsâg- 
gal igyekeztek azt a magyar es a csâ
szâri seregek megszerezni, hatalmukba 
tartani.

Historiai sorrendben a kovetkezo ev- 
szâmokra mutatunk râ:

1071. Salamon kirâly ostromolja es 
elfoglalja;

1127. junius. II. Istvân kirâly beveszi;
1182. III. Bela elfoglalja;
1319. augusztus. A magyarok a szer- 

bektol visszaveszik;
1386. Koroghy mâcsoi bân elfoglalja;
1440. oktober 30. Ostrom: Murâd 

szultân elvonulni kenytelen;
1456. julius 1. Ostrom: Hunyady Mo

hamed szultânt a vâr albi eliizi;
1456. julius 22. Csata: Hunyady Mo

hamed felett fenyes diadalt arat;
1492 mârcius. Kinizsi a tbrok ostrom 

albl folmenti;
1494 januâr. Kinizsi a tbrbkbktbl uj- 

bol megmenti;
1512. Bâthorv Istvân a tordkoket szet- 

veri;

1521 augusztus 29. Ostrom: a vâr 
tbrok kezre jut;,

1688 szeptember 6. Miksa Emânuel 
ostrommal visszaivieszi;

1693 augusztus 6. Ostrom: Kopriili 
Musztafa ismet hatalmâba keriti;

1693 szeptember 7. Croy sikerteleniil 
ostromolja;

1717 junius 18. Savoyai Jeno ostrom 
alâ fogja;

1717 augusztus 16. Savoyai Jeno fe
nyes gyozelme. (Ezen gyozelmet la- 
punk mâs helyen reszletesen is ismer- 
tetjiik.)

1738 szeptember 17. Romer a tbrok 
tâmadâst visszaveri;

1739 julius 28. Hadsi Mohamed nagy- 
vezir ostrom alâ veszi.
1739 szeptember 1. Wallis es Neipperg 
a tbrbkoknek âtadjâk;

1787 december 2. Csâszâri sferegek 
rajtatitessel visszavenni megkiserlik.

1789 oktober 9. Ostrom: Laudon 
Oszmân pasât megadâsra kenyszeriti.

Nândorfehervâr azutân 1792-iig csâ
szâri kezben volt, de az angolok, hol- 
Iandok es poroszok kbzbenjârâsâra 
1792-ben II. Lipot visszaadta azt a szul- 
tânnak.

A szerb felkeies ota Belgrâd fbvârosa 
volt ugyan Szerbiânak, de a fellegivâr 
tovâbbra is a tbrbkbk birtokâban rna- 
radt, onnan nyujtva vedelmet Belgrâd 
torok lalkoiniak. A tbrbk protektorâtus 
sok bsszeutkbzesre adott alkalmat a ka- 
tonasâg es a szerbek kbzott, mig vegre 
1867-ben a nagyhatalmak kenyszeritet- 
tek a portât, hogy a belgrâdi vârât iirit- 
sek ki, ami megtbrtenven, az Ottoman 
lakosok is elhagytâk Belgrâdot. Midon 
1882. mârcius 6-â’n Milan fejedelem ma- 
gât szerb kirâlylyâ proklamâltatta, Bel
grâd kirâlyi szekhellyie lett.

Bizonvitehoh Szerbia ellen.
cim alatt lapunk legutobbi szdmâban a 
monarhia korjegyzekehez csatolt em- 
lekiratnak szoszerinti szbveget es an- 
nak 11 olyan mellekletet kbzbltiik, me
lyeknek mindegyike verldzito bizonyi- 
tek Szerbia biinos iizelmeirdl. A Szer- 
bia elleni elkeseredesre mi sem jellem- 
zobb, minthogy lapunkat hdrom izben 
kellett ujra es ujra kinyomatni. Gondos- 
kodtunk ez alkalommal a felol, hogy 
ebbdl a szdmunkbdl — az utolagos meg- 
rendelesek celjaira — megfelelo tarta- 
lek keszlet alljon rendelkezesre. 32 fil
ler postabelyeg bekiildese elleneben te- 
hdt bdrkinek megkuldhetjiik a Kiiliigy— 
Iladiigy 15. szdmdt.

A kiadohivatal.



n szerb hadsereg fcgyvBrzete.
a) A gyalogsâgnâl:
Tisztikardot es revolvert viselnek a 

tisztek, a zâszl^tartok es az drmesterek.
Rovid szuronyt es 99. evi mintâju 

Mauser-fele ismetlo-puskât visel âltalâ- 
ban a legenyseg. A Mauser-puska het 
mm. kaliberii. Lovedeke az elsd mâsod- 
perc alatt 700 m. utat tut be, forgo du- 
gattyus zavărzat es keretirânyzeka van, 
melyen a legnagyobb tâvolsâgra szolo 
beoszt'âs 2000 meter. Legnagyobb hord- 
tâvolsâga 4000 m, sulya 4 kgr. Tolte- 
nye: perem nelkuli, nitrocell’uloz lopor- 
ral, kemeny olommagu nickel femko- 
pennyel. Egy tolteny 246 gr. sulyu. Ot 
tdlteny megy egy reztârba, 1500 tol
teny egy lovoszeres lâdâba es ket. ilyen 
lada egy lovoszeres mâlhâsâllatra.
• Az iitkozetbe indulo szerb gyalogos 
katonânâl 170 tdlteny van, melynek pot- 
lâsâra az ezred lovoszeres mâlhâsâlla- 
tain puskânkent 100 tolteny van.

Az irnokok, hangâszok es tisztiszol- 
gâk puskât nem kapnak, hanem csak 
gyalogsâgi karddal es revolverrel sze- 
reltettek fel.

b) A lovassăgnâl:
Kard es revolver a fegyverzet a tisz- 

teknel, drmestereknel, zâszlotartoknâl es 
(szakaszvezetdknel.

Kar'ddal es 1908. evi mintâju ismetlo- 
karabellyal szerelik fel a legenyseget. 
A karabellyal csupân 1500 m. tâvolsâg
ra lehet loni. Minden szerb lovasnak 60 
toltenye van.

c) A tiizersegnel:
A tâbori kocsizo es lovaglo iitegek 

Schneider-fele visszafutocsovu francia 
gyorstiizelo lovegekkel vannak felsze- 
relve. Ezeknek a kalibere 7.5 cm. T61- 
tenyei egysegesek. Jo hatâssal 16 4500 
meterre. Legnagyobb hordtâvolsâga 
grânâtokkal 6320 meter, shrapnelekkel 
5500 m. Negy ilyen loveg van egy iiteg- 
ben es ehhez 12 ldvdszeres-kocsi szâl- 
litja a lovoszert, mely az iitegen belol 
1328 toltenyt tesz ki.

A hegyi tiizersegnek ugyanilyen 
gyârtâsu lovege van, het cm-es kaliber- 
rel, lovoszeres kocsik helyett iitegen- 
kent 100 lovoszeres lâdâval, (ezeket 
mâlhâs-âllatokon tovâbbitjâk); az iite- 
gen beliil 800 drb toltennyel.

A tarackiitegeknek 12 cm. kaliberii 
1897. evi mintâju modern tarackja van. 
Ezeknek 352 toltenye van iitegenkent. 
Az egyetlen mozsaras iiteg 15 cm-es 
âgyukbol 32 kgr. sulyu 240 lovedeket 
lidhet ki.

A mindossze egy ezredbol allo var- 
tiizerseg kb. kilencfele loveggel ren'del-

kezik, melyek koziil az 1900. evi min
tâju Schneider-fele 12 cm-es ostromlo- 
âgyu a legmodernebb fegyver.

d) A muszaki csapatok, segedcsapa- 
tok, a pek-szâzadok, meszâros-szâza- i 
dok, hatârcsapatok, csendorok, penz- 
ugyorok es potcsapatok a leheto legkii- 
lcnfelebb, tdbbnyire regi tipusu fegyver-1 
rel indulnak harcba.

OLVASOlNK FIGYELMEBE.

A kiilbnbozo hadszintereken lejât- 
szddd esemenvekrol esetrol-esetre hi- 
teles leirâsokat kdzoliink es azokat ka- 
tonai szempontbdl vilâffitiuk meg. — 
Eldfizetoink szâmâra oedie a hâboru 
egesz tartania alatt tanâcsadâs es felvi- 
lâgositâs celiâbol keszseggel rendelke- 
zesere âllunk.

A szerkesztoseg.

9 trMM katonâinkhoz.
(Reszlet egv nepfdlkelo tiszt naplo- 

iabdl.)

1914. augusztus 2.
Ma delutân 6 orakor keresztiil robog 

âllomâshelviinkon a tronorokos vonata. 
Vasârnap van. Be szeretnek menni a 
vârosba. hogy a trondrdkdst varo ko- 
zonseg sorâba vegviilve meglathassam 
annak a ferfiunak arcât. kinek homloka 
mdgott borons a monarkia iovoie es ki 
hivatva leszen egvkor kalaszba kdtni 
mindama remenvsegnek dus aratâsât. 
melv kiszokken abbol az âldott humus- 
bol. melvet talan mâr e percben ezer es 
ezer fiatal ferfinak hiiseges. meleg. pi- 
ros vere ontoz. Azomban a szolgâlat 
helvemhez kot es mikor itt van a vonat 
âtrobogâsânak ideie. felâllok bajtâr- 
saimmal a sinek menten es dobogo 
szivvel vârom azt az egyetlen Dillana- 
fot, mikor meglâthatom a fenseges urat.

Elhangzott a ielzes kongâsa es mâr 
diiborogve kozeledik az udvari vonat. 
A gyors robogâs e,Yv szempillantâs 
alatt rooiti el elottiink a termes kocsi- 
kat. Nehânv fiatal tisztnek sziluettje az 
ablakokban felitiinik. de ho?v melvik a 
tronorokos, azt mâr nem tud.iuk kiven- 
ni. Bele kell torddni a vâltozhatatlanba: 
mi mar nem lâtiuk meg a trondrdkdst.

1914. augusztus 3.
A vasuti vendeglo sziik etkezojeben 

reggelizem. Koriildttem hangos, ziirza- 
varos larma. Egv âtvonulo t.raincsa- 
patnak a tisztiei siirdgnek-forognak ko- 
riilottem. Csak nehânv oercig âll a vo- 
nat es ez alig elegsefes ahhoz. bogy egy 
csesze meleg kâvet elfogvasszanak. Kint 
a pâlyaudvaron mâr felharsan a trombi- 
taszo, meg egv hSrpintes. maid elfojtott 
sohaj es bosszusâg. aztân mâr iires a 
szoba e« csak en iilok nvugodtan to- 
vâbb helvemen. Egvszerre csak meg- 
lâtok az asztalon egv gazdâtlan penz-

târcât. Valamelvik itthagyta tân az 
egesz vagvonât es meglehet. hogy a 
vonat mâr ki is haladt az âllomâsrol. 
Felugrok helvemrol es a penztârcât 
felkapva rohanok megkeresni a talâlt 
târgv iogos tulaidonosât. Nehez munka- 
ka. Eppen berobog egv ui katonavonat 
draga terhevel es az en train-tisztjei- 
met sehol se lâtom. Megkezdodik az 
driilt ide-oda futkosâs es kerdezosko- 
des. Maid felkapaszkodom az elottem 
âllo vonat egvik kocsijâra es a mâsik 
oldalon leszâllva vegre râbukkanok a 
keresett tisztekre. Egv perc es a vonat 
mâr elinduk de szerencsere a legutolso 
pillanatban megtalâltam a penztârca 
tulaidonosât. Forro kezszoritâs, oszin- 
te szivbol iovo jokivânsâg a hosszu ut- 
ra es a szerencses. boldog es egeszse- 
ges visszateresre . . . es a lelkes vig 
fiuk mâr indulnak a gvozelem vâgv a 
halal elebe . . .

Amikor visszatertem az eldbbi uton 
az âllomâsepulet ele, elottem nem mesz- 
sze hiatalmas embergomolyagot lât- 
tam. Civil, katona. tiszt, kdzlegenv egy- 
mâst taposva es lokdosve kovetett egv 
daliâs. ifiu. szoke leventet. Magyar hu- 
szârezredesi egvenruha fedte termetet 
es az egetvero elienzesbol vegre meg- 
ertettem. hogy a mi poros, piszkos ko- 
szenfiisttel es egyeb terhes illatokkal 
megmergezett âllomâsunkat vâlasztot- 
ta ki tronbrdkosunk arra. hogy e helyen 
bucsuzzek a hadbamend katonâktol.

En lâttam ezt a bucsuzâst es azota 
tele van a lel-kem meghatottsâggal, a 
szemem konnvel es a szivem lelkese- 
dessel. Amint en lâlttam: az mâr a torte- 
nelem. a iovo tdrtenelme. Magvaror- 
szâgnak es az egesz monarkiânak iovo 
boldogsâga. Kârolv foherceg ofensege 
vegteleniil kedves. lekdtelezo modorâ- 
val es finom tapintatâval rohammal vet- 
te be a sziveket.

Minden tisztnek kivetel nelkiil mele- 
gen es bensdseges baitârsi erzessel râz- 
ta meg a kezet. Vegigiârta a katonavo- 
natok osszes kocsiiait es a dierek, hii 
katonâknak lelkes kitoreseit folytonos 
tisztelgessel es kez’legvintessel koszdn- 
te meg. Megvârta. mig a vonat kimegy 
az âllomâsrol es ismetelten tisztelges
sel. kezlegvintessel. mosolvlYal es bâ- 
torito szovak szinte kiildn-kulon min- 
denkinek. megkbszdnte, hogy a kiraly- 
ert. a hazâert. a dinasztiâert. a monar- 
kiâert es az 6 iovo trdnjaert hadb'a 
■szâllnak es vonulnak azon az uton, 
melynek cel.ia a dicsoseges baber.

1914. augusztus 4.
Ma mâr vâriuk a trondrdkdst. De 

nemcsak mi. hanem a rendorseg is. 
Nagv csapat egvenruhâs es civil rend- 
dr csinâ! rendet es az en derek magyar 
nepfdlkeldim nagvban sopânkodnak, 
hogv a nagv ,.rend“ visszaszoritja a 
konnven lelkesedo civil kozdnseget. a 
katonavonatok pedig csak idegen nem- 
zetisegii legenyseget hoznak. Hol van
nak a io magvar, nvilt arcu, d'eriis mo- 
solvu. dalos kedvii huszârok. tiizerek, 
honvedek. kiknek lelkes. meleg danâia 



szint es hangot ad a hâboru elebe robo- 
go vegelâthatatllan hosszu vonatok tom
pan kattogo zajânak? Elmentek mâr 
mind . . . elvittek a legenvek eleiet . . . 
de akik most mennek. azokat is leikes 
kedvre hangolta a fenseges urnak me- 
leg. kedves. fiatalos kedelive . . .

Es kiiott delutân is es itt volt ege- 
szen ad'dig. mig az utolso katonavonat 
ki nem robogott a koromsotet eisza- 
kaba.

En is reszesiiltem abban a kivalo sze- 
rencseben. hogv a Fenseg megszolitâ- 
sâval tiintetett ki. Tiszta magvar szoval 
kerdezett egvet-mâst totem es vâla- 
szomra kbnnyeden es teljesen fesztele- 
niil megjegvzeseket tett. Hitet tehetek 
mellette. hogv tokelfetesen es tisztân be- 
szel magvarul es minden szavân raita 
van az 616 beszed tudâsânak zomânca.

Itt volt az âllomâson a felesegem es a 
kis fiam is. Egvik hiiseges katonâm. kit 
meg polgari eletbol ismerek es szeretek. 
nehânv szâl virâgot keritett es kis fia- 
mat felbiztatta. hogv nvujtsa at a fense- 
ges urnak. A gyerek a katonâk es a ko- 
zonseg biztatâsâra szeoegve megin- 
dult. A Fenseg eszreveszi a kis legenvt. 
elebe ion es kegvesen âtveszi a nehânv 
szâl virâgot.

A kis 4 eves lurkonak es az apjânak 
egvformân es orokke emlekezetes lesz 
a mai nap . . .

1914. augusztus 5.
A fenseg mâr kora reggel vendegunk. 

Mint regi io ismerosoket koszont ben- 
niinket es embereim koziil tobbet meg- 
szolitâssal kitiintet. Nines katonavonat 
az âllomâson. de a fenseg tiirelmesen 
vârakozik. Vegre beion a vârt vonat es 
megint egv osztrâk bataillon szâil ki be- 
lole. De a nemet fiuk szep szâl lege- 
nvek. A transzport kommandâns egv fe- 
szes. katonâs tartâsu ornagv. ki tiszt- 
ieinbk elen kivont karddal kozeledik. 
Hâromszor villan meg kezeben a penge 
es hâromszor csendiil fel a lelkesult 
..Hurrah!" es ..Hoch!" kiâltâs. melyet 
visszhangosan ver vissza a mindeniin- 
nen felharsano ..elien" riadal. A fensâ- 
ges ur nvâias szavak kisereteben min
den egves tiszttel. zâszlossal es hadap- 
roddal kezet fog; maid megindul a ko- 
csik menten. hogv udvozol'ie a legeny- 
seget. De csak nehânv lepest tehet, 
inert hirtelen hâta megett terem ne
hânv ifiu hadnagv es fdhadnagv; egv 
pillanat es Magvarorszâg idvendo tron- 
drokbset a tisztek vâllukra emelik. Dia- 
dalmenetben viszik koriil es aztân mi- 
kor mâr a legenvseg is lelkesult felkiâl- 
tâsokban kifeiezte elotte hodolatât. a 
kardok ismetelten kiropulnek hiivelvuk- 
bol es megismetlodik uibol a ..pro rege 
nostro" halhatatlan es gvonvorii iele- 
nete.

A fenseg. szive melyebol meghatva a 
katonâk lelkesult ovâcioiâtdl. kesz 
orommel minden tisztnek autogrammot 
osztogat. Mikor uiiongo sziwel iâru- 
lok eleie. kiildn meg is kerdi:

— Ugyebâr hadnagv ur honved?
— Igenis. Nepfolkelo tiszt vagyok 

fenseges uram.
Eleinte nem tudtam: miert erdeklb-

dott ezirânt a fenseg. de amikor a teg- 
magasabb autogrammot megkaptam, 
vilâgossâg gyult az agyamban. Koriilot- 
tem osztrâk tisztek voltak. Oket ..Erz- 
herzog Karl" alâirâssal tiintette ki. Mig 
az envem igy szolt:

Ez a ropke papirlapra râkeriilt fense
ges kezvonâs is ekes dokumentuma 
nemzetiink iovo boldogsâgânak. A fia- 
tal. deli levente mâr most is finom es 
nemes tapintattal kezeli a legnehezebb 
problemâkat. Az 6 szivenek egvformân 
draga es kedves az osztrâk, a cseh, a 
magvar. Hiszen mindannyian egvek va- 
gvunk a dinasztikus hiisegben. egymas 
megerteseben es tân soha nem ragyo- 
gott meg ugv a valosâg zomâncos fe- 
nveben az ..egvesiilt erovel" hârci szo- 
zata. mint eppen manapsâg . . .

Kârolv foherceget a mi telseges Had- 
urunk iidvozlo szozattal kiildte hoz- 
zânk. A katonâk megkaptâk az iizenetet 
es lelkesedessel es halâlmegvetessel 
mennek elore . . . mindig csak elore . . .

Foldes Artur dr.

A legkozelebbi hdboruban tobb millid 
katona fog szemben dllani. A nepek a 
rendelkezesiikre allo osszes erotenyezo- 
ket fogjdk latba vetni, hogy az elet-haldl 
harcbol szabad nepekkent, vagyis gyo- 
zelmesen keriiljenek hi. A gigantikus 
kiizdelemben a Voroskeresztnek es mds 
hasonld celu egyleteknek dicso es nagy 
feladat jut osztdlyresziil.

♦

A hdboru teriileten aratnak, dozsolnek 
az emberi betegsegek demonjai. Sorban 
vonulnak fel az agynak, a tudonek, a 
szivnek s egyeb testreszeknek minden- 
fele korsdgai es rohamot intezve a kato- 
ndk ellen, foglyul ejtik oket. Hdtul pedig 
lesben dllanak a hagymdzok, a kolera, 
a verhas, a pestis bacillusai es vârjăk az 
alkalmat, hogy ugy a hdboru teriileten, 
mint messze, messze azon tul is gyilkol- 
jak nem esupdn a katondkat, de a bekes 
polgdrok szdzezreit is. A Vords Kereszt 
a hdboru korsdgai ellen kiizd eredmenye- 
sen.

(Bard Hazai Samu.)

Szubifl faidrajzăbdl.
A vizhdldzat. Szerbia folvâi reszint 

a Fekete tenger. reszint az Aegei tenger 
vizhâlozatâhoz tartoznak. Legnagyobb 
folyovize — termeszetesen - a Duna. 
melv Belgrâdtol Negotjn-ig egyben az 
orszâg ăszaki hatâra is. Itt ket szakaszt 
kiilonboztethetunk meg. A Belgrâdtol 
Bâziâsig es a Bâziâstol Negotinig terie- 
do resz. Eldbbinel a szerb part a maga- 
sabb, a dominâlo. vele szemben magvar 
teriileten termekenv melvfold van. Bâ
ziâstol lefele az Alduna vadregenves vi- 
videke a Klisura mindket oldălon mere- 
dek sziklâs falakkal, melyeknek a vi- 
szonvlagos magassâga helyenkent a 600 
metert is felulmulia. A legvadregenve- 
sebb reszlet Orșova felett a Kazân. hol 
a Duna szelessege 41 m. melvseg mel- 
lett 175 m-re keskenyedik. Orsovâto! 
leiebb van a Duna legnagyobb haiozâsi 
akadalVa: a Vaskapu. — Mellekfolvoi; 
a Szdva. melv Raca mellett lep szerb 
teruletre es Belgrâdnâl omlik a Dunâba. 
Folvajmâgvât sok sziget es homokzâ- 
tonv osztia meg. Szelessege 350—650 
meter, melvsege 3—10 meter kozott 
valtakozik; sebessege 0.3—1 m. mâsod- 
percenkent. Partia agyagos. szakade- 
kos. hefvenkent alâmosott. Tbbbnyire 
tavasszal es osszel magas a vizâllâsa. 
Ritkân fagv be. Szerb partra csak Bel- 
grâdnâl ivezet at hid. a most sokat em- 
legetett, nemzetkozi ve'delem alâ helye- 
zstt. de a szerb robbantâsok âltal meg- 
szakitott vasuti hid. A Szâva a szerb part 
menten gozhaiokkal hajozhato. Raca 
kozeleben omlik be a szinten hatârfolvo 
Drina, melv a Montenegroban eredo 
Piva es Tara osszefolyâs^âbol ketetke- 
zik. A Drinât felso es kozep folvâsâban 
meredek. sziklâs falak kiserik. melyek 
Visegrâd alatt es felett sziklâs szaka- 
dekkâ sziikiilnek. Zvorniknâl szelese- 
dik ki a folvam volgve. Losnicânâl pedig 
a Szâvamenti melvfoldre lep a Drina. 
Mint akadalvvonal es hatârfolvo a Dri
na rendkiviil nagv ielentoseggel bir. 
Szelessege 60—180 m. kozt ivâltakozik, 
also folvâsâban niemelv helven a 350 
metert is eleri. Melvsege 1.7—4.5 m.. 
sebessege 1 m.-nel mindeniitt nagyobb. 
Gâzloia igen keves van. Hidia a szerb 
hatâron egv sines. Beleomlenek meg a 
regi szandzsâkteriiletrol a Lim es Uvac 
es Losnicânâl a Jadar.

Tekintelves mellekfolvoia a Dunânak 
a Morava, melv a szerb foldon eredd 
Nyugati es Deli Morava egvesiilesebol 
keletkezik. A Deli-Morava Uszkiibtdl1 
eszakra eredven keresztiil folyik a 
Vranja, Leskovac. Nis es Aleksinae meL 
letti lapâlvokon. Alacsonv vizâllâsnât 
sok helven âtgâzolhato. Nis kozeleben 
omlik bele a bolgâr teriiletrol iovo Ni- 
șava folvocska. melv a piroti medencen 
folvik ât. A Nyugati Morava Novipazâr- 
tol eszaknvugatra a Golia planinânâl 
ered. Felso folvâsâban volgve keskenv 
es,meredek falazatu. kozep es also fo
lvâsâban szeles es igen 161 miivelt. A 
Nvugati Moravâba omlik a Mitrovica 
feldl iovo Ibar rohano. hegyi folvo. Az 
egyesult Morava szeles. siiriin lakott es 
kitiinoen miivelt vblgvliapâlion folvik ât.
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mel'ven helvenkent ligetek es mocsaras 
teriiletek vannak. Also folyâsâban tobb 
âgra szakad es magas vizâllâskor nagy 
teriileteket bnt el. Âtlag 150—200 m. 
szeles. Smederevo (a regi Szendro vâ
ra) alatt torkol a Dunâba. Szabâlyozat- 
lan folyasa miatt nehezen haiozhato. e 
miatt a haiozâs itit ielentektelen. Hidak 
vannak Cupriia (a komitacsik iskolaja- 
nak szekhelve). Svilanac es Pozarevac 
mellett. Kisebb meilekfolyoi meg a Du- 
nânak a Mlava es Pek. Jelentekenvebb 
a bolgâr hatâron folyo Timok.

Uj-Szerbia teriileten ered a Vardar. 
mely kozepfolvâsâban az iiszkubi nagy 
medencet alkotva Szaloniki kozelieben 
gdrog teriileten omlik az aegei tenger- 
be. A Vardar csak helvenkent gâzol- 
hato. Szabalytalan folyasa miatt hajo- 
zâsra kelvesbbe alkalmas. Hajozasa te- 
hât ielentektelen. Nagyobb ielentosege 
inkabb onnan ered. hogv a Morava vol- 
gveben deli irânvban vezeto fokdzleke- 
dlesi irânynak termeszetes folytatâsât 
kenezi Szaloniki fele. Meilekfolyoi bal- 
rol a bolgâr hatâron eredo Bregalnica, 
iobbrol pedig a Crna.

Hegysegei: Szerbia hegysegei resz- 
ben a Balkan, reszben a Trâk-macedon 
hegyrendszerhez tartoznak. A ketto ko- 
zott az a volgy a hatâr, melven a So
fia—Pirot—Nis—Aleksinac—Paracin— 
Cuprija—Vk. Plana vasutvonal vezet s 
amely a Nisava es az Egyesiilt Morava 
volgy vonala.

A Balkan hegyrendszerhez tartozd 
reszet Keleti szerb hegyseg neven ismer- 
tetik a foldrajzi tankonvvek. Ez a terii
let foldtanilag alig felkutatott kozep- 
hegyseg vonulatokbol es nagy fensikok- 
bol all. melveknek egy resze karszt iel- 
Ieggel bir. A talai reszben agyag, rdsz- 
ben termdfold. Az egesz teriilet igen er- 
dos; az erdok azonban seholsem mivel- 
tetnek rendszeresen es a kozsegek kd- 
beleben valdsâggal pusztitjâk azokat. 
[Legmeredekebben esnek a hegyek a Du
ma fele, kevesbbe a Timok vdlgye irâ- 
myâban, mig a Morava-volgybe hosszan 
plnyulo, fokozatcsan szelidiilo. igen ter- 
piekeny, joi muvelt hegyhâtak nvulnak 
me. —
[ATrak-macedon hegyrendszerhez tar- 
lozo s a Morava es Drina kozott elte- 
fiilo hegysegeket Nyugati szerb hegy- 
leg neven szokâs (btvefoglalni. A Nyu- 
Eati szerb hegyseget a Nyugati Mora
va ket egymastol eltero jellegii teriilet- 
le osztja Az eszaki szakasz, — melyet 
I Szâva. a Duna, az Evvesiilt Morava, 
I Nyugati Morava es a Drina hatârol 
I- az alacsonyab. jârhato es utgazdag. 
I\ Jagodina, Ppvlen pl. es Rudnik a 
|00—1000 m. magas kozephegyseg vo- 
lulatok. A Cer pl. es Sumadija hegyvi- 
lekek. Eszak fele mindeniitt szelid az 
Itmenet a Macva es Kolubara mocsaras 
liely sikjaiba, csak Belgrâdnâl szogel- 
|k ki elesen es meredeken a Sumadia 
legyhata. A deli szakaszon vannak a 
Igmagasabb szerb hegvek. Tobbnyire 
lozephegysegek 1000—1400 m. âltalâ- 
los magassaggal, koztiik a Kopavnik pl. 
Ilpesi jellegii. Âltalâban e hegysegek 
len zordak, erdosek, nehezen iarha- 
®k. delnyugat fele meredeken, eszak 

fele szelidebben esnek es a Morava fele 
jol muvelt hegyvidekekbe mennek ât.

Melyfoldek es mocsarak.
Szerbia legtermekenyebb, legmuvel- 

tebb es valamely mukodo hadsereg el- 
lâtâsâra sziikseges segelyforrâsokban 
leggazdagahb resze az Also-Morava 
mely sikja, melynek 46 km. a hossza es 
15 km. a szelessege. Nemelv helyen mo
csaras, iszapos es siirii ligetekkel fe- 
dett.

Szinlen termekenv a szavamenti Ko
lubara melysik. mely âtlag 30 km. hosz- 
szu es 10 km. szeles. A Szâva gvakran 
elonti. Gyeren lakott teriilet, Szerbiânak 
legegeszsegtelenebb resze.

Navvobb kiterjedesii mely fold van 
meg Uszkiib es Monastir kornveken.

Mocsaras teriilet a Drina torkolatnâi 
levo Macva, reszben a Kolubara es az 
Also Morava, valamint a keleti hatâron 
Negotin vâros kornyeke.

Savoyai leno NăndorfEhervărnâl. * 
II. Ahmed tdrdk szultân 1715-ben ha- 

dat iizent Velenczenek s e hâboruban

A năndorfehervări csata.
1717 augusztus 16-âa,

Morea felszigetet, mely a karloczai be- 
ke szerint Velenczet illette meg, szân- 
dekozta visszafoglalni. III. Kâroly ma- 
gyar kirâly nem volt ugyan arra ko- 
telezve, hogy Velenczet a tdrdk tâma- 
dâs ellen oltalmazza. de ketsegte- 
lennek tartotta, hogy a tdrokdk Velen- 
cze leverese utân megkiserlik a Ma- 
gy^arorszâgon elvesztett teriileteket is 
vifcszaszerezni, tanâcsosabbnak velte 
tehât a tdrdkot megelozni, e celbol Ve-

* Szemelv6nyek Ronai Horvâth Jeno altâbor- 
nagy „Magyar Hadi Kronika" cimii konyvâbol.

lenczevel a tordk ellen szovetseget ko- 
totit es seregenek foparancsnokâul a 
diadalkoszorus hds Savoyai Jeno her- 
ceg tâbornagyot nevezven ki, tâmado- 
lag lepett fel. t

Petervârad 1716 augusztus 5-en, Te- 
mesvâr ugyanazon ev oktober 1-en ka- 
pitulălt es ujra a csâszâri hadak kezei- 
be keriilt. Ezek utân Savoyai Jeno a 
hadjârat tovâbbi celjâul a Miksa Emâ- 
nuel âltal 1688-ban mâr egyszer elfog- 
lalt, de Croy es Aspremont âltal ket ev 
mulva ismet elveszitett Ndndorfeher- 
vdrnak, a tdrokck dunamenti legfobb 
hadâszati tâmpontjânak elfoglalâsât 
tiizte ki.

Savoyai Jeno 1717 iunius 17-en Pan- 
csovânâl vert hajohidon kel ât a Dunân 
es a csâszâri sereg 61 gyalog zâszlâ- 
aljbol es 176 lovas szâzadbol âllott, az 
elobbi Heister, az utdbbi Pâlffy Jânos 
tâbornagvok parancsnoksâga alatt; 
egeszben mintegy 65,000 fo. Ez ero 
azonban a hadak teljes gyiiilekezese 

utân 83 zâszloaljra, 70 grânâtos szâ- 
zadra es 232 lovas szâzadra emelkedett 
106 âgyuval s letszâma a 100,000 fot 
meghaladta. A vâr azonnal szemrevete- 
leztetett s miutân a sereg jobb szârnyâ- 
val a Dunâra, bal szârnyâval a Szâvâ- 
ra tâmaszkodoitt, a Szâvân es Dunân 
hidak verettek, melyek az 55 hajobol 
âllo dunai hajohad orizetere bizattak.

A vâr tdrdk parancsnoka a rumeliai 
Musztafa pasa volt s a vedelemre mint
egy 30,000 fonyi jo csapattal es 600 
âgyuval rendelkezett. Miutân azonban



hire jart, hogy a nagyvezir Nândorfe- 
hervâr folmentesere nagy hadsereget 
gyiijt, Savoy ai Jeno eros contra- es 
circumvallatio-vonalakat epittetett, me- 
lyek a sereget ugy a vârbol tortenendo 
kirohanâsok, mint a fblmento sereg el- 
len oltalmazandok valânak.

A torokok rajta voltak, hogy a mun- 
kâlatokat megzavarjâk s e vegbol ju- 
nius 29-en ket kirohanâst is inteztek, 
de sikerteleniil; epp ugy ku'darcot val- 
lott azon torekvesiik is, hogy a Duna- 
hidat elromboljâk. Ennek kovetkezte- 
ben Musztafa pasa julius 1-en Zimonyt 
kiiirittette, hova azutân Hauben altâbor- 
nagy alatt egy csâszâri dandâr vonult 
be. Julius 5-en a torokok a vizen tet- 
tek tâmado kiserleteket, de ezek egy- 
reszt a csâszâri hajohad, mâsreszt Hau
ben ps Seckendorf tâbornokok csapatai 
âltal meghiusittattak. Julius 13-dn nagy 
vihar keletkezett, mely ugy a Dunân, 
mint a Szâvân levo hidakat erosen 
megrongâlta; a torokok ez alkalmat is 
folhasznâltâk s a Szâvân csapatokat 
szâllitvân ât, a Szâva-hidat megrohan- 
tâk. De sem ez, sem a julius 17-iki ki- 
serlet nem vezetett eredmenyre; nem- 
csak a meglevo hidak maradtak sertet- 
leniil, de sot a Szâvân meg egy mâso- 
dik hid is veretett. Julius 23-dn pedig 
megkezdetett a vârnak ostrom-lovegek- 
bol valo lovetese, meg pedig oly jo ha- 
tâssal, hogy a vizivâros nehâny nap 
mulva romokban hevert.

A nagyvezir e kozben valoban nagy 
sereggel kozeledett, meliy a temesi bân- 
sâgba es a Mehâdia ellen elrendelt ki- 
kiilonitesek utân is meg mindig kozel 
200,000 fot szâmlâlt. Julius 30-dn jelent 
meg lovas elbhada a csâszâriak bal 
szârnya elott s a magyar huszârokkal 
rdvid harcdt kezdett. Mâsnap a torokok 
a csâszâri vonaltol âgyulovesnyire tâ- 
borba szâllottak s azt megerositek, majd 
folytonos tiizeles kozben vivoârkokkal 
kozeledven, augusztus 14-eig a csâszâ
riak erodvonalât mâr 600 lepesre meg- 
kozelitettek.

A dontes kiiszobdn âllott.
A csâszâri fovezerlet a torok sereg 

viszonyai felol Pâlffy egy iigyes kem- 
je, Vekony Jânos, volt kuruc vitez ut- 
jân, kit a torok vezerek nagy iigyesse- 
genel fogva ismetelten levelkiildesre 
hasznâltak, pontosan volt ertesiilve, 
s epp augusztus 14-en vette Vekony je- 
lenteset, hogy a torokok augusztus 
17-en a csâszâriakat ugy kiviilrol, mint 
a vâr felol megtâmadni szândekoznak.

Chalil vagy mâskent Hadsi Halil pa
sa nagyvezir szândeka az volt, hogy

a vâr es sajât serege koze ekelt, a har- 
cok es betegsegek âltal immâr 70,000 
fore leolvadt csâszâri sereget, egy ket- 
tbs tâmadâskal megsemmisiti, s e ter- 
venek sikereben, tekintve a roppant tul- 
erot, mely folott rendelkezett, egy per- 
cig sem ketelkedett.

A helyzet nagy veszelye Savoyai Je
no herceget arra inditotta, hogy szokâ- 
sa ellenere hadi tanâcsot hivjon ossze; 
nem azert, hogy tanâcsot kerjen, mert 
hisz szândekâval regen tisztâban 
volt, hanem hogy az alvezerekkel ter- 
veit megismertetven, azok tervszerii 
dsszmukddeset biztositsa. A zentai hos 
ugyanis nem vedekezesre gondolt, ha
nem a nagyvezirt a tdmadâsban meg- 
elozni szândekozott s e tâma'dâst aug. 
16-dra haitârozta.

Browne es Viard altâbornagyok alatt 
nyolc zâszloaljat, negy grânâtos szâza- 
dot es het lovas ezredet a contravalla- 
tio-vonalon, Hauben hadosztâlyât (8 
zâszloalj, 10 lovas szâzad es 31 loveg) 
a Szâva-vonalon, Neipperg dandârât 
'(bt zaszloalis. lovegekkel) a Duna bal- 
partjân a vârbeliek ellen, negy zâszlo
aljat es a gyalog dragonyosokat a ta
bor oltalmâra visszahagyvân, a tobbi 
csapatokat a harcra kovetkezoleg cso- 
portositotta:

Kozep: Parancsnoka Wiirttemberg 
Sândor herceg: elso harcvonal: Stah- 
remberg es Harrach altâbornagyok, 22 
zâszloalj es 22 grânâtos szâzad; mâ- 
sodik harcvonal: Braunschweig-Bevern 
herceg altâbornagy, 12 zâszloalj, 12 
grânâtos szâzad.

Lovassdg: Parancsnoka Pâlffy Jânos 
grof tâbornagy.

Jobb szdrny: Elso harcvonal: Eber- 
genyi altâbornagy, hat lovasezred, mâ
sodik harcvonal: Merczy Iov. tâbornok, 
ât lovasezred.

Bal szdrny: Elso harcvonal: Monte- 
cuccoli altâbornagy, het lovasezred, mâ- 
sodik harcvonal: Martigny altâbornagy 
hat lovasezred.

Tartalek: Seckendorf altâbornagy, 10 
zâszloalj, hâr'om grânâtos szâzad es 
hat dragonyos szâzad.

Tiizerseg: a kbzep elott 36, a szâr- 
nyak mindegyike elott 4—6 loveg.

A csapatok meg az ej folyamân cir- 
cumvallatio-vonal mogott âllâsaikba vo- 
nultak. Âmde reggelfele surii kod tâ- 
madt, melynek kovetkezteben a lovas 
jobbszârny s vele a gyalogsâg egy re- 
sze nagyon jobbra tartott, beleiitkozott 
a torokbe, kik har<;ra fejlodven egyreszt 
a csâszâriak jobb szârnyât tulerovel tâ- 
madtâk meg, mâsreszt a kozepen ta-j

madt hezagba behatoltak. A lovassâg 
mâsodik harcvonala es Stahremberg a 
gyalogsâg mâsik reszevel gyorsan elo- 
nyomulvân, a torokok, kiknek Pâlffy 
most bal cldaiâba tâmadt, visszavettet- 
tek.

A helyzet azonban, mely reggel nyolc 
orakor a kod eloszlâsâval a fovezer ele 
țârult, ennek dacâra igen veszedelmes 
volt, mert a torokok a kozepen tert 
nyerve, a csâszâriak vonalât mâr teny- 
leg âttortek; de a herceg a mâsodik 
harcvonal gyalogsâgât elore rendelven, 
a lovassâggal pedig a torokok kozep- 
csoportjânak cldaiâba tâmadvân, e cso- 
portot visszanyomta s ezzel az ossze- 
kottetest ujbol helyreâllitotta. Ez ido 
alatt a viszonyok a harcter tobbi pont- 
iain is kedlvezokke alakultak s a csâszâ
ri csapatok mindeniitt tert nyertek.

Meg csak a kozep elott âllo torbk 
iiteg elott, melynek 18 loveget a jani- 
csârok elszântan vedelmeztek, âllapo- 
dott meg a harc, mignem az iitegek 
a tartalek zâszlbaljait megrohantâk es 
szuronnyal elfoglaltâk.

Ekkor, reggel 9 orakor, a torokok az 
egesz vonalon meghâtrâltak es a csâ
szâriak a magaslatokat megszâlltâk. A 
magyar huszârok megkezdtek az iildo- 
zest, az eltensegnek roppant vesztesâ- 
geket okoztak.

A gybzelem teljes volt. Az egesz to- 
rok tâbor, 200 loveg, 51 zâszlâ, 9 16- 
fark esett zsâkmânyul. A torokok vesz- 
tesege: halottak, sebesiiltek es foglyok, 
20,000 fore, a csâszâr^ake 5000 fbre ru- 
gott. A tâbornokok koziil ketto elesett, 
nyolc megsebesiilt; ez utobbiak kozt 
volt maga Savoyai Jeno herceg is, ki 
a kbzepcsoport visszavetesenel a ro- 
hamban egy vertes ezred elen maga is 
resztvett. Pâlffy Jânos tâbornagyot is 
sulyos veszteseg erte: a csatâban el
esett legidosebb fia, grof Pâlffy Jânos 
alezredes.

Musztafa pasa, ki ellen a visszaha- 
gyott csapatok heves tiizelest folytat- 
tak. a tâmadâst 17-ere vârvân. a lefolyt 
harcot, melybbl kiilbnben a kod miatt 
kezdetben mit sem lâtott — elobb nem 
vette komolyan, amikor pedig a helyze- 
tet âtlâtta, a dontes mâr bekovetkezett. 
A nagyvezir veresege utân fblmentestl 
tobbe nem remelhetven, ket nap mulval 
a vârât feladta. A kapitulâcio augusz-l 
tus 18-ân kottetett meg; a torokok al 
vâr es a hajohad âtadâsa utân csalâd-l 
jaikkal es cseledsegokkel egyiitt elvo-l 
nultak. 3

Nândorfehervâr tehât ismet a magyarl 
■ kirâly birtoka Ion.



0 feiderites a szerb hadscregnil.
A szerb harcteri szolgâlati utasitâs 

szerint felderitoszolgdlat alatt az ellen- 
segre, a terepre, a segelyforrâsokra es 
az elszâllâsi viszonyokra vonatkozo 
adatok beszerzese ertendo. Ezeket az 
adatokat kozvetleniil vagv kozvetve 
lehet beszerezni:

a) kozvetlen beszerzesi modok: a 
szakirodalom es az ujsâgok tanulmâ- 
nvozâsa. a kemkedes. a lakosok. szoke- 
venvek es foglvok kikerdezese. ellen- 
seges legi iâromiivek es nostagalambok 
elfogasa:

b) kozvetve lehet az adatokat besze
rezni egves a felderitesre eloretclt osz- 
tagok es az iitkozetben levo csapatok 
âltal.

A kemkedesi szolgâlatot a gyalog 
hadosztalvparancsnokok vezetik be. 
Hâromfele spion van: 1. Onkentesek, 
kik a hazaszeretettol vagv valami szen. 
vedelvtol vezettetve vallalkoznak e 
szolgâlatra. 2. Kenvszeritett kemek. ki- 
ket csalâdjukbol valâ kitagadassal keny- 
szeritenek a kemkedesre es 3. a penz- 
zel felberelt kemek. Ezeknek az adatai 
megbizhatatlanok. mert tobbnvire 
rnindket felnek kemkednek; leginkâbb 
arra alkalmazhatok. hogv a sajat in- 
tezkedesekro! az ellensegnek hamis 
kbzlemenveket tegyenek; de ezt csak 
a hadosztâlvparancsnoknak' van joga 
elrendelni.

A felderites — a szerb utasitâs sze- 
rint is elsosorban a lovassâg feladata. 
Aszerint. hogv az ellenseg milv mesz- 
sze van es a felderitessel milven celt 
akarunk elerni. a felderitesnek 3 nemet 
kulbnboztetjuk meg: a tâvolabbi, a ko- 
zelebbi es a harckozbeni felderitest.

A tâvoli felderitesnek az a celia. hogv 
az ellenseges zom (foero) megâllapitâ- 
sâval a hadmiiveleti elhatârozâsokhoz 
bâzist adion. Ez a nagv lovastestek 
feladata. melveknek munkâjât a legi iâ- 
rcmhvekbol eszkbzlendo megfiey61esek 
egeszitik ki. Az ilven lovastestek fel- 
derito osztagokra es harcolo osztagra 
oszlanak. A felderito osztagok (messze- 
meno hirszerzo jarbrok. felderito sza- 
zadok) vegzik a ..lâtni es ielenteni“ fel- 
adatokat. a harcolo osztag pedig a fel
derito osztagok miikddesenek a sziikse- 
ges nyomatekot adja.

Az onallo lovastestek 1—2 napi me- 
netre kiildetnek elore, hogv a hadsereg- 
Darancsnoknak. ki elhatârozâsât a be- 
erkezo hirek alapjân alkotia meg. ter- 
ben es idoben elegendo cselekvesi sza- 
badsâga legven. A felderites szelesse- 
genek ove 60 km.-nel ne legven na-

gvobb. hogv a lovastest foereie a fol- 
derito osztagokat naprol-napra vezet- 
hesșe es tâmogathassa.

Mihelvt az ellenseg olv kozel van. 
hogv a lovastestek a sajat hadsereg arc- 
vonala elott mâr nem maradhatnak, 
kezdodik a kbzeli felderites. melyet 
mâr a gvaloghadosztâlvokhoz beosz- 
tott hadosztâlvlovassâg reszei lâtnak 
el; kozvetleniil a hare elott pedig a csa- 
patek iarcrei veszik at a szerepet (ez a 
harckozbeni felderites) es ez alatt az 
bsszes lovassâgnak az a feladata. hogv 
az ellenseget oldalâban es hâtâban fel- 
deritse es fenvegesse.

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

❖

A francidk 1812-ben 600.000 fovelvo- 
nultak be Oroszorszdgba es 450.000 
embert veszitettek a fdradalmak es a 
betegsegek reven. Az oroszoknak 
300.000 fobbl allo hadseregebol ugyan- 
ekkor csak 80.000 ember maradt meg: 
Vedekezzunk a hdboru borzalmai ellen 
es tdmogassuk a Norbskereszt-egyletet.

❖

A francidk 1812-ben 600.000 fovel vo- 
nultak be Oroszorszdgba es 450.000 em
bert veszitettek a fdradalmak es a be
tegsegek reven. Az oroszoknak 300.000 
fobol allo hadseregebol ugyanekkor 
csak 80.000 ember maradt meg. Vede
kezziink a hdboru borzalmai ellen es 
tdmogassuk a Vbroskereszt-egyletet.

*

Prosperâl.ion. ter.ieszked.iek, legyen 
nagy es hatalmas a Vorbskereszt es 
tartsuk min'dnvajan szem elott azt az 
igaz mondâst a Voroskeresztre nezve, 
rnely igv hangzik: In hoc signo vinces!, 
ebben a ielben gyozni fogsz!

Hissziik, remel.iiik. hogv a Voroske- 
reszt egvlet ut.iân az egesz târsada- 
lom reszt fog venni a mentb, sot mond- 
hatnânk honmeneto munkâban.

Hissziik ezt azert, mert csak egvesiilt 
erov’el lesztink kepesek a viharos jovo- 
nek ellentâllni.

(Bâro HAZAI SAMU).

ELOFIZETESI FELHIVÂS
A Kiiliigy — Hadiigy" heti szemlere, mely 
rdvid fennâllăsa alatt nemesak az erde- 
kelt korok elismereset nyerte el, hanem 
vâltozatos es friss tartalmâval, megbiz- 
hatd ertesiileseivel es izleses kiăllitâsâval 
az egesz monarchia sajtdjanak osztatlan 
tetszeset vivta ki: aug. ho 1-vel ui elo- 
fizetest nyitottunk.

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

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

A „Kiiliigy — Hadiigy" kiaddhivatala 
VIII., Nepszinhaz-utca 16. 
Teleion: Jozsei 51—15.

Hirdetesehet
a „Kiiliigy-Hadiigy" 
reszere felvesz a 
kiadohivatal: Nep- 
szinhaz-utca 16. sz.

a napohban megjelent:
HANTOS ELENIER 

orsz. kepv.

9 monarchia penziigyi harc- 
kraltscgc, mozgositasa es 

hadviselese
c. munkdja, amelyet a Magyar Tudo- 
manyos Akademia idei nagygyiilese 

a Levay dijjal jutalmazott.
A jelenlegi viszonyok kozott alig kep- 
zelheto munka, amely nagyobb erdek- 
lodesre tarthat szamot, mint Hantos 
muve, amely a katonai mozgosităs 
es hadviseles bsszes gazdasagi es 
penziigyi kisero jelensegeit targyalja 
es kimutatja, hogy a monarchia nem
esak katonailag, hanem penziigyileg 
is teljesen felkesziilve nez elebe a 

haborus bonyodalmaknak.
A konyvet, melybol egy-ket mutat- 
venycikket mar kozoltiink a Magyar 

Tudomanyos Akademia adta ki.
♦♦♦♦ Âra 3 korona. ♦♦♦♦



flpro tSrttnetdi a nagy napohbol.
A vilagtdrtenelem diibdrgo szekere- 

nek rettenetes rohamât sâpadt feher- 
seggel figyeljiik. Erezziik, hogy ez az 
irtozatos eldtores drdkre lehengerel 
nemzetekiet az elet utjâbol a halal vol- 
gyebe. De — hala Isten — nâlunk me- 
reszen lobog a lelkesedesnek es a gvd- 
zelem biztos remenyenek tiize. Ennek 
fenyenel -szint es ragyogâst kap mind- 
az, minek apro, kicsiny es csak nehâny 
'ember âltal eszrevett megtortenese a 
mat beiktatja a vilagtdrtenelem lapjai 
koze. A jovo tortenetiroinak gyiijtjiik 
dssze ez apro emberi motivumokat, 
melyekben gazdagon vâltozik a boru es 
derii, a gyâsz es diadal, a konny es a 
mosoly.

❖

Budapest most se tagadta meg ma- 
gât. Az o foruma meg a hâborus vilâg 
kello kozepen is a kâvehâz! Es ezt a 
tenyt most nem az ocsârlâs kesernyes 
es kishitii hangjân, hanem a hazafias 
oromnek biiszkesegevel szogezziik le. 
A mârciusi forradalom is a Piliviax kâ- 
vehâzbol indult ki es hogy az 1914-es 
nagy napokban szerepet jâtszott a J6- 
zsef-koruti Bodd kâvehâz, az ott ural- 
go hangulat, az ott elhangzott harcias 
szoncklatok, a hazafias dalok: ezt fel- 
jegyezziik a jovo tortenetiro szâmâra.

A hâboruhoz nemcsalt- a hires Monte- 
cuccoli recipeje sziikseges: penz, penz 
es u.ira penz; hanem forro, kozonyos 
lelkek sziirke iegpanceljat megolvaszto 
lelkese'des is. Ehhez azonban hely es 
tdmeg kell. Otthon. negy fal kdzott. 
reszketo feleseg es siro gyermekek ko- 
zdtt nem lehet extâzisos mâmorba me- 
riilni es kirâlyt, hazât, trondrdkdst es 
hăborut eltetni, mikor az asztal mellett 
ott ul a sotet good es az asszony ke- 
servesen felzokog:

— Mibol eliink meg, ha teged elvisz- 
nek a hâboruba?

Am a kâvehâzban nincsen sirâs es 
kishitiiseg. Ott ma mindenki vilâgpoli- 
tikus, vagy hos — nepfdlkelo. Nem fel- 
nek se orosztol, se szerbtdl, se franciâ- 
tdl, se angoltol, mert veliik van a nagy 
nemet csâszâr, kinek gyonydrii szonok- 
latai nelkiil nem volna elegge edes a 
„sziirve vilâgos habbal“.

*

A csdndes Jozsefvaros egyik legfor- 
galmasabb foruma a Bodo-kâvehâz. Itt 
mâr nemcsak tettekben nyilvânul a ha
zafias âldozatkeszseg, hanem kitort es 
naprol-napra helyet kert az osi magyar 
virtus: a poharkoszdnto.

Am szonoki baberra nemcsak a civi- 
lek tarsadalma, hanem a vitezek tâbora 
is vâgyik. Egymâsutân hangzanak el a 
polgârok es katonâk ajkârol a gyujto 
szcnoklatok es mig a naborut eltetik, 
testveriesen, mint egyetlen edes jo 
anyânak gyermekei, egymâsra borul- 
nak es forro szeretettel dlelkeznek; a 
civil es a katona ....

Megsziint minden gyiilolet, torzsalko- 
dâs es pârtoskodâs! Meg az evtizedes 
harcok dalszimbolumai is harmonikusan 
egymâsba olvadnak. A Gotterhaltet igaz 
magyarok âhitattal âllva eneklik, a 
Kossuth-nota gyujto tiizes dallamâra 
pedig kozos tisztek zenditenek râ. Van 
is aztân utâna olyan eljenzes, hocholâs, 
dlelkezes es pohârcsenges, hogy a ha
zafias mâmor extâzisat csak a Himnusz 
szafnyalo igei tudjâk az ima âhitatâba 
zsongitani.

*
„Ferenc Jozsef azt iizente" ...
Ez most a legujabb magyar nota. A 

meghatottsâg konnye csillog a szcmiink- 
ben. Ezert is drdemes volt felseges ki- 
râlyunknak a pâtriârkâk korât megel- 
nie! Ez a nota, az igaz magyar nota. 
Nem is oly reg meg el'lene enekeltek. Ma 
mâr az 6 szentseges szemelyet rdpddsi 
koriil a bus magyarnak harci induloja. 
Csak abban nines igaza a notanak, hogy

„Ha meg egyszer azt izeni“ . . . Mert 
csak egyszer izent Ferenc Jozsef es 
mâris mindnyâjan fegyverbe szaliitunk 
felseges urunk tromjâert, a dinasztiâert, 
a hazaert, a monarkiâert.

*
Nemcsak a Qotterhalte olelkezik a 

Kossuth-notâval, hanem minden nemze- 
tiseg egymâssal e monarkiâban. A ma- 
gyar trikolort pedig âldva âldiâk es cso- 
koljâk a nemetek, csehek es horvâtok!

A Ferencvârosi pâlyaudvaron tor- 
tent. Igaz magyar nepfolkellok âllnak it- 

Fogak es fogsorok
aranykoronak. aranivhidak, teljesen 
szâjpadlâs nelkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szaibol kivenni. râgâs- 
r, beszedre azonnal hasznalhatok. 24 
orân beliil elkesziilnek. Videkiek meg- 
varhatiak. Teelis 10 evi irâsbeli iotal- 
las. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gvdkerhuzâs. fogtdmesek (plombâk). 
beteg fogak gvogvitâsa stb. Tomesek 
aranybol, platinabol, porcellânbol stb.

Barna L fogorvosi es techntkai rendelo-inte- 
zete Budapest, Erzsebet-korut 54. fsz.

ten silbakot. A kesziiltseg (magyarul: 
Bereitschaft) hâzikojân kis magyar 
nemzeti zaszld leng. Berobog egy . . . 
bataillon vonatja. A nemet legenyek 
meglâtjâk a magj’ar trikolort. Leugrâl- 
nak es se szo se beszed: elakarjâk ra- 
bolni a szent magyar szineket. De az 
dreg nepfdlkeldkbol kitor a io magvar 
virtus es viteziil visszaverik a kedves 
tâmadâst. Erre az osztrâkok kdnyor- 
gesre fogjâk a dolgot. Leszâll a hadinagy 
is es eskiivel fogadja, hogy a magyar 
zâszlot elviszik a hâboruba es ha csak 
egy szâl legeny marad elve is kdzuliik, 
az a szent lobogot becsulettel vissza- 
hozza. A kapitâny is kijelenti, hogy a 4. 
Zug nemcsak a monarkiâert, hanem a 
trikolorert is harcolni fog. Erre a derek 
nepfdlkelok konnyes szemekkel megval- 
nak szent talizmanuktol. A hadnagy 
magasan meglobogtatja a piros-feher- 
zoldiet es hâromszoros ,,eljen“-nel ko- 
szdni meg a derek sereg a magyar nep
fdlkelo bajtârsak ajândekât . . . Megin- 
dul a vonat. A nemet legenyek magyar 
zaszloval integetnek utoliso istenhozza- 
dot . . .

A krimi hâboruban 1853—56-ig a ki- 
iiteses hagymâzban 16,000 angol, 80,000 
francia es 800.000 orosz iekiidt betegen. 
Az amerikai szecesszios hâboru folya- 
mân hagymâzban es verhasban mintegy 
350,000 ember betegedett meg.

Vedekezziink es tdmogassuk a Voros- 
keresztet. (Bar6 Hazai Samu.)

A szerkesztesert es kiadâsert
Dr. SZILÂGYl LAJOS FELELOS.

A lapot a „Kuliigy_ Hadiigy" lapvăllalat
r.-t. adja ki.

Merkantil-nyomda (Havas es Lehner) Vlll., 
Nemet-utca 27.
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MAGYAR BORORAT
ajdnl JÂLICS PINCE
Tulajd Kertay Gyorgy
Ugyanezen borok minden elokelobb 
fuszer- es csemcgeuzletben is kaphatok MARTON ALAJOSTelefon 

46-13

oglalkozik katonai hâzassăgi ovadâkok be- 
szerz6s6vel 6s az e c61ra sziiks6ges ok- 
mânyok megszerkeszt6s6t 6s benyujtâsăt 
dijmentesen v6gzi el.

BUDAPEST IV. 
oronaherceg-u, 5 (Hermes-udvar)

iokpenztârak : V., Nădor-u. 5. (Tozsde- 
palota); VII., Răkoczi-ut 20.; VII., Baross- 
t6r 16. szăm. — Wien-i fiok: I. Steck 
im Eisenplatz 3. (vorm. Felix Epstein).

HERMES
MAGYAR ALTALANOS VÂLTO- 
UZLET RESZVENY-TÂRSASĂG

Telefonszăm: Jdzsef 36-46.

Szenes Laszlo 
festek, kence, mâz, kefe es 
hăztartăsi ărufc gyări raktâra

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

Kitdno 4telek es italok. — Polgâri 
arak. — Figyelmes kiszolgălăs. 

WIRTH J. vendeglds.

Szt.-EuhacsfirrdD
***< kâvEhâz es usndsglo >*** 
naponta delelStt, delutăn 4s este 

katonazEns

Lapunk az ăllamvasutak 
palyaudvarain es minden 
nagyobb dohânytozsdeben 
kaphato. — Mutatvăny- 
szămot kivanatra minden- 
kinek szivesen kuldunk.

CS. fis KIR. UDVARI SZ ALLITO

BUDAPEST IV, VÂCI-UTCA12.

Bor di szmtiâruk 6s mtiipari cikkek raktâra.

Nagy vâlasztek kiilonfele sportverse- 
nyek-, dijlovaglâsok- es dijloveszetekre 

■ alkalmas tiszteletdijakban. ■—

Magyar Foldrajzi Intezet
Reszvenytărsasăg
Budapesten, V., Rudolf-rakpart.

Magyar ioldrajzi intâzet vilâgatlasza 95 fb 4s 190 

inellekterkeppel 130 terkeplapon, 130.000 helynevet tar- 
talmazo nevjegyzekkel. Szerkesztik: Kogutowicz Kâroly 

dr. es Littke Aurel dr. Az egyetlen magyar keziatlasz! 
Âra fiizetekben K 50.—, felbbrkbtesben K 60.—

KGrjen 
mintatSrkepet 
6s prospektust

Pești Hazai Elso Taharelipenztar-Egyesiilet Budapesten.
Alapittatott 1840-ben.

Befizetett r6szv6nytoke: K 200.000.000’—. Tartal6kalap: 51.560 252’29.
K6nyvecsk6kre 6s folydszămlăkra elhelyezett bet6tek ăllad6ka 1913. 6vi december 
31-6n: K 412.992.281’61. Forgalomban levosajăt kibocsătvănyok: K 393.158.200’—.

A takarekpenztăr 4%-os es 41A%-os zalogleVeleket, vala- 
mint 4%-os es 4V2%-os kozsegi kotvenyeket bocsăt ki.

Ezen cimletek teljesen addmentesek, minden tekintetben kaucio- 
kepesek 6s kozs6gek, testuletek, alapitvănyok 6s nyilvănos felligyelet alatt all6 
int6zetek p6nzeinek elhelyez6s6re, valamint hitbizomânyi 6s let6ti p6nzek gyiimOl- 
csbzo elhelyez6s6re alkalmasnak nyilvanittattak. Mind a zăloglevelek, mind a 
kozs6gi kotv6nyek alkalmasnak nyilvănittattak, tovăbbă katonai hâzassâgi 
ovadekok celjaira s a zăloglevelek ezenfeliil ărvapenzek elhelyez6s6re is.



Ujlahi-irogepek
a legmodernebbek. Katonai 6s polgâri hato- 
sâgok kozkedvelt ir6g6ptypusa. Dijmentes 
bemutatâs or-szagszerte. Arjegyzek 
ingyen. Reszletfizetesre is. Tel. 122-60. 
UlLflHI-lHOBEPTELEP Budapest

*-•,— --1897. 6ta az irogăpszakmâban. =

EGYEVI ONKENTESI 
SZOLGÂLAT.

Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy.

Ara i korona 60 filler.
Kaphato a kiadohivatalban.

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

Igazgatosâg : Grof Sztaray Sandor elnok, grof 
Cagninacci Hyacinthe alelnok, baro Gerliczy Ferenc 
alelnok, grof Zichy Geza Lipot alelnok, grof Apponyi 
Gyula, Beniczky Odon, grof Cagninacci Pal, grof 
Erdody Sandor, baro Wulf de Flotow, bard Hatvany 
Karoly, dr. Lippmann Frigyes, Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar Imre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
baro Pronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. Tlgyvezeto igazgatok: dr. Aczel 
Janos, Walder Bela. Cegoezetok: Horvatovics Ferenc, 
i-------- J Lakatos Oszkar. i 1

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szâllito

katonai szabo

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

• • Telefonszâm: 916. «•

Poloskairtâst
jotâllâssal. Padlo beeresz- 
test, acfelforgâcsolăst, festest, 
mâzolăst, tapetozăst olcsdn văii al

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

Tiszteknek 10 szăzalek engedmeny.

Tsnnis-nakEttBk, sport-Eszkozbh, lovaglo- es 
SEtabotoh, tajtEh- es borostyân dohănyzo- 
szEPEh, bnborotvâlo es hajnyiro gBpek, zseb- 
kESEk, fBsuk es ksfEk nagy vâlasztekban 

HUBER J.
muesztergălyos jătek-ăruhăzâban 
BUDAPEST, BAROSS-UTCA 47 

Arjegyzek berm entve

Bankosztâly. Gabonaosztâly. Miiszaki osztâly. 
♦♦ Mezogazdasâgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

•ummmmiuuavttiuui 
J TELEFON-SZĂM 164-84. J 

IDERHITS ES TRRSil I 
I I
j KflTONB E6YENHUHIHESZ1T0 « 
f ES flHEOL FERFI-SZflBdSABa f 
5 5
I t
I BUDAPEST IV, I j KECSKEMETI-UTCA 5. g 
flPfiTTflHTflLEHOSISZOLGflLflT
ELHYERESE ES NOSOLESIOGYEK
Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy. 

Ara i korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

I
BERETVÂsj 
ES SARLOSi 

BUDAPEST IV., j

Vâci-utca20 szâm |

Angol es francia ori divat. | 
Sajăt keszitmenyii fehernemii g 

ktildnlegessegek |

Merhrntil Nvoirb
HAVAS ES LEHNER

BUDAPEST VIII., NEMET-UTCA Z7.5
TELEFON-SZĂM: JOZSEF 11-8
♦
* Dusan felszerelt raktar a borot- 

valashoz sziikseges cikkeknek: 
GILETTE onborotvalo keszulekek 
eredeti pengekkel. Mas szerkezetii 
angol es nemet eredetii borotvalo 
keszulekek igen jo minosegbCn: 
8 — io koronaig. Kitiino valodi angol 
es Solingeni borotvakesek es feno 
szijak 3—8 koronaig. GOLGATE 
es egyeb borotvalo-szappanok es 
cremek, ecsetek stb. jutanyos arban

♦♦

Dankovszky Istvan
Budapest V., Jdzsef-ter 8.

Cimbalom

Szâmos kitiintet^s j6 munkâSrt.

Legujabb szabai 
aczâlszerkezettel 
r6szletre is. Cs< 
daeros,tiszta hat 
gu GRAMOFO 
(besz61og6p) 25 1 
s feljebb. Hozzi 
Fedâk Sari, Kirâl
R6zsa, Berezei 

Bonoi, Caruso-t- 
legszebb Ierneze 
2 korona 50 filk

mesterek hit 
utânzatai.

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

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

Răk<5czi-ut 17. — Ârjegyzâk ingyen.


