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Paris elott...
Mikor a fegyverek ropognak, nem- 

csak a Muzsâk, hanem a diplomatâk is 
hallgatnak. Egyelore csak biztos tâvol- 
bol es jo lâtcsovel figyelik az âgyuk 
lângviharât es lesve-lesik azt a nagy 
pillanaltot, mikor nemcsak a vesztes fel 
van visszavonuloban, hanem a gyoztest 
is elnyomja a kimeriiltsegnek es a rette- 
netes vervesztesegnek halâlos fâradt- 
sâga.

Akkor aztân a vilâghâboru pârolgo 
mezdin gulâkba rakjâk a fegyvereket es 
talan a hâgai bekepalotâban megkez- 
dddik a diplomatâk tanâcskozâsa.

Ha ugyan tanâcskozâsnak nevezhetd 
az, mikor a diadalittas gydzdk kovetei 
leoldjâk verbe mart kar'djaikat, hogy 
bedobjâk a hadisarc serpenyojebe?

Mert igy lesz es igy kell lennie, mig 
veliink van nemcsak a hadiszerencse, 
hanem az egyediili es szeplotelen tisz- 
tasâgu igazsâg! Ez pedig veliink van. 
Ezt nem lehet francia kiâltvânyokkai, 
pngol proklamâciokkal, belga sirânko- 
Izâsokkal, orosz ukâzokkal es szerb se- 
Irelmekkel elvitatni. Ennek a hâborunak 
bragmatikus tortenelmet akârki irja 
Ineg, a tisztasâg jegyevel csak a nemet 
ts magyar-osztrâk fegyvereket illethe/.i. 
fcsak a joban-rosszban, bekeben-hâbo- 
lutan cgyrriâs mellett hiveri es teljesen 
litarto szoyetseg.es târsak azok, kik a 
becsiiletert, eletiikerb es ezzel egyben 
| kulturâert es az eljovendo idoknek 
lekejeert harcolnak. Mig a tobbiek — a 
lilâghâboru rettenetes remet alias es 
|lat‘omos iiriigyek alâvalo kanocânâl 
lyujiottâk meg es e gyujtogatok most 
mar fcgvacogva lâtjâk, hogy a lângba 
Ierult vilâgtenger ma Pârist. kesobb 
lalân majd Moszkva falait perzseli meg. 
1 Minden ugy tortenik, mintha a tor- 
Knelem geniusza isteni szinjâtekaibol 
Beprizt rendezne. Paris mâsodszor nyo- 

gi mâr a nemet hadak dobbano leptet. 
De hogy mi lesz a megismetelt trage- 
diânak vegso csattanoja: arrol hiivos, 
csbndes ejszakâkon toprengve tanâcs- 
kozik a nagy csâszâr, a nagy vezerkar 
es a ket legelso — berlini bankâr.

Es ettol a tanâcskozâstol jobban kell 
rettegnie Franciaorszâgnak, mint a 42 
centimeteres mozsaraktol Pâris lakos- 
sâgânak! Mert minden verveszteseg- 
nel rettenetesebb lesz az a szdrnyii vâ- 
gâs, mely a francia citoyennek zsebet 
metszi fel! Azt a zsebet, mely eddig a 
pânszlâvizmust tâplâlta es letrehozta a 
legerkdlcstelenebb es legbornirtabb âl- 
larnszdvetseget. Oroszorszâgnak csak 
Eranciaorszâg penze kellett’. Magât a 
francia kulturât, a nagy forradalom 
lângszavu igeit, a megvâlto szociâlis 
reformokat a kanesuka nem engedte be 
a muzsikok, a kozâkok, a tatârok fold- 
jere; csak eppen a sârgân fenylo Na
poleon aranyakat, melyek elott meg a 
szent Aâoszkvânak kapui is megnyil- 

‘.ak, hogy aztân megis iiresek maradja- 
nak a hadsereg-raktârak, de annâl in- 
kâbb megteljenek az orosz nagyurak es 
kisistenek zsebei. A szorgalmas es taka- 
rekos francia kispolgâr minden ara- 
nyât a r.iuszka panamistâk zsebete 
rakta es most aztân elkerulhetetleniil 
jo az alapos es hatalmas nemet zsebvâ- 
gâs, hogy legalâbb 100 evig elmenjen a 
kedve Europânak a hâborutol es ebbei: 
az eljovendo boldog korban Franciadr- 
szâg, Anglia es Oroszorszâg felkesziii- 
hessen az uj leszâmolâsra. Bizunk ben- 
ne, hogy meg akkor is rendiiletleniii 
egymâs mellett âll a kozepeuropai szo-; 
vetsegestârsak ercbarâtsâga, mely 1s- 
tenten, igazsâgban es egyesiilt eroben 
bizakedva vedi az igaz europai kultu
rât es meg a fegyverek csattogâsâban 
sem alvo valodi humanizmust.

Mindenkinek ingyen kiildjiik meg
a Kiiliigy—Hadiigy eddig megjelent 

szâmait, aki f. evi szeptember 1-tbl leg
alâbb egy felevre elofizet.

Nemet aspiraciok — orosz terllloten.
A germân Hadur kardjâra iitott es a re

gi germânok vitezsegevel irtdul utnak tdbib 
millionyi serege- Ket evezred legendâi 
.ujulnak meg: Pârist es Moszkvât ugya.ni- 
azon germân vihar fenyegeti, melly a teu- 
toburgi erdoben eloszor szakadt râ a 
ddlyfos rcmai imperâtor seregere. Mig a 
francia nep Varusât, Joffre tâbornokot 
felelossegre vonja, azalatt Kelet-Porosz- 
orszâgban a nemetek koriilfogtâk a „fel- 
mento“ orosz sereget.

Nines menekves. A csâszâr kihuzta 
kardjât hiivelyebdl es csak Nagy Peter 
yârosâban teszi ismet vissza . . .

Gyozniink kell es e gyozelembe vetett 
hitiink cly eros, hogy nem a medve bo- 
rere iszunk. amikor kepzeletunkfben meg- 
rajzoliuk a jovd Europa terkepet, egy, a 
mostaninâl szinesebb, vâltozatosabb ter
kepet, melyen ujabb, szabad hatârok vâl- 
nak ki. abbol az egyhangu szintdmiegbol, 
amely most az orosz birodalmat jeloli.

Termeszetes, hogy a gyoztes âllarnok 
nem elegednek meg egyes nepek felsza- 
baditâsâval es anyagi kârpotlâssal, ha'nem 
minei nagyoțb teriiletet kovetelnek ma- 
guknak azon a bekekonferenciân, mely 
esetleg evtizedekre megâllapitja Europa 
hatârait.

Az elso teriilet, melynek felszabaditâsât 
remeljiik, Lengyelorszâg: a legegysege- 
sebb valamennyi delorosz tartomâny ko- 
zott. Politikai erettsege, evezredes multja 
is biztositek arra, hogy ez a szerencsetlen

1:2,750.000.

szoyetseg.es


fold elnyeri forron ohajtott, megerdemelt 
fiiggetlenseget. Nehez is elkepzelnunk, 

’hogy Lengyelorszâg ismet felosztâsra ke- 
riiljon.

Az e g e s z lengyelseg mâsfelevszâza- 
dos elnyomatâsa alatt szinte eszrevetleniil 
kozeledett a monarkia fele- Ennek a cel- 
tudatos torekvesnek pedig nem monar- 
kiânk orosz-lengyel politCkaja szabta meg 
az irânyât; (hiszen ellensegeink sem fog- 
hatjâk rân>k, hogy m i valaha idegen nem- 
aetisegeket lâzitottunk.) A lengyel mep, 
■melynek Ausztriâbăn korlâtlan szabadsâ- 
got biztositottak es amelynek sorsa irigy- 
lesremelto a nemet es orosz-lengyelorsza- 
gi lengyelekehez kepest. hâlâs bizalmat 
tanusit monarkiânk irânt: ezt a bizalmat a 
.hâboru utân mindenesetre gyiimolcsozteti 
es meghâlâlja a ket’tos monarkia.

Politikai bunt kovetnenk el, ha Orosz- 
Lengyelorszâgot a mi erdekkoriinkbol ki- 
ejtenok; mâsrcszt jozan szâmitâs szerint is 
lehetetlen, hogy a lengyelseg mâshol ke- 
resse boldogulâsât, mint abban az orszâg- 
ban, ahol a Goluchowskyak es Bilinskiek 
nagy befolyâst nyertek.

A monarkia utja tehât vilâgos; nemet 
szovetsegeseink celjât pedig logikus meg- 
fontolâssal is kijelblhetjuk.

A nemet terjeszkedes termeszetes irâ- 
nya — a Keleti-tenger partvideke. Mintha 
ezt a torekvest jnttatta volna kifejezesre 
a kis „Augsburg" iskolahajo, amikor bom- 
bâzni kezdte a hâboru elso napjân Eibau 
kikotdjet. Oroszorszâgnak a Keleti-tenger 
melleken 3 tartomânya van: Esztorszâg, 
(Eszthland, oroszul: Esztlyandszkaja gu- 
bernija, esztiil: Esztimâ,) Livorszâg (Liv- 
Iand, Liflyandszkaja gubernija) es Kurfold, 
(Kurland). Mindhârom volt mâr nemet ke- 
zen, igy tehât a nemet torekveseknek itt 
megvan a tortenelmi alapjuk. Ma is a ne
met szellem es a nemet penz vezet mind
hârom tartcmânyban. Nemetorszâghoz 
legkozelebb esik Kurland, mely a 16. szâ- 
zad kozepeig nemet fennhatosăg alatt âl- 
lott; a nemet uralom es a nemet szom- 
szedsâg hatâsakep ma is a nemet az fntel- 
ligencia erintkezesi nyelve, mig az orszâg 
lakosainak nagy resze a left nyelvet be- 
szeli.

A lett kezdetleges kulturâju, babonâs 
nep, melyben aligha volna âllamfentarto 
kepesseg. Ok lakjâk a szomszedos Liv- 
land deli felet is, de annyira keverten mâs 
nemzetisegekkel, (esztek, lengyelek, litvâ- 
nok etc.) hogy fiiggetlensegiik kimondâsâ- 
val Europa alighanem mâsodik Albâniât 
teremitene. Viszont a nemeteket, akik nem 
hâborgatnâk dket babonâs szokâsaikban. 
szaftiaditâkken1 fogadnă ez a bekes, agyon- 
sanyargatott nep.

Livland eszaki felet es Esthlandot a ve- 
liink is rokon esztek lakjâk. Mintegy egy- 
millios testvernepe ez a fimnek, mely azon- 
bân nyelvet 6s faji jelleget ezer ev elotti, 
eredeti âllapotâban fenntartotta. Az orosz 
hivatalos nyelv csak ujabban szoritotta ki 
Esztorszâgban a nemetet, mely jo ideig a 
dorpâti egyetem tanitâsi nyelve is volt. 
Nemetek alkotjâk a 100.000 lakossal biro 
Reyal intelligenciâjât es az orszâg minden 
nagyobb birtoka nemet fbldesurak keze- 
ben van. Ertheto tehât, ha az eszt meg bi- 
zalmatlanul, sot gyiilolettel viseltetik a re-

gi „rabszolgatartokkal" sze.mben es bizony 
a nemet uralom csoppet sem volna kivâ- , 
natosabb az esztek elott, mint az orosz; 
de viszont nem szabad elfeledniink, hogy 
Esztorszâg az orosz birodalom legerteke- 
sebb es legsiirubben lakott teriiletei koze 
tartozik, (25 lakos esik egy negyzetkilo- 
meterre.) igy hât az eldbb emlitetteken ki- 
viil ez a koriilmeny is dbnto fontossâgu a 
nemet igenyek megâllapitâsâmâl. Ottan pe
dig, ahol iegyverek dontenek, a gyoztes 
felre szokta ternii a szemelyes szimpâtia 
kerdeset. F. J.

Szdfiai level.
A ,,KUIiigy-HadUgy“ tudositojătol.

Egv bolgâr ujsâgiro, ki mint a ielen- 
leg Nisben szekelo bolgâr kovetseg fu- 
târja. hetenkent tobbszor utazik Szer- 
biâba .sot a fohadiszâllâst is felkeresi, 
rendkiviil erdekes megfigveleseket tett 
a szerb hadsereg hanvnlatârol es e so
rok iroiânak a kovetkezokben beszelte 
el tapasztalatait a mozgositâs elso nap- 
iaitol kezdve:

— A mobilizâcio proklamâlâsât hihe- 
tetlen kedvetlensevvel fogadtâk a tar- 
talekosok. A ket hâboru alatt teliesen 
kimeriilt szerb katonâk, kiknek alig 
hagvtak idot, hogv feldult csalâdi tiiz- 
helvuket helvreâllitsâk. mâris uibol 
zâszlok alâ szdlitottâk dket. csak im- 
mel-ârrimal. vao-v ewâltalân nem tet- 
tek eleget a mozvositâsi paranesnak. 
Ismeretes. hogv siirii tomegekben me- 
nekiiltek a szbkott katonâk a bolgâr 
hatâr fele, hogv ..testvereik" oltalmât 
keriek. Fevvvereiket utkozben eldob- 
tâk es meveskiidtek. hogv io bolgâr pol- 
gârokkâ lesznek. Kesobb mâr annyian 
menekiiltek Bulgâriâba, hogv a hatosâ- 
gok csupân az esetben fogadtâk be a 
szokevenveket. ba fegvvereiket is ma- 
gukkal hozzâk.

Nisben a kafanakbol (kâvehâz) kel- 
let't es magânlakâsokbol 
jâratcknak elovezetni a 
nakodo tartalekosokat. 
aiigusztus 8-ân alig volt 
teljes letszâmmal.

- - A hâboru a lakossâgot egesz Szer- 
biâban keszuletlenul talâlta es a behi- 
vott katonasâg elelmezese az elso perc- 
tol kezdve nehezsegekbe iitkozott. Is
meretes. hogv a gabona termes az el- 
mult esztendoben rendkiviil kedvezdt- 
len volt Szerbiâban es eppenseggel nem 
olvan, hogv egv uiabb hâboru alatt fe
dezni tudnâ a katonasâg sziiksegletet.

Hogv a katonasâg onbizalmât novel- 
iek. a hadvezetoseg keotelen hireket 

. kozblt napiparancsokban a „dicsdseges“ 
szerb seregek wozelmerol. meg mi- 
elott a hadmiiveleteket megkezdtek 
volna. Azt a hazugsâgot is terjesztettek 
a katonasâg kozott, hogv 150 ezer bolgâr 
kaitona, Dimitriew Radko tâbornok ve- 
zerlete alatt siet a szerb ,testvere:k“ (a 
mâsodik balkâni hâboru alatt „tatâr- 
fa.izat“ volt a bolgârck becezo neve 
Szerbiâban). segitsegere . . . E hir meg 
is tette a hatâsât. mert a szerbek na- 
gvon feltek a bolgârok iogos boszuiâ- 
tol. A csiiggedo szerb katonâk elhittek

kellett az or- 
bevonulni vo- 
Tenv. Imn 
szerb ezred

a hazugsâgot. annâl is inkâbb. mer 
.annvi alapia volt, hogv Dimitrieff tâ 
bornok. Bulgaria szentpeter.âri kovet 
rangiârol lemondva, beleoett az oros 
hadseregbe.

A szerbek elleni hâboru legfobb bol 
gâr vezenvloierol. kit a bolgâr hadve 
zetoseg katonai rangiâtol megfosztott e 
mint ârulonak, drokre megtiltotta 
Bulgâriâba valio visszaterest - beava 
tott helven nvert ertesiileseim szerin 
— most kideriilt az utolag meginditol 
vizsgâlat alkalmâval, hogv Dimitrie 
tâbornok mâr a mâsodik balkâni hâbc 
ru alatt kedvezett a < zierbeknek. mei 
egv izben olvankor rendelte el a vissza 
vonulâst. mikcr a szerb sereg bizto 
sikerrel megutkozhetett volna.

Dimitrieff tâbornok ârulâsa a bolga 
fdvârosban kinos feltiinest keltett. de 
veszteseget azert nem fogiâk fel tulsr 
gosan tragikusan. Tenv, hogv az ârul 
tâbornok kivâlo katonai tula.idonsâgg; 
bir. kit ugv kiilseie. mint energikus. e 
lentmondâst nem tiiro termeszete mia' 
honfitârsai „Napoleortcse"-nek (ki 
Napoleon) neveztek el. A kiilonben nvei 
modoru tâbornok nem volt nepszerii 
polgârsâg koreben, csupân az elso ba 
kâni hâboruban elert sikerek tettek i 
kedvelitite. Dimitrieff Radko az oro» 
iskola neveltie es talan innen az a tulz 
russzofil erzelem, melyet egesz elett 
ât tâplâlt. A paraszt szârinazâsu flat: 
katonât elkâprâztatta az orosz eloke 
vilâg pompâia es kulturâja, melvben 
szlâv fensobbseg diadalât lâtta. A 
orosz nemzet e fanatikus tiszteloiet 
mâsodik balkâni haboru utân eppe 
azert kiildte kovet gvanânit Szent-P< 
tervârra a bolgâr kormânv. mert tudt 
hogv Dimitrieff ott grata person 
es arra gondoltak. hogv a nehezte 
oroszoknâl iobb szolgâlatot Bulgar 
szâmâra senki- mâs nem tehetne.

A szerb hadsereg tâplâlekhiânyâr 
beszeltiink fentebb. melvet a szerb ko 
mânv Uj-Szerbiâbol akart fedezni. ar 
azonban nem sikeriilt. 
nemzetisegii 
elelmiszerek 
hogv az ui

. kivontâk a
nem elegendo szânru pandurok mara 

. tak vissza. noha ezek koziil sokan ( 

. menekiilnek. nem erezven eletiiket bi 

. tcnsâgban. Hogv a macedon-bolgâri 
i Szerbia lekotbttseget ki akariâk Mac 

donia fiiggetlenitesere hiasznâlni. ari 
e sorok iroiânak feltetleniiil megbizha 
drtesiilesei vannak. Egv titkos bizo 
sâg mukddiik bolgâr teriileten. mely 
Uj-Szerbiâbol lassankent kiiilddzdtt b< 
gârokat fegvverrel es lovoszerrel elli 
ia. azutân egeszen kis csoportokban, 
szerb-bolgâr hatâron ât. Macedoniâ 
csempeszi. A cel az. hogv egv alkalir 
pillanatban kikiâltsâk Macedonia au 
nomiâiât, amit a szerbek âltal megars 
tort mohamedân lakossâg is oromn 
iidivbzolne. A szerb kormânv tobb 
ben kerte szofiai kovete utiân Rado 
lavov miniszterelnok es kiilugvmini: 
tertol annak kiielenteset. hogv Buls 
ria semleges marad es nem indit se

mivel a bolgî 
lakossâg megtagadta t 

szâllitâsât. Tudni ke 
szerb teriiletekrol teljesc 
katonasâgot es csupân



mifele akciot, Szerbia ellen. Tscholak 
Antics szerb kovet utobb egesz arro- 
gâns modorban lenett fel a bolgâr rni- 
iiiszterelnok elott. akit valosâggal ter- 
rorizâlni akart. azonban erelves visz- 
szautasitâsban volt resze es noha a bol
gâr miniszter-elnbk uiboil megigerte Bul
garia semlegesseget. egvben utalt azon 
tiirhetetlen bânâsmodra. melvben a 
szerb hatosâgok a macedoniai bolgâro- 
kat reszesitik. Az a ki.ielen+es pedig, me- 
lvet a bolgâr kormdnvelnbk Bulgaria 
semlegiessegerol a szobranieben tett. 
eppenseggel nem nvugtatta meg a szerb 
kormanvt. mert felreismerhetetlen cel- 
zâssal a macedoniai âllanotokra meg- 
jiegvezte. hogv a bolgâr kormânv elhâ- 
Irit magâtol minden felelosseget olv ak- 
piokert. melveket idegen teriileten 
Kertsd: Uj-Szerbiaban) idegen alattiva- 
lok (ertsd: macedon-boFgarok) indita- 
riak a szerbek ellen.
I Paratian az a lelkesedes, melvlvel a 
polgâr kozvelemenv a monarkianak 
pzerbia el'leni akciojât kiseri: A haboru 
kitoreset az egesz lakossâg. de kivâlt 
|i katonatisztek elenk szimpâtiâval fo- 
kadtâk. Nem csupân a perfid elleniseg- 
liek kilâtâsban levo biinhodese toltbtte 
|l a bolgârokat megelegedessel, de min- 
Benki erezte. hogv a haboru, melvnek 
leilemenvei belaitihatatlanok, Bulgaria 
lorsâban elonvos vâltozâst idezhet elo. 
Lgv veil minden bolgâr, hogv e haboru 
Izele elsepri a Bulgâriâra râerbszakolt 
lukaresti bekeszerzodest. melvnek re- 
lizioiât eddig hiâba siirgettek.
I Arnint a monarkia es Nemetorszâg a 
mozgositâst elrendeltek. a szofiai pâ- 
Laudvarrol naponta indultak kisebb- 
lavvobb 'sopcrtokban behivott tartaTe- 
losok, hogv hazajukban katonai szol- 
lâlatra ielentkezzenek. A konzulatusok 
lltal naponta alaikitott „transzpor- 
|k“ vezetoie a rangban legiddsebb 
Itranszport-kommandăn s“, ki 
I pâlvaudvartol kezdve katonai rendet 
■irt ferm. A tartalekosok vig enekszo- 
■al vonultak vegig Szofia wtcaiin es kii- 
■nosen erdekes volt ew nagvobb ne- 
■et csapat katnnâs rendben valo masi- 
■rzâsa, melvnek kcmmandansa vala- 
Banvszor bolgâr katonatisztek elott vo- 
■iltak el. vezenvelt „vigvâzz. tiszte- 
Bgi“. amiit a tisztek a csapat „hurrâ“- 
■âltâsa kbzbtt elenken viszonoztak. A 
■Hvaijdvaron nanonifa naw riântome- 
Bicsuztatta a bevcnulokat. A nbk virâ- 
ftkat nvujtottak ât a tâvozoknak. kik 
ftmzeti dalukat. valamint ..Sumi Ma- 
■ca" bolgâr nemzeti indulot dalolva es
■ tbmev elienzesetol ki«-erve vettek bu- 
■mt a bolgâr fovârostol.
■ Jellemzb a bolgâr nep lelkes lianw- 
■târa. hogv bulgâriai konzulatnsaink- 
■I naponta siiriin ielentkeznek bolgâr 
■ikentesek. kik szeretnenek oldalunkon 
■izdeni. a szerbek elle'n. Egv kisebb 
«.gâr vâros konzulat’’«4nak vezetoie 
Bszielte nekiirk. hogv nala naponta â+- 
■g negvven onkentes ielentkezett fel- 
«tel vevett, a1’’ ' ' ~’ig tudta mever- 
■t'ni. hogv a monarkianak nines sziik- 
Hge idegen alattvalbkra hadseregeben. 
frn kevesebb rokoniszenvvel kiserik 

Bulgâriâban a monarkia es Nemetor- 
> zâg hadi 'vâllalkozâsât a „minden szlâv 
nepek vedoienek" az orosz car orszâ- 
ga ellen. A bolgâr nep sohasem tudia el- 
feledni az oroszok gviiloletes szerepet 
a mâsodi.k balkâni hâboru alatt. A 16- 
zan gondolkodâsu bolgâr nep sohasem 
volt elvakult rajongo.ia a ,.dicso“ orosz 
nemzetnek. de mert erdeke ezelott ugv 
kivanta, elviselte az oroszbarât âram- 
latot. Ma azonban mâs a helvzet. A 
. gurulo ruteleken" megvâsarolt nehânv 
emberen kiviil. kik a ,,Zar.ia“ es „Bal- 
kanșka Tribuna" c. szennvlapokat rusz. 
szofil szellemben vezetik, nines az 
oroszbarât propagandiânak tobbe ko- 
molv exponense. Amit legiobban igazol 
a telies vereseg. mellvel a legutobbi 
kepviselovâlasztâsok az orosz barât 
politikusokra nezve vegzodtek.

(b. i.)

Haracsolds.
A hadbavonult katonăk elelmezese, ha- | 

csak lehet, mâr a bekeben pontosan kidol- j 
gozott es elokeszitett eszkozok es intezke- I 
desek segitsegevel tortenik. A hadviseles 
azonban minden teren a meglepetesek ozo- j 
net ârasztja a vezetosegre, melynek azert 
meghâtrâlnia, visszarettennie semmilyen ko- 
riilmenyek kozott sem szabad. Alkalmazko- 
dăs es gyors cselekves a haboru, a siker 
titka. Igy az elelmezes teren is.

Mikor a csapat keszlete elfogyott, a moz- 
go-konyhak kiuriiltek, az osszekottetes 
az elelmezesi intezetekkel megszakadt, a 
szokâsos bevâsărlăs az ellenseg rosszindula- 
tan fennakad, — akkor ion a harâcsolăs.

A harâcsolâs abban all, hogy az elelmi 
cikkeket kenyszer utjân, keszpenzfizetes 
mellett vagy ennek hiânyâban nyugtâzâs 
mellett elvessziik. Ha ilyenkor a lakossâg 
ellenszegiil, akkor se nem fizetiink, se 
nem nyugtăzunk.

A csapat fegyelmenek termeszetesen 
ilyenkor sem szabad meglazulni es a pa- 
ranesnokok iigyelnek arra, hogy a harâcso- 
14s fosztogatâssâ ne fajuljon. A harâcso- 
lăst vezeto tiszt vagy elelmezesi tiszt tâ- 
mogatâsăra szolgâl a harâcsolâsi kiilbnit- 
meny, mely a lakossâg elmenekiilese, a 
keszletek elrejtese es megsemmisitese stb. 
eseten teljes szigorral lep fel. Biztositott 
meneteles, meglepo es egyidejii fellepes az 
egyes harâcsolâsi helyeken, a helysegkijâ- 
ratok elzărâsa, a kbzsegi eloljârbsâg segit- 
segiil vetele, tuszok azonnali eloâllitâsa es 
ahol lehet, penzovadekok letetelere valo 
kenyszerites, a kbzsegi nyilvânos penztârak 
lefoglalâsa es ahol mâr semmi mâs eszkoz 
sem hasznâl, ahol a lakossâg vegsokig el- 
lenâll, ott a harâcsolâsi kiilonitmeny fegy- 
verei azok az eszkozok, melyeket a harâ
csolâsi kiilonitmeny vezetoje a cel elerese- 
re hasznâl. Erre az utobbira azonban ritkân 
kertil sor.

Tbbbnyire meghajol bnkent a lakossâg a 
kiilonitmeny tekintelye elott es a kivânt 
elelmet keszpenz vagy nyugtatvâny fejeben 
kiszolgăltatja es lehetove teszi, hogy a ki- 
meriilt es megehezett katonâk vegre tâplâ- 
lekhoz jussanak.

9 gjalogsag-lovassag-tiizBrsig 
halves aranya.

A hadi tudomâny es. a nemzetek fegyve- 
res folkesziilese folytonos vâftozâs alatt all, 
mint vegteleniil erzekeny legsulymero, 
mely monden legnyomâsi ingadozâst meg- 
erez es hiven kovet-

Hol egykor a romai nagysâg idejeben a 
legiok zârt falanksza vivta kemeny tusâit, 
majd kesobben Attila vitez hunjai szrdgul- 
doztak viharsebessegii paripâîkon, ott ma 
fiirge csatârok ritka hare sora tbrtet sza- 
porân, bldoklo golyozâpor'ban, blore, n-eki 
az ellennek

Elohaladâsât bbmbblo âgyuk gyilkos 16- 
vegei biztositjâk. De mâr el6bb lovas csa- 
patok deritettek fel a terepet. Ok kemlel- 
tek ki az ellenseg nagysâgât, mozdulatait, 
valoszonu eîonyomulâsi vonalât es mind- 
azt, aminek tudâsa a nagy seregtestek 
megi'nditâsa elott okvetleniil sziikseges. A 
legyozott ellenseget maid ok is iizik. ker- 
getik maga pusztito vad futâsâba. Mond- 
hatndk: manapsâg a lovassâg az ouverture 
es a finale a csatâk hatalmas koncertje- 
ben, melyn-ek harsogo dalât a gyalogsâgi 
fegyverek szakadatlan ropogâsa porgeti, 
zugja es sivitja el. A kiizdb nepek hatal
mas orkesztrumâba mint melto, mely kise- 
ret bombol bele az âgyuk rettento zaja.

Gyalogsâg, lovassâg, tiizerseg helyes 
arânya, iigyes kihasznâlâsa csatâk sorsât 
donti el. Miota e hârom fofegyvernem egy- 
mâs mellett miikodik, arânyuk folytonosan 
vaftozott. Ebben a viszonossâgban idok fo- 
Iyamân a gyalogsăg hatalmas-an megero- 
sodott, a lovassâg arânya csokkent. a tii- 
zerseg szaporodâsa lepest tart a gyalog- 
sâgeval.

A jelenkor hâboruiban a tomeghatâst, a 
donto szerepet a gyalogsâg jâtsza. Fegy- 
vere a tokeletesedes utjân hatalmas fejlo- 
dest mutat, a gepfegyverekben csaknem 
ideâlis magasllatra jutott. Korunk harcâ- 
szati elveit 6 tudja legiobban megvalosi- 
tam, mint pl. a feltartoztathatatlan, 
gyors elore nycmulâst, a terep legjobb ki- 
hasznâlâsât es hatalmas, nagy tomegek 
harcbavitelet.

De arânya nem volt mindeg az, a mi 
napjainkban.

A harminceves hâboruban peld’âul igy 
alakult az arâny: 1 lovasra 2—4 gyalogos 
es czci emberre 3—4 âgyu; a napoleoni hâ- 
borukban 1 lovasra 7—8 gyalogos es ezer 
emberre 3—5 âgyu, jelenleg 1 lovasra 7—8 
gyalogos es ezer emberre 3—6 âgyu.

A fegyvernemek kozotti arâny a minden- 
kcri helyzettol is fiigg, igy a harcter mino- 
segetol (siksâg, hegyvidek), a hadi celra 
alkalma-s lovak szâmâtol. de kiilonosen az 
ellenseg szervezetetdl es harcmodorâtdl.

Ha gyatogsâgunk az ellensegenel szamo. 
sabb, tovassâgunk es tuzersegiink legalâbb 
egyenlo, ez mâr fel'siker. Nagy tiizersegi 
ero n-ehezikesse teszi a sereg mozgâ- 
sât, mig hiânya a harcnâl erezheto 
sulyosan. Sok es jo tiizerseg, kiifâ- 
nosen az utobbi, hatalmasan po- 
tolja a gyenge es kevesibbe jo gyaiTogsâ- 
got. Elmeletileg bajos volna meghatâroznii 



e ket fegyvernem kozdtti abszolut helyes , 
arânyt. Megâllapitâsa hadi tapasztalatokon 
alapul s folyton vâltozik. Jelenleg 1G00 gya- 
logosra esik: Nemetorszagban 6, Francia- 
orszâgban 4, Olaszorszâgban 3.4, Orosz- 
orszâgbain 3.8, nâlunk pedig 3.2 âgyu. Az 
egy had'tes-tnel alkalmazhato lovegek leg- 
nagyobb -szama az eddigi tapasztalatok 
szerint 144—150. Ennâl nagycbb tiizerseg 
alkalmazâsa mâr nem celszerii, niert a 20 
km. megengedett hosszusâgu menet-osz- 
lopban (tekm-tetbe veve hogy a hadtestnek 
egy napon beliil harcba kell fejiodnie) he- 
lyet a gyalogsâg rovâsâra toltene be.

A lovassâg feladatp oly -sokoldalu es kii-. 
lonosen a hare kezdeten annyira fontos, 
hogy m-ennel tobb vap belote, annal jobb. 
De az âllam logazdagsâga s penziigyi he-'y- 
zete nagyen korlâtozzâk letszâmât. Jelen
leg megkovetelt arânya a gyalogsâghoz vi- 
szonyitva rendes hadâsz.ati terepen 1:8 
magas hegysegben 1:30.

Minden nagyobb hâboru ui tanul'sâgok- 
kal szolgâl nemesak a harcmodor, de a 
fegyvernemek helyes arânya ' tekintete- 
ben is.

Most dul a vilâg leghatalmasabb hâbo- 
ruja. Ha maid vegeztevel hel'yre zokken- 
nek es uj alakulataikban elrendezkednek a 
merkozo driâsi erok, uj tapasztalatok, uj 
tanulsâgok fakadnak beldie is a hadi tudo- 
mâny minden teren es igy a fegyverne- 
imek helyes arânyâban is.

Biinteto birâskodâs a hadrakelt 
JEFBgnei.

— Kât kOzlem^ny. —
Irta: Dr, Kollmann Dezso iigyvi'd,

A hâboru nemesak a polgâri eletet vâl- 
toztatia meg, de a biinteto jogi jelesiil a ka- 
tonai biinteto jog alkalmazâsânak teriile- 
teit is megnoveli, az alaki eljârâsi szabâlyo- 
kat termeszetszeriileg lienyegesen âtalakit- 
ja. A mcstEMi vilâghâboru az uj katonai es 
honved biinvâdi perrendtartâsunknak az 
1912. evi XXXII, es XXXIII, t.-cikkek- 
nek epen a legzseng-ebb koraban indult 
-meg; f. evi juWus 1-en lepett ugyanis elet- 
be a fenti ket torveny es mâr juli-us vegen 
a kulonleges reszeiben a XXVI, es XXVII. 
feje:etekben kellett er.osen lapozgatnunk, 
— hogy azt azonnal gyakorTat’lag is alkal- 
mazhassuk.

Mindenekelot-t a Kbpr. 452. §-a azt hatâ- 
rozza meg, hogy mi ertendo hadrakelt se- 
reg elnevezes alatt — katona biintetojogi 
szempontbol. — Osszefog’lalva erre az a 
felelet, hogy a ..hadrakelt seregnel" valo 
viszonyban all, a hadrakelt sereghez beosz- 
tott valamennyi csapat (paranesno-ksag. 
oszitâly, intezet) a mozgositâ-si âllomâs el- 
hagyâsânak idopontijâtol keztdve a leszere- 
lesiiig. tovâbbâ hadifelszerelest felvett oly 
eroditett hely vedorsege es ott elhelyezett 
mlâs csanat (paranc-snoksag, osztâlv, inte
zet), amely a miikddd hadsereg (hadtest) 
korletSben vagy a fenyegeto ellensegeske- 
des mtatt ha-diiâllapotban van — ameddig ez 
az âllapot tart. A legfontosabb kerdes ez- 
utân tllletekessegi szempontbol miegâllapita- 
ni a ka'tonai es honved biinteto birâskodâs 
terjedelmet, nevezetesen azt, hogy ki ren- 
delheti el a harcteren vafamely buncseleik- 

mieny biinvâdi iilddzheteset es hogy ki.k 
elilen.

Erre vonatkozolag a katonai es honved 
biinv. perrendt. 453- es 454. §-a, valamint 
a hozzâja fiizott miniszteri indoko-llas ad- 
hat direktivâkat. Az alefâ iilletekessegre 
irânyelv, — hogy mindenki azon. ilUetekes 
paranesnok jurisdictioja ala tartozik, aki- 
hezi hadrendileg beosztva van — vagy bki- 
nek parancsncklâsi korJetebe a hâboru vi- 
szontagsâgai folytâin k'eriilL Ez ugy erten
db, hogyha pl egy honved hadosztaly pa- 
ranesnokhoz kozds lovassâg, tiizerseg, vo- 
natesapa-t tartozik, ugy ezek a honved 
hadosztâly paranesnok jurisdictioja alâ ke- 
riilnek es megfordiitva-

Ugyanez all a sajât kotelekuktol elsza- 
kadt es valamely miâs, a biinvâdi iildbzes 
jogâval felruhâzott paranesnok seregteste- 
hez csatlalkozott csapatokra is. Ezt az el- 
vet fel kdilett âllitâni a bekeviszonnysl 
szemiben azert, mert az egyik katonai juris- 
dictibbol a mâsilkba valo âtmehetes lehe- 
tosege nelkiil egyâltaliâban nem lehetne a 
hadrakelt seregnel biintetobiraskodast gya- 
korolni. Sziemel'yi tekintetben pedig a.z il’.e- 
tekes paranesnok biinvâdi iildozesi joga ki- 
terjed âltalâban a parancsmolklâsi korlete- 
ben levo minden ollyan egyenre — akik a 
had'seregi vagy honved biinteto birâsko- 
dâsnak ala vannak vetve — hacsak a leg- 
fbbb paranesnak — a torveny — stb. ren- 
delkezesei szerint măs paranesnok ililete- 
kessegehez nincsenek utasiitva. A torveny 
457. §. A) pontjânak utolso bekezdese eb- 
ben a tekintetben csak azt a kivetelt teszll, 
hogy ezredesek es hasbnlio âllâsuak ellen 
csak a hadrakelt sereg legfobb paranesnoka 
es az ellenseg âltal koriilzârt helyen csak 
biinvâdi iildbzes jogâval felruhâzott legma- 
gasabb katonai paranesnok rendel'heti el a 
biinvâdi eljârâst.

Ezzel reszben megfelelltiink arra a ker- 
desre, hogy kik ellen rendelhetb el tiiinvâdf 
iildbzes a hadrakelt sereg terii'leten. 
Azonban a fentiekkel meg nincsen kimerit- 
ve a szemelyi illletekesseg. Ugyanis a kbpr. 
es hbpr. 454. §-a szerint a legfobb paranes
nok az ellenseges teriilet osszes lakosa.it 
katonai vagy honved biinteto igazsăgszol- 
gâltatâs ala helyezheti, ha a moagositott 
csapatok vagy szovetsegeseik hatalmi ko- 
ren beliil kezre kerulluek.

Târgyi tekintetben az illetelkes paranes
nok biinvâdi iildozesi hataskbre. minden 
biincselekmenyre kiterjed, ha azt a hadra
kelt sereghez tartozb egyenek kbvefflk. To- 
vâbbâ az ellcnsegcs teriilet bssnes polgâri 
egydnei folott gyakorolhatja a bunteto bi- 
râskodâst minden oly biincselekmienyre 
vonatkozolag, melyet a hadrakelt sereg 
hatalmi korletein beliil kovetnek el. Azon- 
kivii'I az ellenseges orszâg minden lakosa 
ellen gyakorolhatja a biinvâdi iildbzes jo- 
gat — amennylben a legfelsbbb paranesnok 
.elrendelite — akkor is, ha az elkbveites he
lve hatalmi kbrleten kiviil esilk, de a biino- 
sbk az o hatalmi kor'leteben keriiltek kez
re, de csak a kovetke-id tiiincselekmenyek- 
re vonatkozolag es pedig: jogosulatlan to- 
borzâs, — eskiivel fogadotit katonai szol- 
gâllati koteliesseg megszegesere csabitas
vagy sege'lynyujtâs, 1—.... ........
ellenseggel valo mâ.S egyetertes buntette re szâllitotta le, a lap negyedevi elohzete; 
vagy a fegyveres eronek vagy a szovetse- pedig 8 koronăban âllapitotta meg.

ges csapatoknak hâtrânyât vagy az ellen- 
segnek elonyet celzo egyebb cselekme- 
nyek niiatt, tovâbbâ a katonai behivo pa- 
rancs irânt engedetlensegre csâbitâs miatt 
vagy az ily cselekmenyek utjân elkovetett 
snigorubban megtorlando biincselekme- 
nyek rniatt. Ez a resze a kato- 
nai es honved biinvâdi perrendtartasnak 
kepezi alapjât annak a rendefetnek, ame- 
lyet az 1912. XXXIII. 14. §. entdmeben 
az bsszminiszterium 5491/M. E. szam allatt 
kibocsaitott es amely az orszâg 26 tor- 
venyszeke teriileten a. polgâri lâkossâgot a 
feniti biincselekmenyek miatt honved biin>- 
tetobirâskodâs alâ helyezi- A szemelyi es 
târgyi illetekesseg megâllapitâsa utân 
a kbvetkezb kerdes az lehet, hogy 
a harcteren es a hadrakelt seregnel 
hot kell katonai es hoi honved biin- 
tetbbirâskodâst alkakraznii. Erre vonatko
zolag vbros fonalat kepez a ket Ibiinvadi 
perrendtartâs 458. es 459. §. Ezi utobbi sze
rint a „hadrakelt seregnel meg kell ovni a 
hatârvonalat a hadseregi es honvedsegi 
biinteto 'biirâskodâs kbz>6tt“. Âltalâban pedig 
irâniyelv az, hogy a honved biinteto birăs
kodâs alâ tartozio egyenekkei szemben a 
honved biinvâdi perrendtartâs szerint kell 
eljarnii, mig a hadsereg egyeneivel szem
ben a katonai biinvâdi perrendtartâs ren- 
dellkezeseit kell kovetnii. Mindket esetlb'en 
csak akkor, ha ez nehezsegek nelkiil lehet- 
seges. Arra vonat'konolag, hogy az ellen
seges teriileten az ottaini biinozo lakosok- 
kal szemben a honved vagy katonai per- 
rendtartas alkalmaztassek, erre nezve a 
torveny diirekt niem intezlkedik, de indlirek- 
te kiveheto, hogy a legfobb paranesnok be- 
lâtâsâra van bizva annak mieghatârozâ-sa 
hogy a celszeriiseg kovetelmenyeihezi ke- 
pest mely esetekben legyen helye a hadse
regi es mely esetekben a honvedsegi Ibliinte. 
betdi'jtendo rendelkezest hagynăk hâtra : 
nyelvi rendelkezesek.

Ugyanis a katonai fcipr. 80- §-a sze 
rint a kozo-s hadsereg magyarorszâgi bi 
rdsâgai, — az âtmeneti ido lejârta utân - 
triagyar târgyalâsi, itelkezesi nyelvet lesz 
neik kotelesek hasznâtoi. A torveny 464. § 
mâsodi’k bekezdese'bdl es a hozzâja fiizot 
miiniszteri indokolâ-sbdl pedig az d-eriil k 
hogy a 80. §■ 11. pontja szerint ell.ensege 
orszâgban hadrakelt seregn-e'l a kdzios had 
sereg szolgâlatii- nyelve ervenyesiil — tar 
gyalâsok alkailmâval, Viszont a 80. §. 1 
pontiâhoz fiizott miniszteri indokolâs as 
mondja, hogy a szolgâlatii nyelv hasznâl; 
tât ezi esetben mint b&lsb iigykezelesi nye 
vet kell erteni. Szoval ez a kerdes me 
mavellâris tisztâzâsra szorulna.

A kozonseg felvilâgosităsa es tăjekoztc 
tăsa celjâbol, nemkiildnben hogy ci hadbc 
vonultakrol hozzâtartozoik gyorsan tăjeko 
zâst szerezhessenek, a „Kiiliigy—Hadiigy 
heti szemle minden păros napon megjelenil 
tâjekoztato vâzlatokkal illusztrâlt kozlemc 
nyeket hoz a hăborurol, a kiilpolitikai heiy 
zetrol es a leggyorsabban hozza a sebesii 
tek, halottak es hadiîoglyok nevsorăt.

Hogy a ,.Kiiliigy—Hadiigy' ezen szăma 
a lakossâg szeles retegei beszerezhessek, 

kemkedes vagy az kiadohivatal az egyes-szămok ărât 20 fillet

lakosa.it


9 cs. es hir. hadiigpministErium
11. szâmi! vBsztesEgiajstroma.

Wien, 1914 szeptember 4.
Folytatâs. Kezdetet szept. ă-ân kozoltiik.

Roviditesek:
A csapattestek megnevezesenel: gye = 

gyalogezred; hgye = honvedgyalogezred; 
Lgye = Landwehrgyalogezred; hat vad szd 
— hatârvadâsz szâzad; he — huszârezred; 
hhe — honvedhuszârezred; dre — drago- 
nyosezred; ue = ulânussezred; tăe = tâ- 
bori ăgyusezred; tte — tâbori tarackezred; 
hâe = honvedăgyusezred; Lâe — Land- 
wehrăgyusezred; Ltto = Landwehrtâbori 
tarack osztâly; vtzlj = vârtfizerzâszloalj; 
bhe = bosnyăk-hercegovinai ezred; npfe = 
nepfolkeloezred; szd = szâzad; fit =: 
iiteg.

A rendfokozatoknâl: hpd = hadaprod; 
zis = zâszlos; hdgy — hadnagy; foh = 
fohadnagy; szds = szâzados; orn = or- 
nagy; alezr = alezredes; ezr = ezredes; 
so — segedorvos; eo = ezredorvos.

gyal = gyalogos; vdsz = vadăsz; husz = 
huszâr; dr = dragonyos; u —' ulânus; 
pottart = pottartalekos; orv — orvezeto; 
jrvez = jârorvezeto; tiz — tizedes; szkv— 
szakaszvezeto; orm — ormester; eeo = 
egyevi onkentes.

A veszteseg okânak megjelolesenel:
mh = meghalt; s — sebesiilt; hf — 

hadifogoly.

Legenys&g:
Miljak 3bhe szkv — s
Milos Gyorgy 46gye 12szd gyal — s 
Milobara Tomo 70gye 8szd szkv — mh 
Milutinovity Ciril 86gye 14szd orv — s 
Milatinovic Ivân 70gye 6szd gyal — mh 
Millei Sândor 69gye gyal — s 
Minarovics Păi 68gye 4szd gyal — s 
Mirkovic Vaso 3bhe gyal — s 
Miskolczy Jeno 69gye orv — s 
Misik 32gye llszd pottart — s
Mittag Jozsef 32gye 4szd tisztiszolga — mh 
Mitrics Gyorgy 33gye 13sz gyal — mh 
Mitrovic Milan 3bhe vad — s
Mitrovic gyal — s
Molnâr Jozsef 69gye tiz — s 
Molnâr Peter 68gye 7szd gyal — s 
Moravik Mihâly 69gye gyal — s 
Moro Sândor 68gye 5szd — s 
Morvai Istvân 69gye tiz — s 
Moser Robert 3bhe tiz — mh 
Mosonyi Mihâly 69gye gyal — s 
Moranjackic Mustafa 3bhe gyal — s 
Moudry Jozsef 3bhe gyal — s 
Mrsic Juro 3bhe orv — s 
Mrkonjic Omer 3bhe vad — s 
Mrsic Jakab 3bhe gyal — mh 
Miiller Âdâm 69gye gyal .— s 
M filler Ferenc 2Lue 3szd ul — s 
Miiller Ferenc 69gye gyal — s 
Miiller Jânos 42gye orv — mh 
Miiller Jânos 32gye 3szd tiz — s 
Miiller Rezso 42gye gyal - mh 
Miiller Istvân 33gye 13szd pottart — s 
Muhamedovic 3bhe gyal — s 
Muharemagic Alaz 3bhe jrvez — s 
Mujacevic Emer 3bhe tiz — s 
Mujkanovic Omer 3bhe vad — s

Mujkic Osman 3bhe gyal s
Mujkic Ibro 3bhe gyal — s
Mukl Istvân 68gye 7szd gyal — s
Mulic Salko 3bhe gyal — s
Muminovic Salkan 3bhe gyal _  s
Murai Artur 32gye llszd szkv s 
Murânyi Mihâly 68gye 13szd gyal — s 
Murtic 3bhe gyal — s
Nady Peter 70gye 5szd gyal — s
Nagy Sândor 69gye pottart — s
Nagy Sândor 33gye 13szd pottart — s
Nagy Andrâs 68gye 4szd gyal s
Nagy Imre €8gye 13szd tiz — mh
Nagy I. Jânos 69gye doboș - mh
Nagy Jânos 68gye lszd gyal _  s
Nagy Jozsef 32gye 7szd orv — s
Nagy Jozsef 68gye 4szd orv — s
Nagy II. Jozsef 69gye gyal — s
Nagy III. Jozsef 69gye gyal — s
Nagy VII. Jozsef 69gye gyal — s
Nagy Lâszlo 68gye 13szd gyal — s
Nagy Kâroly 69gye szkv — s
Nagy Kâroly 32gye 9szd tiz — s
Nagy I. Mihâly C9gye gyal — s
Nagy Lajos 68gye 7szd gyal _  s
Nagy Istvân 68gye 13szd orv — s 
Nagynemedi Mihâly 86gye 4szd gyal — s 
Nagypâl Jozsef 86gye 16szd gyal _  s
Nedeszk Jânos 33gye 16szd gyal — s 
Nedic Tunjo 3bhe szkv — s
Nemes Gyorgy 69gye gyal — s 
Nemeth I. Jozsef 69gye gyal — s
Nemeth Lajos 69gye tiz — s
Nesic Vaso 3bhe gyal — s
Neuderth Lajos 2Lue 4szd ul _  s
Nikic Nikola dr. 70gye 8szd hdpjel s 
Novâk Emil 32gye 4szd szkv — s 
Novâkov Kosta 86gye lszd tiz — s 
Novoth Istvân 69gye gyal _  s
Novotny Antal 8gye gyal _  s
Novotny Ferenc 2Lue 4szd tiz - mh 
Novy Jozsef 3bhe gyal — s
Nuhanovic Hasan 3bhe gyal — mh 
Ocsai Jozsef 68gye 12szd gyal — s
Odzic Peter 3bhe gyal — s
Okanovic Mujo 3bhe szkv — mh
Okie Mefo 3bhe gyal — s
Okie Osman 3bhe gyal — s
Okruta Pâl 32gye 2szd orv — s
Olâh Imre 68gye 13szd gyal _  s
Olar Peter 33gye 16szd gyal s
Olar Văzul 33gye 13szd doboș — s
Oldal Âron 68gye 7szd gyal — s 
Omeragic Ibrahim 3bhe gyal — s
Omeragic Omer 3bhe gyal _  s
Ondok Kâroly 68gye 4szd pottart — s

■ Onodi Ferenc 69gye orv -— s
I Onu Todor 33gye 13szd szkv r mh 
Oravecs Jânos 32gye 16szd gyal — s 
Orkics Pejo 3bhe gyal _  s
Orsalic Mato 3bhe gyal — s
Oszmann Sândor 32gye 3szd gyal — s 
Osztovics Gyorgy 32gye 12szd gyal — s
Ott Adâm 38tâe liit tiiz — s
Paite Istvân 69gye gyal _  s
Pajic Istvân 70gye 8szd gyal — s 
Pakolics Ferenc 69gye gyal — s
Pâli'y Istvân 69gye gyal — s
Pâl Sândor 68gye 4szd gyal — s
Palia Jozsef 68gye 4szd gyal — s 
Palkovics Jozsef 69gye orv — s 
Palucsik Jânos 86gye 4szd gyal — s 
Panic Peter gyal — mh
Panzal Mihajlo gyal — - mh

j Pap Jozsef 68gye 5szd gyal — s

Pap. Mihâly 68gye 13szd gyal s
i Pap I. Istvân 68gye lszd gyal — s
Pap Istvân 68gye 7szd gyal — s
Papp III. Jozsef 69gye gyal — s
Partl Jânos 69gye gyal — s
Partl Gyorgy 69gye gyal — s

j Pasalic Sadik 3bhe gyal — s
! Paskai Jozsef Rezso 32-gye 7szd tiz — s
Paskuj Imre 68gye 13szd gyal — s

| Pataki Jânos 68gye 13szd gyal — s
j Paner Jozsef 32gye 14szd tiz mh
Paul Âdâm 69gye gyal — s

! Pejic Marko 3bhe orv — s
Pejic Mato 3bhe gyal — s
Pejic Ramo 3bhe gyal — s
Pejic Sofren 3bhe gyal — s
Pelikân Istvân 32gye 6szd tiz — s 
Penczes Jozsef 69gye gyal — s
Penteliuk Kirila 41gye gyal — s
Pentek Ferenc 68gye 5szd 'gyal — s
Penzes Gyorgy 69gye pottart - s
Perez Ferenc 86gye lszd tiz s
Perge Istvân 68gye 13szd orv — s
Peri Român 33gye 13szd gyal — s
Peri Szilârd 33gye 16szd gyal — s
Perie Drago 3bhe gyal — s
Peier Jozsef 68gye 5szd pottart — s
Peto Jozsef 68gye 13szd gyal — s
Petran Tivadar 33gye 13szd gyal — s
Petro Dezso 32gye 16szd orv — mh
Petro Tamăs 69gye pottar - s
Petro Viktor 69gye szkv — s
Petrovic Miklos 70gye 6szd orv — mh 
Pietschmaim Ferenc 2Lue 3szd ul — s 
Pihorik Lajos 68gye 7szd pottart s 
Pilipovic Ilija 3bhe gyal — s
Piljic Vid 3bhe pottart — mh
Pinter Jozsef 69gye pottart — s
Finviczki Mihâly 68gye 5szd pottart — mh
Piragic Hasim 3bhe gyal — s
Pisch Ferenc 69gye gyal — s
Pittmann Jozsef 69gye gyal — s
P. Lâszlo Sândor 68gye 7szd gyal — s
Plocek Ede 3bhe tiz — s
Polânyi Istvân 69gye pottart — s
Polauer Ferenc 69gye gyal — s
Pollâk Mor 69gye gyal — s
Foos Imre 69gye gyal — s

; Popesku Todor 41gye orv — s
Popovic Cedomir 70gye 8szd gyal — s 
Fopp Lajcs C9gye gyal — s

j Pcsfai Ferenc 69gye gyal — s
Potongyi Mihâly 32gye lszd — s

■ Pczsgai Imre 69gye pottart — s
i Pranjic Mato 3bhe vad — s
Freszter Gergely 69gye gyal — s
Prcbst Ferdinând 8gye gyal — s
Prokaj Albert 32gye 14szd tiz — s
Protic Gavro 3bhe kfirtos — s
P. Toth Istvân 68gye 4szd gyal — s
Pucic Mujo 3bhe gyal — s
Pudic Gojko 3bhe gyal — mh
Fulay Jozsef 4tte liit tiiz — s
Puskăs Jânos 69gye szkv — s
Fuskâs Istvân 69gye orv — s
Fuscma Zsigmond 68gye lszd pottart — s
Pusoma Vendel 68gye 7szd gyal s
Puzsoma Mihâly 68gye 4szd gyal — s 
Quaiser Ferenc 2Lue 3szd ul s
Rabold Robert 69gye gyal — s
Râcz Sândor 68gye lszd gyal — mh
Râcz Ferenc 68gye 7szd pottart — s
Râcs v. Tarro Ferenc 69gye gyal — s 
Radasevic Djuro 70gye 6szd szkv — s 
Radics Imre 69gye tiz — s



Radoczky Mihâly 32gye 4szd pottart — s 
Radovanovic Pero 3bhe gyal — s
Raduics Antal 86gye 2szd tiz — s 
Ragăcs Mihâly 32gye lszd gyal - s 
Rainer Vince 69gye szkv — s 
Rankic Milos 3bhe vadâsz - s 
Ramie Meho 3bhe gyal — mh 
Ramicevic Mujo 3bhe tiz — s 
Ramisch Janos 42gye gyal —s 
Ramus Mustafa 3bhe gyal _  s
Ramsay Lâzăr 70gye 6szd pottart s 
Rauchbauer Janos 69gye gyal - s 
Rauf Ignâc 69gye gyal — s 
Redl Istvan 69gye orv — s
Rehnelt Erno 2Lue 4szd orm _  s
Rehor 2Lue 4szd ul — s
Reiter Jozsef 8gye gyal — mh 
Relație Tadija 3bhe gyal — s 
Retkes Jozsef 68gye 5szd pottart — s 
Ringeisz Sandor 32gye gyal _  mh
Risticevic Spasoja 3bhe gyal — s 
Rizsânyi Marton 86gye 4szd gyal — s 
Roboz Janos 32gye 2szd pottart — s 
Rock Kâroly 32gye 4szd gyal — s 
Rojnica Smajo 5hat vad szd vadâsz - s 
Roman Lăzâr 33gye 16szd gyal — s 
Roppert Jozsef 2Lue 3szd ul — s 
Rosenkranz Jozsef 2Lue 4szd jărorv — mh 
Rotenbiicher Ignâc 69gye gyal — s 
Rozsa David 86gye lszd tiz _  s
Rozsovics Janos 69gye gyal •— s 
Rucsek Janos 33gye 16szd orv — s 
Ruda Sebok 33gye 13szd orv — s 
Run j anin Milivoj 38tae tiiz — s 
Rumper Ferenc 69gye szkv _  s
Sâbics Lukâcs 86gye 2szd gyal s 
Sadikovics Ahmet 3bhe gyal — s 
Safarik Ferenc 32gye lszd gyal _  s
Sâgi Janos 69gye gyal — s
Sajnovic Jakab 70gye 6szd gyal _  s
Sajtos Jozsef 69gye gyal — s
Sajtos Ferenc 2vtzlj 4iit tiz — mh 
Salgo Lajos 32gye 4szd gyal — s 
Salihovic H. 3bhe orv -r- mh 
Sandic Jovan 3bhe orv _  s
Sandor Albert 68gye 7szd gyal s 
Sandor Jozsef 69gye gyal _  s
Sandru Elias 33gye 14szd — mh 
Sarajlic Alija 3bhe gyal — s 
Sasul Trifon 41gye gyal _  s
Satori Imre 69gye orv — s 
Sauer Jozsef 42gye gyal — mh 
Sav Jozsef 33gye 13szd pottart — s 
Savanyu Gyula 69gye gyal — mh 
Savic Drago 3bhe orv _  s
Savic Avram 3bhe orv — s 
Savic Pero 3bhe orv — mh 
Schams Frigyes 42gye tiz — s 
Schein Lajos 32gye lszd gyal — s 
Schenk Janos 69gye szkv —s 
Schiebel Jozsef 8gye gyal — mh 
Schierz Jozsef 42gye gyal — mh 
Schilhab Konrad 32gye lszd gyal _  s
Schindelka Kâroly 8gye gyal —- s 
Schindler Alfred 42gye tiz __ s
Schmied Antal 2Lue 4szd ul — s 
Schmied Jozsef 2Lue 4szd ul — s 
Schmidt Ferenc 69gye tiz — mh 
Schmidt Istvan 69gye tiz — mh 
Schneider Pal 68gye 7szd gyal _  s
Schneller Jozsef 32gye 7szd tiz — s 
Schuck Gyorgy 32gye 2szd gyal — s 
Schuha Kâroly 68gye 4szd gyal — s 
Schuhbauer Antal 68gye 13szd hpdjel — s 
Schuhmacher Jozsef 8he lszd husz _  mh

Schiill Simon 69gye gyal — s
Schutz Ferenc orv — s 
Schwăgerle Janos 32gye 14szd tiz — s 
Schwanza Rezso 5hat vad vdsz — mh 
Schwarzbach Jozsef 42gye tisztiszolga - mh 
Schwigruha Găbor 69gye pottart — s 
Sebestyen Ferenc 32gye 4szd orv - s 
Sebestyen Jozsef 68gye 5szd tiz — s 
Sebok Jozsef 69gye tiz — s
Seckic Halil 3bhe gyal — s 
Seemann Miksa 42gye gyal — s
Seferovic Hrusto 3bhe gyal mh
Seferovic 3bhe gya — s 
Sej dino vic 3bhe vdsz — s 
Selimovic Alija 3bhe gyal — s 
Semic Mehmed 3gye vdsz — s 
Senic Krsto 3bhe szkv .— s 
Senjak Mato 3bhe gyal — mh 
Sepie Radro 3bhe gyal — s 
Serban Vince 33gye 13szd gyal — s 
Sevity Szilard 86gye 14szd orv — s 
Sevo Andrâs 4âe 5szd ârkâsz s 
Siba Mihâly 69gye gyal — s 
Simanovic Stevo 3bhe gyal — s 
Simic Simo 3bhe szkv — s
Simic Vid 3bhe gyal — mh 
Sin Antal 7âe lszd pottart — s 
Sinanovic Marko 3bhe tiz — mh 
Sipos Imre 68gye 7szd orv — s 
Sipos Elias 68gye 5szd gyal — s 
Skala Ferenc 3bhe 5szd gyal — s 
Skopljak Ibro 3bhe gyal —■ s 
Slauber Ferdinând 32gye lszd gyal — s 
Smajic Salko 3bhe gyal — mh 
Sofrenic Radovan 3bhe vdsz — s 
Soki Mihăly 46gye llszd gyal s 
Sckolovic 3bhe gyal — mh 
Sommer Lâszlo 68gye 7szd tiz — s 
Somogy Boldizsâr 32gye 3szd gyal — s 
Somogyi Elemer 32gye lOszd tiz — s 
Somogyi Janos 69gye gyal — s 
Sos Andrâs 68gye 4szd dobos s 
Sotet Janos 69gye gyal — s 
Soukup Ferenc 42gye gyal — s
Spiesz Fridrich 86gye 4szd pottart — s > 
Spiesz Vilmos 32gye 8szd gyal — s 
Sprinczâr Pâl 33gye 15szd gyal — s 
Stamler Istvan 69gye gyal — s
Stanic 3bhe tiz —- s
Stanjev Duschan 5hat vad szd orvez — s 
Stanjunkovic 3bhe gyal — mh
Stanojevic Stanoja 3bhe gyal — s 
Starcevic Gjorgjo 3bhe orv — s 
Starcevic 3bhe gyal — s
Starcevic Vasilij a 3bhe gyal — s 
Stefanovic Vladimir 3bhe tiz — s 
Steigerwald Ferenc 69gye gyal — s 
Steigerwald Jozsef 69gye gyal — s 
Steinsberg R. v. Richard 2Lue orm — s 
Stepan Jozsef 3bhe orv — s 
Stepanov Arzen 33gye 13szd orv — s 
Stepicevic Ivan 70gye 6szd szkv — s 
Sterba Ferenc 42gye gyal — mh 
Sterficek Stjepan 70gye 6szd gyal — s 
Stika Ferenc 3bhe orm — s 
Stoffa Sandor 32gye 4szd szkv — s 
Stoj anovic Sava 70gye gyal — s 
Stojcevic 3bhe tiz — s
Stojcevic Stojan 3bhe gyal — s 
Stokic Tomo 3bhe gyal — s 
Strahl Jânos 42gye gyal — s 
Suljagic Mustafa 3bhe gyal — s 
Sumics Jânos 69gye gyal — s 
Siito Istvan 69gye gyal — s 
Szabo Sandor 33gye 16szd tiz — s 

Szabo II. Sandor 68gye 7szd orv —■ s 
Szabo Sândor 32gye 4szd pottart — s 
Szabo Sândor 69gye gyal — s
Szabo Ferenc 86gye 16szd szkv — s 
Szabo Ferenc 68gye 4szd tiz — s
Szabo Ferenc 32gye Igpo orv — s 
Szabo I. Gyorgy 69gye gyal — s 
Szabo II. Ferenc 69gye gyal — s 
Szabo Gyorgy 69gye gyal — s 
Szabo Geza 32gye 3szd orv — s 
Szabo Janos 69gye tiz — mh
Szabo Jânos 32gye 7szd gyal -— s 
Szabo V. Jozsef 69gye gyal — s
Szabo Gyula 32gye 2szd gyal — s 
Szabo Lâszlo 4âe 5szd ârk — s
Szabo Lajos 69gye gyal — s
Szabo Lajos 68gye 13szd gyal — mh 
Szabo Peter 86gye 4szd pottart — s 
Szabo Istvân 68gye 13szd gyal — s 
Szabados Ferenc 4pe 2szd pion — s 
Szalady Demetrius 32gye 2szd gyal — s 
Szalai Dâniel 5hat vad szd vdsz — s 
Szalai Jozsef 69gye gyal — s 
Szalczer Kâroly 69gye gyal — s 
Szânto Kâlmân 32gye 4szd gyal — s 
Szarka Albert 68gye 7szd gyal — s 
Szauer Imre 69gye gyal — s 
Szecsenyi Jeno 32gye 8szd pottart — s 
Szekeres Janos 68gye 13szd gyal — s 
Szekeres Janos 32gye 15szd pottart — s 
Szeleczki Mihâly 69gye pottart — s 
Szemko Istvan 32gye 4szd pottart — s 
Szendi Valentin 68gye 13szd tiz — s 
Sziebert Bâlint 69gye gyal — s 
Szigedi Baltazar 68gye 15szd tiz — s 
Szigeti II. Jozsef 69gye gyal — s 
Szikora Jânos 86gye 14szd kiirtos — s 
Szilădi Gyorgy 69gye 8szd gyal — mh 
Szilvâsi Valentin 68gye 7szd gyal — s 
Szirbek Sandor 69gye orv s 
Szkenderovits Antal 86gye 14szd tiz — s 
Szloboda Gyorgy 32gye 15szd gyal — s 
Szoke Istvan 68gye 13szd gyal —7 s 
Szorcsăk Jozsef 69gye orv — s 
Sztanik Daniel 86gye 14szd — s
Sztepân Demeter 33gye 15szd gyal — s 
Sztojan Konstantin 33gye 16szd — s 
Sziics Sandor 69gye orv — s
Sziics Ferenc 68gye potzljkeret gyal — s 
Sziics Gabor 68gye lszd gya — mh 
Sziics Jozsef 69gye —• s
Sziics Jozsef III. 69gye — mh 
Sziics Istvân II. 69gye orv — s 
Szuboticski Denes 86gye 16szd gyal — s 
Takacs Jeno 69gye pott — s
Takacs Jozsef 68gye 6szd orv — s 
Takacs Jozsef I 69gye gyal — s 
Taletovic Osman 3bhe gyal — s 
Tamas 32gye 4szd pott — s
Tamasi Lajos 86gye 4szd tiz — s 
Taposka Istvan 69gye gyal — mh 
Tarrody Geza 69gye tiz — s
Tatar Vazul 32gye lszd orv — s 
Telipovic Sul jo 3bhe gyal — s 
Ternavan Abraham 33gye 13szd orv — s 
Tezlicska Janos 32gye 14szd gyal — s 
Teszlovics Emil 66gye 7szd orv — mh 
Thums Jozsef 3bhe gyal — s 
Tichaczek Otto 42gye tiz — s 
Tichy Jozsef 8gye gyal — s
Tietze Wenzel 42gye gyal — s 
Tijanic Vidak 3bhe gyal — s 
Tiringer Janos 69gye gyal — s 
T. Nagy Imre 68gye 8szd tiz — s 
Tobzsni Dâniel 86gye 16szd gyal — s 
Todorov Arkadia 33gye 15szd gyal — s 
Todorovic Branko 3bhe tiz — mh



Todorovic Stevan 3bhe szkv — s 
Torocsik S. Jânos 68gye 7szd tiz — s 
Torszok Gyula 32gye 16szd tiz — s 
Tolnai Lâszlo 69gye gya — s 
Tomic Jozo 3bhe vdsz — mh 
Tomic Jovan 3bhe gyal — s 
Tomic Matija 3bhe gyal — mh 
Topalcevic Hasim 3bhe gyal — s 
Topalovic 3bhe gyal — mh 
Topcagic Meho 3bhe szkv — mh 
Torsan Janos 33gye 13szd gyal — s 
Toth Sandor 68gye 13szd gyal — s 
Toth Gabor 32gye 4szd pott — s 
Toth Jânos 33gye 15szd gyal — s 
Toth Janos 68gye 7szd gyal — s 
Toth II Jozsef 68gye 5szd gyal — mh 
Toth Lajos 32gye 3szd tiz — s 
Toth-Ludasi Jozsef 86gye 16szd gyal — s 
Toth Lajos 86gye 4szd gyal — s 
Toth Mihâly 32gye 16szd gyal — s 
Toth III Istvan 69gye gyal — s
Trabb Pal 69gye gyal — s 
Trexler Sandor 27tab 2szd tiiz — s 
Trisic Marco 3bhe orv — s 
Trnka Jozsef tat orm — s
Trnovac Andrija 70gye 8szd szkv — s 
Trnovac Dragic 3bhe gyal — s 
Tufekcic Mahmut 3bhe gyal _  s
Tulcz Jânos 69gye gyal — s 
Tullner Lajos 69gye gyal — s 
Tunjic Marko 3bhe gyal — s 
Turâk Kâroly 68gye 7szd pott — s 
Turi Andras 68gye 13szd gyal — mh 
Turkalovic Mustafa 3bhe gyal — mh 
Turoczy Ferenc 68gye 5szd pott — s 
Tursunovic Jusuf 3bhe orv — mh 
Tusâk Dezso 32gye 2szd orv — s 
Tatujevic Milan 3bhe gyal — s 
Tuza Sandor 68gye 7szd pott — s

Uhirek Ferenc 32gye 15szd gyal — s 
Ulviczky Jozsef 68gye 7szd gyal — s 
Ulviczky Istvan 68gye 7szd tiz — mh 
Utasi Sandor 68gye 13szd gyal — s

Vadâsz Mihâly 68gye 7szd gyal — s 
Valentini Jânos 32gye 4szd gyal — s 
Valter Ferenc 32gye 4szd orm — s 
Vâradi Mâtyăs 86gye lszd gyal — s 
Vâradi Ferenc 69gye gyal — s 
Vâradi Jakab 3bhe eeo — mh 
Varga Sândor 69gye gyal — s 
Varga Ferenc 69gye orv — s
Varga Jozsef 32gye 7szd szkv — mh
Varga Jozsef 69gye tiz — s 
Varga Jozsef 69gye orv — s 
Varga Lâszlo 68gye 7szd gyal — s 
Vârga Istvân 69gye orv _  s
Varga Istvân, III 69gye gyal — s 
Varsânyi Mihâly 69gye szkv — s 
Vasic Gjordjo 3bhe gyal — mh 
Vasiljic Dragutin 3bhe tiz — s 
Vasina Ferenc 8gye gyal — mh 
Vass Ferenc 69gye tiz — s
Vasza Jânos 33gye 16szd gyal — s 
Vegh Istvan 69gye orm — s
Vego Ilija 4âe 5szd ârk — s 
Vehab Ardo 3bhe tiz — s
Vehovszki Sândor 69gye gyal — s 
Veicz Kâroly 32gye 4szd orm — s 
Velicanin Mehmed 3bhe gyal — mh 
Venicz Jânos 32gye 2szd gyal — s 
Vereczki Jânos 32gye 4szd orv — s 
Veres Andrâs 68gye lszd tiz — s 
Veres Istvân 32gye lszd gyal — s 
Veszelszki Jozsef 69gye gyal — s 
Vetesi Jânos 68gye 4szd orv — s 
Vicsik Antal 69gye gyal — s 
Vicsik Ferenc 69gye gyal — s
Vidlicska Ferenc 86gye 16szd gyal — s 
Vido vic Gjoko 3bhe vdsz — s 
Vidovic Marko 3bhe gyal — s 
Vidovic Todoi 3bhe gyal — s 
Vig Albert 32gye lszd gyal _ _ s

Vimmer Mihâly 69gye gyal — s
Viszmeg Mârton 69gye gyal — s
Vojda Lajos 69gye gyal — s 
Volkmann Ferenc 8gye orv — s
Vorgic Jakab 3bhe gyal — s
Vosztri Elemer 32gye 3szd gyal — s 
Voros Jânos 69gye orv — mh
Vudrag Pero 3bhe gyal — mh
Vujic Ilija 3bhe orv — s
Vukovics Enoch 86gye lszd gyal — s 
Vunk Gyula 32gye llszd tiz — s
Wagner Gâspâr 32gye 2szd gyal — s 
Wamhura Ferenc 2Lue 3szd ul — s
Wander Istvân 33gye 13szd orv — s 
Wasic Istvân 70gye 6szd gyal — mh 
Weber Ferenc 32gye 2szd gyal — s 
Weber Istvân 69gye gyal — s
Weimper Ferenc 32gye lOszd gyal — s 
Weinfurter Ferdinand 3bhe gyal — s 
Weisz Jeno 69gye orv — s
Weiszenfeld Jozsef 4âe 5szd ărk — s
Werner Ferenc 42gye gyal — s
Wilk Andrâs 32gye lszd tiz — s
Winter Mor 42gye gyal — s
Wolf Rezso 42gye tiz — s
Wozsing Henrik 32gye 2szd tiz — mh

Zacek 2Lue 4szd ul — s
Zatrok Gyorgy 32gye 7szd gyal — mh 
Zavodsky Alajos 8gye gyal — mh 
Zawaczky Kâroly 32gye 7szd gyal — s 
Zierger Jozsef 3bhe szkv — s 
Zimovânyi Pâl 32gye 2szd gyal — s 
Zimmermann Oszkăr 32gye 9szd gyal — s 
Zinnecker 2Lue 4szd ul — mh
Zitzmann Gyorgy 3bhe gyal — mh 
Zirdum Mato 3bhe gyal — s
Zirdum Jozo 3bhe gyal — s
Zivanovic Gjoko 3bhe orv — s
Zivkovic 3bhe orv — s
Zizak Peter 3bhe 2szd gyal — s
Zodi Jozsef 86gye 2szd gyal — s 
Zoldhegyi Janos 86gye 13szd orv — s 
Zoloitz 3bhe gyal — s
Zoltân Jeno 8bgye 16szd tiz — s
Zsidely Istvân 69gye gyal — s
Zsitva Jânos 32gye 15szd gyal — s 
Zsoldos Andor 69gye szkv — s

A szerkesztesert es kiadâsert
Dr. SZ1LAGY1 LAJOS FELELOS.

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

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

Fogak es fogsorok
aranvkoronâk. aranvhidak. teliesen 
szâjpadlâs nelkiil. melveket nem kell 
es nem lehet a szâibol kivenni. râgâs- 
r, beszedre azonnal hasznalhatok. 24 
orân beliil elkesziilnek. Vidăkiek meg- 
vârhatiâk. Teelis 10 evi irâsbeli iotâl- 
lâs. Igen mersekelt ârak. Foghuzâs. 
gvokerhuzâs. fogtbmesek (plombâk). 
betee fogak gvoewîtâsa sth. Tdmesek 
aranybol, platinâbol. porcellânbâl stb.

Barna I. fogorvosi es techntkai rendelo-inte- 
zete Budapest, Erzsebet-korut 54, fsZ.

fl napohban megjelent:
HANTOS ELEMER

orsz. kâpv.

9 monarchia penziigyi harc- 
kesziiltsEge, mozgosităsa es 

hadviselese
c. munkaja, amelyet a Magyar Tudo- 
maoyos Akademia idei nagygyiilese 

a Levay dijjal jutalmazolt.
A jelenlegi viszonyok kozott alig kep- 
zelheto munka, amely nagyobb erdek- 
lodesre tarthat szamot, mint Hantos 
muve, amely a katonai mozgositas 
es hadviseles osszes gazdasa'gi es 
penziigyi kisero jelensegeit targyalja 
es kimutatja, hogy a monarchia nem- 
csak katonailag, hanem penzugyileg 
is teljesen felkeszulve nez elebe a 

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

Tudomanyos Akademia adta ki.

♦♦♦♦ Ara 3 korona. ♦♦♦♦

IBERETVAS |
ES SARLOS

I BUDAPEST IV., |
I Vaci-utca20 szâm |

▼▼▼

S Angol es francia uri divat. a
B Sajat kesfcitmenyti fehernemti S
5 ktilonlegessegek g



“ „ Ujlahi-irogBpBk
a legmodernebbck. Katonai 6s p'.târi hato- 
sâgok kozki dvelt iroi6ptypusa. Dijmentes 
bemutatâs orszăaszerte. Arjvgvzek 
ingyen Reszletfizetesre is. Tel. 1'2-60 
U3LBH11HOBEPTELEP Budapest a*',-
— ---- 1897. 6ta az irbgSpszakmâban' . - —=

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 
Gyul •, Beniczky Odon, grof Cogninacci Pal, grof 
Erdody Sândor, bâro Wulf de Flotow, bard Hatvany 
Kâroly, dr. Lippmann Frigyes. Mannberger Nothomb 
Albert, dr. Pekar lmre, grof Choiseul-Praslin Gabriel, 
bâro 1 ronay Szilveszter Gabor, Schleifer Bretislaw, 
grof Seher-Thoss Bela. Tlgyvezetd igazgatoG: dr. Aczel 
Jânos, Walder Bela- Cegvezetofc: Horvatovics Ferenc, 
1 u Lakatos Oszkâr. l....... i

EGYEVI ONKENTESI 
SZOLGĂLAT.

Irta Dr. Sajgo Jena nyug- fohadnagy.

Ara I korona 6o filler.
Kaphato a kiadohivatalban.

Misoga Sandor
cs. es kir. udvari szallito

katonai szabo

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

•» Telefonsznms 916. ••

Poloskairtâst
jotâllăssal. Padlo beeresz- 
testj ac61forgâcsolâst, fest6st, 
tnâzolâst, tapetozâst oicsdn va I!ai

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

Tiszteknek 10 szâzalek engedmeny.

Telefonszăm: Jozsef 36-46.

Szenes Lâszlo
festek, kence, măz, kefe 6s 
hâztartâsi ăruk gyări raktâra

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

Bankcsztâly. Cabonaosztâly. Muszaki osztâly. 
♦♦ ftftezogazdasâgi osztâly. Vasuti osztâly. ♦♦

| TELEFON-SZAM 164-84. |

IDEHH1T5 ES Tta I 
I . I
f KHT01IB EBVENHUHflHESZITO I 
i £5 ANSOL FERFI-5ZAB05AGA g 
Î ti BUDAPEST IV, |
| KECSKEM £T£-UTCA 5. |rarammravuvwiuufue 
flP0TTnHTflLEK05lSZOLBaLBT 
ELHYEHE8E ES NOSO^Sl OBVEH
Irta Dr. Sajgo Jeno nyug. fohadnagy. 

Ara i korona 40 filler. 
Kaphato a kiadohivatalban.

HERMES
MAGYAR AL ALAMOS VALTC- 
UZLET RESZVENY-i ARSASÂG

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

Fiokpenztârak : V.. Nâdor u. 5. (Tozsde- 
p lota ; VI. Rak6czi-ut 20 ; VII.. Baross- 
t6r 16. szâm. — Wien-i fioks 1. St ck 
im Eisenplatz 3. (vorm. Felix Epstein).

Foglalkozik k.tonai hăzassăgi ovadăkok be- 
szerz.6s6vel 6s az e c61ra sziUs6ges ok- 
măn/ok megszekeszt(s6t 6s benyujtăsât 
dijmentesen v6gzi el.

MERHANTIIi hVOMOa 
HAVAS ES LEHNER

BUD3PEST VIII., NEMET-UTCA îl. SZ.
TELEFON-SZAM: JOZSEF 11-83.

***< hâvBhâz es VEndiglo ~~
naponta delelcHt, delutân 6s este

hatonazEHE
Kittino 6telek es italok. — Polgări 
ârak. — Figyelmes kiszolgălâs.

■TH 1 vendSglos.
Cimbalom

MOGYOROSSV GiruLA iusamS

Szămos kitiintetăs j6 munkâiîrt.

1 egnjabb szabad 
ac filszerkezeitel, 
răszhtre is. Cso- 
dae’6s,tiszta han
gii GKaMOFON 
(besz£16g6p) 25 k. 
s feljebb. Hozzâ;

edâf S^i, Kirâly, 
Rdzsa, Berezei, 
’orOi, Caruso-t61 
egsz» bb len ezek

2 korona 5" fiilor. 
HBBEduh XÎLT

meste ek hii 
utânzatai.

Fuvolâk, târogatdk, citerâk, haimoi i- 
kâk stb. Huron. J<vităs muterc-m stb.

Mogyorossy Gyula
kir. szab hang^zergyâr, Budapest. VII., 

Râkâczi ut 17 — Ârjegyz6k ingyen.


