
A r a  8 0  f i l l é r .

Tábori posta 425. II. évfolyam 3. szám. 1918. február 1.

Előfizetési ár:
Egy évrc4 kor. 80Í11I. Fél évre 2 kor.40flll. 

Negyed évre 1 korona 20 fillér.

Megjelenik
minden hó 1-én és 15-én.

A lap jövedelme az ezred hadi özvegy 
és árva alapját gyarapítja.

-----------  --------

Uzsok.
Ma már mint egy rossz, lidércnyo

más tűnik fel az uzsoki szoros, ma már 
a híres szorost és az érte vívott küzdel
mes harcokat nagyszerű legendák veszik 
körül Pedig nem legenda, pedig véres va
lóság volt az a héroszi küzdelem, amit a 
magyar katona vívott százszor annyi el
lenséggel. A bátorság katonai erények 
számtalánja ott domborodott ki, s tanulta 
megismerni az egész világ a honvéd névéi.

Uzsok : ha rágondoltunk elszorult a 
szivünk, mert rémes képek tódultak ilyen
kor eszünkbe. Egy lépést, ha tudott volna 
tenni az orosz, ki tudja hol állott volna 
meg, ki tudja békén élhettünk volna-e 
íalvainkban ?

De a magyar bakancsok erősen meg- 
állták helyüket s végre végre megjött a várt 
pillanat: 1916. január 26-án kivetettük az 
oroszt állásaiból, s ami ujongó magyarja
ink végig rohantak a szoroson. A szoros 
a miénk és Magyarország megmenekült 
egy esetleges orosz inváziótól.

Az uzsoki szorosban és köröskörül 
egyszerű fakeresztek, tömegsirok mutatják 
a magyar áldozatkészséget, s ezek az 
egyszerű nyírfa-keresztek"örök és dicső
séges emlékei a magyar honvédnek ésezek 
a sírok tanítják majd meg az emberiséget 
arra, hogy féltékenyen őrködjék a világ
béke felett

Otthon.
Mi itt végzük a gránicon kötelessé

günket. Itt állunk, hogy otthon nyugodtan 
élhessenek polgártársaink. Ami kötelezett
ségeinkkel párhuzamosan kell, hogy ha
ladjon az otthon maradottak munkájának 
összessége.

A kiket nem szólítottak hadba, azok 
munkálkodjanak a hadbavonúltakért, gyer
mekeikért.-Azoknak tudniok kell, hogy ami 
áldozatainkért milyen áldozatokat kell 
hozniok.

Ilyen áldozat az, amit tiszta szívvel, lel
kesedéssel és kitartással kell hozniok: a 
hadi özvegyekért és árvákért, saját test
vérekért. Az árvák és özvegyek sor
sa valamennyiünket kell, hogy felsorakoz
tasson.

Mi úgy a nehéz harcok közepette, 
valamint a pihenő napok alatt egyaránt 
sohasem teletkeztünk meg róluk. Ami szi
vünkről tanúskodnak e lap hasábjain kö
zölt kimutatások, melyekben fel van tün
tetve az, hogy sok-sok ezerkoronát adtunk 
össze elesett bajtársaink özvegyeinek és 
árváinak

Az otthonmaradottak vegyenek példát 
a fronton kü/dö katonákról ! !

Jól eső érzéssel állapitjuk meg, hogy 
lapunk agiláeiója révén megpezsdült a 
vármegyék szive : kis faluk és városoa
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egyaránt megragadnak minden alkalmat, 
hogy özvegy és árvaalapunkat gyarapítsák. 
Hol gyűjtenek, hol szinjátokkal és kaba
réval egybekötött, táncmulatságokkal já
rulnak hozzá a szent célhoz.

Eddig két vármegye mozdult meg: 
Zólyom és Gömör megye. Nógrád megye 
még hallgat, de reméljük, hogy ö is kive
szi részét a kötelességből nemsokára.

Egy hónapon belül Rimaszombat, 
Jofsva, Vámos, Olmányfalva járult hozzá 
kisebb-nagyobb összegekkel alapunkhoz. 
Hálás köszönet érte.

Mi innét messziről üdvüzletünket küld
jük mindazoknak, kik gondoskodnak ar
ról, hogy ami árváink ne legyenek szé
gyenszemre kitéve didergő tagokkal, éhes 
szájacskákkal az útfélre, a pusztulásba.

Farsang.
Vig álarcos bálok, táncok, tnulatságok 

tették jellegzetessé a februárt — békében. 
Mindenki örült az életnek. Elvetettük na
pi gondjainkat, s a táncnak, s a boldog 
gondtalanságnak áldoztunk.

Ma máskép van itt nálunk. Igaz, szebb 
farsangunk van a multévinél, de küzkö-

dünk, birkózunk a természeti elemeivel. 
Múlt éven még ellenséggel álltunk szemben, 
s nem tudtuk, hogy megéljük-e a holna
pot, ma barátságban vagyunk az ellenség
gel, s fegyereink pihennek, ágyúink nem 
mozognak.

A farsang nékünk még sem farsang: 
távol vagyunk szeretteinktől, távol va
gyunk házunktól, kis birtokainktól s így 
nem tudunk örülni mégsem a februárnak.

De remélünk, titkon, erős lélekkel re
mélünk, hogy a farsangi hónap után már 
nem sok hónap jönn, mely itt tart min
ket; alászállhatunk az erdélyi hegyekből 
le az Alföldre, onnét ami hegyeink közé: 
Felsömagyarországba.

A felemelt hadisegély.
Itt nem részletezzük az uj hadisegély 

rendeletet. El kell ismernünk, hogy tény
leg több lett, mint volt eddig. Azonban 
meg kell állapítanunk azt, hogy kétszer 
annyi lehetne, ha a hadisegély kiosztását 
egy kicsit több lelkiismeretességgel és kö
rültekintéssel csinálnák.

Ó ! mennyi panasz és keserűség bugy- 
gyan fel a szájakból, ha erről beszélgetnek

Megbocsátás.
— Hát barátaim, ezt nem hagyom, igy velem 

nem lehet beszélni s jót állok érte, hasbalövöm azt a 
parasztot, — ordította a dühtói Pál István, honvéd 
hadnagy a 16-os regimentből.

Nála voltak megbeszélésen a már ismert „jól 
fésült két úr", akiket Pál hadnagy kért fel arra, pro
vokálják nevében Gerle József hadnagyot.

Mert sértés esett Pálon, kávéházi nyilvános sér
tés és akkor még csak fegyverrel lehetett a becsület 
foltját megtisztítani.

Történt pedig a nagy eset, amely tegnap óta 
hevesebb izgalomban tartotta Beszterczebánya szab. 
kir. város apraját-nagyját, mint — mit mondjak - 
mint egy hadi esküvő, a következőképen:

A Hungária nagy kávéház (Grand Caffé Hungária) 
egyik páholyában lórumozott Pál István hat havi 
könnyű szolgálatra minősített hadnagy s mi, akik 
ismerjük ezeket a lórum-partikat, nem csodálkozunk 
azon, hogy ültek ott huszonketten, mert hiszen 18 
I 'ic szinte elmaradhatatlan. A szemközti páholyban 
akiiben a menetszázadba beosztott Gerle József tele

pedett meg néhány cimborával. S hogy mit csináltak ? 
Istenem, mit is csinálna mást egy menetbe-osztott 
*iszt, minthogy estéről-estére iszik s közbe nagyokat 
kurjant, hogy „megyek a csatába.“ Mert tudnia és

látnia kell mindenkinek, hogy álmélkodhassék: ime 
most mulatja ki magát utoljára egy hős, aki a harc
térre indul.

Gerle József azonban most az egyszer az iváson 
és a „megyek a csatába" diszkiáltásokon kívül mást 
is kezdett csinálni. Bortól hevített széles nagykedvében 
sorravette azokat a „gyáva" fickókat, akik nem olyan 
hősök, mint ő és nem szégyellik magukat a pótzászló
aljnál maradni, amikor Gerle József hadnagy úr (hor- 
ribile dictu) a harctérre indul. Volt is mindenkire elég 
hangos és csufondáros megjegyzése:

És egyszerre csak sor került a lórumozó és ott 
kibicelő társaságra!

És bár Pál István ép e percben akarta „megcsi
nálni az összes pirosakat", mégis lecsapta kártyáját s 
átszólt Gerléhez:

— De most már elég legyen a sok durva meg
jegyzésből !

Még csak ez kellett a már jó „spitz“-ben lévő 
Gerlének! Felugrott s bár Pál igen jó barátja volt, 
most a bor beszélt belőle s odavágta Pálnak, hogy :

— Könnyüszolgál^tos niemandoknak, ha egy 
harctéri beszél, 'kuss!

Pál ugrott egyet a másik páholy felé, a kibicek 
azonban lefogták, megindultak mindkét részen a csitit- 
gatások, hanem az ügynek mégis csak, mint „gentle
mannek között illik, párbajjal kellett folytatódni.
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honvédeink az árkokban, vagy a pótzász- 
lóaljbeli kaszárnyákban egyaránt. Mi is
merjük az államterheit, mi méltányosak 
tudunk lenni, de az állam közigazgatási 
szerveit, akik intézik a hadisegélyügyet,meg 
kellene egy kicsit szorítani, hogy ne ad
janak olyanoknak hadisegélyt, kiket nem 
illett, s adják ki szó nélkül azoknak akik 
rászorulnak.

Meg kellene rostálni a hadisegélyese
ket és rögtön volna annyi pénz, hogy az 
igazán rászorulók kétszer annyit kaphat
nának. Ne dolgozzon még itt is sógorság 
— komaság — protekció.

És még egyet. Ausztriában még min
dig nagyobb a hadisegély, mint nálunk. 
Miért ? Ami szegényeink és a rászorulók 
vannak oly szegények és rászorultak, 
mint az ausztriai hadisegélyesek.

Mi nem kérünk semmi mást, csak 
igazságos hadisegély elosztást és legalább 
annyi hadisegélyt, mint Ausztriában van.

G.—cf.

Azt hittük, hogy végre megszűnt a halál aratása, 
azt hittük, hogy a fegyverszünet alatt nem fog senki 
sem elpusztulni. Csalódtunk. A sors keze ismét meg
fojtotta egyik derék bajtársunkat, s mi c szeszorult 
szívvel, könnyes szemmel néztük a drága embertest 
pusztulását. Ugylátszik kiszámíthatatlan a végzet és 
úgy csap le, mint a villám: azt sem tudjuk mikor és 
honnét.

Az újságírónak mindig a legszomorúbb feladata 
valakit elbúcsuztatni az élettől, a halál árán a holtnak 
egy uj élete küszöbén, de a katona-ujságirónak száz
szorta nehezebb feladat ez. Hiszen ha halálról ir, min
dig egy ismerősét, egy bajtársát — kivel jóban-rossz- 
ban, pihenőkor és harcok közepette együtt volt — 
kell megsiratnia, s örök istenhozzádot mondania.

Taub Rezső hadnagy. Hányszor beszéltünk vé
led, hányszor néztünk nyílt tekintettel szemedbe, hány
szor szorítottuk meg becsületes kezedet.

Oly nehéz elképzelni, hogy itt hagytál mindany- 
nyiunkat, kik szerettek téged, kik tiszteltünk. Miért 
tetted ?

Amikor Pál segédei tőle eltávoztak, még az ajtó
tól is utánuk kiáltott:

— Fiúk, azután ahogy akarjátok, kardot, pisz
tolyt, még gyalogsági ágyút is, vagy tőlem lehet akár 
egyszerre niindahárinat!

A segédek elmentek, provokálták Gerlét, nem 
sokkal később már négyen tárgyaltak, sok beszélni 
való nem volt, a felsőbb parancsnokság is fenforogni 
látta a sértést, így hát negyedórái tárgyalás után kész 
volt a megállapodás és a segédek távoztak értesíteni 
megbízóikat.

Pál István meg volt elégedve a feltételekkel. 
Megköszönte az eddigi fáradozásokat is és a holnapi 
korai kelésre való tekintettel lefeküdni készült. Hanem 
azután máskép határozott. Arra gondolt, hogy az ezred- 
orvos bizonnyal megijedne, ha ő egy estére is elma
radna a kévéházból. Bizonnyal azt hinné, halálos be
teg, tífuszban, vagy kolerában fekszik, 42 fokos láz
ban s feltétlenül felkeresné lakásán Még sem enged
hetem, hogy az a jó ember ide felfáradjon hozzám 
most éjnek idején, — monologizált magában, — és 
ezért el kell mennem ma is a Hungáriába.

És ekként cselekedett.
Természetesen — istenem, de még milyen termé

szetes — ott volt Gerle is a Hugáriában, aki viszont 
ide várta segédeit.

Pál. amint Gerlét megpillantotta, vissza akart

fordulni. De' ekkor’ megint az ezredorvos jutott eszébe 
s ezért belépett. Miért is ne lehetnék egy kávéházban 
azzal, akivel holnap párbajozni fogok, — gondolta, — 
a kávéház nyilvános hely s mi közöm hozzá, hogy a 
kassza mellett Gerle ül?!

Szólt a pincérnek s a finom hadi-feketét, melyet 
már hoztak is visszavitette. Ma pezsgőt iszom, — 
mondotta, — nem kukoricakávét!

A kávéházban húzta „Lajos" a nótákat. Először 
csak derűs, bizsergős, fülbemászó kis kuplékat, köny- 
nyü dalocskákat, meg más eféléket. Amiktől jön a jó
kedv ; eleinte csak gondolatban kisérjük végig a zene 
hangjait, később már dudolgatunk, egyszerre csak 
„benne vagyunk", észre se vesszük s már elkiáltottuk: 
,,ezt még egyszer Lajos", már hozatjuk a második 
üveget, egyszóval mulatunk, pedig azzal az eltöké’ 
szándékkal jöttünk a kávéházba, hogy huszonsokadi 
kára való tekintettel legfeljebb 70 fillért költünk bele
értve az összborravalókat.

Pál István hadnagy úr észre se vette, amikiír 
hangosan énekelte: „Nyomd meg a gombot, tudod 
mit Ígértél." S hogy holnap párbaja van, dehogy is 
jutott eszébe! Csak Lajosra figyelt, a zene ritmikus 
melódiáira s parancsolta:

Lajoskám, most valami jóféle magyar nótát!
És Lajos elhúzta a „Kintlakom én Kisperjésen"
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A te életed körülményeit néni kutatjuk, ki tudja, 

mily ok adta kezedbe a gyilkos fegyvert, hogy kioltsa 
drága életedet. Elmentél anélkül, hogy bizalmasán 
megsúgtad volna szenvedéseid okait s megtagadtad 
azt a lehetőséget is, hogy megvigasztaljunk rossz sej
telmeid közepette.

Előttünk a halál nem újság, mert százszor ját
szottunk véle, százszor voltunk közelébe, százszor 
megbirkóztunk véle, de a te halálod mégis megdöb
bentett mindannyiunkat.

így is meg lehet halni ma, igy is meg lehet válni 
az élettől?

Megtörtént Mi keseredett szívvel és szomorúan 
búcsúzunk tőled s megfogadjuk, hogy emlékedet meg
őrizzük életünk végéig.

Isten veled ! Légy boldogabb ott, — ahova mind
annyian eljutunk — mint itt voltál.

♦

Taub Rezső tartalékos hadnagy ezredilnknél gaz- 
dásztiszti teendőket látott el. Január hó 7-én ismeret
len okokból főbe lőtte magát. Semmiféle írást nem 
hagyott maga után, melyből a halál végzetességére 
következtetni lehetett volna.

Temetése január hó 11-én ment végbe és Kézdi- 
szentlélek község temetőjében helyezték örök nyuga
lomba. A család képviseletében a temetésen bátyja Taub

Lajos vadászfőhadnagy jelent meg és kisérte ki utolsó 
útjára elhunyt bajtársunkat.

A német trónörökös
látogatása Calcuttában.

Ha kérdi a békesóvár olvasó, hogy mi közünk a 
német trónörökös vizitjéhez, válaszom. — ha nem 
történik meg ez a látogatás, úgy ma nem jelenik meg 
a „16-os honvéd*4. — Hogyan ? — Hát csak úgy, 
hogy kérdezzék meg a németeket és angolokat, — ők 
pontos, kimerítő választ fognak adni.

A nyájas olvasónak tudnia kell, hogy milyen ke
lendő a „made in Germany** * áru mese Indiában. 
Nincsen az a cikk, amit ne szállítottak volna a néme
tek a nagy vámok ellenére. A tibeti határra kirándu
lóknak, a jó lepcsák (tibeti nép) elsőrangú curiosumot 
kínálnak, ami a német furfangot dicsérte. Darzslingben 
úton-útfélen német szót hallottam, mintha nem is Ázsia 
szivében lennénk, hanem valahol a német határon A 
rádsputi tar városaiban az igazhitű moslimek amulett
jén ott van: made in Germany. Az afgán határon túl

* Made in (krnianv - ncmetországi gyártmány..

,,A Csap-utcán végtöl-véges-végig44, meg azt, hogy . 
„Valahol a Tisza partján.**

Pálnak gyönyörű bariton hangja volt, tele tűzzel, 
hévvel, átérzéssel. Kezdett ráfigyelni az egész kávéház, 
ráfigyelt még Gerle is.

Gerle különben is nagyon szerette a cigányzenét 
és a szomorú, szivigható, bánatos magyar nótákat. És 
három hónap óta különben is tele volt a lelke szenti
mentális, romantikus kesergéssel. Három hónappal 
ezelőtt vesztette el menyasszonyát, ez halt meg s nem 
ő, aki száz halált látott a harcmezőkön. Istenem, hány
szor is húzatta a fiilébe az ,,()“ nótáját! S még most 
is megborzongott a boldogságtól, ha arra gondolt, 
hogy ilyenkor hiilbiilök istenien szép szavainál szeb
ben mondotta el a köszönetét egy parányi kis kéz 
édes szoritása Vagy ha a piciny száj is elrebegte a 
köszönöm szót s reáragyogott két szem, mint bűvös 
zafírok és elpirult a lány, mint pompázó pünközsdi 
rózsa. S egyszerre Dinnlt minden s akkor azt hitte, 
ebbe bele kell pus/túlnia a szerelmes emberi szívnek.

KiérzékenyiiIt Gerle József és szeretett volna 
sírni, sírni csendesen

De mi ez?! Pál most egy más nótába kezd: 
„Babonás két szép szemednek álmodója lettem “

Mintha vasököl vágta volna szíven Gerlét, szinte 
felordiíott nagy fájdalmában! Rettenetes ez az emlé
kezés, ez volt menyasszonyának legkedvesebb nótája!

A temetőbe is e nóta hangjai mellett vitték igy kí
vánta a lány a halálos ágyon és az első éjjeli zené
nek is ezt játszatta. Ah, az a csudaszép éjjel, rubin
kövekkel kivert égbolt, rezedák illatától fűszeres lég! 
És másnap jutalmul egy rózsaszín szegfű, a szerelem 
első édes záloga, amely most is itt van és itt lesz 
haláláig örök emlék gyanánt szive fölött tárcájában!

Es az emlékezés hozta .agyába a felejthetetlen 
időket, a megismerkedés pár percét, azután a réti sé
tákat nyárvégi aagusztusi napok árnyas délutánjain, 
az első „szeretem" szót, mely úgy hangzott mint töm
jénfüstös templomok áhitatos halk imája, kacagását, 
mintha régimüvű zenélő óra játszott volna bűbájos 
muzsikát, a sok csapongó vidám bohóságot szliácsi 
kirándulásokon, majd a megkéréskor a piruló lány 
halk igenjét, a megkérést; és hozta a rettenetes, a 
kegyetlen, a fájó emlékeket: az utolsó kézszoritást a 
lány vonagló agóniájában, az ("mikre lecsukódni ké
szülő ajkak legutolsó szavát, amely hozzá szólott és 
az iszonytató dübörgést, amikor a rögek hullottak már 
az ö Mindenének érckoporsójára!

És megjelent e szörnyű emlékeire a múltnak egy 
szomorú könycscpp Gerle szemében. S jött utána egy 
másik, egy harmadik, amikor pedig Pál odaért a nó
tában, hogy: „Az éjtszakát mindig rólad álmodozom 
végig" akkor nem bírta tovább és felzokogott keser
vesen, fájón, hangosan.
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messze, a sivatagok szélén a beduinok német gyártású 
tűvel varrják sátraikat. Bombayban, Madrasban, a 
Marketon, vásártéren a német áruk nagy kelendőség
nek örvendenek. Nem szólhatok e helyen azon világ
forgalmi cikkekről, amik nagy súlylyal esnek a latba. 
Vakarta is a füle tövét az angol. Indiában 1910-ben 
egy elmaradt háborúról beszéltek.

Ebben az időtájban jutott eszébe a német trón
örökösnek, hogy tanulmányozza a britt birodalom 
gyöngyét — Indiát, ahonnan havi csekély nyolcvan 
millió fontot visznek ki az angolok.

A német trónörökös vendéglátó diadalutja Bom
bayban kezdődött, Calcuttában végződött. Az alkirály 
Lord Hardinge nagy pompával fogadta. Calcutta lobo- 
gódiszt öltött, elhangzottak a szokásos ágyulövések. 
Az ezredek zenekarukkal vonultak fel. Nagy közönség 
szorongott az utcákon. A német colonia a vice-roy (al
király) palotájának a lépcsőit foglalta el. Messziről meg 
lehetett őket ismerni, mert egy feliratos táblát hoztak 
magukkal, amely kirívóan hangoztatta: Deutsche Co
lomé.

Mikor a hintók, autók tömege megjelent a Tom- 
mvk sorfala között, az első hatlovas hintót hatalmas 
hurráit kiáltással fogadta a közönség A daliás 
trónörökös könnyedén ugrott le belőle, fehér sisak
jában, fehér ruhájában impozáns volt. Felhangzott

Pál abbahagyta az éneket és ránézett Gerlére. 
Mi ez, mi történt? Gerle sir?

És ekkor Gerle felállt asztala mellől és indult 
Pál felé Pál pedig megérezte, hogy most valami ret
tenetes háborgott át Gerle lelkén. Megérezte, hogy 
szép, fenséges és nemes lesz az. amiért Gerle feléje 
közeledik. És elmúlt benne minden kicsinyeskedés, 
harag és neheztelés és egész lényét valami szent 
áhitat töltötte be, karácsonyi szűz fehér békesség, 
kiengesztelő krisztusi megbocsátás Megértette a Gerle 
fajilalmát és mindent felejtő, mindent feloldó részvé
tet érzett iránta.

Leintette a bandát és ment Gerle elé.
Az pedig megáit előtte s csuklón, akadozva be

szélni kezdett
— Bocsáss meg nekem Pista, hogy megsértet

telek. Tudhatod, nem a gyávaság késztet a bocsánat- 
kérésre, de lehetetlen volna rám nézve haragot tar
tani azzaj, aki az előbb olyan szépen dalolta el az ö 
nótáját. Úgy érzem, hogy ezért ő odafenn meghara
gudna reám, s hogy most ő vezet hozzád s te, ha 
van benned érző szív és lélek, nem fordulhatsz el 
tőlem, amikor áldozni akarok az ö kegyeletének. Pis- 
tukám, ugye hogy nem tartasz haragot velem ?

Elhallgatott s szemeiben alázatos ezsdeklés égett, 
amikor keze a Pál keze után nyúlt

És Pál keblére vonta Gerlét s miközben egy 
könygyöngy hulott a táborszürke fakó zubbonyra, aj
kával csókot lehelt Gerle homlokára a megbocsátás, 
a kiengesztelödés, a barátja szent halottja iránti ke
gyelet felmagasztosult csókját.

7 Dr. Tittel Zoltán.
hadnagy

az angol, német hymnus. A bemutatkozás, kezelés, ba- 
rátkozás jó ideig tartott a lépcsőkön. A német küldött
ség bokrétákkal kedveskedett, fehérruhás lányok kö
szöntötték a fenséges látogatót.

A trónörökös az alkirály vendége volt. Lakomák, 
bálok és egyéb mulatozások váltogatták egymást. Vol
tak football-match-ek, lóversenyek. Gyakran lehetett 
látni a viceroy hintáját, amint pompás bengáli lovas 
testőrségétől környezve robogott a Red-Roadon végig. 
Egyik nap feltűnt, hogy a trónörökös a hintó egyik 
oldalára dűlve idegesen pödörgette a bajusza helyét, 
fittyet hányt Lord Hardinge beszédére, pedig ugyan
csak élénken gestikulált hozzája.

Nagy tigrisvadászatokat is rendeztek a Szander- 
bandsban, (akkora terület, mint négy-öt vármegye ná
dassal borítva.) A vadászat természetesen elefánthátról 
történt sok száz hajtó kíséretében. Egy csomó tigrist 
összelőttek a fenséges urak és evvel a calcuttai királyi 
látogatás véget ért.

A calcuttai közönség csodálatos jószivvel fogadta 
a trónörökös hajójának a kíséretét. Hatezer tonnás cir
káló hozta fel a város szivéig. A német hajónak sok 
látogatója akadt. Megbámulták a német rendet, fegyel
met. Vége-hossza nem volt az angol-német barátko- 
zásnak. Boldog ábrázattal dicsekedtek a német matró
zok, hogy mi-mindenfélét kaptak ajándékba, — ezüst 
órát, szivartárcát, brandyt etc. A dinom-dánom napo
kig tartott a német hajón, ahol chinai szakácsok for
golódtak A konyhában copfjukat feltűzték és félmezi- 
telen fogtak a munkához. Elnéztem a bőrtokkal bevont 
ágyuk torkát, hogyan ásítottak Calcutta felé. Ki gon
dolta volna, hogy oly hamar vége lesz a nagy szere
lemnek.

Ma nincsen német áru Indiában. Titokban bizo
nyosan sajnálják a benszülöttek, hogy elmaradtak a 
szolid német áruk. A dsörmenek (németek) tudása, 
energiája előtt feltétlenül meghajolnak és bizonyos 
nimbusszal veszik körül Vilmos császár alakját. A 
német áruk helyét egy még veszedelmesebb verseny
társ vette birtokába — Japán és segédkezik neki bi
zonyos tekintetben China, olcsó munkaereje révén. 
Amig az angol-német testvérnép a végsőkig menő 
harccal akarja a világuralmat önmaga számára bizto
sítani, addig vigyorgó képpel ugrásra készen áll a ja
pán macska, mint a messze ködös jövő s*árga vesze
delmének előhírnöke Kiilliki
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Napló töredék.
Sólyomtár, 1917. VI. 10.

Az üdülő telepen bakáink vígan hancúroznak. 
Nagy szó is az, két éjjel nyugodtan aludni. Nincs
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szolgálat, nem kell kiállani a dróthoz figyelőnek. Lám 
mire jó ez a háború, az ember meg sem tudná be
csülni a zavartalan éjszakai nyugodalmat. Folyik a szó, 
a kis makra pipák vígan ontják a szárított bükkfalevél 
füstjét. Az ifjabbak is abbahagyják a játékokat s kö
zelebb húzódnak a vén csontokhoz hallgatni a mind
inkább érdekesebbé váló vitát. Az egyik röfnyi bajuszu, 
minden hájjal megkent vén terepkutató meséli: „Biz 
úgy vót a, küd a muszka cár egy zsák mákot ami 
királyunknak, — hogy aszondi — ennyi katonám van 
nekem. Nézi nézi, ami jó öreg királyunk, a Ferencz 
Jóska, oszt nem szól semmit, csak küd egy írást Szö
gedre egy fél zsák jó erős paprika erányában. Meg is 
gyütt a, oszt beléje tett egy cédulát, úgy küldte el a 
muszka cárnak. A cédulára azt irta: A mán igaz, hogy 
Ke-nck van katonája ölég, nekem csak ennyi vaa, de 
az oszt ilyen erős mint a . . .  Az utolsó szó elakadt.
. . . Mindenki figyel . . . Mi ez? . . . Szi—ú—bum. 
Egyikük megvetőleg mondja : „E gyütt !“ Több szóra 
nem méltatják. Ismét süvit egy muszka gránát, ez már 
egészen közel jött, a robbanástól zeng minden ablak. 
Az ifjabbak közül többen loftva hátra tekintenek, merre 
is van az ajtó; az egyik vén csatár észreveszi s mo
solyogva jegyzi meg: „Hát e mán a javából vót, de 
azér nem kell megijedni. Alig mondja ki, jön a har
madik, negyedik, ötödik, mindig közelebb és közelebb, 
reng a föld, reng az egész épület, no! ennek már a 
fele sem tréfa. A hatodik . . . .  egy nehéz schrapnell 
pont az épület fölött robban. A schrapnell-golyók 
vésztjóslón kopognak a tetőn s az épület körül. 
„Oszolj! Ez után gránic gyün!" Egy fél perc alatt lé
lek sincs az épületben, a bakák az erdőben, ahányan 
vannak annyifelé futnak. Elvérzetük nem csalt, alig 
távolodtak el negyven lépésnyire, egy kulturátlan orosz 
gránát viszi szanaszét az épület gerendáit A szétug- 
rasztott társaságból később a századnál találkozik két 
baka: „No Pista bácsi ez ugyan megfuttatta kendet is, 
csúnya nehéz gránátok voltak!" A mindig jó kedvű 
Pista bácsi ránéz mogorván s foghegyről odaveti: „Jó 
ez, annak aki szereti!"

1917. VI. 6. esti 3. ó.
Az állás melletti ut szokatlanul népes, a honvéd 

család vígan sétál fel-le. A rendkívüli jelenség kiván
csivá tesz. Kimegyek. Az oroszok énekelnek, szinte 
tobzódnak, valaminek nagyon örülhetnek. Pillanatnyi
lag rabja leszek emlékeimnek. Körülöttem nyüzsög, 
zsong a korzó, a térzene lágy hangjai az életről, sze
relemről mesélnek. Elfelejtem, hogy katona vagyok, 
elfelejtem, hogy oldalamon szurony, revolver, lábaimon 
métermázsás hegyi bakancs, könnyűnek, gondtalannak 
érzem magam, mint régen a kényelmes civil életben, 
civil ruhában, kabátomon piros szekfű, zsebemben il
latos zsebkendő . . . .  Gépiesen a zsebembe nyúlok, 
nézem . . . Ah . . .?  Zsebkendő helyett világitó pat
ron. Hol vagyok . . .?  A bakák tapsolnak, a zaj és

kacaj ismét visszahoz a rideg valóságba, az őserdőbe. 
Korzó, térzene, civil ruha és őserdő, hogy jön ez 
össze? Álom . . . bolondság . . . hagyjuk!

Az oroszok uj dalt kezdenek, az egyik muszká
nak egészen tisztán kiválik a hangja a többi közül, 
14 száz lépésről is meg lehet különböztetni, pedig s'o- 
kan énekelnek. Csoda hangja lehet a fiúnak, kár hogy 
muszka, ha kulturáltabb államban születik, ma talán 
világhírű tenorista s igy . . . ágyutöltclék — féreg — 
semmi

Találgatjuk, miért ily jókedvüek a muszkák? Az 
egyik verzió szerint rumot vételeztek fel, a másik sze
rint a békével biztatják őket, a har . . . elhalgat min
denki, az oroszok kiabálnak. „Halló! Magyarszki!" 
„No mi bajod Moszkál? . . . Régen rossz nektek, Ga
líciában áttörtük frontotokat." Igen ? . . . Pif . . . paf 
. . . egyszerre három figyelőnk is lő rajok A további 
párbeszédet már a puskák folytatják. Vége az illúziónak.

Napok múlva olvastuk Bruszilov proklamációját 
gali:iai győzelmükről, ezt olvasták fel muszkáinknak. 
Szegény muszkák, ők még mindig azt hiszik, minden 
úgy történik, ahogy azt Bruszilov gondolja, csakhogy 
Hindenburgot kifelejtették a játékból; erős a gyanúm, 
hogy az utolsó szó nem Bruszilové, hanem Hinuen- 
burgé lesz ebben a tréfában

Czcldcr hadnagy.

e p e s z a a r a b o R .
L ^.’.v y  0:/-A\NJ fc l ? .n  :

Állapotváltozás.
Otthon a zászlóalj irodában mindenfelé női mun

kaerők segítik kihúzni az ügykezelést a sárból. Hogy 
tájékoztassuk az olvasókat: kétféle női munkaerő van. 
Úgymint első osztályú és másodosztályú. Minden má
sodosztályú munkaerőnek az a vágya, hogy első osz
tályúvá mozdítsák elő. Erről lehet őket megkülöm- 
böztetni.

A minap egy másodosztályú bájos odamegy a 
segédtiszthez, ki egész napon át mord hangulatban 
leiedzett és kérdést intéz hozzá.

— Tessék megmondani azt, mikor leszek már 
elsőosztályú ?

A segédtiszt épen valami érthetetlen rendeletén 
rágódva, odaszól :

— Mig más állapotok be nem következnek, szó 
sem lehet róla.

Melyik bor a legjobb?
Vannak a harctéren olyan kincsek, melyek bir

tokában az ember Krözusnak képzeli magát. Ilyen
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fö!tli múlandó javak közé tartozik a bor is, melyben 
csupán a vonatnál levő urak dúslakodhatnak. De a 
szegény vonali embernek bizony nagyon kimérve és 
ritkán jut.

R • . . papának volt egy demijonnal belőle. Vigyá
zott is rá, mint a szeme fényére. Állandóan a sátrában 
tartotta a főhelyen, az ágya mellett, hogy ha éjjel fel
ébred, csak oda kelljen nyúlnia, hogy meggyőződjék 
róla, meg van-e még ?

Egy napon alattomos tervet forralt fejében a vo
nat állandó heccmestere T . . . főhadnagy és egy dél
utáni csendes órán, mikor R . . . papa a boldog em
berek nyugodt álmát aludta, a megvesztegetett tiszti
szolga egy gummicsövet dugott be a demijonba, amin 
keresztül szabályszeiiien lehúzták a bort a sátoron ki
vid levő üvegekbe

A demijon kiürült. A hangulatok emelkedtek a 
szomszédos sátorban. A zaj felverte R . . . papát is, 
kit aztán meghívtak a barátságos kvaterkázásra Váltig 
dicsérte a bort, de legérdekesebb az, hogy ezt a bort 
jobbnak találta, mint a sajátját.

Spórolás.
A táboriörs paráncsnoka beküldi az egyik hon

védjét a századparancsnokhoz, kérdezze meg, mi a 
jelszó és jelhang. A baka elmegy, jelentkezik a szá
zadparancsnoknál. Minthogy azonban a zászlóalj ép 
aznap a jelszó kiadásával megkésett, a jelszót kérő 
bakát elküldi a századparancsnok azzal, még nincs itt 
a jelszó, jöjjön később

A baka visszatér a táboriörsre. A parancsnok 
tizedes megkérdi:

- - N o  mi a jelszó?
— Ugyan hagyja tizedes uram — felel a baka 

— nincs jelszó, a háború negyedik évében, úgy lát
szik, nemcsak a manázzsal, de már a jelszóval is 
spórolnak T. Z.

„Tisztőtt Szerkesztő úr!
Hát mijután a zaszony megírta, hogy a zideji 

termést bebisztositotta tűz me jjég ellen, hát hogy 
tennapelőtt aszongya a hannagy ur, hogy aszongya ha 
a fedezék nem bisztosit bennünket gránát me’ akna 
ellen, hát tessen ojan lyó lennyi, hogy kiirnyi a zuj- 
ságba, hogy hol bisztosithatnánk be magunkat a lett
jobban. De tessen kiírni, mer ugyancsak ösztökél a 
fedezék mián a hannagy úr.

Sok lyó egésséget kívánok minnyájjuknak, kelt 
itt a mejjvéden.

Alázatosan:
Kiliján honvéd.

Gasparecz János honvéd 1916: június 17.
Mikor a Brusszilov offenziva már teljes mérték

ben kibontakozott, a tiroli harctérről erösitésképen 
feljött Volhiniába a 61. gyaloghadosztály. Nappali 
megtévesztő támadások után éjjel visszavonulás és a 
később tartott Gorrehori védőállás építése képezte a 
hadosztály feladatát Ezt sikeresen oldotta meg, hanem 
nagy áldozatokat kellett hoznia, hogy az elismerést 
kiérdemelje. A legénység és a tisztek a nagy feladatot 
átérezve sok ragyogó példáját adták a katanaerénynek.

Június 17-én az előnyomuló túlnyomó orosz erők 
ellen támadott a 29. népf. ezred, melynek létszámában 
16-os legénység és tisztek nagy számmal voltak. A 
támadás iránya Col Dombrova. A meglepően előnyo
muló csapataink elöl az oroszok sietve vonultak vissza, 
azonban erősítéseket kapva ellentámadásba mentek 
át, rendkívül erős tüzelést fejtve ki. Ekkor történt, 
hogy Gasparecz János honvéd megsebesült szakasz
parancsnokát nyílt terepen bekötözte s dacára annak, 
hogy közben ő maga is lövést kapott — vállára vette 
és saját élete kockáztatásával az ellenséges tüzhatás 
körzetéből kivitte.

Niholics Vilmos honvéd
szül. 1895. Sztancsifalva (Sopron vm.) hősi halált halt 

1917. aug. 8.
Az önfeláldozó bajtársiasság ragyogó mintaképét 

szolgáltatta az 1917. aug. 8-án végrehajtott vállalat 
alkalmával. A vállalat célja volt egy az állásunkhoz 
igen közel fekvő orosz előretolt állás elfoglalása, az 
ottani védőberendezések szétrombolása. A különítmény, 
mely feladatát sikeresen megoldotta, később a főállásba 
való visszatérésre kapott parancsot. A visszatérés az 
ellenség erős puska és géppuska tüze alatt történt 
meg. A különítmény egyik embere e közben megsebe
sült. Nikolics Vilmos honvéd, hogy a súlyosan sebe
sült bajtársát a fogságba jutástól megmentse, nem 
törődve az ellenség heves tüzével visszatért bajtársá- 
hoz. Nemes tettét azonban nem hajthatta végre, mert 
ellenséges golyótól találva hősi halált halt, megmen
tendő bajtársa mellett. Bátor tettéért halála után a II. 
oszt. vitézségi éremmel tüntettetett ki.

Közli Cs. százados.

A 16. honv. gy. ezred története 
a román harctéren.
Irta: Dr. Máriássy Lajos főhadnagy.

(II. rész, 2. folytatás.)
Mindezjazonban csak halványan tudja vissza

adni a történtek hitelességét s a lezajlott napok el
képzelhetetlen nehézségeit, de így is méltán avatja



8 ^i6§ihomb
ezeket a veszteségteljes forró napokat az ezred törté
netének legszebbjeivé.

És ha még hozzávesszük, hogy a tomboló küz
delem részeseinek erőviszonya sokszor 1 : 10-hez volt 
hátrányunkra s hogy a támadó szellemtől áthatott 
honvédeink előretörési igyekezetének még oly viszo
nyok közepette is nem a szemben álló túlerő, hanem 
a határhegységek, a hazai föld ezen védő bástyáinak 
feltétlen megtartására kiadott parancs szabott józanul 
tiltó határt, hfc nem feledjük el azt, hogy itt nem a 
diadalmas offenziva előreszáguldozása acélozta meg az 
akaraterőt, hanem napról-napra újból kellett azt fel
építeni, amit az ellenséges tömegek összeromboltak 
s hogy itt testet lelket megőrlő állandó erőkifejtés a 
legkedvezőbb esetben is -  eltekintve az ellenségnek 
okozott véres veszteségektől — a meglévő megtartá
sát eredményezte s nem hozott területi nyereségekben 
vagy fogoly és zsákmányejtésben hervadhatatlan és 
külsőleg is látható babérokat, akkor méltán fogjuk 
mondhatni, hogy az ezred háborús teljesítményei kö
zül a határmenti harcokat szívósságuk, sokszor a ma
gyar honvéd józan eszét és edzett testét teljesen kifa
csaró folytonosságuk a legdicsöbbekké avatta.

A magyar támadó természetén erőt kellett, hogy 
vegyen a védelem szívós munkája S hogy eközben 
nem csüggedt el senki, hogy az akaraterőt megbéní
tani, elzsibbasztani, az ellenség tömegrohamai, eső, hó, 
fagy, nélkülözés nem voltak képesek, ez a legszebb 
és legértékesebb érdeme az akkori harcosoknak Le
győzték a magyar szellem szalmalángs^erü lelkesedé
sének, rövid lélekzetü kitartásának baljóslatú előítéle
tét, de legyőzték az ellenséget is!

És ez a tényező az, ami a harcokat értékben és 
eredményesség tekintetében a többiek fölé emeli azok
nak külsőségekben is megnyilvánuló számtalan jele 
dacára.

A feladat rendkívüli volt, de a megoldhatatlan
ságba vetett hit pöffeszkedö bálványát honvédeink 
porba döntötték!

*
A 7-ik román hadosztály vert részén nagy siet

séggel takarodtak ki a Csiki medencéből sarkukban 
az 1 lovas hadosztályunk üldöző csapataival, amely 
okt. 11-én az Uz-völgyi ellenséges utóvédek ellenál
lását megtörve 12-én már az Uzvölgyi Aklos csárdán 
éjjelezett zömével, a felderítést azonban a határig foly
tatta. A fenti lovas hadosztály sikeres harcai a 39 h. 
gy. hadosztályt is mozgásba hozták. Az ezredet érte 
a megtisztelő feladat, hogy a lovas hadosztálynak 
esetleg segítségére legyen. Ebben a feladatban külö
nösen a II. zászlóaljnak, ahol a 16. ezrednek a galí
ciai harcokban megfogyatkozott zöme volt, nehéz osz
tályrész jutott. A II. zászlóalj a 61. hadosztály és a 
39. hadosztály előnyomulásánál összekötő csoport volt 
a Csobános és Sulta völgyek között Feladata: Csik-

szentmárton, Fiság, Szolga patak völgyében — Cso
bános völgyig hatolni; 1055 magaslatnál pihenőt tart. 
Ezután a Csobános völgyben a 8-ik századot egy he
gyi ágyúval és 2 géppuskával előre tolja.

A zászlóalj többi része (4 géppuskával a 1 ágyú 
híján 1 hegyi üteggel) Kosteleken át Sulta völgy felé 
felderít, mig a 8-ik század a Csobános völgyben az 
1 lovashadosztály részeivel helyre állítja az összeköt
tetést Ugyanekkor az I. zászlóalj és a 9, 10, fél 11 
század (mert több még nem volt) 6 géppuskával, egy 
hegyi ágyús és egy hegyi tarackos üteggel az 1 lovas 
hadosztály Uz völgyi részei után nyomult és délután 
3 órakor Aklos csárdához be is érkezett

Itt érte az okt. 14-ére szóló parancs, melynek 
értelmében a határmenti magaslatokat az Uz és Cso
bános völgy között fSöverjes, Magyaros, Lápos) el
foglalja illetve annak birtokba vételében az 1 lovas 
hadosztályt támogatja. Ugyanekkor a 8-ik század a 
Csobánosi határmagaslatokat (Sólyomtár sth.), a II. 
zászlóalj többi része pedig a Sósteleki magaslatokat 
ejti birtokába.

Az ezred azonban előnyomulását nem az Uz 
völgyben folytatta hanem egy századot, 2 géppuskával 
maga előtt tolva, Saj havasa 1555 — Katlan orma 
(1405,) Sárhavasa (1091) Sátorkő (1100) Magyaros 
1340-en át, további feladata Obcina Laposu felé fel
deríteni, mig a hadosztály zöme 14-én szintén meg
indult az Uz völgyben.

Ezt az egy napra kitűzött programmot nem le
hetett végrehajtani. Az előre küldött század helytelen 
irányban menetelve a Csobános völgybe jutott, ott a 
határig hatolt úgyszólván (a pénzügyőr házig) s csak 
másnap csatlakozott az ezredhez. Az ezred, amely a 
beosztott tüzérséggel együtt egy dandár parancsnoki 
csoportot képezett, csak nagyon nehezen, gyakori pi
henők tartásával volt képes útját folytatni. A terep 
szakadékos, zegzugos volta, a térképen a mélységi 
kiilömbségek teljes hiánya és a valóságban az óriási 
magassági eltérések midőn csak azért kellett 1055 m. 
magasságba felkapaszkodni, hogy a szemben levő ma
gaslat elérhetése céljából ismét 700—800 m. magas
ságra kelljen leereszkednie, a rendkívüli meredek iej- 
tek kemény próbára tették az ily terephez egyáltalán 
nem szokott ezredet. A tüzérség és géppuskás taligák 
is roppant nehezen, emberek százaitól tolva jutottak 
csak előre. A honvéd immár nemcsak a 250 töltény 
és felszerelés terhe alatt feszültek végsőkig, hanem az 
ágyús vontatásokban is.

Útnak sehol nyoma! Csapásokat lehetett látni 
csupán, amelyeket a havasokon legeltető székely pász
torok bocskora taposott ki. A térkép hiányossága 
folytán, dacára, a polgári vezetőnek, akinek az a meg
jegyzése, hogy már csak egynéhány „ponktt — ócska 
(hegykupot értett alatta) van hátra a Magyarosig, a 
szemmérték szerint eleinte bizakodást a cél gyors eléré-
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seben, később azonban a valóságban a rendkívüli 
nehézségek leküzdése közben fanyar derültséget keltett.

A csoport épen a Csobános völgybe volt lee
reszkedőben, amidőn egy ellenséges osztag (valószí
nűleg erősebb járőr) tűzzel rajta ütött Kárt azonban 
nem okozott.

v l v u t

Adataink közlését csak a forrás megnevezésével enged
hetjük meg.

Tiszti kitüntetés és kinevezés.
Kitüntetett tisztek. Erdős Károly hadnagy a 

39. ho. parság által a II., Pál Ferenc hdprj. őrm. az
I. o. vit. éremmel tiintetett ki, — Tomesz Bandi eü. 
hadnagy a legfelsőbb dicsérő elismeréssel. Mugassy Zol
tán százados másodszor a III oszt katonai érdemkereszt
tel, Niedermann Béla század másodszor az újólagos leg
felsőbb dics elism., Ágoston István főhadnagy újólagos 
legfelsőbb dicsérő elismeréssel, Szlatinszky András hdgy. 
a koronás arany érdemkereszttel, Rinca János száza
dos az ujólágoi legfelsőbb dicsérő elismeréssel és a
II. oszt. német vaskereszttel, Ussaucr József hadnagy, 
Eurgyik István hadnagy, Rissúnyi József hadnagy és 
I)r Eltér Hugó főhadnagy a legfelsőbb dicsérő elis
meréssel, Klaniczay Gyula hadnagy és Kovács Dániel 
hdgv a III. oszt. katonai érdem kereszttel, az ellen
ség előtt éléseit Pulugyuy Lajos hadnagy a III oszt. ka
tonai érdem kereszttel, Eraticz József hadnagy, Halász 
Miklós főhadnagy, Herchl Bál hadnagy, Dvorszky 
Győző hadnagy, Valent András hadnagy és Ivankievits 
Jenő hadnagy a legfelsőbb dicsérő elismeréssel, Dt 
Ericdmann Dezső főhadnagy és Báncsz János hadnagy 
a II oszt. német vaskereszttel.

Tiszti kinevezések. Zimányi Szilárd e. é. ö. 
szakaszvezető hadapródjelölt őrmesterré lépett elő — 
Hadapródjelöltté léptette elő az ezrcdparancsnokság 
Wolf Gábor e. é. ö. szakaszvezetőt. Önkéntes őrmes
ter lett Lányik Lajos III. századbeli e é. ö szakasz
vezető. Fábián Já os önk. jelölt szakaszve/ető ütik. 
jelölt őrmesterré lépett elő. Karpaszoinany viselésére 
feltételesen jogosult őrmester lett Garar i Kálmán I. 
zlj gazdasági Invatalbeli szakaszvezető Zsufa Kálmán 
e. é ö szakaszvezető hadapródjelölt őrmesterré lépett 
elő. Szopkó Kálmán hadaprójelöltet t. zászlóssá ne- 
nezték ki

István, Hrecska Pál, Cupei János, Patrosz Miklós, 
Bézi János. Pékár György, Csonka Lajos, Rácz Imre, 
Laskovics Gyula, Balogh Károly, Simonidesz Lajos, 
Dilik József és Lipták Pál honvédek.

Bronz vit. érmet kaptak: Pál István honvéd, 
Tóth Kálmán tizedes, Kanzluki Adolf őrvezető, Pro- 
danyecz János honvéd, Bodza György honvéd, Ország 
Ferencz tizedes, Mráz György honvéd, Oláh Mihály 
honvéd, Bartók András és Gecse András honvédek, 
Kovái György, Klement János, Magna András, Sipicki 
Mihály és Pálik János honvédek.

Legénységi elölép-e'ések. Kasza István tizedes 
szakaszvezetővé, Csesznák János, Novák Demeter, Vad 
András, Fodor István, Bika Pál és Gergő Mihály őr- 
vezetők tizedessé, Kucsera György, Bodony János, 
Bartek Andor, Deák Ferencz és Dudás Pál honvédek 
úrvezetőkké, Kai ina József, Faur György, Lados József 
Koczka János, Lvcza Károly, VIcsek Sándor, Szlama 
János, Móczik János, Varga János, Gergely János és 
Kovács Alajos úrvezetőket tizedesekké, -Zsajdlik Sán
dor, Liptay József, Teslár András, Kalafut András, 
Chudi Pál, Groszmann Sámuel, Ormondi Gábor és 
Vukó Pál honvédeket őrvezetőkké, Balázs Imre és 
Szlatinszki Pál tizedesek szakaszvezetökké léptek elő.

Előléptetés a pótzászlóaljnál. Torna Pál sza
kaszvezető c. őrmesterré, Pinka János tizedes c. sza- 
kaszvezetővé, Horváth János őrvezető tizedessé, Burger 
Ernő kpvj. népfölkelő őrvezetővé, Wolf Géza kpvj. 
tizedes kpvj. szakaszvezetővé, Bartha Elemér e. é. ö. 
úrvezető tizedessé, Szíjgyártó Jenő e. é. ö. őrvezetö 
tizedessé, Szloboda Pál kpvj. őrvezetö kpvj. tizedessé, 
Gebauer Rezső e é ö. őrvezető c. tizedessé, Berger 
Ernő e. é. ö őrvezetővé, Kemény Izidor c. tizedes c. 
szakaszvezetővé, Neumann Farkas Vilmos úrvezető c. 
tizedes tizedes c. szakaszvezető, Ritz Ferenc József 
őrvezetö tizedessé, Singer Ödön tizedes c. szakasz- 
vezetővé, Mulyár Gyula e é. ö jelölt szukaszvezető 
önk őrmesterré, Wertheimer Emil e. é ö c. úrveze
tővé, Galambos Sándor e. é. ö. c úrvezető c. tize
dessé, Guttmaiin Hermann őrvezetö c. tizedes szakasz- 
vezetővé, Murgas Károly őrvezető c. tizedessé, Kohn 
Félix tizedes szakaszvezetővé lépett elő.

h í r e k .

Legénységi kitüntetések.
Koronát ezüst érdemkeresztet kaptuk: Károlyi 

László I o. számvevő és Oleskó János fegyvermester.
I. oszt. ezüst vit érmet kaptak: Mihalik Má 

tyás őrvezető és Pál Ferencz hdpj. őrmester
A m. kir. 39. honv ho. parancsnokság által a 

II. o. ezüst *vit. éremmel lettek kitüntetve: Csusz
Lajos törzsőrmester, Beregszászi János szakvtő, Koriul 
Pál, Tóth Kálmán, Vizdák. István és Szauter Lajos ti
zedesek, Krekos Márton, Krafcsik Ede és Mihalik Má- 
tyás őrvezetők, Grelák János, Palicz János, Pásztor

Híreink közlését csak a toriás megjelölésével engedhetjük meg

Raith Antal alezredes, pótzászlóalj parancsnok 
január hó 31-én tért vissza a marosvásárhelyi kikép
zőcsoporttól a pótzászlóaljhoz. A kiképzőcsoportnál 
végignézte a kiképzés gyakorlati oldalát, a kiképzés 
módozatait és különösen a harcszertí gyakorlati kikép
zést szemlélte meg és tanulmányozta.

Tisztek bevonulása, beosztás, áthelyezés, 
megbízatás stb. Holesch Béla hadnagyot a műszaki
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századtól a II századhoz helyezték át s t ezen század 
parancsnokságával bízták meg. — Vladár Tibor fő 
hadnagyot a III. század parancsnokságával bízta meg az 
ezred parancsnokság. — Csernok Jenő zászlóst a IV. gp. 
századhoz osztották be — Dr. Boga Dezső segéd
orvost a 39. ho. rendelete alapján a 11. ezredhez he
lyezték át, az I. zlj orvosfőhöki teendőivel Frieb Géza 
eii. zls bízta meg az ezredparancsnokság. — A pót
zászlóaljtól az ezredhez bevonult Mtterli András fő
hadnagy az ezredtörzshöz osztatott be. — Tóth József 
hadnagyot a 39. ho. által a 9 ezredhez helyezték át, 
a 8-ik század parancsnokságával Valent András had
nagy lett megbízva. — Herkely Sándor zászlós a 
Brassó melletti Rozsnyó községben felállított ski tan
folyamra ment. — Éberhardt Pál t kadnagy a 7 vo
natosztagtól az ezredhez áthelyezve és egyidejűleg fő
hadnaggyá kinevezve.

Pótzászlóaljhoz vezényelt tisztek. Spiclmann 
János főhadnagyotZorkóczy Miklós hadnagyot hosszú 
harctéri szolgálat jutalmaképen a pótzászlóaljhoz ve
zényelte az ezredparancsnokság.

Ski tanfolyamra vezényés: A Brassó mel
letti Rozsnyó községben felállított ski tanfolyamra az 
ezredtől Ruttkai György IV. géppuskás századbeli ti
zedest vezényelték.

Szabadságon lévő tisztek. Ghyczy Ferencz 
százados 4 heti szabadságon, Hacker Béla hadnagy 4 
heti szabadságon, Pittner Tivadar 3 heti kivételes sza
badságon (vizsga céljából), Stubna János hadnagy 4 
heti szabadságon, Filla Lajos százados 4 heti sza
badságon vannak, Szentiványi Elek Dezső főhadnagy 
Besztercebányára, Regula Antal főhadnagy Budapestre, 
Marosy Géza hadnagy Budapestre mentek szabadságra

Az ezred museum részére befolyt adomá
nyok. 16/II. zlj. egy oláh géppuska állvány, Teplán 
Gergely tábori lelkész egy géppuska láng és hang
fogó, egy géppuska tölténytár, Császár Géza száza
dos egy oláh tábori srapnell hüvely, egy orosz gép
puska heveder, fvankievits Jenő hadnagy egy francia 
golyószóró töltény tár, Dezső Lajos alezredes egy fél
kör alakú ugyancsak francia golyószóró tölténytár.

Esküvő. Ghyczy Ferenc százados Húbert Ró 
zsika úrhölgygyel házasságot kötött. Őszintén gratu
lálunk.

Személyi hirek a pótzászlóaljnál. Hattá De
zső gazdász tiszthelyettes a harctérről bevonult és a 
pótzászlóalj gazdasági hivatal főnöke mellé osztották 
be Egészségügyi intézetből bevonúlt: Zoltán János 
Ervin t hadnagy, Mitnyakovics József, t. zászlós, Pét 
rusz János t. főhadnagy. Kórházba utalták: Lux Béla 
t. zászlóst Az első hadseiégtől bevonult a pótzászló
aljhoz szolgálattételre Baucik Aladár tábori lelkész. 
Egészségügyi * zabadságról bevonult: Niedenmmn Béla 
százados, Marka János t hadnagy, Vladár József népf. 
főhadnagy, Mcisner Ignác népf. hadnagy Egészségügyi 
szabadságot kapott: Ráicz Izidor népf. főhadnagy (4. 
hetet) G'rohan Gyula t. hadnagy felülvizsgáltatásáig, 
Hattá Rezső gt. tiszthelyettes (ö hét.) Rapcsányi Sán

dor t. zászlóst a kér. parancsnokság a 9. honvéd pót
zászlóaljtól ezredünkhöz helyezte át. A 39. honvéd 
badbiztosságtól bevonult Fábián Ede gazdasági tiszt- 
helyettes Brebovszky Elemér népf. hadnagy bevonult 
a pótzászlóaljhoz. Sznwlka Hugó főhadnagy útbaindult 
a 41. konvéd gyalog hadosztály kiképzőcsoportjához. 
Kiss Antal t. hadnagyot február elsejével nyugdíjazták, 
Zoltán János t hadnagy négy heti szabadságot kapott 
a kerületi parancsnokságtól, Wiesenberg József t. had
nagy, ki népfelkelő bemutató szemléhez sorozó tiszt
ként volt beosztva a pótzászlóaljhoz bevonult. Szuto- 
risz önk. őrmestert Egerbe, a 12. pótzászlóaljhoz he
lyezték át. A VII. hadsereg körletébe a kerületi pa
rancsnokság útbainditotta Friedmann Ernő, Klein Sa
mu, Korányi Dezső, Kunszt János, Wimmerth Péter 
egészségügyi hadnegyokat és Linder János, Schaffer 
Béla egészségügyi zászlósokat. — Bucská Sándor t. 
hadnagyot kórházba utalták. Sorozásról bevonúlt Baum 
Lipót segédorvos.

Kitüntetés. Ezen lap hasábjain csak katonák 
kitüntetéseit szoktuk hozni, ez egyszer kivételt kell 
tennünk, mert egy oly embernek kell gratulálnunk 
magas kitüntetéséhez, aki sok, sok katonánál agilisabb 
tevékenységet fejt ki özvegyeink és árváink érdekében. 
Ki ne ismerné úgy az ezrednél, mint a pótzászlóalj
nál Dönczi bácsit, Ferenczy Ödönt, Zólyommegye má- 
sodfőjegyzőjét ? Öt tüntette ki a király a II. osztályú 
polgári érdemkereszttel. Szívből gratulálunk.

Hangverseny. A szivek nyiladoznak. Siet min
denki segíteni hadi özvegyeinken és árváinkon. Mint 
halljuk pótzászlóaljunk székhelyén Besztercebányán 
Róth Ferenc hegedű művész február hónapban önálló 
hangversenyt rendez Dr. Schwartz Samuné úrnő szi
ves közreműködésével. Róth Ferenc úr művészetét 
ismeri jól Besztercebánya város polgársága, s igy ért
hető az nagy érdeklődés, mely a tervbe vett hangver
seny iránt megnyilvánul. Már most is jelezhetjük, hogy 
a műsor szenzációja Beethowen : Kreutzer sonatája lesz.

A jolsvaí kabaré. Február hó 2-án ezredünk 
özvegyei és árvái javára a jolsvai polgári olvasókör 
kabaréval egybekötött táncmulatságot rendez a „Ko
rona" szálloda tánctermében. Mint hallju; a nagysza
bású ünnepség iránt úgy Jolsva város, valamint a vi
dék polgársága körében nagy az édeklödés, és teljes 
anyagi sikerrel kecsegtet Mi innét messziről jó mula- 
tást és teljes sikert kívánunk.

Felolvasás. Február hónapban Besztercebányán 
özvegy és árvaalapunk javára Simon Vilmos a „Pesti 
Hírlap*4 kitűnő haretéri riportere és Dr. Benda Jenő 
ismertnevü iró tartanak felolvasást. A felolvasás tár
gyát, idejét és helyét a fiók szerkesztőség plakátokon 
fogja tudatni a város közönségével.

Hazatértek Oroszországból. 3 tiszt tért vissza 
Oroszországból, mint csererokkant. A sok fáradság, 
nélkülözés és bizonytalanság után végre hazajutottak
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szeretetteik közé. Mink örömmel és bajtársi szeretet
tel üdvözöljük körünkben. Névsoruk a kővetkező: 
Illés Ödön százados, Kövesdy Atilla hadaprójelölt és 
Fábián Miklós hadapród jelölt.

KOszönet. Löwy József’ és Társa likörgyáros 
besztercebányai cég Szilveszter estéjén a felülvizsgá- 
latos és lábadozó osztag legénységének 30 liter cog- 
nacot ajándékozott, melyért ez utón is hálás köszöne
tét fejezi ki a parancsnokság.

Vívó tanfolyam. A vívás sportszerű gyakorlá
sára a pótzszlóalj tisztikara az evangélikus egyesület 
nagytermében hetenként háromszor az esti órákban 
v í v ó  estélyeket rendez. Február 1-én egy rendszeres 
oktatási tanfolyam kezdődik. Tagsági dij havi 5 ko
rona, mely összegből a terem és a szerek költségeit 
fedezik, a fenmaradó összeg özvegyeink és árváink 
segélyző alapját gyarapítja.

Névtelen, vagy jeligés levelekre nem válaszolunk.

K. F. VI. gimn. tan. Verse bármennyire bu/.ditó, nem 
közölhetjük és reméljük; hogy a puskát jobban fogja tudni for
gatni, mint a pennát. — Jobbágyi. Elküldöttük, nem a mi hi
bánkon múlott. — Z. Károly. Tessék csak. kérdezősködni, ott 
biztosan megkapja a feleletet. — M. F. Budapest. Jól vagyunk. 
Még nem fogyott el, majd talán a következő számban értesí
teni fogjuk az állományról. — G. Jolánka Ebben a csúnya, 
csatakos, időben menekedjen csak a színházhoz. Bár mi is 
megtudnék tenni. Jó mutatást. — Törekvő. Bizony még sokat 
kell tanulnia És higyje el, nem szükséges mindenkinek Írni. A 
magyar kultúrának nagyobb szolgálatot tesz, ha mint olvasott, 
tanult ember éli le éietét, mintha ima, ahol két ember közül 
bizonyosan másfélnek irói ambíciói vannak. Nagyobb olvasó
táborra és kevesebb íróra van szükségünk.

Kimutatás az ezrcdsegélyalapja javára be
folyt legutóbbi adományokról:
8. század gyűjtése Maresch hadnagy által . „ 250 — 
Vonattiszti étkezde persely gyűjtése . . . „ 5144
XXXIV 3. nienetszázad famunkás osztaga . „ 50 —
Keme Ignác, Beszterczebánya.....................,, 300 —
N. N. főhadnagy adománya . . . .  . „ 20 —
Szloszjár Gyula hadnagy adománya . ,, 5*20
Czibur E., Felsősajó .........................................„ 10 —
Ifj. Rábely Miklósné, Rimaszombat . ,, 20 —
Feuermann e. é. önk..........................................,, 112
Radványi Olvasókör kabaré jövedelme . . „ 479 —
Skultéty százados a d o m á n y a .......................... 10 —
Kondor Miklós hadnagy adománya . „ 50 —
Masztix Emil százados „ . „ 188 —
Újság jövedelme..................... . . ,, 1000 —
Zólyornbrézói művész-estély................. „ 263099
Mátyássy százados kártya nyeresége . . .  . „ 12 —
Pavella Mihály adom ánya..................... „ 5 —
Eger Ferenc százados adománya . . . „ 3 —
Szabó Adorján ,, . „ 25 20
Négyessy Dániel ,, „ 5 20
Winklerné ,, „ 520
3. pótszázad gyűjtése . . . .  . ,, 30 —
Vámosi körjegyző adománya ,, 2062
Baumgartner J., Zólyom . ,, 6 —
Paál Gizella adom ánya......................... ,, 5 -
Lauziné Regöczi Ilona hangverseny . ,, 471 —
Murányi Károly ad o m á n y a ............................ ,, 10 —
Kantin tiszta vagyona decz végén 30458.64
Fényképezésből.....................  . . ,, 907 —

Önkéntes adományok:
Szita Flórián tiszth. érem pótdija . . 22 50
Sülle Dénes hdgyr „ „ . . . . „ 30 —
Juhász László'alezredes adománya . w 50 —
Szentiványi Elek főhdgy „ . „ 20*—
Kösztler Géza százados „ . „ 10 —
Fii la Lajos százados „ „ 10 —

Összesen K 6713.47

Szerkesztőség és kiadóhivatal Tábori posta 425.

Fiók szerkesztőség és kiadóhivatal Beszterczebánya 
ahová a lapnak szánt közlemények 
és előfizetési dijak küldendők, o o

Kiadó: a m. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred 
történelmi osztálya.

Felelős szerkesztő: KUN BERCI.

Márvány! Artúr
könyv-, papír-, zenemű-, kép-, író- és rajzszer 

kereskedése
J V ia r o s -V á s á r h e ly ,  SZÍClBDyi-lér.

Újonnan felszerelt papirkereskedésemben min
dennemű irodai cikkek és felszerelések állan
dóan raktáron vannak. — A háborús-irodalom 

összes termékei.
Állandó kotta ú jdonság I

Az „Editon Schlatt“ Musik fiir Allé összes 
számai raktáron.

Ezredünk tisztikara és legénysége, úgyszintén
kantinok szükségleteiket, tábori felszerelést a

• i a

(Folytatjuk a kővetkező számban )
i#

Agitáljunk lapunk érdekében. Maros-Vásárhely.
Telefon 27. ■ ------------ Telefon 27.
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Ö cs. és kir. Fensége József Föherczcg 
Udvari szállítója.

MULICZKY ISTVÁíi
SZÍJGYÁRTÓ é s  NYERGES 

E E S Z T E B  í  E B  A i r  Y A ,
Készít:

Lószerszámokat, r.yereg fclszerelé- 
seket és a hadsereg részére szük

séges mindennemű börcikkeket _ .....
/■ —  11 1 — \

czArAk József
h u jm c A f i a  k A v é h A z a

B E S ZTER C ZEEÁ H yA .

m m m  n m a a a i a a a i m á n y i #

Gyümölcs-likőr lepárlás- és 
rum-gyár.

B orovicska-, silvórium -, 
borseprű- és baraczkpálinka 

nagyfőzde.

x M n u * * í : * M r i u $ n * u

R Ö V ID  N Ü R N B E R G I  Á R Ú K  f i  
nagy vlasztékban kaphatók M

nagykereskedőnél
Beszterczebánya

T IS Z T Ü K  II
Frontra menet és frontról jövet mulassunk az

ADRIA KABARÉBAN
MAROS-VÁSÁRHELYT.

AGGYAL d r o g é r i a .
Fekete Mihály, Maros-Vásárhely.

A Trtinssylvániával szemben. Telefonszám 380.
Szakmába vágó cikkekben óriási 

választék.
Pezsgők Fényképészeti gépek és cikkek.

PGHOüDF. KÖNVNTOriöÁ JA, KÖNYV 
ÉS PAPIKKERESKEDÉSE

BE5ZTERCZEBANTA TELEF0N MY0"°":M-
BETHLEN QÁBOK U. 18. K.öw-YVKE?Í?K-Ê s--2^:

Utólérlietetlen a

IÉ DllllSltl.
Újjá és szé p p é  tesz i a 

le g k o p o t ta b b  r u h á t  is.

Gyár és főelárusitóhely Kardos Henrik ruhafesték
gyára Pápa.

ü Beszterczebányai

■ első magyar

‘ gyümölcslepárlás

■ Likőrkülönlegességek és Rumgyár 

m gőzerőre, S z i l v ó r i u m T ö r k ö l y  

m B o r o v i cs k aS e p r ű - és Barack- 
" főz de, Cogna c lepárlás, Gyümölcs•

szörpök és (Jyümölcsborsajtoló

■ hidraulikus üzemmel ajánlja köz■
■ kedvetíségnek örvendő gyártmányait.

Nyomtatott a m. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred tábori nyomdájában


