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

A felelet.
Megkötöttük az Ukrán-békét s most már 

formálisan és teíjesen kibékültünk egy ország
gal, melynek milliós hadserege van és termé
szeti bősége; rengeteg gaboná ja és őstermé- 
nyei nagyban befolyásolják majd elkövetkezőm") 
életünk sorsát,

Fis most a békerügy első kibontakozásá
nál mind sürgősebben és életbevágóan nyomul 
az a kérdés előtérbe, amit a január 15-ki szá
munkban „Gondolkozzunk" cikkben pendítet
tünk meg.

A papirhiány nyomasztó súlya és nehéz 
— szinte lehetetlen beszerzési módja - kény
szerít minket arra, hogy eredeti tervünktől el
térjünk és csak igy vezetöcikk alakjában ösz- 
szegezziik a nagy számú válaszok kialakult 
véleményét és egyúttal bocsánatot kell kérnünk 
mindazoktól, kik okos, életrevaló eszméikkel 
támogattak bennünket, hogy válaszukat név- 
szerint nem jelentethetjük meg hasábjainkon. 

*
A beérkezett válaszok nagy tömege leg

inkább a közvetlen leszerelési időszak problé
máján töprengnek és elsősorban a ruházkodás 
és a polgári élet első időszak megkezdését 
„hogyanját" kutatgatják.

Mindannyian tudjuk, hogy milyen proble
matikus most és bizonnyal lesz a ruházkodás 
kérdése.

A hihetetlenül felemelkedett szövetárak, a 
bőr megdrágult volta és a szinte lehetetlen

beszerzési viszonyok adják ötletszerűen azt az 
eszmét, hogy minden pótzászlóaljnál állitassék 
fel egy polgári felszerelési bizottság, mely in
tézze és irányítsa a leszerelő katonák polgári 
öltönye, lábbeli és fehérnemű kiosztása ügyeit. 
Természetesen ez csak úgy lehetséges, ha a 
hadvezetőség megfelelő és olcsó ruhát, cipőt 
stb. szerez be és nagyon jutányos áron adja 
át azoknak, kik igénybe akarják venni az árukat.

A másik megszervezendő bizottság a „mun
kaközvetítő44 bizottság.

Ha praktikusan rendezkedik be és ha meg
nyeri helyes érzékkel a munkaadók rokonszen- 
vét, akkor rengeteg bajtársunk jutna kenyér- 
keresethez a háború után közvetlenül.

Ennek az intézménynek létesítése a há
ború után szokásos nagy munkanélküliség 
megszüntetéséhez nagyban hozzájárulna és men
tené meg sok bajtársunkat a bizonytalan jövőtől.

E két intézmény létesítése múlhatatlanul 
szükséges a hadvezetőségtől — számunkra.

Az államnak rengeteg sok befektetése, 
építkezése lesz a háború után, ami szintén nö
velni fogja a munka alkalmat.

Ez nagy vonásokban van elmondva, amit 
tulajdonképen hasábokon kellene kifejtenünk.

Ami hitünk erős, ha a háború utáni Ma
gyarországba visszatérünk, megnyílnak előttünk 
az érvényesítések és lehetőségek kapui.

Ha visszatérünk — úgy gondoljuk - nem 
szabad egy bajtársunknak sem a nyomor szeme 
közé nézni. Üj berendezkedések, uj reálisabb 
politikából fakadó intézkedések meg fogják
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szüntetni a háború előtti Magyarország visszás 
helyzetét.

Úgy érezzük, hogy végre kell törvényho
zásunknak az összeségért, miérettünk munkál
kodnia s megvalósítani mindannyiunk által hőn 
óhajtott boldog Magyarországot.

Úgy gondoljuk, hogy majd nem kell el- 
senyvednünk itthon, nem kell, hogy oly sok 
vérrel és könnyel megáztatott földünk uj köny- 
áradat forrása legyen.

Mi megszenvedtünk, mi verekedtünk, mi 
vérrel öntöztük meg határainkat, mi szent krisz
tusokként hajtottuk meg fejünket a sok nyo
mor, mérhetetlen kín és jaj előtt és épen ezért 
elvárjuk, hogy jöjjön el a háború után a Krisz
tus országa, jöjjön el a boldogság kora, a meg
váltás ideje, jöjjön el jöjjön és kopogtasson be 
mindannyiunk ajtaján, hogy elnehezedett lelkünk 
megenyhülést találjon s a harcban megizmo
sodott karunk felvehesse ismét az ekeszarvát 
békén, boldogan. O—d.

Y. György M a r ja  Delhiben, 
Calcuttában.

V. György volt az első és az utolsó angol király, 
aki mint India császára meglátogatta birodalma gyön
gyét, mesés Indiát. — így érezték ki a nagy idők

látnokai, — ezt hozta magával a császári pátens, 
amelyik India székhelyét Delhibe tette által. A bramá- 
nok között arra csodálatosan bevált babona, tartja fenn 
magát ugyanis 2300 év,óta, hogy amelyik hóditó ha
talom Delhibe tette át főhelyé/, — elbukott Ha la
pozzuk India történeteiét, Delhit mint fővárost már a 
Kr. e. 1200-as években ott találjuk. Hat nagyhatalom 
szállt sírjába alá Delhiben, — most a britt-oroszlán 
szegődött melléjük hetediknek. így újságolta ezt Kun- 
csu Biházi bramán, amikor sanscrit előadását tartva, 
kikelt az angolok elnyomó politikája ellen.

Mese-lndia nemcsak gyöngye a brittek birodal
mának, hanem főerőssége is. India kapuja a suezi 
csatorna és a bagdádi-út. Ha ezek elbuktak, India is 
elveszett. Ez ugyan a jövő zenéje csak, — de köny- 
nyen megeshetik, hogy magyar baka fogja döngetni 
kelet kapuit, ők is bele szólanak a messze kelet és 
India sorsába.

Az indiai császár diadalutja Bomhayban kezdő
dött, ahol avval a felcsigázott fantásiával várták, hogy 
ragyogni, tündökölni fognak a fenséges urak a mér
hetetlen kincsek súlya alatt. Nagyon elkeseredtek a jó 
hinduk, amikor egy szerény, -  fehérruhába öltözött, 
-  nagyon is köznapias emberkét láttak és egy jól 

megtermett királynét egyszerű utazó ruhában. Szét- 
foszlott az illusin, ök máskép gondolták az egészet. 
A párszik mégis csak kitettek magukért. Kosárszámra 
szórták az igaz gyöngyöt a császári pár útjára.

A főcél Delhi volt, — a koronázás, illetve annak 
csúfolt üres ceremónia, minden indiai vonatkozás nél-

Legyen világosság!
Ezt zokogom, sírom, üvöltöm kétségbeesve, ja- 

jongva. Hol van az ember, vagy Isten, aki világossá
got gyújtana agyamban, „Uram segits, mert elveszünk!M 
Kezemben az újság és nem merek belepillantani. Eélek 
attól, hogy a tudatlanságom és tájékozatlanságom nap
nál világosabban derül ki. Es mégis félve felnyitom a 
szemem és olvasok :

— A vörös gárda fehér lett. A fehérgárda megszál
lotta Helsingforsot és London külvárosai ellen vonul 
A szanszkritt származású Krilenkó zászlóst, az orosz 
hadsereg főparancsnokát elfogta törzskaráváI együtt 
és Ceylon szigetére száműzte. De amint a Von Dyl 
jelenti Dániából, nem Krilenkó volt az akit elfogtak, 
hanem Romanov Miklós, az excár, aki Krilenkó maszk
jában akarta visszaszerezni trónját. - Az Ukrán és a 
Bullán „radairosseb" egyesület, mely a hírek szerint 
már nem képviseli a zsákhordók érdekeit - különbé
két kötött a búrokkal. A békekötésről szoló okiratot 
aláírta ^Rabindranát Tagore állarnférfiu is, aki azelőtt 
iró volt Ebből a tényből kiderül, hogy a csinganezek 
nem engedik magukat tévútra vezetni az ántánt mézes

madzaga által és készek arra vérük és életük árán is, 
hogy a lett köztársaságot önállónak ismerjék el. - 
Krilenkó, alias Romanov Miklós megszökött a mulattok 
kezéről, kiknek a fehérgárda adta át őrzés céljából és 
most 35 ezer és fel emberrel nyomul előre, hogy első 
Trockij uralmát kétségessé tegye. — Lenin egyik ágyú
ját Pétervár utcáján elveszítette, kéretik a becsületes 
megtaláló, hogy illő jutalom ellenében (12 darab cár- 
skalp) adja vissza. Megkeresések Breszt Litovszk 25-ös 
barakk jobboldali ajtó cimzendök. — Kaledin a kozá
kok élén megszállotta a Don befagyott tükrét és várja, 
hogy valakit hozzanak, akit al-hctmannak kiálthasson 
ki. Beszaró hiút és Dobnidsát Romániába helyezték át.
— Az orosz zsidók kimondták, hogy átokkal sujták a. 
bolsevikieket, mert egy pópát lábánál fogva felakasz
tottak egy családfára. — Az Ukrán kormány nem köt 
különbékét, hanem befejezi a háborút. (Aha — értem.)
— A francia és német bolsevikiek Rió de Janeiróba 
mentek, hogy a cserebogár hallhatatlansága kérdésé
ben az állásfoglalásukat beszéljék meg. — A breszt- 
litovszki tárgyalás döntő stádiumba jutott: elhatároz
ták, hogy tárgyalni fognak. Ámbár Trockij még mindig 
kétszínű játékot folytat és egyik nap kék, másnap zöld 
szakállal jelenik meg, nehogy előző napi kijelentései-
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kül. A nem véletlen csodálatos rendje úgy hozja ma
gával, hogy rossz ómenek kisérték a Delhibe való be
vonulást. A fenséges ur Delhi hajója elstllyedt, Delhi
ben, a sátor városban kigyuladt a császári samiana, 
(sátor) teljesen porrá égett. A koronázási ceremónia 
alkalmával pedig előjelek mutattak reá a vég kezde
tére. Ezeket Kuncsu Bíhári mondja teljes meggyőző
déssel, amelyre a közeli jövő fogja majd rányomni a 
valóság bélyegét.

A Delhiben kifejtett pompát jellemzi, hogy külön 
sátorváros épült, külön állomással, szikratávíróval, 
postahivatallal, külön bélyeggel etc. Már egv évvel 
azelőtt sok százezer kéz munkálkodott azon, hogy a 
koronázásra rendben legyen minden. Közegészség szem
pontjából fontos, hogy kerek egymillió patkányt fog- 
dostak össze Zárójel közé téve, — előttünk Újság és 
komikum egyúttal, hogy az állomáson lévő raktárak 
ellen rablótámadást intéztek a majmok. Négyszáz csir
két elcipeltek, rengeteg podgyászt szétdúltak Hanumán 
isten népét erre a tettre a nagy éhség késztette.

A koronázáson kiviil a maharádsák hódolata volt 
érdekes. Legimponálóbb volt a barodai gékvár visel
kedése, aki avval vonta magára a figyelmet, hogy 
köznapi ruhában jelent meg és bottal a kezében fej
biccentve hódolt a császári pár előtt. Üsszeröffentek 
az angolok és iszonyú büntetést mértek rá, elvonták 
az ágyúlövéseket tőle. Ugyanis ha valamely maharádsa 
megérkezik, ágyulövést tesznek a tiszteletére - rang
jának megfelelő számút Kihirdették a híres császári 
pátenst, hogy Delhi lesz. a főváros és nem Calcutta.

Volt durbár, processio, tűzijáték, sportmulatságok etc. 
Ezután Calcuttára került a sor.

Calcuttában a Red-Roadon sok százezer ember 
szorongott Katonaság, rendőrség tartotta fen a rendet. 
80,000 iskolás gyermek énekelte az angol hymnust, 
György király már fáradt volt, alig-alig emelte a kezét, 
amig Mary királyné látszólag fel volt villanyozva.

Többször lehetett őket látni automobilon a nép 
között, szóba álltak velük A hinduk majd felforditot- 
ták csupa szeretetből és lelkesedésből. Jellemzi a mob 
viselkedését, hogy a durbáron, amikor elhagyta a fen
séges pár a helyét, a tömeg áttörte a kordont és csó
kokkal bontotta a trónokat (Lehet, hogy meg volt 
rendelve.) A calcuttai maidánon végbement durbár pá
ratlan unikum volt a maga nemében 600 elefánt, 1200 
lovas és 3000 gyalogos vett részt benne. Ami pompát 
csak kitudtak fejteni, minden ott központosuk Az 
ékszerek sokasága, a ruhák szinpompája, a selyemmel 
burkolt arany trónusok az elefántokon felülmúlha
tatlan volt.

A tűzijátékon 60,000 katona fáklya felvonulást 
tartott. Csupa véletlenségböl a császári emelvény alatt 
állottam, jól megfigyeltem György király táradt arcvo
násait, akinek minden ünnepség a terhére volt, látszott 
rajta, hogy már szabadirni óhaj*.

Lezajlottak a calcuttai féines-császárnapok is, 
hullott a rendjel és a kitüntetés Minden a régiben 
maradr különben az indnk tovább húzták a rabigát, 
egyedül a hengáiok szóltak közbe diuamithomháikkal

ért felelősségre vonják. - Lenin benősiüt Retár csa
ládjába : elvette a legfiatalabb unokahugát a volt szerb 
királynak. Utóbb arról értesül a Westminster Gazette, 
hogy nem is igazi lánya volt (Purcsa. Ez egész más 
világításba helyezi az egész keleti kérdést ) Meg
kezdtük a románokkal a fegyverszünet tárgyalását 
ezt jelentik február 10-én (Eddig tehát tárgyalás nél
kül volt fegyverszünet.) - Kaleiiin kikiáltotta magát 
köztársaságnak és megalakitotta az alkotmányon gyű
lést. Tagjai lettek azok, akiknek keresztneve Nikolúj 

Most jön a hir, hogy Troekij, Lenin, Krilenko 
hajlandók a békekötésre, ha Vilmos császár leborot- 
váltatja a bajuszát. Amint hírlik ebbe Kühlmann nem 
megy bele. Ebben a kérdésben egyezség jött létre és 
abban állapodtak meg, hogy amelyik orosz katonának 
nő a bajusza, borotválni köteles, ezzel szemben 16-tól 
21 éves korhatárú katonák csupán 8 és fél cmtr. 
nagyságú bajuszt viseljenek. Az azon túllévőt a Szőr
központnak kötelesek beszolgáltatni — Romanov Mik
lós az excár megszökött a „fűszer44 szigetekről és 132 
benszülöttel útban van Mekka felé, hogy török csapa
tokkal egyesüljön és döntő csapást mérjen az angol 
csapatokra. - -  Lloyd George nagy beszédet mondott 
az angol alsóházban, hogy a háborút a legnagyobb

lelkesedéssel és elszántsággal folytatni fogják a befe
jezésig Nem különben az olasz és a francia kamarák
ban is hasonló értelmű határozatokat hoztak — Wilson 
azt üzente át a vcrsaillcsi haditanácsnak, hogy csak 
addig tartsanak ki, mig megépíti a hidat New-York és 
Bordeaux között. Akkor ar.nyi embert küld, hogy a 
központi haralm.il: frontját szöröstül-bőröstül megehe
ti1: Jelszó : kitartani ■- A francia, angol, orosz bol- 
sev.kiek kölcsönösül kiátkozták egymást az egyedül 
üdvözítő szentegyhá/ból — Buchanan pétervári angol 
követ most Moklwfmhan székel, ott is marad addig, 
mig a fehér gárda döntő győzelmet nem arat a lila 
dandáron. Erre azonban a közel jövőben nem lehet 
remény, mert Alexander Rascdoff elvtárs sereget szán
dékozik gyűjteni a zöld hadosztály ellen, mely szövet
kezett a kékekkel és viss a akarja állítani a cári trónt, 
ha Miljukovot cárevicsnek elfogadják és megalakítják 
a szivárvány szindikátust, melynek elnöke az ultra 
ibolya-isták főnépbiztosa. — Az ukránok döntően 
megverték a bolsevikickct A bolsevikiek elfoglalták 
Kievet. Az ukrán rada Konstantinápolyba menekült. — 
A bolsevikiek visszavonultak Rosztov felé. ahol a men- 
sevikiek kezébe kerültek, kik az egész vezérkart fog
lyul ejtették s ötmillió puskát, harmincezer géppuskát,
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és felhangzott a „bandé matarám"*) hangos riadója, 
mint az indiai szabadság előhírnöke és az angol ura
lom végének a kezdete.

Tóth Jenő.

Előfizetőinkhez!
Előfizetőinket bizonyára nem fogja meg

lepni, hogy bejelentjük lapunk árának feleme
lését.

Hisz jól tudja mindenki — nem kell rész
leteznünk — mily okok indítanak minket e 
lépésre. Csak azt szögezzük le: mig megtud
tunk birkózni a papirdrágasággal, a ijyomdai 
és szállítási költségekkel, addig nem gondol
tunk egy pillanatra sem arra, hogy felemeljük 
lapunk árát. Most minden megváltozott; a ne
hézségek, melyek a lap előállítása körül állnak 
fenn: megsoksjorosodtak, a papirt lOOVkal 
drágábban kell vennünk.

Minden előfizetőnk tehát be fogja látni, 
hogy drágításunk mérve még közel sem jön 
ahoz, ami tulajdonképen reális volna részünkről.

Gondoljon minden előfizetőnk arra a ne
mes és szent célra, mely tulajdonképen lapun
kat életre keltette, gondoljon mindenki ezredtink

*.i Randi matarám . Hazám Ichomlva imádlak . .

sok, sok ezer özvegyére és árvájára és akkor 
úgy hisszük, senki sem fog csodálkozni a lap 
árának felemelésén.

Február hó 15-től kezdve minden uj elő
fizetőnek előfizetési ára lapunkra

egy évre . . . .  7 K 20 fill.,
fél évre . . 3 K 60 fill.,
negyed évre 1 K 80 fill.,

példányonkénti ára 30 fillér.

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

II rósz, 3. folytatás.)

A hegyi tüzérség leszerelt és egynéhány, az Uz 
völgyben látható román szakaszt hathatós tűz alá vett. 
Ugyanekkor a Csohános völgyben is élénk puska tü
zelés volt hallható, amely — mint később kiderült — 
a II zászlóalj 7-ik századának egy román utóvéddel 
való csatározásából eredt.

Az ezred egy kis kerülővel folytatta útját és dé
lután ő órakor Sárhavasára beért, ahol éjjelezett. A 
rendes biztosításon kiviil 1 szakaszt a Söverjesre előre 
küldött

Ily körülmények közt, a csak térképszerinti tá
volságot számításba vevő parancs: a Magyarosra ető-

tizennyolcezer ágyút s hat lovat zsákmányoltak Az el
fogott katonákat megszijjazva szállították a Péter-!\il 
erődbe. - A Don vidékén a lakosság vallásos kör
menetben járja be a környéket, élén Raspntinnal, ki 
feltámadt és megesküdött, hogy addig nem ha! meg, 
mig gyilkosai sarkát hátra nem fordítja A lemos 
jő! értesült forrásból közli, hogy Raspufin, mióta meg
gyilkolták, nem szerepelt nyilvánosság előtt, Ebben az 
ügyben egy francia képviselő sürgős interpellációt je
lentett be, amit zárt ülésen tárgyaltak s így róla kö
zelebbi hirt nem tudni. Annyit azonban közölnek a 
lapok, hogy 12 képviselőt az ülésen felnégyeltek 
(12 4 48) és öten orr nélkül, a külügyminiszter
pedig hosszú orral távozott, bukása a legközelebbi 
órákban várható. Utódául Doh) hasú/ emlegetik A 
francia rado-isták a Parison átmenő délkört Caillon.x 
nevéről nevezték el. Emiatt (iyör^y angol király a 
(irenwichá csillagvizsgáló vezetőjét kétszer homlokon 
csőkolta — második némi célzattal történt és biz
tosította pártfogásáról a francia sovinizmus cilen -- 
Ukrajnával megkötöttük a békét, niár egyedül a kievi 
néptanács nem akarja a békét Saját szakállára foly
tatja tovább a háborút Románia ellen — A román 
király legutóbbi beszédében annak az óhajának adott

kifejezést: még egyszer szeretne kimenni a frontra, ak
kor rendet teremtene. Egyébként halljuk, hogy le akar 
mondani, de még nem# tudja, hogy hová menjen, mert 
a cári család tartózkodási helyének kiimája nem egész
séges s a kastély, amit felajánlottak — a kikötő mun
kások tanácsának van lefoglalva Egyelőre nem döntött 
a román király De megfogadta, hogy fog! Addig is 
ajánlja „4 pacsirta“ hangjegyeit Pardón, ezt nem ö, 
hanem „.1? /:.s7“ teszi. - Virradat. — Dorbizomdnyos.

Elveszett sertéshizlalda. - Lenin ballába, mely 
éppen olyan hosszú, mint a jobb. - Földbirtokot 
keres orosz hercegi család. Bíidszentmihályt elár
verezik. Szabadalmat szerez Kcrenszky, Áron és 
Molnár cég. — Rarnazsir. - Magkereskedés. — Az 
Est. -  A Nap. — Tűzifa Simon né házhoz szállítva. 
98' 0-os rézgálic belépett az újonnan alakult sehe-seki 
pártba - Méz, schellak, dugó kerestetik. — Pályá
zat az uj gárda elnevezésére. — Sziliek mellőzve . . . 12 
fillér. -  Az Est . . .  A Pesti Napló nem csatlakozott. 
. . . Disznóság! Pfuj! . . Zsákot, zsineget, ponyvát!
Ön kidob, ha fizet — de ha nem fizet kidobják . . .

Ezek után a helyzet — remélem mindenki előtt 
teljesen világos! K - .
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nyomulni, nem volt végrehajtható, sőt már az utak 
hiánya miatt már eredetileg is az Uz völgyben ha
gyatott s parancs szerint az előnyomulást ott követte 
az ütközet vonat, addig a málhás állatok (az ágyús 
osztagéi és a hegyi felszereléshez tartozó egyéb mál
hás állatok) csak délután 9 órakor érkeztek be az éj- 
jelezési helyre s a másnapi előnyomulásnál az Uz 
völgybe kellett őket visszairányitani, mert a fatönkök
kel, döntött fákkal betakart terepen a könnyebb lo
vak sem voltak képesek 'mozogni s erő-állapotuk a 
meredek lejtek leküzdését teljesen kizárta

Már itt érezhetővé vált a vizhány úgy, hogy a 
főzö-ládás állatok előrehozatalának lehetetlensége foly
tán a legénység és tisztek csak husconzervvel voltak 
kénytenck beérni, amelyre a kétszeresen megkívánt 
vizet azonban nem lehetett sehol sem megtalálni. így 
a rendkiviilirc fokozott ''fáradalmak mellett még a 
szomjúság is gyötörte az ezred minden egyes tagját!

Mindez azonban nem volt akadály Másnap a 
tüzérségnek a Katlan ormán való visszahagyása mel
lett az ezred biztosított menetben tovább folytatta elő
nyomulását.

A tegnap észlelt nehézségek mintegy hatványo
zottan érezhetők. A szomjúságtól és fáradságtól gyö
tört honvédek csak nehezen kapaszkodnak fel az oly
kor 40° os lejteken. Az előző napi teljesítmény min
denkinek lábát elzsibbasztja s igy gyakori pihenésre 
van szükség.

De azért csak előre. Ellenséges ‘behatás nélkül 
vonul az ezred a határgerincen, éléri a Magyarost, 
Lápost, majd itt keleti irányba letérve dut. 3 óra kor 
az 1330 magaslatot

Alig bontakozik ki az él, amelynél a dandárpa
rancsnok és ezredparancsnok is tartózkodott, egyszerre 
sortiizet kap. A szemben levő egy rendkívül mély sza
kadékkal elválasztott, nagyon meredek 1330 magaslat, % 
ettől északra 1252 -1136, délre 1342—1220—1223 
ellenséges erőkkel van megszállva. Az előnyomulás 
véget é r t! Megkezdődött a határmenti harcok véres 
sorozata. Az ellenség megerősített állásokban, a hazai 
föld védelmétől áthatva rendkívül makacsul védekezett. 
De ekkor még nem gondolta senki, hogy a kitűzött 
éjjelezési hely. (Darmanesti oláh község) egyelőre 
csak ábránd marad s hogy az 1330 magaslat lesz 
az a pont, ahol erőink elégtelensége, a sebtiben ösz- 
szeszedett s a Moldvát fenyegető veszély elhárítására 
oda dobott, Dobruzsából elvont ellenséges erők túl
nyomó ereje megállást parancsol!

Az I. zászlóalj három százada harchoz fejlődik, 
egy százada tartalék a jobbszárny megett; 2 géppuska 
a bal — 2 géppuska a jobbszárnyon a III. zász
lóalj 2-ik fél század 2 géppuskával tartalék a közép 
megett.

Feladat: támadás! az ellenség állásának áttörése, 
észak felé visszaszorítása. (Folytatjuk.)

Levelet irt a lá n y ...
És aznap este pergőtűz után 
(Harmincán voltak már csak száz helyett 

* És mind a harminc sápadt, vértelen) 
Sírokat ástak a hegyek megett —
És aznap este kapta meg a hadnagy 
Az illatos, pecsétes levelet.

És az állt benne címeres papíron:
„Az újságot először Néked irom 
Kis pajtásom, én menyasszony vagyok! 
Kezemen ékes, nagy gyémánt ragyog.
És azt hiszem, nagyon boldog leszek. 
Neked egy full bred paripát veszek.
S most arra kérlek —  megbízott anyám —  
Nálatok szolgál az a kapitány,
Kivel múlt télen . . .  De hiszen tudod. . .
A hirt neki is el kell mondanod. 
Kíméletesen, persze. Kedvesen,
Intézzétek el, szépen, csendesen,
És mondjad meg a kapitánynak:
Az egész álom volt csupán,
És mondjad meg a kapitánynak:
Ne haragudjék én reáml 
Küldje vissza az amulettem 
És az akkori képemet . . .
Talál nálam különb leányt is 
S féléven belül elfeled.
Mint röpke dalt, mint téli álmot,
Mint az elhervadt hóvirágot.*

A hadnagynak köny jön szemébe 
És arca lángol. Megremeg.
Isten! Hogyan mondja meg néki:
Akiért harcol — mást szeret.
És átkozza szörnyű átokkal 
A leányt és a levelet.

És aznap este futótűz gyanánt 
Szállt szét .a  hir a harcosok között:
A kapitány, a hős, vitéz vezérük,
Sebet kapott az utolsó csatán,
Vérzik — ma éjjel meg fog halni tán.

„Mit hoztál hadnagyom ? Tőle levelet ? 
Olvasd fel, még hallom, később nem lehet.u 
Szikrázó hóban térdepel a hadnagy, 
Felolvas halkan egy kis levelet:
„ Csak Téged szeretlek, soha el nem hagylak* 
—  Látod pajtás, mily nagyon szeretett!

Mindennek vége. Felzokog a hadnagy. 
Körülte a hóban vérvirágok fagynak .. .

ZSUZSANNA MÁRIA
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Rovatvezető: Dongó.

Egy uj betegség
szedi egyre sűrűbben áldozatait pótzászlóaljunk kebe
lében. Az uj kór, mely a póttest székhelyéről, Besz
tercebányáról indult ki, veszedelmes rohamossággal 
terjed s az orvosfőnöki kar teljesen tehetetlen vele 
szemben, mivel a haj ellenszerét eddigelé a legnagyobb 
kutatás dacára sem sikerült feltalálni.

Az uj betegség tudományos neve: passiancitis 
melancholica, magyarul: mélabús patiencc-kór

Tünetei a következők: A beteg lassan elveszti 
érdeklődését a külvilág s annak minden silány s ál
tala mélyen lenézett megnyilvánulásai iránt Magába- 
zárkozott, mélabús, szinte búskomor lesz s az öngyil
kosság különböző nemeiben válogat, a ruhaszárító 
kötéltől a gyorstüzelő ha jóágy mg Ez a baj u n. elő
készítő stádiuma. Ezután következik a teljes kifejlődés, 
olyformán, hogy a beteg cgy-két, némely esetben egész 
sereg pakli francia patiencc kányát vásárol, ezeket ál
landóan magával hordja s minden lehető és lehetetlen 
alkalommal előveszi, ahol csak asztal vagy ehhez ha
sonlítható horizontális sikfelület van s arra patience-ot 
rak reggeltől délig, déltől estig, estétől reggelig, néha 
az étkezések kihagyásával is. A beteg testtartása a 
játék kirakása közben lanyha, ernyedt, tétovázó s ilyen 
pillanataikban előszeretettel kapaszkodnak meg a ke
zük ügyébe eső palack-formájú idomokba, különösen 
ha azok esetleg különböző szeszes folyadékkal telvék. 
Ezenkívül magukat minél sűrűbb füstfelhöbe burkol
ják s rendszerint „Erdöégés" márkájú cigarettát szív 
nak, emellett minden egyéb személyes és szolgálati 
teendőket kitartóan elhanyagolják.

Egyedüli életcéljuknak, mely számukra az élet 
értékét adja, a patience-rakást tartják s ezen állapo
tukban őket megközelíteni vagy megzavarni határozot
tan veszedelmes, mert a kór rendkívül ragályos s 
puszta testi érintésre is terjed.

Az eddig próbált rendszabályok kivétel nélkül 
hiábavalóknak bizonyultak. Morfium, aspirin, zacher- 
lin, budai keserüviz, Egget mellpasztilla, Kvizda-fluid, 
Odol, Digestol, Glück stb., mind hatástalan maradt.

Az egészségügyi és tudományos kiírok figyelmét 
már felhívtuk erre a veszedelemre s igazán nagy jóté
temény volna ránk nézve, ha a betegség szérumát 
megtalálni sikerülne.

Figyelmeztetés
Akit esetleg evvel az uj bajjal akarnának helyőr

ségi kórházba utaltatni bajmegállapitás végett, azokat

jóelőre figyelmeztetjük, hogy ne fáradjanak, mert a 
helyőrségi kórházak a passiancitis inelancholicát még 
nem tanulmányozták s a  benne szenvedőket veszedel
mes szimulánsoknak tartják. Tyn.

Repesz a repeszdarabokról.
A század tisztjei „A 16-os honvéd“-ról beszél

gettek. Arról, hogy irni kellene valamit a lapba, gyűj
teni anekdotákat, megtörtént tréfás eseteket.

— Azt, azt. Gyüjtsetck repeszeket a legénység 
körében — mondá a századparancsnok.

Es elváltak. Másnap reggel a századparancsnok 
megy ki a fedezékből, hát a fedezék előtti tér tele van 
ócska vasakkal. SrapnelI hüvelyek, gránát és aknaszi
lánkok nagy halomban hevernek együtt. És hat ember, 
az egész századtörzs, jön-megy és mindegyik hoz egy 
darab ócskavasat.

— Mit csináltok, erre meg arra . . dühöng a
századparancsnok.

Mire megszólal a tisztiszolgája :
—- Tegnap este mondta a hadnagy ur a tiszturak

nak, hogy gyűjtsenek repeszeket. Hát azt gondoltuk, 
mért fáradnának a tiszt urak, hozunk mink annyit, 
hogy öt szekér se hirja el.

Ki is az ?
Iskolát tart a szakaszparancsnok és felszólít egy 

öreg népfelkelőt.
— Öreg, ki a fegyveres erők főparancsnoka ?
Eelkecmereg az öreg és megfontoltan kivágja:
-  Alázatosan jelentem, a főfegyvermvster úr!

A  sötét jövő.
Az ukrán különbeké hallatára általános öröm, 

csupán az egyik öreg csatafiú — mellén 35 kitünte
téssel — ül búsan.

Mi bajod? Hát nem örülsz a békének? 
s. Minek örüljek? Megint mehetek vissza a z —
iskolába.
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Sokszor úgy szeretnék irni.
A háború előtt vala
Fgy költő, akinek
így kezdődött egyik dala :
Sokszor úgy szeretnék sírni.
És nagyon siratott egy szerelmet 
S mivel nem hagytak neki békét a rímek 
Lelkében 
Épen
Ez a dalocska termett. —
Esetem ugyanaz, de makkba:
Vajúdom, rímeket fúrva-faragva 
S  keservesen sóhajtozva :
Sokszor úgy szeretnék irni,
Valamit a lö-osba pont.



7

jrf beszterczebányai korzó.
Istenkém!

Most zajlik Keszterezebányán a deli korzó
A napfény lágyan, gyengén
lUómlik az aszfalton
S a sok kardon
Amit tisztek viselnek. -
A női ruhák selymek és nem selymek,
Ibolya illat árad széjjel 
A leányok titokban szemeznek. — 
Heszterczebányáről álmodom ma éjjel.

Pont.

HBBllilIl BiiElHÉ

Krausz Simon a „Magyar Bank“ vezérigaz
gatójának 10,000 koronás adományát Mes- 
titz János ezredes ami özvegyeinknek és 

árváinknak juttatta.
Tízezer koronát juttatott Mestit/ János ezredes 

volt ezredparancsnokunk özvegyeinknek és árváinknak 
Mi most nem méltatjuk részletesen e nemes tettet — 
még visszatérünk rá következő számunkban, — de 
hiszen a pénzhez mellékelt átirat mindennél fényeseb
ben és világosabban beszél.

Itt adjuk közre az átiratot teljes szövegében ;

A m kir. beszterczebányai 1b. honvéd pótzás/.ló- 
alj parancsnokságának

Kész te reze bá ny a.

Érdi Krausz Simon barátom - jótékonyságáról 
országszerte ismert vezérigazgatója a „Magyar Bank
nak" a betekintés végett visszakérőleg idecsatolt levél 
tanúsága szerint korona 10,000 azaz tízezer koronát 
bocsátott rendelkezésemre, mely összeget a 16. ezred
nek, illetve ezen ezred özvegy és árva alapjának ja
vára ezennel megküldök

A viszonyokat ismerő természetesnek, egyben 
méltányosnak és igazságosnak togja találni eme elha
tározásomat, mely csak egy parányi része lehet ama 
hálám és szeretetem lerovásának, melyet a Királya és 
hazája iránt mindig, utolsó csep vérig és lehelletig 
hűséges, derék és vitéz régi ezredem iránt érzek, mely 
ezreddel a véres világháború első három évében, annak 
több mint 50 csatáit, ütközeteit és vállalatait küzdötte, 
mindig és kivétel nélkül győzelmesen és eredménnyel 
végig

Kérem ezt a 16. honvéd gyalogezred parancs
nokságának is tudomására adni és a derék ezred je
lenleg is kint küzdő tagjainak üdvözletemet és szivem 
mélyéből fakadó, annak egész melegségével érzett sze- 
retetemet és ragaszkodásomat, a további harcokhoz

pedig legjobb szerencsekivánataimat tolmácsolni azon 
üzenettel, hogy az ezred minden lépését a jövőben is 
mindig élénk figyelemmel kisérve róla ezután sem fo
gok megfeledkezni.

Szívélyes bajtársi üdvözlettel 
Kassa, 1918. év február hó 1.

Mestitz ezredes s. k 
jel. kér. pár. helyettes 

mint volt parnoka a 16. h gy. ezrednek.-

Az olasz győzelmek titka
vagy:

Meteorologia a modern hadviselésben.
("Egy elkésett riport)

Irta : Tyn. •
Még jóval lapunk megalakulása előtt, 1915 nyarán 

merő előrelátásból külön tudósitót küldtünk az olasz 
frontra, hogy onnan — 1917-ben'meginditandó újságunk 
számára anyagot küldjön. E külön tudósítónknak egy 
rendkívül érdekes és mindenekíölött tárgyilagos ri
portja, hihetetlenül kalandos utakon most jutott 
kezeinkhez s bár maga a cikk ilyenformán veszített 
aktualitásából, mégis érdekes bepillantást enged ré
gebbi események kulisszái mögé. melyeket a megszo
kottól egészen eltérő, uj világításban tár elénk.

Tudósítónk egy Ízben egy felderi.ő hydroplán- 
nal repült s ebből oly szerencsétlenül, vagy szeren
csésen bukott ki, hogy pont egy alatta haladó német 
tengeralattjáróba zuhant mely sürgős megbízatással 
épen Amerikába készült Kénytelen kelletlen át kellett 
hajóznia az Óceánon, visszafelé a hires „Deutschland" 
utasa volt. Egy jzben ennek fedélzetén sétált, mikor 
beleakadt egy arra haladó Zeppelin leeresztett horgo
nyába, mellyel egy elvesztett mcntöcsonakját akarta 
kihalászni Tudósitónkat mentőcsónaknak nézték, ki
halászták, felvontatták a Zeppelinre s csak ekkor vették 
észre a tévedést. A Zeppelin épen Révainak tartott, 
később azt bombázta. Ott lelőtték, lezuhant tudósítónk 
hadifogságba esett, s most mint kicserélt rokkant tért 
haza Hapa-Randán keresztül s hozta magával az 
alább közölt riportot

*

Az olasz generalissimus, Cadorna személye he
tek óta tűrhetetlenül érdekelt. A kielégítetlen érdek
lődés pedig olyasvalami, mint egy szálka, mely kivá
lóan kellemetlen helyen akadt a bőrünk alá s csak 
természetes, hogy szabadulni igyekszünk tőle. Én is
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elhatároztam, hogy kihúzom a kellemetlen szálkát, iíf 
letve meglátogatom Öexcellentiáját a főhadiszállásán.

Ily ritka atkalomra természetesen díszbe kellett 
öltöznöm. És pedig kiváló gonddal. Hogy az ántánthíí 
dicső hadvezérre már külső megjelenésemmel is jó 
benyomást tegyek, a végletekig menő aprólékos fi
gyelemmel válogattam össze ruhadarabjaimat. Legelő
ször felöltöttem vadonatúj, még alig használt arany- 
himzéses zöld frakkomat, melyet a francia akadémiai 
tagsággal együtt azonnal elnyertem, mihelyt „A csir
kék étrendje a tojásnak még kemény héj nélküli álla
potától kezdve egészen a konyhakésig" cimü hat kö
tetes csodás értekezésem a könyvpiacon megjelent 
Azután sorra került a lila-vörös bársony, aranysujtá- 
sokkal dúsan kivarrott ujjatlan mellény, melyet két év 
előtt egy gyönyörűen fejlett háromszarvu kecskéért 
kaptam Nikita Tatától Cetinjében. Valaki azt hiheti 
talán, hogy tévedek a sorrendben, előbb kellett a 
mellényt felvennem s aztán a frakkot. () nem ! Tudni 
kell, hogy a crnagorc mellény olyan ruhadarab, 
melyre nem illik kabátot venni, ezért a zöld frakkot 
inkább alulra öltöttem Hamisítatlan olasz dragonyos 
bricseszt húztam fel ezután a nagy költő, az „isteni" 
D’ Annunzió ajándékát. Nizzában lepett meg vele 
viszonzásul a nagy örömért, melyet avval szereztem 
neki, hogy a kedvenc agarát megtanítottam a vitorla
kezelésre s azontúl, ha az utolérhetetlen .Mester vitor
lázni ment, az agár kezelte a vásznat s ö, ah, ö . 
költött . . az irónt agárszürke keztyiis kezében tartva

De miért bolygassak ennyi kedves, régi emlé
ket ? Ha minden ruhadarab történetét el akarnám 
mondani, sohasem érnék a végére. Kiég annyit tudni, 
hogy a lábszáraimat valódi szijakkal keresztben le
kötve, cipőm igazi angol szögestalpu „(ilobetrotter" 
márka, kezeimre belga keztyiiket húztam, tárcámat 
megtömtem orosz cigarettákkal, alaposan végiglocsol
tam magam francia „La génié de I’ Oucst“ parfüm
mel s lm utrakészen álltam. Minden eshetőségre szá
mítva felcsatoltam még egy hat és fél lövetű revol
vert is, hogy harciasai)!) külsőit kölcsönözzek magam
nak s magamhoz vettem egv csomagot, egy kedves 
kiesi meglepetést, melyet a dicső hadvezérnek szán
tam s személyesen voltam neki átadandó.

így elkészülve felpattantam képzeletem szárnyaira 
s elrobogtam az olasz főhadiszállás felé.

Az. ut roppant rövid ideig tartott s mihamar 
megérkeztem. A leszállásnál egy kis baleset é r t: a 
magammal hozott ajándék csomagocska erősen oda- 
ütödött a földhöz s hogy újra elfogadható állapotba 
hozzam, kénytelen voltam a fogadtatásomra odasiető 
előőrsöktől egy befőttes üveget s némi kevés hólyag- 
papirost kérni. Hamarosan megkaptam, — az olasz 
hadtápvonal bámulatosan működik! — s ajándékomat 
rendbe hozva kijelentettem, hogy mehetünk, vezesse
nek az Eccelenza elé.

Bekötötték a szemeimet, egy direkt erre a célra 
praeparált kendövei, melyen pontosan a szemek he
lyén két dió-nagyságu lyuk volt vágva, úgy, hogy 
mindent nagyszerűen láthattam. S még ezen felül fi
gyelmes vezetőim, hogy a tájékozódást megkönnyítsék 
számomra, nem zugzugos vonalakban vezettek, — 
amint az a többi harctereken eléggé bevált, de min
denesetre elavult szokás, — hanem toronyiránt, egye
nesen a fővezér szállása felé.

A sik vidéken már messziről feltűnt valami óri
ási arénaféle épület, olyasmi, mint a Beketow cirkusz 
a városligetben s több kilométernyi távolságból pom
pásan olvasható volt az oldalára három-négy méteres 
betűkkel ráfestett felírás: Főhadiszállás. Közelebb érve 
úgy láttam, hogy az, amit én az épület oldalának 
hittem, csak egy körben futó magas palánk s ezen 
belül van a tulajdonképeni fal. Vezetőim aztán már 
eddig is tapasztalt hallatlan előzékenységgel megma
gyarázták nekem e/t a mesés újítást A fővezér szál
lása tényleg egy nagyi cirkuszs/.eni. köralaku, kúpos 
fedéllel fedett, hullámos vasbádogból épült alkotmány, 
melynek oldalaira s itt van a többi hadvezetöség 
ötleiszegénységét siralmas s/.inhcn feltüntető zseniális 
ujitás - messze látható hetükkel ráfestették a „Főha
diszállás" szót, hogy az utolsó közember is a legtá
volabbról tájékozódliassék holléte felöl. (Az olasz had
vezetöség, mint nemes ellenfél, mely tudja, mi illik, 
az ellenségről sem feledkezett meg s ugyanezt a fel
írást ráfestette az aréna kupolájára is az ellenséges 
aviatikusok tájékoztatása céljából.) Anulc, hogy az 
oldalsó telirást, mely nem neki volt szánva az ellen
ség le ne olvashassa, az egész, épületet az eresz ma
gasságáig érő* kerítéssel övezték, mint ahogy a gallér 
övezi a nyakat Ls ismét ámde: ilyenképen a saját 
katonáik elöl is el lett volna takarva a felírás, tehát 
ezt megakadályozandó micsoda pompás ötlet! — 
a külső kerítésre is ráfestették a varázsigét. Hogy 
ilyen berendezés mellett a kitűzött célt mindkét 
irányban, úgy az ellenséggel, mint saját katonáikkal 
szemben tökéletesen elérték, az csak világos?

(Folyt, köv.)

Kitüntetés, előléptetés.
Adataink közlését csak a forrás megnevezésével enged

hetjük meg.
Tiszti kitüntetés és kinevezés.

A m. kir. 32. honvéd gy. ezred parancsnoksága 
Púi Ferenc t. zászlóst (nem rég tért vissza, mint cse
rerokkant Oroszországból) az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartása elismeréséül az I. o. ezüst vitézségi 
éremmel tüntette ki.
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Tiszti kinevezés. A 66. gy. ezred parancsnok
sága Breznai Ferenc őrmester hadapródjelöltet tartalé
kos zászlóssá nevezte ki. — A pótzászlóalj parancs
nokság Kovács Pál kpvj. őrmestert zászlóssá nevezte 
ki. — Denk Lajos őrmester hadapródjelöltet tartalékos 
zászlóssá nevezte ki a 20. honv. gy. e. parancsnokság.

Előléptetés a pótzászlóaljnál. Szakaszvezető 
lett: Frey Gyula eé ö. tizedes, Gruber Károly tizedes, 
Schlesinger Illés tizedes, Hodlik Pál tizedes, Szíjgyártó 
Jenő és Bartko Elemér eé ö. tizedesek Tizedes lett: 
Strausz Lajos őrvezető, Thomka Gyula kpvj. őrvezető, 
Schneller Tibor őrvezető és Vozáry János eé. ö. őr
vezető, körvezető lett: Thausz Márton népfelkelő.

Legénységi kitüntetések.
Béres Benedek főszamvivő, Kohuth Lajos I. o. 

számvivő altiszt (Rimaszombat) a koronás vasérdem- 
kereszttel és Kurucz Imre honvéd a vasérdemkereszt- 
tel lettek kitüntetve.

A 28. hegyi dandár parancsnokság Urbán István 
szakaszvezetőt a bronz vitézség! éremmel tüntette ki. 
— A m. kir. utépitő munkásosztag parancsnoksága 
Gyurcsó András népf. újoncot a vasérdemkereszttel a 
vitézségi érem szalagján tüntette ki.

Előléptetés különféle alakulatoknál. A m. kir 
XI. népi. őrzlj. parancsnokság Mészáros József népfel
kelőt őrv. cim. tizedessé léptette elő. — A K. u. K. 
Gebirgsartilleri Reg. No. 4. Kanda Adalbert cimz őr
mestert őrmesterré léptette elő. — A K. ti. K. VI. 
Korpskommandó Stern Eugen cim. őrvezetőt cim. ti
zedessé léptette elő. — A K. u K. Kreisfeldgendarm. 
Kommandó Seber Pál honvédet cimz őrvezetövé lép
tette elő. - A m. kir. közp. táviró isk. parancsnok
sága Gajdár Lajos és Therni Mátyás cim szakaszve
zetőket cim. őrmesterré léptette elő. — A m kir. 313. 
honv. gyalog ezred parancsnoksága Ondrejcsik János 
honvédet őrvezetővé, Jutkovics Béla eé. ö. Iiadpj. sza- 
kaszvezetöt őrmesterré, Varga Béla eé. önk. tizedest 
szakaszvezetővé, Szibert János őrvezetőt tizedessé, 
Schlesinger Arnold eé ö. őrvezetőt tizedessé, Szedlák 
Lajos őrvezetőt tizedessé, Szvatlovszki Bertalan, Sárik 
Mihály, Vince Mihály, Grlcs Jenő, Szabó János, Holma 
Pál, Czene András, Fehér Ferenc, Nagy János, Vajda 
Márton és Tamás Lajos népf. ujonaokat őrvczetőkké, 
Fűlik János cim. őrvezetőt'őrvezetővé, Pécsé Sándor 
hönvédet őrvezetővé. Hárton György népf őrvezetőt 
tizedessé, Elek József őrmestert törzsőrmesterré, Sztahó 
György, Kiss István és Pintér János tizedeseket sza- 
kaszvezetökké, llomola Pál őrvezetőt tizedessé, Löcsös 
Pál, Mucsina István, Zsilfnyi János és Osztricza And
rás honvédeket őrvezetőkké, Komáromi László szakasz- 
vezetőt kpvj őrmesterré, Szűcs István és Smehil Já
nos tizedeseket szakaszvezetökké, Sulyok Kálmán 
őrvezetőt tizedessé, Vizovicski Sándor népfelk. újoncot 
tizedessé, Szabó Lajos, ,Kereskényi Mihály, Sesztina 
János, Koroncsi János, Panyák István, Lukács József, 
Váradi László, Bállá Ferenc és Lenkei József őrveze
tőket tizedesekké, Lengyel József, Szedlák Lajos és 
Badó János népfelkelő újoncokat őrvezetőkké, Guth 
István tizedest szakaszvezetővé léptette elő. — A m. 
kir. 315. honv. gy. ezred parancsnoksága Rubint Sán
dor szakaszvezetőt cim. őrmesterré, Krnács Péter tize
dest szakaszvezetővé, Csudor Sándor őrvezetőt tize 
dessé léptette elő. — A m. kir. 38. honv. gyalog h o. 
parancsnokság Kiszli István honvédet őrv. cim. tize - 
z«dessé léptette elő.

hírek.
Hireink közlését csak a forrás megjelölésével engedhetjük meg

A februári nap.
Reszkető sugárban végig söpör rajtunk a febru

ári nap Nem gondoltunk rá, nem sejtettük, hogy jön, 
s egy napon kibukkakt a hegyek mögül, pazarul meg
tanította a házak falát, belopózkodott a szemünkbe, 
a szánkba, végig’ verdesett vállunkon, oda tüzködött 
sapkánk mellé, s megvilágította borús, sörtés arcunkat.

A nap szédít, a nap világokat sőt mi több em
beri lelkeket hódit meg s dérit fel.

Álmodó álmatlansággal, ha végig röpül testünkön 
millió hangszer szólal meg bennünk és kéjes borzon
gással kitárjuk sokat meggyötört lelkünket elé.

A nap a legnagyobb gyóntatóatya, s halkult, 
sohasem hallott énünk megnyilatkozik: könyes arccal, 
de könnyen kirázzuk agytekervényeinkből a legetdu- 
gottab gondolatunkat is, és szeretve a sohasem szeretőt, 
megértve a soha meg nem érthetőt — áldozunk Néki.

A nap, ha februárban süt megbolonditja az em
ber szivét és szépnek látja a csúnyát, s boldog szere
lemmel át akarnánk fogni a mindenséget: önönma
gunkat.

Lehetetlen elhatározások ezerje raktározódik fel 
bennünk, s boldog optimitással építgetjük a jövőnket, 
és biboros fátylak közül bukkan fel a múlt előttünk 
soha meg nem nyiladozott kárpitja. El-elbecézgetjük 
a „voltat" és százszor megszülettetjük magunknak a 
„lesz-“t.

A nap, ha februárban megérinti a feliér, halott 
erdők oldalát százhangú szimfóniában csörgedezik és 
csúszik le * hó róla, szivárvány fényben úszik min
den . . minden, még lelkünk gondolatainak rúgói is.

(Te olvasóm embertársam leszel nekem, s nem 
látok benned kivetni valót, te krisztusként jössz elém 
és én sugárzó arccal járom el néked szivem legszebb 
táncát)

A februári nap, ha homlokunkra ül elrejti a rán
cokat koravén arcunkról, s a sohasem látott mosoly 
jelenik meg a télen keménnyé fagyott, összeszokott* 
ajkakon

Istenem, hegy domborodik mellünk, hogy érzünk, 
hogy látunk, hogy hallunk; két szemftrtk száz szemmé 
növekszik, két fülünk százszor annyit hall, mint más
kor, orrunk egy elkövetkezendő uj tavasz ezernyi sza
gát szívja magába.

Minden lépésünkbon önönmagunkra ismerünk és 
szeretni tudjuk acélos erőséggel magunkat, bírni tu
dunk erős hittel és kitartással terveinkben.

Februári nap, te vagy az áldás, a minden jót 
hozó, te vagy képünk mása, te vagy ki teremtesz és 
soha sem rombolsz, te vagy a hitünk, a reménysé
günk, a jövőnk viziós képmása.
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A februári nap csak egyszer bukkan fel, de 

százszor megemlegetjük, egyszer-egyszer játszatja még 
velünk saját magunkat, de eszelősen szeretjük azért, 
egyszer-egyszer tűnik elénk, de mindig visszasóvá
rogjuk.

A februári nap gondolataink koboldjait húzza, 
de szeretve, megértőn, kacagón, össze-vissza, de 
őszintén. Gáspár.

Szabadságon lévő tisztek. Hager Gottfried fő- 
hdgy, Istók Elemér hadnagy, Monczol János hadnagy, 
Weisz Miksa eü. zászlós, Kiss Béla zászlós, Holesch 
Béla hadnagy, Olteán János hadnagy, Szűk Szilárd 
zászlós 2 —2 heti szabadságon, Klinczkó János zászlós
3 heti szabadságon, Román László e. é. ö. őrm. 2 
heti vizsgaszabads., Magassy Zoltán százados 2 napi, 
Bcnkő Dezső hadnagy 2 heti, Berács Zoltán hadnagy
4 heti, Aczél Béla főorvos 8 heti szabadságon vannak.

Változások. Fenyő Miksa egészségügyi hadna 
gyot a kolozsvári Vöröskereszt-egylet ‘sebészeti cso
portjához helyezték át. A rohamzászlóalj géppuskás- 
tanfolyamra vezényelték Kricsfalussy Béla önkéntes 
őrmestert. Ivankievits Jenő tart. hadnagyot a belgrádi 
személygyíijtő állomásra utbaindult, ahol török tolmács 
szolgálatot fog teljesíteni. Sztengu Szilárd hadnagyot 
beosztották egy közvetítő állomásra romántolmácsként. 
Sitterli András főhadnagy és Torncsányi Lajos hadnagy 
Wiener-Neustadtba útbaindultak röpülő tisztiiskolába

Sebesülés. Móczik János martaljai születésű 
tizedes fegyvermestert a IV. géppuskás századtól és 
Pólyák János szirki (Gömör m ) illetőségű honvédet 
kórházba utalták, mivel véletlenül megsebesültek.

Halál véletlenségből Rázga József 5-ik szá
zadbeli Besztercebányai illetőségű honvéd január 18-án 
hulladék gyűjtés közben egy kézigránát véletlen rob
banása következtében meghalt.

Adomány. Ambrus András Pelsöc 10 koronát 
küldött fiőkszerkesztőségünknek, amit hálásan köszö
nünk

Személyi hírek a pótzászlóaljnál. A buda
pesti honvéd helyőrségi kórházból Fe/ler Kálmán c*. ti. 
hadnagy bevonult. Hermann Károly főhadnagy a „Zita" 
helyőrségi kórházból szolgálattételre megérkezett. Bab- 
nics Ferenc Boszniából a pótzászlóaljhoz visszajött. 
Kórházba utalták Zotkőczy József t. főhadnagyot és 
Pór Ernő t hadnagyot. Hajós László t. hadnagy be
vonult egészségügyi intézetből A harctérről mint lét
szám feletti bevonult Zorköczy Miklós t. hadnagy és 
Spilmann János t főhadnagy. A pécsi kórházból Al
földi István hadnagy bevonult. l)r Bakay Kálmán fő
hadnagy az ezredhez útbaindult. Banner Jenő népf. 
főhadnagyot szolgalattételre a jászberényi 11. honvéd 
pótzászlóaljhoz helyezték át. "Kovács József Oroszország
ból mint kicserélt rokkant segédorvos bevonult és az 
orvosfőnök mellé osztották be szolgálattételre A szé
kesfehérvári tartalékkórházból Nagy Rezső főhadnagy 
bevonult. Folyó évi julius hó 30-ig felmentették Halás 
Emil t főhadnagyot. Stock Béla útbaindult Szatmár 
megye munkabizottsághoz. Petrusz János t főhadnagy
nak a kerületi parancsnokság 6 heti szabadságot en
gedélyezett. A Budapesti Andrássy-úti hadikórházba 
utalták gyógykezeltetés végett Bárdos Ernő t hadna
gyot Masztig Emil százados a Csobáncz-utcai hadikór
házba ment gyógykezelés végett. Az iglói géppuskás

tanfolyamról Joos Lajos t. hadnagy bevonult. Mürtz 
Miklós t. hadnagy kórházból visszajött a pótzászlóalj
hoz. Roth Izidor népf. főhadnagy Sárosmegye munka- 
bizottságtól bevonult. Egészségügyi intézetből JMctz 
Géza zászlós bevonult Kerületi parancsnokság rende
letére Nagy Rezső tartalékos főhadnagy a hadrakelt 
sereg kiképzőcsoportjához a kiképzési mód elsajátítása 
végett utbaindult. Kerületi parancsnokság rendelete 
folytán Pavlovszky Pál hadapródjelölt őrmester az 1. 
hadsereg szállásmesteri osztályának rendelkezéseire 
Brassó személygyüjtő állomásra utbaindult.

Szemlék a pótzászlóaljnál. Január hó 31-én 
Dr. Polinszky Béla vezértörzsorvos megszemléld* az 
1—2. menetszázadot, 1—5. váitólázas menetszázadot 
és az elhelyezési körleteket.

Mestitz János ezredes és Kapustyák Rezső al
ezredes február hó 1-cn megszemlélték a menetszáza
dokat. Az ezredhez útbaindultak: Zimányi Szilárd, 
Zsnffa Kálmán és Kovács Pál hadapródjelöltek.

Kornhaber Adolf altábornagy szemlét tartott 
február hó 8-án.

Kimutatás az ezredsegélyalapja javára be
folyt legutóbbi adományokról:
Regula Antal főhadnagy adománya 
Lehoczky Béla hadnagy „
Walcz Béla hadnagy 
Valgon Dezső hadnagy 
Maress Géza hadnagy „
Buda János zászlós 
Droba Emil zászlós 
Vall Imre zászlós 
Csillik István zászlós 
Bagyó Béla hadnagy 
Román László önk. őrm.
Vladár Tibor főhadnagy
Murányi János zls
Stolcz Gyula önk őrmester „
Szita Flóriáh tiszth 
Kriska János tiszth 
Róth Mór önk őrmester 
(iroszmann Vilmos szkv 
Ezredtörzs tel. osztag 
N N.
Ezr. segélyhely tiszti persely „ 
Kártya nyereség 
N N
III. zlj G. H. gyűjtése 
Novák leányok Budapest 
II zlj G ÍI. gyűjtése 
III. zlj „ . . . .
N N. adománya adománya
39 h o. kiképző csoport 
Ghyczy Ferencz százados 
Ezredtörzs tisztikar „
Báró Miki fog nyereség
III. zlj tiszti étkezde
Ezred s tiszti persely . . . .
Ezredtörzs tiszti étkezde

„ befolyt kártyaszám
„ tiszti étkezde persely

Istók Elemér hdgy érempótdij

K 10.—
n 10 .-
M 1 0 .-

10 —
n 1 0 -

• •» 10.
10.—

n 8 —
8 -
6 —

n 6 —
y, 5 -
ff 5 .-

5 —
4 -
2 —
6.
2 -
6.42
3.—

39 58
„ 5 —

42 —
n 60 82
n 5 —

85 60
M 72.05

3 -
M 256.64

14.47
5 2 -
1 0 -
3 0 .-
36 -
70.50
16.56
2 8 .-

• • n 15 —
Összesen K 978.64

(Folytatjuk a következő számban.)
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Róth Ferencz önkéntes meghívása. Gróf 
Schönborn-Bucheim Károlyné,, a Hadigondozó Hivatal 
beli látogatása alkalmából az orvosi kar diszvacsorát 
rendezett, mely után zártkörű hangverseny volt. A 
hangversenyen a főméltóságos asszony kívánságára 
Róth Ferencz hegedűművész bajtársunk is közremű
ködött. A grófnő a koncert végeztével hosszasabban 
elbeszélgetett a művészszel és pártfogását megígérve, 
bécsi palotájába hivta meg.

Baleset. Jaczkulják József 42 éves málnapataki 
(Nógrádm) illetőségű honvéd a kiképző csoportnál 
szomorú véget ért. Február 1-én a szálláskörletét este 
^ó rakor elhagyta, magához véve a kulacsát. Valószí
nűleg a Nyárádból akart vizet meríteni s a befagyott 
folyón lévő lékbe esett. Holttestét csak hosszas kere
sés után sikerült kifogni. Február 7-én volt a kiképző 
csoportnál a temetése, a tisztikar és a legénység mély 
részvéte mellett.

A harctérre  ment február 4-én a kiképző cso
porttól a XXXII. menetzlj. egy százada az ezredhez 
A csoporttól szeptember hónap óta nem ment menet 
pótlásra. Századparancsnok Löffy Gyula hadnagy volt 
Alantosok: Kőszeghy Berci, Sisák Pali, Száméi Dániel 
zászlósok, Ordódy Pál, Pataky Rezső hdprj -ek.

Kitüntetés. R Boross Gábor századost, a 1b. 
ezred kiképző csoportjának a parancsnokát, 0  Felsége 
újólag kitüntette a katonai érdemkereszttel A kardos 
aranypánthoz szívből gratulálunk

Vezénylés. Schmidt Sándor lidgy, a 16 csop. 
kiképző parancsnokságtól a 11 csop. kiképző parancs
nokságához, Szerdahelyi Jenő hdgy a jobbágyfalvai 
rohamtanfolyamba, Szutórisz Károly hdgy a marosvá
sárhelyi lovas hadosztály tiszti iskolába vezényeltetek

Nyugtázás A Jolsván f. évi február hó 2-án 
megtartott Cabaret előadással egybekötött táncmulat
ság alkalmával befolyt jövedelemről a következőkben 
számolok e l :

Bevétel összesen 1700 K 30 fill 
Kiadás 030 „ 70 „

Tiszta maradvány 1009 K 00 fill 
melynek felét 534 kor. 80 fill. a besztercebányai lb-ik 
honvéd gyalog ezred a másik felét 534 kor. 80 fill 
pedig a cs és kir 25-ik gyalogezred parancsnoksá
gának az ezen ezredek özvegyeinek és árváinak alap
ját kezelő pénztárhoz leendő juttatás czéljából meg- 
küldtem.

Hálás köszönettel nyugtáztatnak a következő fe- 
lülfizetések. Dr. Gocso Gusztáv 20 kor. Fridman De
zső (Lubény) — Hering Samu, Jureczky .Nándor, Lán- 
gos Lajos, Csernuch Emilné, Dr. Szontagh Vilmos, 
Török |ános, Szénássy Béla, Hotzmann Rezsőné, 20 — 
20 kor. Illés Ödön 13 kor. 2 honvéd hadnagy 12 
kor. Dr. Hensch Géza, Demeter Ernő, Idsb. Urbánik 
János, Czibur Emilné, Izr. Nőegylet, Fridman Áron, 
Deutsch Gyula, Klein Henrik, Andrássy László, 2 
honvéd tüzér, özv. Grol Imréné, Hegedűs Lajosné, 
Bárdossy Miklós (Lubény), — Czibur Imre, Merényi 
Lajosné (Miskolcz), özv. Czékus Lászlóné (Licc), Saf- 
csák Lujza fLubény) Hokky Béla (Rozsnyó), Szent- 
pétery László (Lubény) 1 0 -1 0  kor. — Csernok La
jos 9 kor., — özv Schmer Adolfné 8 kor., — Schvarz 
Ferencz 7 kor., — Weisz Vilmos, Barna József (Mu- 
rányalja) Weisz Zsigmond, Varga Béla, Sólymos Sán
dor, Neogrády Emil, Nyéky hadnagy, 6 -6  kor. —

Chalupka János, Littmann Zsigmond, Porubszky Imre, 
Jureczky Tibor, Holko nővérek, Lederer Ármin, Győr- 
ffy Bertalan, Biederman Mór, Scsehovics János, Stit- 
niczky Bertalan, Péter János, Rivnyák Károly 5 —5 
kor. — Glük Jakab, Dr. Rácz Endre, Kiszely János, 
Gál György, Czibur László 4 - 4  kor. Kristofik 
Márton, Mikulás János, Lojkovics András, Frank Nán
dor, Steinberger Dezső, Dabrovszky Miksa, Mar- 
kovszky Imréné, özv. Csernok Antalné, Steril Szerén, 
Gál András,- 3 — 3 kor., Gvacsovszky András, Dr. Sol
tész Béla, Klein Aladár, Czubo Lajos, Remenyik Samu, 
Sebestyén Irma, Biderman Jenő, Nagy Gyula, Fábián 

j Lajos 2—2 kor. Mitskey Károly, Kovács Jáaos, Hriv- 
nák János, Karaffy László, Zajacz Elemér, Volf Samu, 
Petrozscnyi János, Remenyik, Roszjar Endre, Lent- 
kovszky András, jurin András, Ferencz, András Kuszka 
János, Langos Lajos 1 — 1 korona, Adriányi Antal 
(Gömörrákos) 4 kor.

Jolsva, 1918. évi február hó 5-én.
Gömöri Samu,

főrendező.
Mi hálás szívvel mondunk köszönetét Jolsva 

város polgárságának, s mindazoknak a kik közremü 
ködtek és fáradoztak a kabaré sikere érdekében és 
különösen hálás köszönetét kell mondanunk Gömöri 
Samu főrendezőnek, akinek fáradhatatlan buzgalma 
nagyban hozzájárult az est sikeréhez.

Szerkesztői üzenetek.
Névtelen, vagy jeligés levelekre nem válaszolunk.

Dr. T. Z A tárca megjött. Sajnos — terjedelme miatt -  
nem hozhatjuk. A másik jön. Udv ! - önkéntes. Az írásokat 
megkaptuk. Az egyik repeszt már most hozzuk. A verseket 
még nem bíráltuk el, mert a szépirodalmi rész vezetője szabad
ságon van. További dolgait várjuk. — Krizsó Györgyné Gács 
falu. Mi sem tudunk még róla semmi közelebbit. Ha esetleg 
hir jön róla -  írunk. -  Waitzig A. Budapezt. Tévedés le
hetett. Pótlólag megküldtük. Többeknek. Amint látják, bár
mennyire is tartózkodtunk 'öle, a többi tábori újságoknak meg
felelő árra kellett emelnünk a mi lapunk árát is. Reméljük, 
hogv régi olvasó gárdánk hü marad hozzánk. — Léda. Cikke 
nagyon érdekes, de már aktualitását vesztette Sajnálatunkra 
nem közölhetjük. - Bibi. Hasonló kérdésekre az „Uj |dök‘ 
szépségápolás rovatában talál választ. — Áruhalmozó. Ukrán 
liszttel még nem szolgálhatunk. Az első szállítmányok kb. má
jusra várhatók. Fölmentett. Attól tart, hogy a felmentését 
revidiálják. Legjobb ha bevonul, akkor Ifibbé nem molesztálják. 
— Érdeklődők. A tervezett hangverseny meglesz, csak ha
lasztást szenvedett. Tyn. Mi is írhatnánk levelet egy hűtlen 
barát után. de nem tesszük, mert a cjissék kopnak és akkor az 
állunk is felkopna, azok hiányában. Ülj boldogul, ha ugyan a 
lelkiismeret enged. Egyébként ne fájjon nagyon, hogy elmentél, 
mert az idegességre nincs többé gyógyír.

Szerkesztőséi? és kiadóhivatal Tábori posta 125.

Fiók szerkesztőség és kiadóhivatal Beszterczebánva. 
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.



12 itfiógíhonvGC)
ToUfon 67. szám. Ö cs. és kir. Fensége József Föherczcg 

Udvari szállítója.

MULICZKY ISTVÁN
s z í j g y á r t ó  é s  n y e r g e s  

I = E S Z T E B r E E iL 3 > T - r ^ L ,  
Készít:

Lószerszám okat, nyereg felszerelé
seket és a hadsereg  részére szük

séges m indennem ű börcikkeket ■■

CZÁRAk  JÓZSEF
HUNGÁRIA k A V É H Á Z A

B E SZ T E R C Z E B A fíY A .

Gyümölcs-likőr lepárlás- és 
rum-gyár.

B orov icsk a -, silvórium -, 
borseprű- és baraczkpálinka 

nagyfőzde.

Fzredünk tisztikara cs legénysége, úgyszintén 
kantinok szükségleteiket, tábori felszerelést a

r  • i  *i mm sí
Maros-Vásárhely.

Telefon 27. ------- Telefon 27.

T IS Z T E K !!
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 Transsylvaniával szemben. Telefonszám 380.
Szakmába vágó cikkekben óriási 

választék.
Pezsgők. Fényképészeti gépek és cikkek.

NACHOüDF. KÖNVNYOnDÁJA, KÖNYV
ES PAPIRKERESKEDÉSE

BE5 ZTERCZEBANYA TELEF0N: NV0MDAI 68
BETHLEN QÁBOR-U. 18. k0wyvkebeskedEs  ̂ l08 -

Utólérhetetlen a

Ié  fibaleslÉt.
Ujja és s zé p p é  teszi a 

le g k o p o t ta b b  r u h á t  is.

Gyár és föelárusitőhely Kardos Henrik ruhatesték- 
gyára Pápa.

; Beszterczebányai 

I első magyar 

l gyümölcslepárlás
n
■ Likörkülönlegességek és Rumgyár 

B gőzerőre, Szilvórium-, Törköly

Borov icskaSeprű-  és Barack•

■ fözde, Cognaclepárlás, Gyümölcs- 

m szörpök és Gyümölcsborsajloló

hidraulikus üzemmel ajánlja köz-

■ kedvellségnek Örvendő gyártmányait.

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


