A r a

Tábori posta 425.

E lőfizetési á r :
Egy évre 7 kor. 20 f. Fél évre 3 kor. 60 f.
Negyed évre 1 korona 80 fillér.

34* n iie r .

II. évfolyam 5. szám.

Megjelenik
m inden hó 1-én és 15 én.

Egy kevés szó az otthonlévőkről
IJgy hisszük a nagyvilágdráma epilógusa
elüti állunk. A háború, mely lebunkózta. elkábitotta az emberiséget keletfelöl új széllel bir
kózik, mely azután kisöpri a háború didergetö
hidegét s a béke lágy fuvalmait bocsájtja a
szenvedő és vérző embermilliókra. li háború
utolsó lépcsőfkánál, miután már csak a béke
csarnoka következhetik, meghatódva, szinte
könnyezve tekintünk vissza s gondolunk rá
arra az ezer és ezer bajtársijukra, kiknek nem
adatott meg, hogy bepillantsanak az Ígéret föld
derűs tájaira, kiknek nem adatott meg, hogy
belépjenek az oly sok vérrel felépített béketemplomba
Mi fájó, keseredett szívvel láttuk elhulld
mellőlünk a legjobbakat, fájó, nehéz lélekkel
mondtunk búcsút, utolsó istenhozzádot azoknak
sírjánál, kik megváltanak minket a Mától, s
akiknek kifolyó piros vérén keresztül juthatunk
csak el a kívánt, mcgáhitozott Időhöz.
Mi bajtársak — bár erőnket érezve, hisz
sokan voltunk, ó mennyien már az első perc
től kezdve egy ezred kötelékében
nem is
gondoljuk mennyien és mennyien vannak kö
rülöttünk, kik ép oly felvértezve állanak mel
lettünk mint mi.
Csak halványan derengett bennünk, hogy
milliók és milliók állanak fegyverben véreink
s mi csodálattal olvastuk Szilágyi képviselőnek,
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A lap jövedelme az ezred hadi özvegy
és árva alapját gyarapítja.

a liires katonai szakirónak fejtegetéseit a-par
lamentben melyben rámutatott, hogy még töb
bet áldoztunk a drága magyar vérben, mint
szomszédunk és fegyvertársunk Ausztria.
Azt hittük,
tekintve Ausztriának jóval
több lakosságéit - nagy kvantumi! katonaanyagot /fllit ki, s úgy gondoltuk, hogy a régi
arany fennáll: 28:21. És most tudomásul
vettük, hogy minden huszonnyolc osztrákra 2Ö
magyar katona, tehát kb. 600.000 emberrel
több esik.
A valtozhatatlanba bele kell nyugodnunk,
s mi szívesen áldoztuk a drága magyar vert,
hiszen egy közös cél lebegett szemeink előtt,
egy akarat irányította cselekvésünket.
Mi ebből az iigvböl csak azt a következ
tetést akarjuk ievonni, hogyha már kötelezett
ségen felül áldoztuk drága embervérünket, akkor
elvárjuk attól a magyar társadalomtól, mely
nem vette ki katonáskodásból a részét a hábo
rúban, hogv azok becsüljék meg legelsősorban
a küzdő, a szenvedő magyar katonaságot,
testvéreit.
Tudjuk jól, katona nem mindenki lehet,
részint a m in alkalmassága miatt, másrészt,
mert a haza másnemű alkalmazásba he
lyezte, de ez nem jelenti azt, hogy fölényesen
mosolyogva nézzék küzdelmeinket.
Hiszen ők nem harcolnak a jovönkért,
ők csak olyan szolgálatot végeznek, mint a
malterus gyerek, ki a habarcsot adja fel a falatépitö kömives mesternek.
Mennyi keserűség lopakodik szivünkbe,
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ha elgondoljuk, hogy ők adják a blazirtot, az
életuntat, a semmivel sem törődőt akkor,
amidőn kényelmesen elhelyezkedhetnek a kávé
házak ablakaiban, meg van a szokott élet
módjuk, s otthon meleg ágy várja őket. Ők
nem törődnek az események torlódásával, ők
nem látják meg, hogy minden kis mozzanat
lelkes emberek életéhez és halálához fűződik
Ők únják a katonaságot, unják a háborút un
ják önmagukat, s begombolkóznak minden
esemény elől.
A háború kötelességeket rótt ránk, de a kö
telesség teljesítése nem lehet egy oldalú; nem
lehet, hogy minden ódium a katonára háruljon,
nem lehet, hogy minden esemény balszeren
cséje az ö vállaira nehezedjék, s ha már vér
rel a nemkatona polgártársaink nem is vehe
tik ki részüket a háborúból, de legalább ne
szolgáltassanak okot megjegyzésekre.
A mi lélektanunkkal kell, hogy párhuza
mosan haladjon polgártársaink pszihéje is.
Minket sok krisztusi tanra megtanított ez
a háború — dacára annak, hogy emberekkel
állunk szemben életre-halálra — s ezek a fel
ébredt, s öntudatunkba, egész lényünkbe át
átment eszmék, mint az egymást megbecsülés,
a megértés, a bajtársi szeretet, a szenvedőkön

Asszonyom!
Bocsáson meg* hogy még ez egyszer zavarom
a csendes délutánjait és ezzel a levéllel kényszerítem,
hogy még nehány pillanatig rám gondoljon és ha el
olvasta-e sorokat a levegőbe nézzen és én jelenjek
meg előtte. Akár úgy, mint ismert — bizakodó arc
cal, akár úgy, ahogy csak m o s t elképzelni tud: piro
sán, véresen, talán mosolyogva, talán felisnierhetetlen
cafatokban.
Meg kell Írnom még ezt a levelet, valami belső
kényszer vezeti a toliam, hogy régen mondott forró
szavakat Írjak a hideg, érzéketlen papirosra, hogy
tőle a papiros is és az Ön arca is lángot vessen és
ez a tűz legyen a gyertyaláng, amit halottak napján
szoktak a kegyeletes lelkű emberek, öreg anyókák
és piros szemű apróságok a sírokon gyújtani s révedt pillantással nézni, a pislákoló lángba, mig kezük
önkénytelenül imára kulcsolódik. Nem várom és nem
remélem azt, hogy hasonló csöndes fájdalom suhan
jon át fehér arcán, ami alkalmakor szokott, csak
azt szeretném, ha az első benyomás maga feledségében súgja a semmibe, amit talán a kályha rőt ténye
tesz barátságosan meghitté: „szegény fiú !“
Nem akarom, hogy lelkifurdalásai legyenek ami
att, hogy ily messze kellett megtalálnom a lét káprá

való segítés, az emberismerés kell, hogy őket
is áthassa.
S ha ezek az eszmék őket is át és átjárják,
akkor meglátják bennünk az embert; a magyart,
kik szenvedtek, kik bénasággal és sántasággal
betegséggel telve áldoztak a béke oltárára.
Kell, habár a háború végén is, hogy meg
értsenek és megbecsüljenek minket most és
majd, ha hazatérünk.
Kell, hogy eljöjjön az az idő, amikor min
ket nem virágokkal és zászlókkal fognak fo
gadni, hanem lelkűk megértésével és szere
tető kkel.
Kell, hogy megtanuljanak velünk együtt
gondolkodni és érezni, amit mi érzünk. Mert
ha nem, akkor a háború után furcsa állapotok
lesznek és nem kecsegtetők.
Hisszük és reméljük, hogy ez a kórság
csak átmeneti állapot, amit talán a hosszú há
ború hozott magával, s jön majd egy szellő,
ami a bódulatot elviszi róluk és megtalálnak
minkéi.
KwW“ “V
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A király látogatása.
Nem előzte meg harangok zúgása, lázas készü
lődések halkitott zaja, csupán egy röpke távirat adta
hírül a nagy eseményt.
zatos misztikumát, fis nem azért ironi e tevelet, hogy
talán panaszkodjam, de tudja Isten itt, ahol minden
következő perc bizonytalan — az ember szeret le
számolni mindennel, amit otthagyott az otthonnal, ahol
sem jelen, sem jövő nincsen, csupán a múltból és a
múltban élünk s az emlékekből táplálkozunk. Legye
nek azok az emlékek akár szépek — melyek az ár
kokon átsúgó hideg szélben femelegitenek, akár fájók,
melyek a legcsendesebb napokon duhaj mulatozásokra
kényszerítenek.
Ne Ítéljen el Asszonyom, hogy kérése dacára ez
egyszer mégis felkeresem Most meg merem tenni,
mert e z t a levelet már nem küldheti vissza olvasatlanúl, mert a címet már úgy sem tudja és inkább el
olvassa s azután a tűzbe dobja. De figyelje meg, hogy
ez a néhány levél papír nagyobb meleget fog Maga
körül árasztani, mint amit azelőtt valamikor érezett is
cs jusson eszébe, hogy azzal a lánggal az én lelkem
fogja a kacér piros cipőbe bújtatott finom bokáját
melegen körül ölelni és vigyázzon, nehogy akkor va
lami új udvarlója lépjen be meghűlt szobájába, mert
az a meleg, ami ebből a levélből kicsap, az a levegő
meg fogja őt mérgezni s talán többé ö n t sohasem
keresheti fel.
Azért ne féljen, hiszen olyan ártatlan ez a pa
piros, mint én abban a pillanatban, mikof ezt olvassa.
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„ ő Felsége a hadtest csapatait f. hó 10-én d. e.
8 h.-kor megszemléli."
És ott állunk a berecki országúton. Vártunk.
Vártuk a királyt, a mi királyunkat. Várakozásunk iz
galmait csak az öröm szárnyalta túl, hogy ismét ma
gunk között látjuk őt, aki harcok fergetegében nőtt
szivünkhöz, aki a vérzivatarból a béke virágait fakasz
totta. Óhajtottuk őt látni, vágytunk szemének szelid
mosolyára, mert ő hozzánk hasonlónak érzi magát s
leereszkedett közénk, hogy felérhessünk az ő lelki
nagyságához.
Köztünk volt a király! Láttuk a királyt!
Láttuk arcát mosolyra derülni és szivünk kaca
gott az örömtől. Láttuk öt ifjúságában pompázva, ba
rátságosan integetni és megújítottuk magunkban a
fogadást: Jöjjön bár a poklok minden sötét hatalma,
erőt az nem fog rajtunk venni. Bármerre dobjon is
bennünket a világtörténelmi események vad forgataga,
szivünk szilárdságát, karunk acélját, lelkünk elszántsá
gát sohse fogjuk lankadni, ellágyulni hagyni. Harco
lunk Érette, a mi királyunkért, mert vele együtt küz
dünk, az ő jóságos szelleme, atyai gondoskodása, a
mi forrón szeretett magyar hazánk iránt érzett végte
len jóindulata rabul ejtette lelkünket, szivünket, tehet
ségünket, minden erőnket
Mert ö tanított meg bennünket bizalommal, meg
értéssel harcolni a jelenben a jövő boldogságért, re
ménységért, mert Ő tanított meg bennünket nemzeti
értékünk megismerésére szeretetével, becsülésével..
Magyarrá tett bennünket, mert magyarrá lett Ö is.
Legyen érette áldott!
*
Február 10-én vasárnap reggel gördült be lágyan
a felséges vendéget hozó udvari vonat Bércekre Az

állomáson a 124. közös ezred diszszázada fogadta a
legfelsőbb Hadurat, a ki ott tartotta a tábornokok fo
gadását is.
A fogadás után őfelsége, akinek kíséretében ott
volt Kövess Hermann báró tábornagy, a hadsereg arc
vonal parancsnoka, báró Róhr tábornagy hadseregpa
rancsnok, báró Arz Arthur vezérezredes vezérkari fő
nök, herceg Lobkovitz Zdenko főhadsegéd, gróf Marenzi lov. tábornok, Goldbach altábornagy az 53 ho.
parancsnoka és még sok más előkelőség. Autóra szállva,
balján Benigni gróf táborszernagy hadtestparancsnok
kal Bereck főutcáján, Bércek nyugati kijáratánál felál
lított kápolnához ment, ahol Daubner tábornok a 78.
dandár parancsnoka, mint a kivonult csapatok pa
rancsnoka adta be jelentését. Ezután a Felség misét
hallgatott Mise alatt a 39. honvéd hadosztály zene
kara magyar egyházi énekeket játszott s őfelsége áhí
tattal imádkozott egy imazsámolyra borulva, fegyve
reink győzelméért és az áldásos békéért.
A mise befejezte után doberdóí Breit József
altábornagy a 39. honvéd hadosztály parancsnokának,
Markos Lajos alezredes hadosztály vezérkari főnök és
Nagy Gyula századosnak, a 78 honvéd dandár vezér
kari tisztjének, majd a vonalban levő csapatok tiszti
és legénységi küldöttségeinek jelentkezését fogadta
kegyesen uralkodónk s a 124. ezred arcvonala előtt
végig ment.
Derültséget keltett egv I 24. ezred beli altiszt je
lentkezése, aki igv szólította meg Őfelségét: ,,Herr
Majestát!" Az uralkodó zavartalan ]óakarntu mosollyal
hallgatta meg.
A 124. ezred megszemlélése után Őfelsége autóba
szállva, az országidra hajtatott. Elérkezett ezredüqk
fogadó szárnyára s ott Juhász László alezredes, ezred-

Nell tartania semmitől A tiltott csókok, egymásba
olvadó ölelések jól el vannak temetve — talán egy
sátorlapban, talán egy üres töltényes láda fenekén s a
halottak nagyon csendesek és nem beszélnek
Emlékezzen! . . jusson eszébe az első pillantás,
mellyel sokat igéző szeme az anyémbe kapcsolódott,
hogy azon az éjjel ne tudjak aludni s mikor másnap
kérdezte: miért vagyok olyan sápadt, azt mondtam a
főfájás gyötört, de azért tudta, hogy Maga miatt nem
aludtam, Asszonyom és én is tudtam, olvas a szemem
ben és nem hiszi azt, amit az ajkam nehány szóval
mondott. Aztán nehány napon keresztül mikor a ke
zét búcsúzóúl megfogtam és egy bálványimádó ra
jongó hitével megcsókoltam, hogy reszketett az aj
kam és mint felejtette a kezét, bizó lelkem fétisét a
kezemben. És én hogy borultam rá hálás, könnyes
csókkal, imádattal.
Az első csók, mint szándékos fogadással veszí
tett el. És én még akkor sem mertem hinni . . .
És azután hittem . . . Enyhe világitású téli es
ték lázas, minden percet kiélvező csókjai .
kábult,
forró éjszakák . . . jöttek és én hittem . . sokáig.
Mikor azután kezdett erős, józan lenni még ak
kor is hittem . . Néha megrohantak a nappal kétel
kedései és kérdéseimre nem kaptam feleletet, ha jött
az est . . . ön, Asszonyom rám mosolygott és me

gint nem voitak kételyeim . .
Folytassam igy? ..
Nem! Hiszen emlékeznie kell, az én szavaim nélkül
is N- m felejtheti, hogy hányszor melegedett fel forró
szavai intól. Hányszor nem tudtam, hogy kint tél van
és mi egy meghitt sarokban sorvasztó lángban ég
tünk Égtünk .
Talán nem is Csak én égtem és
nem maradt bennem egyéb, mint hamu, amely alól
csak néha nagy ritkán csillan fel egy zsarátnok, de
abban a pillanatban ki is alszik, eltűnik, de emészt
továbra, mig van mit megsemmisíteni. És, lesz talán
idő, amikor végkép kialszik és jön a szürkeség. Em
lékezzék ! . .
Aztán jött a zivatar . . Engem is felkapott és
vtw u!/an utakra, amiről fogalmam sem volt És most
itt vagyak De meddig? Megírok egv levelet, amiről
nem tu-Jóm még azt sem, kezébe fog-e kerülni, vagy
nekem lesz talizmánom, mig . . mig megjön a tél és
akkor egy borongós délután, niikof az emlékek, szá
radt rózsák kihűlt csókok már nem hevítenek, csendes
leszámolással fogom a múltnak átadni s mig e lapo
kon kusza tíizcsókok futnak össze-vissza a múltból
egy réghallott becéző szó csendül majd felém
És ha e levél sorsa az lesz, hogy még is az ön
kezébe kerül Asszonyom, ne ellenségnek tekintse, ha
nem egy igénytelen üzenetnek, amit az ö n t bálvány
K.—J.
ként imádó lelkem küld felé . . .
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parancsnokot megszólításával tüntetve ki, alábbi kér
déseket intézte hozzá:
- Mióta ezredparancsnok alezredes nr?
- Mikor kapta a Lipóí rendet ?
—- Milyen a legén)ség nemzetisége?
■— Meg van e elégedve legénységévé''és hogyan
viselkedik harcban ?
Mikor az ezredparancsnok megemlítette, hogy az
ezred túlnyomó részben magyar és a legénység harc
értéke kiváló, Őfelsége láthatóan meg volt elégedve
az adott válaszokkal.
A következő megszólított Császár Géza százados,
ezredM'gédtiszt volt.
-- Mióta segédtiszt?
— Mikor kapta a katonai érdemkeresztet és mi
lyen szolgálati beosztásban ?
— Sok dolgá van-e? Úgy e sok a dolog?
Tovább haladva, az ezred két legszebben kitün
tetett tisztjét szólította meg (Szirtes és Ágoston főhad
nagyokat )
Szirtes főhadnagyhoz intézett kérdései voltak :
- Tarlalékos-e vagy tényleges?
Micsoda a polgári életben?
... Mily harcokban vett részt ?
Ágoston főhadnagyhoz intézett kérdései igy
hangzottak:
— Miért kapta az újólagos legfelsőbb dicsérő
elismerést ?
Majd az adott válaszra, Iv gy az adományozás
a magyarosi harcokért történt, Ö Felsége bámulatos
emlékezőtehetséget árulva el mejegyezte :
— A magyarosi aktió nagyon jól volt előkészítve
és. szépen sikerült.
Az ezred legénységét, mint legszebben feldi.vzittettek, Szita Flórián tiszthelyettes és Czár István törzs
őrmester képviselték.
Őfelsége rendkívül kegyesen beszélt Szita tiszthelyctessel s barátságosan válkra veregetve nagyon
megdicsérte

— Igen szépen vau kitüntetve, csak igy to
vább is !
Ugyanoly kitüntetésben részesítette Czár István
tör/.ső; mestert is. majd a fogadó szárny végére érve
ismét í. 'szállott az autóba s igen lassan elhajtatott
először a lő I azután a 16—11. arcvonala előtt
Hiába volt minden parancs, hogy nem szabad
csak akkor éljenezni, ha () felsége a zászlóalj arcvo
nala előtt már elhaladt, az eddig csak nehezen vissza
futott lelkesedés a felséges ur megpillantásakor clesí-entáris erővel tört utat magának. Levegőbe dobott
sapkák, lelkesen h a r so g ó éljen kiáltások, örömtől kipi
rult arcok büszke, yciőtér.ycs, mindent áldozni k ^ z
íogad sia kiséilék O felségét dl. dal i Fában
O felsége a spontán ovátiót barátságos mosollyal,
üdvözlet integetésekkel köszönte meg s különösen ha
egy-egv szépen feldíszített tisztet látott, feléje fordulva,
szinte előrehajlott az autóból s látszott rajta átérzi,
hogy ez a lelkesedés nem csinált virág, nem kiadott
parancsok lélek nélküli végrehajtása, hanem *a lelkek
földrengése s meg lehetett róla győződve, hogy ebben
a lelkesedésben lehet az Ö törhetetlen bizalma a mi
hűsegünkben, a békés jövő kivivására ontott vérünk
és verejtékünk eredményhozó voltában.
A7 autó minden egyes zászlóalj parancsnoknál
megásott. Az országúti arcvonalon, ahol a Felség au
tója méltóságteljesen elhaladt, az első volt az ezred
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I. zászlóalja, melynek parancsnokát, Ghyczy századost
a Felség magához intve megszólításával tüntetett ki.
— Micsoda jelenleg százados u r?
— Hol kapta a vaskorona rendet?
— Remél lem, hogy ezután épugy fog a harcok
ban viselkedni, mint eddig?
Majd a 6 és 7. század legénysége előtt elha
ladva, megjegyezte:
Nagyon szépen vagytok kitüntetve. Szépen
harcoltatok.
Magassy Zoltán százado.i, II zlj. parancsnok előtt
ismét megállóit az a u tó :
— Mióta zászlóalj parancsnok a százados ur?
— Mikor kapta a vaskorona rendet ?
— Igen derék, szépen van kitüntetve a száza
dos ur.
Őfelsége a megszólítottak mindegyikével, lett lé
gyen az tiszt vagy közhonvéd, barátságosan, férfiasán
kezet fogott.
Nem írunk újdonságot, sem meglepőt, ha azt je
gyezzük meg, hogy a Felség beszéde és kiejtése nemcsak
magyar nyelvű, hanem magyar zamatéi, hangzású és
szellemű is volt Hiszen ezt mi tudtuk róla réges-régen
és most, hogy hallottuk felséges szavát, sohasem fe
ledhető benyomást tett reánk annak magyaros zengzetessége.
*
Újra meg újra szakadatlanul fel-felharsanó éljen
ki aUtasoktól zengett a levegő.
— filjen a király ur! — kiáltotta egy tábori
csendőr.
Iigzcngéshez hasonlóan tomboló „éljen a király**
kiálltások lassan tovatűnő hangfoszlányaitól kisérve
folytatta a Felség útját hű magyar honvédéinek sorfala
között magyar csapatok más csoportjaihoz.
Az autó lármája a lelkesedéssel telitett s a keb
lek örömteli tulfeszitetlségétől folyton vibráló levegő
ben már régen eltűnt s a Felséges ur dicső alakja
már másutt és másokra sugározta magából az atyai
jóindulatot s a honvédek lelkesült örömujjongásában,
büszkeségtől duzzadó keblében, örömmámortól kipirult
arcán kifejezésre jutó igaz magyar hűség szent Ígérete
kísérték őt további útjában még mindig s fogják kí
sérni örökké.
Mert a Felséges ur ide adta szivét s elvitte lel
künket Szivünk, testünk eddig is az övé volt!
Dr Máriássy főhadnagy

Szökés a fogságból.
A b lysevikok novemberi forradalma óta Nagy
oroszországban mindenki szabad, mindenki egyenlő.
A nyizsnij-novgorodi tiszti fogolytábor lakói 18 hónapi
rabság után karácsony napján váltak szabad továrisesokká. Fgyben azt is megtudták, mi az egyenlőség.
A munkás és katona képviselők szovjetje beszüntette
a hadifogoly tisztek fizetését, - helyette a legénységi
koszt gyönyöreiben részesítette őket. Azóta krumpli
az ebéd, kása a vacsora.
Engem a Nyizsnyij-Novgorod melletti kanavinoi

yfióa'hoTwcö
„Evaknacionnüj goszpitaly“-ban ért a szabadság ün
nepe. Sokáig törtük a fejünket, miért nevezik ezt a
kórházat ..kitiritönek"? Végre rájöttünk Ezen a kór
házon át ürítik ki a fogolytáborokat, ez a szökni ké
szülő hadifoglyok ideiglenes megszálló helye.
Magából Nyizsnyij-novgorodhól a szökés lehe
tetlen. Reggel tíztől este tízig szabadon jáihatnakkelhetnek a városban és környékén foglyaink, de be
csület szavukat kellett adniok, hogy ezen idő alatt
sem meg nem szöknek, sem előkészületeket a szökésre
nem tesznek. Ez volt -az egyetlen mód arra, hogy az
oroszok foglyainkat megőrizzék, mert az orosz őrsze
mélyzet — a konvojok — ez utolsó időben nagyon
megbízhatatlanokká váltak. 24 óránként váltották fel
őket. Délben 12-kor lett volna a fölváltás, de bizony
rendszerint úgy történt, hogy a régi konvojok eltávoz
tak, nem várva meg a későn érkező felváltást. Így a
becsületszó volt az rgyetlen megoldás az oroszokra
nézve Ebben rendületlenül meghizttak, hogy mennyire,
jellemzi a következő kis eset Nyizsnyij-novgorodban
éjszakára minden városnegyed fegyveres őreiket állít fel
az üzleteknek a napirenden levő betörések ellen való
biztosítására. Azon város negyed lakói amelyben a fo
goly!-bor el van helyezve, követelték, hogy a hadi
fogoly tisztek is vegyék ki részüket ebből a rendőri
munkából. Az urak belementek a réfáha, és éppen
ezredünk egyik zászlósa volt az elsn, aki töltött pus
kával a kezében őfizte egy éjszakán át N imvgorod
épségét.
A kórházban nem bi.csíiletszavunkat vették, hogy
megszökni nem fogunk, - - hanem egyszerűen elvették
ruháinkat Azor.ha.i minden tisztességes fogolynak két
ruhája van : egy tartalék ruha esetleges c:kobzásra
szánva, s egv, amelyben kijártunk a városba
Kanaviuo Nyi/sr.yij-novgorod mellett fekszik
ugyan, de ez csak földrajzi csalódás Kanaviuo hami
sítatlan galíciai zsidó váius Az összes galíciai mene
kültek itl te'epcdtek meg hadifoglyaink legnagyobb
Örömére, és az orosz kereskedelem legnagyobb vcsze
delmére. Van itt egy vendéglőjük, amely Inssankint
tiszti kaszinóvá vedlett. Innen indul ki minden tisztes
séges szökés. Megfordul itt minden hazavagyó lélek,
s már csak azt vártuk, mikor találjuk ott Przemysl
hős védőjét. Bizony, ha hamar ki nem cserélik, nem
sokáig vártunk #olna hiába. Kapni itt mindent Hami
sított hatósági bizoyitványt, amellyel civilmenekiilti mi
nőségben szabadon lehet utazni Nagyoroszországban,
drága áron rongyos civil ruhát, amely hadifoglyaink arcát
összhangba hozza az igazolvánnyal, jó tanácsot,
merre lehet legkönnyebben átjutni a fronton, — s
gyengébb lelkek még hamisított orosz katonát is kap
nak, aki őket elkíséri. Nekem is sikerült egy ilyen ér
tékes utasításra szert tennem. Wohlmannak hívták,
orosz katona volt és Varsóból származott. Oda akart
visszatérni. De félt, hogy nem engedik át a németek
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Szentül megígértük, hogy hazasegitjük őt, ha elkísér
bennünket. Végre is megegyeztünk.
Február 8-án este felültünk a moszkvai vonatra.
Wohhnann úr volt a legelegánsabb köztünk, különösen
szíjból
font
„csimedanká“-ja
imponált. Mind
annyian kitünően aludtunk a harmadik osztály emele
tén s minden baj nélkül megérkeztünk másnap délben
Moszkvába. Este indultunk tovább Minszk felé. Csupa
katona közölt ültünk s kissé kellemetlenül éreztük
magunkat. Főkénen a kísérőnk adott sok aggoda
lomra okot. Mennél jobban közeledtünk a fronthoz,
amiál jobban megijedt vállalkozása merészségéről, —
s minden egyes katonával megvitatta a dolgot Emel
lett -- bárhogy húzódoztunk is tőle — egyre hozzánk
dörgölödzött, úgy, hogy a vak is láthatta, hogy hoz
zánk tartozik. Azt hiszem a kocsiban mindenki tisztá
ban volt kilétünkkel; de igen diszkréten viselkedtek.
Csak .egy-egy naivabb lelek állt szóba velem s amikor
kérdésere nem nagyon meggyőző hangon erősitgeítem,
hogy Minszkben akarok megtelepedni, egy-egy szom
széd megértő és biztató mosollyal szólt oda hozzám :
„pan. skóro igyótye domoj*4 (nemsokára hazamentek).
Másnap későn éjjel érkeztünk meg Minszkbe, s
a kiállón izgalmaktól kimerülve, örömmel gondoltunk
arra, hogy másnap reggelig megpihenünk. De biztató
külsőnk előtt egyetlen szálloda kapui sem nyíltak meg.
Végre is kitűnt, hogy zsidónk is használható valamire.
Eltűnt, s néhány perc múlva azzal jött vissza, hogy
sikerült szállást találnia. És felvezetett minket a zsina
gógába. melynek fapadjain olyan jól aludtunk, mintha
puhatollas ágyban pihentünk voina.
Korán reggel neki láttunk a munka nehezebb ré
szének : hogyan jussunk át -a fronton? Zsidónk elve
zetett egy gya-nus külsejű és még gyanusabb belsejíi
vendéglőbe, s felszólított, hogy itt reggelizzünk meg.
f) ezalatt kicsomagolta csimedankája tartalmát, hogy
a minszki piacon eladja azt. Mi szigorú ultimátumot
intéztünk hozzá, hogy szökni vagy kereskedni jött-e
Minszkbe? — s midőn ő mindenáron ragaszkodott
ahhoz, hogy kincsein túladjon, ott hagytuk őt és ma
gunk vettük kezünkbe a dolgot. Egy orosz" katona jött
be nemsokára a vendéglőbe és hamisítatlan magyar
sággal mutatkozott be. 0 is hadifogoly volt, már két
ízben megkísérelte a szökést, de mind a kétszer el
csípték öt. Nagyon lebeszélt arról, hogy a minszki
front szakaszon próbálkozzunk, mert ott állítólag a ret
tenetes vörös gárda vette át a szolgálatot Ehelyett azt
ajánlotta, hogy Rovnó felé menjünk. Mi rövid tanács
kozás után elhatároztuk, hogy megmaradunk első ter
vünknél, másfelé menni ráérünk akkor, ha itten nem
sikerül. Katonánk egy barakba utasított, mely közvet
lenül az állomás mellett fekszik. Azt mondta, itt meg
találok mindent, amire szükségem van. Kihajtattam az
állomásra s egy nagy fabarakba értem, amely tele vol
„oroszokkal". Eleinte tanácstalanul álltam, de csakha-
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mar feltűnt, hogy oroszaim olyan dialektust beszélnek,
amely hol a magyar, hol a német nyelvre emlékeztet.
Szóba álltam velük, s kitűnt, hogy csupa hadifogol
lyal van dolgom, akik szintén „szökésben járnak". Egy
félóra alatt megegyeztem egy „szibirják“ -kal, aki az
egyik frontbeli ezred katonája volt, hogy átvisz ben
nünket az orosz álláson. Civil ruhánkat orosz katona
ruhával cseréltük fel s este tízkor már egy katonaszállitó vonatban ültünk, mely 15 klméterre közelítette
meg a frontot. Egy sarokba húzódva nagyon csende
sen viselkedtünk. Egy őrjárat jött be a ,,tyop)uská“-ba
(fütött marhakocsi) s igazolványokat kért. Az egyik,
igazi orosz katonának nem volt igazolványa. Az őrjá
rat le akarta szállítani. A katonák kidobták az őrjára
tot s mi megkönnyebbülten lélekzettünk fel A végál
lomás Pogorjelce volt. Itt ért a Trockij állítólagos bé
kéjének a híre. Egy katona olvasta fel a sürgönyt. Egy
másik tapsolni kezdett, de nem szekundált neki senki.
Nesztelenül, halotti csendben tettük meg gyalog
a hátralévő 15 kilométert. Csak a sdvünk dobogott
hangosan, amikor az orosz állásokba értünk Átmen
tünk az állásokon, majd átkúsztunk a drótakadályo
kon. Nem vett észre senki. Még egy drótakadályon
mentünk át. Ez már a németeké volt. Kísérőnk letér
delt, mi is és halotti csendben fizettük ki neki árulása
diját. Még néhány száz lépés és felhangzott a jól is 
mert: „Halt, wer da !“ A német állásokban voltunk.
Kertész Géza, hadnagy.

hat hozzá a boldog halandó A szépségverseny győz
teseit kötelességünknek tartjuk megemlíteni, első *lett
Szabó Ilonka, második Bodnár Annuska, harmadik
Kiss Irmuska, esztelneki ürleányok.
A táncmulatság összes jövedelme 2173 K 60 f
a 16-ik ezred özvegy és árva alapját gyarapítja.
Az est sikere különösen a fáradhatatlan rendezőbizottság kitűnő tevékenységének köszönhető, melynek
diszelnöke Magassy Zoltán százados, zászlóalj pa
rancsnok, elnöke Dr. Szirtes Zsigmond főhadnagy s
a rendezők Dr Tittcl Zoltán, Bubcliny Samu és \Vcrtheirner Ernő hadnagy )k voltak!

A mulatság elszámolása a következő:
Bevétel:
belépőjegyekért befolyt .
felülfizetésckből
,,
tombolából
,,
világ no stából
buffetben
ruhatárban
,,

. K tor —
„
. ,,

3.39 —
854 —

. „ 168 —
. . 1533 —
37 60
összes bevétel K 3332 60

Kiadás:
tombola tárgyakért kiadatott 195 50
50
tánctereméit
625
italért
121 32
cigarettáért
, 167.20_________ 1 159 02
buffet cikkekért
maradvány
K 2173 58
Mutfussy százados.
A m á s ik m u latság.
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Cécó Esztelneken.
h. hó 12-én farsang utolsó napján a II. zlj. tisz
tikara ezrediink özvegy és árva alapja javára egy
erdélyi kurta falucskában : Esztelneken oly fényesen
sikerült táncvigalmat rendezett, amilyenre nem volt
még példa a Rigától Dunáig terjedő „fronton " Bár
ezen estnek emléke oly mély nyomokat hagyott az
összes jelen voltakban és — amint tudjuk — oly sok
sebet ejtett a pajkos Ámor az érző szivekben, hogy a
vigalom megérdemelné, hogy arról hasábokat írjunk,
helyszűke miatt csak röviden vázolhatjuk az est lefo
lyását. A tánc, melyben az esztelneki és kurtapataki
szépnem szme-java is résztvett, már este 7 óra
kor megkezdődött, mégis reggel félnyolczkor még
mindig fáradhatatlanul ropták azok a lábak, ame
lyeket sem a rohamok, sem a menetek nem bírtak
tönkretenni. Amulatság tombolával és szépségversennyel
volt egybekötve és hogy az est sikere érdekében mit
meg nem tett a rendőrség, elég arra rámutatunk, hogy
a nyeremények között a háború negyedik évében még
kávé is volt kisorsolva, amihez mai napság csakis
Fortuna istenasszony legkülönösebb kegyelméből jut-

A harc elcsitult s a vigalom és öröm, a — béke
csalhatatlan előhírnöke — beköltözött az emberi szi
vekbe Tömörítetté az ezredtörzs és vonat törzsaltiszti
és őrmester' karát a jókedv s a ki> táncvigalomból és
felejtkezésböl igen szép summa gyűlt egybe özvegyeink
és árvámk javára A rendezőket nem tudjuk eléggé
‘dicsérni buzgalmukért és azon fáradhatatlan szorga
lomért, ami azután meg is látszott az egész mulatság
lefolyásán Sajnos, helyszűke miatt most részletesen
nem foglalkozhatunk a mulatság lefolyásával, de itne
az eredmény: az elszámolás mindennél fényesebben
beszél:
Elszámolás a február 10-cn rendezett táncviga
lom jövedelméről.
Felülfizetésckből és belépti dijakból 808 K 80 f
Az ezredkantin befolyt jövedelme
425 K 90 f
Összes jövedelem 1233 K 70 f
K iad á s............................... .... .
444 „ 9 0 ,,
maradvány
788 K 80 f
mely összeg befizettetett özvegy és árvaalapunk ja
vára.
Reich Miksa,
őrmester.

Schweitzer Ferencz,
.

őrmester.

Mindkét mulatság felülfizetési listáját e számunk
ban már nem közölhetjük.

^lós'honvGb

Adataink közlésót csak a forrás megnevezésével engedhetjük meg.

Ghyczy Ferencz századosnak a 24 sz. Rende
leti Közlöny (1918. II. 16) hozza őrnagygyá való ki
nevezését soronkivül.
T iszti kinevezés. A m. kir. 313 honvéd gyal.
ezred parancsnoksága január 1-vel Gyetván István eé.
ö. szakaszvezetőt hadapródjelölt őrmesterié léptette elő.
— A cs. és kir. 85. gy. ezredhez beosztott Láng La
jos őrmester hadaprödjclöltet a parancsnokság tart.
zászlóssá nevezte ki. ■— Az ezredparancsnokság Ro
mán László őrmester hadaprödjclöltet február 1-ével
visszamenőleg t zászlóssá nevezte ki.
le g é n y sé g i kitüntetések.
K itüntetés. A m. kir 16 II. népf. hadtápzászlú
alj parancsnoksága Szőke Pál népfelkelőnek a vasér^
demkercsztet adományozta. — A k u.
k* Kreis. Feldgendamerie Kommandó
.-^S3Ky
Belgrád Szügyi András c tizedesnek
.
ffL
a vasérdemkeresztet adományozta. —
1
A 25 pótzászlóalj parancsnoksághoz
; | J. I
beosztott Viliim András népfelkelőt
a bronz vitézségi éremmel tüntették
n ■ iiilM
ki. — A 74. honv. hadoszt parancsm;kság Erdclár József újoncnak a II
oszt vit. érmet adományozta — A m kir. sebesiilíszállitmányokat kísérő osztagparancsnoksághoz beosz
tott Hugyecz János és Nveczpál Márton népfelkelőket
a vasérdemkercszttel tüntették ki
E lőléptetés a pótzászlóaljnál. Ádáz Zoltán npf.
újonc őrvezetővé, kostialik Ferenc eé ö. tizedes sza
kaszvezetőve, Rábely Miklós, Gruber István npf etörvezetőkké, Jelinek Adolf npf őrvezető c tizedes c. sza
kaszvezetőve, Presséi Antal őrvezető c tizedes czimz
szakaszvezetővé, Bán Jenő népi újonc őrvezetővé,
Papp Illés c őrvc/eto c. tizedessé, Gallus Bálint újonc
cimz őrvezetővé, Volent Lajos népf újonc őrvezetővé
léptek elő
E lőléptetés különféle alakulatoknál. Friedrich
József npf őrvezetővé, Perencsei Pál c tizedes val.
tizedessé, Szimann József c. őrvezető c. tizedessé lé
pett elő. — A magy. kir. 313" honv. gy ezr. parancs
nokság a következőket léptette elő: Dácher Márton
törzsőrmestert tiszthelyettessé, Rigó András c őrveze
tőt v. őrvezetővé, Suszta János honvédet őrvezetővé,
Czvicsek János őrmestert törzsőrmesterre, Ragályi Ist
ván tizedest szakaszvezetővé, Klamár Géza npf. újon
cot tizedessé, Garazsi András őrvezetőt tizedessé, Bentuch István őrvezetöt tizedessé, Diviaczki József
őrmestert I. o. számvivő altisztté, Fedor András őrve
zetőt tizedessé. — A m kir. 14. hadifogoly kisérő
század napi párancsa szerint Szekerka Pál npf újon
cot c. őrvezetővé léptette elő. — A m kir. 1/11. npf.
gy. zlj. parancsnokság Lipták Antal tizedest szakasz
vezetővé léptette elő. — A 9. szállásmesteri hivatal
Grünwald Géza c. szakasz vezetőt c. őrmesterré lép
tette elő. — A 313. honv. gy. e. parancsnoksága elő
léptette Sasko József őrvezetőt tizedessé, Löblovics
Frigyes c. tizedest v. tizedessé léptette elő. — A 315
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honv. gy. e. parancsnoksága Bugyis Máté c. szakasz
vezetőt v. szakaszvezetővé. — A k. u. k. Kombinierter Inf. Rg. Instr. Kurs. Belgrád 22 sz, parancsával
Lupták János tizedest c. szakaszvezetővé léptette elő.
— A m. kir. honv. minisztérium kikiilönitett század
parancsnoksága Fecher Zoltán őrvezetőt tizedessé lép
tette elő. — A 314 honv. gy. e. parancsnoksága Ju
hász József tovább szolgáló tizedest szakaszvezetővé
léptette elő. — A cs. és kir. fényszóró pótzlj. parancs
nokság Szedilek József őrvezetőt c. tizedessé léptette
elő - A hadsereg tábori csendőrség parancsnoksága
Havai István c. tizedest c szakaszvezetővé léptette elő.
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Az olasz győzelmek titka
vagy:

Meteorologia a modern hadviselésben.
(Egy elkésett riport.)
Irta : Tyn.

{Folytatás)
A másik dolog, ami mindjárt szemembe ötlött,
igazi misztikum. A vezérszállás kúpos tetejéről, mint
egy óriási antenna siiritőjéböl számtalan dróthuzal
emelkedett az égnek a szélrózsa minden irányában,
a drótok vége pedig elveszett, eltűnt a felhők között.
El nem tudtam képzelni, micsoda mesebeli magas
ságú oszlopokra lehelnek fesziive valahol messze, a
több mérfóldiiyi távolságban ? Vezetőim mihamar htisi*ö magyarázatokkal síeltek égető tudatlanságom eny
hítésére s elmagyaráz!:*!;, hogy minden ilyen sodrony
végén, mely a felhők között eltűnni látszik, egy-egy
figyelő ballon van, mindég' ik a harctér más más
pontja fölött s a sodronyok által valamennyi összeköt
tetésben ál! a főhadiszállással.
El voltam ragadtatva! Micsoda ideális hírszol
gáltatás! Micsoda pontossággal lehet tájékozva a fő
hadiszállás mindenről! S naiv áhítattal megkérdeztem,
hogy ezek szerint a ballonokban megfigyelő tisztek
vannak, akik a telefonon adják le jelentéseiket ?
Nem, Sior, — hangzott a felelet. — Ön hihe
tetlenül tájékozatlan ezekben a dolgokban. Nekünk
nincs szükségünk megfigyelőkre.
— Hogyan ? hát akkor a jelentések kitől jönnek?
— Automatikusan.
— Lehetetlen I Csak nem találtak fel valami
automatikus jelentésleadó készüléket?
— Persze, hogy nem. A készülékek, melyeket
használunk, igaz, a legmodernebbek, de nem uj taálmány egyik sem s valamennyi világszerte jól ismert.
— S a többi államok nem használják erre a
célra, mint Önök?
— Nem, a maflák!
— Önöknek pedig automatikusan jeleznek min
dent, az ellenséges csapatok állását, az ütegek szá
mát és elhelyezését, a trénoszlopok átvonulási irá
nyát, a . . .
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— Sior, ö n képtelenül tudatlan! Ki beszélt
ilyesmiről? A mi főhadiszállásunknak ilyen jelenté
sekre nincs szüksége.
— Dehát az isten szerelméért, mi a csudát je
lentenek akkor automatikusan azok a felhők közé fel
eresztett hólyagok? •
— A meteorológiai viszonyokat, Sior! Az egyes
•harcterek fölötti barométer állást, csapadék eloszlást,
szélirányt és erőt, hőmérsékleti maximum és minimu
mokat! A legfinomabb regisztráló műszer valamennyi
— természetesen német gyártmány, ilyesmit csak a
barbár népek tudnak tökéletesen előállítani, — s elek
tromos kontaktusba kapcsolva a főhadiszáiáson elhe
lyezett óramüves szalagokra Írják öumüködőleg az
összes adatokat! Érti most már, Sior, érti? S átérzi,
micsoda nagy horderejű dolog ez?
Az ámulat valósággal lebunkózott. Erre, erre az
egyre igazán nem voltam elkészülve. S amint kísérőim
tovább magyarázták a részleteket, valósággal megmámorosodva feleltem:
— Köszönöm, uraim, köszönöm! Most már
semmi sem lep meg. Már vértezve vagyok. S bár di
cső fővezérük nagysága már igy távolról is lesújt,
ígérem erős leszek!
— Helyes, Sior, erre szüksége is lesz! Most
pedig levelieti már a kendőt a szeméről: megér
keztünk.
Csakugyan, ott álltunk immár a hullámlemezből
épült fővezéri cirkusz előtt s rajtam minden erőfeszí
tésem dacára annyira erőt vettek a városligeti Beketow-hangulatok, hogy szinte el voltam rá készülve,
amint belépek, körben futó, lépcsőzetesen emelkedő
padokat, gondosan behintett porondot, iskolalovak.it,
előkelő nevelésben részesült pudlikat és bemeszelt
képű bohócokat fogok látni. S a valóság e képzelő
désemnek majdnem igazat adott!
Kísérőim bejelentettek, egy vezérkari tiszt jött
elém, elbájoló udvariassággal fogadott, bevezetett s
meg kért, legyek egy kissé türelemmel, mert Ö exellenciája épen a lavaronei figyelőgömb meteorologiai
adatainak feldolgozásával van elfoglalva
A belépésnél könnyed sóhaj röppent cl ajkaim
ról : Beketow! Körben futó, lépcsőzetes padsorok,
telve fantasztikus egyenruháju alakokkal, gondosan
felhintett porond a középen, a menyezet alatt acélsodronyok, trapézek, kengyelek ördögi szövedéke,
néhány altiszt épen a porond friss felhintésével fog
lalatoskodott. Az aréna közepén, igen magas, lépcsős
emelvényen iratokkal, térképekkel, műszerekkel elbo
rított dolgozóasztal állott, az emelvény lépcsőihez egy
hátsó, lefüggönyözött ajtótól dús szőnyegek vezettek.
Bátortalanul kérdeztem meg a mellém adott ve
zérkari tisztet:
— Önök, uram, talán karusszeleket szoktak itt

"rendezni ?

— Óh nem, ahhoz, sajnos kevés a helyünk.
— Mért hát ez a porond?
— Ö excellentiája lovait szoktuk itt járatni.
—

???

— Nos igen, ö excellentiájának igen drága, kényes,
a hőmérsékleti ingadozások, valamint a nedvesség iránt
fölöttébb érzékeny lovái vannak, ezeket hát nem te
hetjük ki az időjárás szeszélyeinek.
— Igen, hm, persze. És azok a trapézek, azok
mire valók?
— Azok, kérem, a'figyelő ballonok elektromos
huzalainak kapcsoló 'és feszítő rudjai. Amint tetszik
látni, valamennyi ott fent, a kupola' tetején van be
vezetve s onnan szétosztva a padsorok sectióihoz.
— M esés! És ez a közönség itt körül ?
(Folyt, köv')
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Rovatvezető: Dongó
A n a gy kérdés.

Az orosz fogságban tisztjeink többnyire csendes
és ártatlan foglalkozással ütik agyon az időt. Van kö
zöttük egy olyan is, aki csiiragászattal foglalkozik,
(lehet, hogy azelőtt csak a göncölszekeret ismerte) Ez
aztán állandóan az eget bújja, úgy éjjel, mint nappal.
Egy szép napsütéses délelőtt kinn áll az egész
tiszti tábor lakossága az udvaron és élvezik a mele
get ; a csillagász rendes szokása szerint szemeit a
magasba függeszti és halkan szinte magának beszélve
látnoki hangon megszólal:
— Abban a magasságban, ahol azok a mada
rak repülnek, --- rovarok is vamja*! . . .
Ennek a kijelentésnek a hatáiozottsága meglepte
a mellette álló hajtársát, csodálkozva és eltelve az
ilyes tudományok iránti mély tisztelettől, megkérdi:
— Honnan tudod te ezt?
— Onnan tudom, hogy a madarak rovarokat
keresve szállnak olyan m agasra! . . .
Kevés idei töprengés után megszólal *a másik.
— Jól van ! Ezt már tudom, hogy a madarak
bogarakat keresnek odafenn, de most azt nem értem,
hogy a rovarok mit keresnek ott? . . .
K . . . . sz.
Rövid
a hoM sd árokból.
Félórája lőtték már az oroszok egyik repülőgé
pünket, mely merészen keringett felettük és szemmelláthatóan cicázott velük. A mélységesen kék orosz
égbolton vakító fehér srapnellfelhőcskék lobbantak fel
s rajzoltak titokzatos jeleket az azúrba.

^6$?honv5b
Kimondhatatlan kéjjel számláltuk a lövéseket. Ez
a mulatság sokba kerül odaát s mi hasznuk belőle.
Sem meg nem sebezték, sem meg nem félemlitették a
fehér gépmadarat, mely nyugodt széles iveket irt le az
ellenség fölött.
Már a századik srapnellt is megszámlálhattuk s
az általános gyönyörködésben egyszerre csak megszó
lalt a szanitéc-tizedesünk. Végtelenül elkeseredett volt
a hangja s tekintetében vigasztalan kétség tükröződött.
— A mindenségit— kiálltotta — most.mind rá
lövik a srapnyelt, oszt’ nekünk csak a gránát marad!
T. István hdgy.
A tolmács.
A parancsban megjelenik, hogy azon a tisztek,
akik hosszabb idő óta vannak a harctéren, teljesen
egészségesek, a magyar, német, francia és török nyel
veket szóban és írásban teljesen bírják, jó lovasok, a
repülő és géppuskás tanfolyamot elvégezték, a gáz,
rohamjárőr és a közelharc kurzust sikeresen hallgatták
tolmácsként való alkalmazás végett másnap reggel .9
óráig jelentkezzenek.
Reggel 8 órakor beállít egy hadnagy az ezred
segédtisztliez és szabályszerűen jelentkezve szól:
— Amiatt a tolmácsi állás miatt jöttem.
— Rendben v a n ! Mióta vagy a harctéren ?
— Már jó ideje!
— Lovagolni tudsz? .
— Lehetséges, hogy tudok, de még nem nagyon
próbáltam!
— Qéppuskás vagy?
— Nem, nem, az nem vagyok
— Da repülő tanfolyamot elvégezted?
- Arra meg nem is mernék ráülni, mert mégis,
zicher, ist zicher!
— Milyen kurzuson vettél részt ?
— Hát* mióta a tiszti iskolát elvégeztem, azóta
nem voltam semmiféle tanfolyamon!
— De idegen nyelveket c*ak tudsz ?
— Igen! Tótul értek egy keveset!
— Hát franciául, németül, törökül ?
— Eddig is megéltem ezek nélkül, ezután sem
lesz rá szükségem!
— Hát akkor hogyan akarsz te tolmács lenni?
— Nem is akarok, csak azért jöttem, hogy ne
tessék rám számítani

Tnrek.
Híreink közlését csak a forrás megjelölésével engedhetjük nieg

Mindegy.
Valami bódulat száll telkembe, s belém csim
paszkodnak a sötét arcú gondolatok: húznak lefelé,
örvénylőn zubognak köröttem.
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Nem tudom, de meglehet, hogy az agyrémek,
melyek sikoltva szükölnek bennem és hasgatják ben
sőm ráspolyos éles gondolat-kölkök valók-e, tartó
sak-e, sokatmondók e, avagy eltűnnek, mint a mesék
sárkánya, valamely kivénhedt cserfa tágas oldalában.
Jó magam — szegény önös egészem — néha bomlasztón szeretne egy kis semmiséget, egy kis hétköz
napi bolondságot produkálni, zajos szomorún egy kis
lángos melegségnél megfürdeni . . . igen valami sem
mitmondó banalitáson, például a kis ujj meggörbült
előmeregetésén ujjongani, kacagni, semmit sem gon
dolni zagyva élességgel sötétlő hangulat tónusokon.
Úgy szeretnék beleszédülni kicsi pillanatok apró
koboldjai karjába, hogy csuknák, jól lakatolnák be a
szűkölő, hánytorgató gondolat-nehézségeket, s nyitnák
a hárfázó táncos énem elejét.
ügy szeretnék, mint oly sokan, húzott, mosolyos,
kacagó szájjal szembenézni a mások vállain át mások
azúros, nevelös-könnyes szemébe, s megláthatnám ko
mor arcom derűs mását a fénylő pupillákon.
Úgy szeretnék egy komolytalan szerelem laza,
felületes, mit sem átfogó, mit sem látó-halló, s alig,
alig érző zuhataga alá kerülni, melynek csöpjei fel
eresztenék dermedtre fagyott arcom ráncait.
És úgy szeretném kacagó arccal nézni az embe
rek tülekedését; az egymásba feszített vállak izomtor
náját jaj be jó volna kinevetni, talán egy kicsit bele
habarodni a rút küzdelembe, talán széjjel nézni
mosolygós szempislogatással egy buján, sötéten, tem
plomosán szép zöld rét emberaratásán, megnézni ke
vés vállvouogatással a hullák torzult torzóját és sze
mére vágni egy halottnak reglamásan ülő sapkáját:
esetleg belesúgni a fehérre vált fülekbe az én szimfó
niámat: te már boldog vagy, de én is, nevetősen,
hahotásan boldog, boldog.
Valami bódulat száll telkembe s belém csimpasz
kodnak a sötét arcú gondolatok: húznak lefelé, örvény
lőn zubognak. Érzem, nékem nem valók még a tavaszi
gondolatok elgondolása sem, hiszen azoknak is csak
a furcsaságai ereszkődnek le agytekervényeim simánmeredek lejtőin. Úgy érzem, csak az őszi, halottansápadt gondolatok pergető lombjai takarnak be, s töl
tenek enyésztető sajgással. Mindegy, hisz oly kicsi
semmi vagyok a mindenség végtelen, szentségtelen út
jain Mindegy
Gáspár.

Ohyczy őrnagy. Szivünk legbensőbb örömével
és mély szeretettel gratulálunk Ghyczy Ferenc őrnagy
nak soronkivüli kineveztetése alkalmából. Mi, kik ösmerjiik őt a háború első percétől kezdve megtanultuk
szeretni, tisztelni és nagyra becsülni Szeretjük őt,
mint embert, tiszteljük benne azokat a katonai eré
nyeket, melyek példaadásként lebegnek szemeink előtt
és nagyra becsüljük benne azt a rettenhetetlen bá
torságát, ami szinte példanélkül való. Előttünk lebeg
nek az elmúlt harcok rettenetességei, s kikaphatnák
belőle akármelyik eseményt, amely az ő nevéhez fű
ződik : nem tesszük, hisz ismeri bárki. Mi csak re
gisztráljuk azt a nagy szeretetet, melyet minden bajtár
sunk érez személye iránt.
Brezina Gyula főhadnagy — ki az Olaszharc
téren teljesített szolgálatot — megsebesült és jelenleg
Temesváron fekszik kórházban.

H ir hadifogságból. Schlesinger Arnold eé. ö
tizedes és Frank Lajos hdpj. 1917. aug 13-án román
fogságba estek. Sipotiból küldtek értesítést.
T anul mányi sz ab a d ság Három hónapi tanul
mányi szabadságra mentek haza Snbeliny Sam ■.«, Adum
Szilviusz és Zecmann Gyula t. hadnagyok.
Szökés croKZ fogságból. E napokban érkezed
meg Kertész Géza Ind nagy Besztercebányára a pót*
zászlóaljhoz orosz fogságból, ahonnan a mostani
zavaros viszonyokat felhasználva — megszökött. 1916
június 13-án került orosz fogságba. Hosszas viszo itagság után a Nyizsnyij-nowgorodi tiszti fogolytáborba
került, — hol 19 hónapot töltött, mig folyó év február
hó 15-én hosszú tervezgetés után elindult és 80 órás
kalandos és izgalmas utazás után átlépte a német
vonalat ígérete szerint e számunkban beszámolt él
ményeiről. Most szabadságra ment, hogy a hosszú
rabság sorvasztó fáradalmait kipihenje.
Felm entés. Tichy Kálmán festőművész had
apród jelölt H M 326993 1918 sz. rendelete alapján
felmentetett. Rövid a hir, de annál szomorúbb —
ránk nézve Aki nem beavatott a történelmi osztály és
a tábori újságnak ügyében, nem is tudhatja, hogy ki
volt Tichy Kálmán. Ott volt, amikor az egész moz
galom még csak csecsemő korát élte. Mikor az egész
akció, mely már a három megyét, ~ Gömör, Zólyom
és Nógrád - teljesen át — meg átszövi — még csak
élénk fantazniákban élt. És amikor még a legvérmesebb reményeink is csak halvány képét adták annak,
amit.ma már tényként emlegethetünk — ő már bí
zott a sikerben és gyakran, amikor kétségek fogtak
el bennünket az eredményt illetőleg - ő volt az aki
péklaadásával, szorgalmával, fáradságot nem ismerő
munkaszeretetével újból lelket, ambíciót öntött belénk
í:s ha kétségek fogtak el minket, bátorított, érvelt —
és meggyőzött S az eredmény neki adott igazat
A ténykedése? .
Nem tudjuk, hol kezdeni.
Mint grafikus művész, tehetségét minden ellenszolgál
tatás nélkül, elismerést nem várva és nem kérve bo
csátotta a nemes eél - az ezred özvegyei és árvái
gyámolitását maga elé tűző mozgalom rendelkezésre.
Rajzol', festet, kliséket metszett Az alapunk jövedel
mét szaporító lev. lapok mind az ő tehetségét, kezét
•'s áldozatkészségét hirdetik. A múzeumunkban he
lyet foglaló elesett hőseink proirci között is megta
láltuk az ö kezét Az újságunkban levő klisék mind
az ő mii Ilkája Ha végig lapozunk eddig megjelent
újságainkban,, maid minden számban találunk tőle cik
ket: hol humorosat, hol komolyat, egy-egy eszmét
felvető Írást
Folytathatnak nagyon sokáig és még sem le
hetne leimi mindazt, amit tett, és sokak előtt talán
túlzásnak is tetszene, most amikor búcsút vett tőlünk
csak köszönettel tartozunk neki és kívánjuk, hogy ci
vilben hasonló siker és eredmény jutalmazza munkál
kodását
Ifi. honv. gy. e történelmi osztálya.
Személyi hirek a pótzászlóaljnál. Jantoska
Béla t. hdgy egészségügyi szabadságról bevonult. —
Stodler Dezső mérnök főhgyot áthelyezték a budapesti
honv. kér. építési osztályához
- Ltaucsik Aladár tá
bori lelkészt felmentették — Egészségügyi szabadság
ról bevonult Trojunovics Aladár t. hdgy. és Szeverényi
Samu t. hdgy. — Dr. Kovács József segédorvosnak
február 17-től nyolc heti egészségügyi szabadság en

gedélyeztetett. — A budapesti Ujszentjános kórházból
Nagy Antal t. hdgy beyonult. — Zorkóczy Miklós t.
hdgy 4 heti szabadságot kapott — Oravecz Samu t.
hadnagy, hogy tanulmányait folytathassa, áthelyezték
Budapestre. — A 7 hadsereg szállásmesteri osztályá
tól a pótzljhoz bevonult Klein Samu t. eü hadnagy
egyetemi tanulmányainak folytatása végett a budapesti
honv. kcr. parancsnoksághoz utbaindult — Furgyik
István t. hdgy kórházból bevonult. — Az Orientkorpstól .Belgrád, a pótzljhoz bevonult /vankievits
Jenő t hadnagyot utbainditották az ezredhez — Koten o r Barna szkv. százados hadtápszolgálatra a 7. had
sereg körletébe távozott — Ritnay László t. hadnagy
a 310 honv. gy. ezred kiképző csoportjához utbaindult. — A bécsújhelyi repülő tisztitanfolyamról Pataky
László t. hdgy bevonult — Feltör Kálmán t. eü hdgy
a budapesti 1 honvéd pótzljhoz utbaindult — A m.
kir. IV. 31. npf hadtápzászlóaljtól Brenner Mór gazdász tiszthelyettes bevonult..— Egészségügyi szabad
ságról tért vissza Rácz Izidor. — Francz József tart.
hadnagyot beutalták kórházba — Oalto Árpád tart.
zászlós egészségügyi szabadságról bevonult. — A m
kir 28 npf hegyi dandár parancsnokságától bevonult
Katiita Antal tábori lelkész. — A m kir. 309. honv
gy ezredtől bevonult Dobos Béla t. hdgy — Lublin
személygyüjtö állomásra utbaindult Dr. Tcreezky
György npf. százados és Trautwein Ottó főhadnagy,
kik az Oroszországból visszatért hadifoglyok gyűjtőállomásán fognak szolgálatot teljesíteni. — Kovács
József hadnagy, lapunk kiváló rovatvezetője 14 napi
szabadságra utazott el Miskolcra é$ Veszverésre. —
Egészségügyi szabadságról vonult be Zoltán János t.
hadnagy - Illés Ödön százados - - ki nemrég tért
vissza orosz hadifogságból — 8 heti egészségügyi
szabadságot kapott. - Demeter Gyula t eü hadnagy
az első hadseregtől jött vissza egyetemi tanulmányai
nak folytatása céljából.

Tisztek utbaindulása a klképzöcsoporthoz.
A kiképzöcsoporthoz február hónap második felében
löbb tiszt, tisztjelölt és törzsaltiszt ment ki a pótzásziőaljtöl, kiknek névsora a következő. Köteles István,
Stróbl Szilárd, Weisner István, Fiikor Pál, Hcrchl Pál,
Reich Sándor, Simon József Nagy Árpád, Kmetónyi
János Marka János, Lune Sebestyén, Omlóra Árpád,
Wimlholcz József, Szmuia Gusztáv, Klauzmann Albert
és Lissauer József t hadnagyok. Vérzőr Zoltán, Mesko
Tibor, Steiner Eülöp zászlósok, janszki István, Wolk
József tiszthelyettesek, Mravik János törzsőrmester és
Oöőz Ferenc ősmester.
U tb a in d u lt* A maláriás menetszáz^ltk úthaimlúltak a harctérié. Ezredbeli tisztásaink Ijfeül csak
l/orsetzky László t. hadnagy.- §lfcad|p(4pClgj|k ment
ki Sok szerencsét kivánunk.
. ; ’v,.
Az alsóraabadli laulatséa iÖ loíjíse^'sikerült
kabaré előadással egybekötött táucniulatáftgpi rende
zett az alsószabadii ifjúság február hó H>én özvevegy és árva alapunk javára. Az előadáft Szereplői
bevitték minden tudásukat, lelkesedésüket a játékba
és mi csak dicsérettel adózunk a nemes buzgalomért.
A lelkes műkedvelők névsora a következő: Skultéty
Gyula, Biasko Gyula, Bella Cyril, Blasko Paula, Siinonyi Ilonka, Kertész Armand, Kertész Imre, Bruchanik Ferenc, Lakomcsik József és Mikulás Rudolf,
Hálásan kell megemlékeznünk Skultéty János százados
ról, a lábadozó osztag parancsnokáról, kinek táradba-
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tatlan ügybuzgalma nagyban hozzájárult a sikerhez.
A mulatság ^tiszta jövedelme 466 kor. Feltílfizetésck
a nemes célra: Schwartz Miksa szakaszvezető 100
korona, Krausz Lajos szakaszvezető és Buday Aladár
20—20 korona, Kinczner György 16 K, Denlioviecky
József II K, Beckcr úrhölgyek 12 kor, Skultéty Kál
mán, Skultéty József, Pengár István, Szenes Samu és
Dr. Steller Ferenc 10—10 korona
A szászfalusi ifjúság január 20 án rendezett
nagyon sikerült estét, amelynek tiszta jövedelme 162
korona volt. Színre került Dolccsek Ede: Hűtlen sze
rető c. népszínműve, melyet a közönség nagy ; tét
széssel fogadott. Az előadás után tánc volt. Mi csak
elismeréssel adózhatunk a szászfalusi ifjúságnak azért
a szeretetért, amivel felkarolta özvegyeink és árváink
ügyét és igazán üdvös volna, ha a 3 vármegye min
den községe követné a példát.
Adományok az özvegy és árv a a l a p r a :
16. pótzászlóalj (Merczák bűnjel)
. . í< 138.72
Dr. Popper Húgó f ő o r v o s .........................*
10 —
Császár Géza százados . . . .
„
10.—
Cigányzenekar adom ánya................
„30.
I. gp. század tisztikarának gyűjtése
„ 125 —
Adomány tárgyak eladásából . . .
„
69.—
Háger Gottfried főhadnagy .
„
25.—
Dr A. fogadási vesztesége
. „
10 —
Cigányzenekar adománya .
. . ,,
50 —
Magy. keresk Hitelbank .
. ,,
5—
Kamat jövedelem .
.................................. .... 577.25
Wünsch és Tsa adománya
, , 3 7 60
Törzs század g y ű jté s e ................................. ...
15.38
Balassagyarmati izr. leányegyesület szilvesz
ter esti hangversenye . . .
,, 200 —
Besztercebányai gyümölcslcpárlás . . . . „
60 —
Zólyombrézói sportegylet koszorú megváltás ,, 100 —
Scholtz László hadnagy hagyatéka . .
, 100.—
Érdi Krausz Simon adománya
. K 10,000Jolsvai kabaré jövedelm e............................. K 534.80
Papírgyár, NagySzabos . . . .
„ 3 0
Ritter Jenő főhadnagy gyűjtése . . . .
,,
1530
Cs. és kir. katonai vezetőség Nagyszabos „
30.—
Hermann Ádi főhadnagy ailgmánya
.. . „
20 —
N. N zászlós ad o m á n y a ..................................
10 Discantiny szilveszter esti családi tombola „
15 —
XXXVI 3 menetszázad gyűjtése .
.. . „
30.—
XXXVI/Z.
„
*
.
. „
3 0 .Murányi Károly Selmecbánya .
.............
10 —
3 pótszázad gyűjtése . . .
. . „ 127.—
Masztig Emil százados . . .
. ,, 100 —
Gömör megye adom ánya............................. ,,
50.—
Olmányfalvai műkedvelői etőadás
,, 120.—
Zsuzsanna M á r i a ..........................................„
10 —
Rimaszombati szilveszter estély ...................... 1252 —
Dr. Ausch P á l ...............................
..
.
Skultéty sz á z a d o s .............................
.
10.—
Vámosi róm. kát. iskola szinielőadás
„ 6 0 —
Burda Károly . .............................................. „
2—
Egy búcsúzó „cibij“ .........................
. „
20.—
Vívó tanfolyam . . .
.............................„
100.—
összesen K 1415905
(Folytatjuk a következő számban)
E gy tus**. üveg m esél. Egy album fekszik
előttünk, sárga színű boríték fedi. Ha kinyitjuk, valami
más világban képzeljük magunkat; bűvös szavú ké
pek , lopakodnak szivünkbe, s nem engedik, hogy

letegyük a képgyűjteményt kezünkből Uj világ új
fuvallatát látjuk végig reszketni a vonalakon ; virágos
csodák, asszonyok forró, megszenteli teste viharzik
végig a papiron Istenein, mily boldog lehet Tichy
Gyula a művész, ki a végtelen finom kis rajzokat rálehelhet.e a papírra és istenem mily megfürdés a
szépben nézni e rajzokat. Tichy Gyula „Egy tusos
üveg meséi“ c albuma kapható kiadóhivatalunkban,
Beszterczebányán Ára 30 korona; finom merített pa
piron, a festő sajátkezű aláírásával 50 korona.
A 16. honv. ezred tö rtén ete a román harcté
ren c. cikksorozatunkat helyszűke miatt — következő
számunkban folytatjuk

Névtelen, vagy Jeligét levelekre nem válaszolunk.

Sz. Manci Bes/.terczebánva. „A kis honvéd" nem jöhet,
mert méí* gyenge. Nem kel! mindent úgy leírni, ahogy elbe
szélte valaki. Talán majd a második színesebb lesz, inért sze
retnénk hinni, hogy egy ilyen kis üzenet nem veszi el a kedvét
a továbbiaktól. — Túrcsíny I István hdgy, Kolozsvár. Levél
ment. — önkéntes. A versekhez, gratulálunk, de némileg kötve
vagyunk a közölhetők inegválogatásában s igy inkább kérünk
más érzésből fakadókat. Ahol c kettő termett, ott több is fog
teremni s mi azokra várunk! Üdv, előre is köszönet — M. Imre
Kálnó. A vers. amint maga is megjegyezte, nem üti meg a mér
téket, de a naplótöredéket elvárjuk. — N Sándor fg VI o. t.
Szilic/e. Nem közölhető. Először sokat, nagyon sokat olvasni,
csak azután írni Kéziratot csak a postaköltség előzetes meg
térítése ellenében küldünk vissz.a — Válasz. Kérje a szolgá
lati út betartásával. — Kétkedők. Önnek van igaza, az az üt
közet tényleg I9lő. május 28-án 4örtént. — K atona. A szen
vedő emberiséget mindig .lágy gazdasági, faji ellentét *k sodorják háborúba.
Veszedelem. Mi ránk nézve apszolute nem
az, el is várjuk, hogy még sok ilyen veszedelmes kézirat ke
rüljön.
Dr. H. F. Lp. 240. Cimc: l)ag. 41. Tábori posta 547.
— Dollár. Jönni fog.

Szerkesztőség és kiadóhivatal Tábori posta 12>.
Fiók szerkesztőség és kiadóhivatal Beszterczebánya,
ahová a lapnak szánt közlemények
és előfizetési dijak küldendők, c o
Kiadó: a m. kir. beszterczebányai 1Ö. honvéd gyalogezred
Uhtéifelmi osztálya.

Felelős szerkesztő: KUN BERCI.
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u cs. és kir. I'ensétii! József rolicazee.
IMvi.fi szállifója

A G G Y A L
d r o g é r i a .
Fekete Mihály, Maros-Vásárhely.
A Transsylv;ini;ív;il szemben. Telefonszám .T80.
rf/^í^ 7ll^x\T7 Szakmába vágó cikkekben óriási
választék.
Pezsgők, l envképészeti gépek és cikkek.
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Készít:

Lószerszámokat, ryereg ftlszereiéSeket és a hadsereg részére szűkséges mindennemű börcikkeket --------
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Ne vrjn'viink uj m Iliit, h a n e m fe ssü n k
régi és kifakult ruhákat, harisnyákat,
bloust, selymet, pamutot, vásznat

József
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Z Beszterczebányai

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

\

első m agyar
gyümölcslepárlás
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Likörkülönlcgességek és Rumgyár

Maros-Vásárhely.

B

gőzerőre ,

Telefon 27. — — --------------- Telefon 27.
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BorovicskaSeprű
és Barack -------------------------------------— ----tözde, Cognaclepárlás, Gyümölcs-
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szörpök
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T I S Z T E K ! !
Frontra menet és frontról jövet mulassunk az
A D R IA

K A B A R É B A N

MAROS-VASÁRHELYT.

SzílvőriumTörköly

és

Gyümölcsborsajtoló

■ kedveltségnek örvendő gyártmányait .
B
B

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

