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Juhász ezredes.
Régen vártuk a napot, amely mindnyájunk benső 

vágyát valósította meg. Ezredessé nevezte ki a király 
szeretett ezredparancsnokunkat.

Immáron két nehéz esztendő súlyos küzdelme, 
sok véres tusa napja látta őt az tzred élén minden 
alárendeltjével a kőtelességtudásban, szeretetheti, ren
dületlen harcban elválaszthatatlanul egybetorrni! Strypa 
front, Horozanka, Görgény völgy, Uzvölgy, Csobános 
völgy, Ungureana, mindmegannyi hely, amely látta az 
ezredest az ö bölcs vezetése alatt diadalra előretörni.

Ha harcolni kellett, példáját senki sem múlta fe
lül. Ha pedig a pihenés ritka napjai jutottak az ezred
nek néha-néha osztályrészül, fáradhatatlan igyekezete, 
alantosai és legénysége iránt érzett szeretete és gon
doskodása töltötték meg soha meg nem becsülhető 
értékű munkássággal úgyszólván minden percét

Mi szeretjük öt és becsüljük, mert mindenkor 
köztünk él, velünk érez *es megtanított bennünket a
haza javára sikerrel működni.

*
* *

Az örömhozó Rendeleti Közlöny 1918. március 
5-én érkezett az ezredhez. Az előléptetés ünnepére 
rendezett ebéden részt vett a 74. dandár (mert jelen
leg a közelünkben volt) parancsnokság tisztikara is 
Pogány Antal tábornokkal az élén

A hagyományos királyhüség megnyilatkozása volt 
ünnepségünk első aktusa. Pogány tábornok O Felsé
gét, dicső királyunkat köszöntötte fel, majd Juhász 
ezredeshez és Géczy alezredeshez fordulva, — mint a 
jelenlevők rangban legidősebb tisztje, meleg érzéstől 
áthatott szavakkal fejezte ki szerencsekivánatait előlép
tetése alkalmából.

Juhász ezredes köszönő szavai után üéczy alez

redes mint a 16. honv. gy. ezred diszszónoka emel
kedett szólásra:

„Nem születtem szónoknak, mert katona, a 
tettek emberé' \ agyok. Tehát ne is várjanak tőlem 
ékes szavakat, mert ha a szív igaz virágairól, a leg- 
bensöbb szerctetröl, becsillésröl és ragaszkodásról 
van szó. az emberi hang nem képes annak méltó 
keretet adni Mi láttuk, éreztük niéltóságos Ezredes 
ur jóindulatát, szerefetét, amely ha segíteni kellett, 
mindig ott volt, ha példaadásról volt szó, mindig 
mellettünk állott Mi ezért hálánkat sohse tudjuk le
róni s amidőn előléptetése alkalmából igaz szívből 
fakadó jókívánságainkat kifejezzük, csak arra kér
jük, tartson meg bennünket továbbra is jóindulatá
ban, legyen ezentúl is a mi gyámolitónk és szere
tetünk, valamint szeretetteljes megemlékezésünk je
léül fogadja el a tisztikar csekély ajándékát. Isten 
sokáig éltesse!“

E szavakkal átnyújtotta az ezred tisztikara áltat 
vett ajándéktárgyat, egy arany cigaretta tárcát.

Az ezredparancsnok, a szép, teljes egészében 
azonban sajnos, rendelkezésre nem álló beszédtől mé
lyen meghatott szavakkal mondott köszönetét.

„Amint eddig éltem legszebb és legfőbb fel
adatának tartottam, hogy ezen dicső ezred élén szen
telhettem erőmet a haza javára, úgy ezentúl is arra 
fogok törekedni, hogy a kitűnő tisztikar és kiváló 
értékű legénység működését szerény munkámmal 
egybefogva töltessek előre a szent cél: az ellenség 
legyőzése,’a diadal felé. Köszönöm ragaszkodásuk 
gyönyörű megnyilvánulását s azt kívánom, hogy 
tartsa meg az Isten mindnyájukat erőben, egész
ségben 14

Ezután dr Mánássy főhadnagy fejezte ki a sze
retett bajtárs iránti jókívánságokat alábbi beszéddel:

Méltőságos Ezredes ur! Szeretett bajtársunk!
Ne vegye ezredes ur szerénytelenségnek, hogy 

bár az előbb elhangzott szép szavak az én együtt
érzésemet és gondolataimat is tolmácsolták, egy

Tábori posta 425. II. évfolyam f>. szám. 1918. március 15.
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benső szükségnek engedve jő kívánságaimat külön 
fejezem ki. Ennek okát a használt: megszólítás is 
mutatja egyrészt, másrészt pedig szavaimmal az ez
rednél szolgálatot teljesítő tartalékos bajtársaim óha
jainak akarok ez alkalomból kifejezést adni.

Nem merő kategorizálás, sem válasz felemelési 
célzat adja ajkaimra a tartalék s szót A háború 4 
éves fergetege, ezredes ur szeretetreméltó bánás
módja ezt a különbséget — ha volt is valaha 
már réges-régen megszüntette Most mindnyájan ma
gyar katonák vagyunk, akik amint eddig csaták fü
zében, támadások lendületében, a minden áron 
győzniakarás törhetetlen igyekezetében és a kivívott 
diadalban egybeforrottunk, úgy ezután is nemes ve
télkedéssel fogaik megadni a bizonyságot forró ha
zaszeretetünkről és kötelességérzetünkröl Es ezt 
tennünk annyival is inkább lehet, mert ezredes ur 
mindenkori együttérzése, irányunkban tanúsított jó
indulata, példaadó vezetése és atyai gondoskodása 
a mi rendíthetetlen igyekezetünkre a lángoló lelke
sedést edzette rá a bölcs vezetés, a siker izzó acél
jával.

Szándékosan használtam a kettős megszólítást. 
Igen, ezredes ur a mi szeretett bajtársunk ! Mert ha 
valakit baj ér, ha balsorssal sújt a végzet keze, ha 
egy magasabb rendű cél által joggal háttérbe szorí
tott magánérdek hatékony előmozdításáról van szó, 
nemcsak a méltóságos Ezredes ur, nem csupán a 
hatalmas ezredparancsnok ur áll mellettünk, hanem 
elsősorban a szeretett bajtárs, aki tapasztaltságával. 
jó akaratával, bölcs tanácsaival és útmutatásaival 
mintegy előre kitapossa előttünk a célunkhoz vezető 
utat. Kell ennél niagasztosabb példája az önfeláldozó 
önzetlenségnek?

Kiss Péter békéje.
Már több hete, hogy teljes csend volt a vona

lakban. Eleinte nagy újság ingerével hatott, hogy nem 
lőttek. Az első napokon Kiss Péter el sem merte hinni, 
hogy ezután igy lesz Az oroszok mindennap kijöttek 
az állásaikból és kendőt lobogtatva közeledtek az ö 
árkaikhoz. Teát, dohányt hoztak, amiért cukrot, ke
nyeret kértek cseréin* Mámoros örömmel borultak 
egymás nyakába, barátkoztak, ittak együtt. Kiss Pétert 
is valami nagy boldogság előszele csapta meg, hogy 
egy hosszú muszkával üsszeölelkczve egymás előtt 
ismeretlen nyelven magyarázták mi lesz? Hogy 
lesz ?

Mindenki arról beszélt, hogy nemsokára béke 
lesz és ők hazamehetnek, szántani, vetni és felejteni

Múltak a napok egymás után, de mintha lassab
ban teltek volna, mint azelőtt Még eleinte örültek a 
csendnek. Örültek, hogy nem kellett fejlehúzva cam
mogni a futóárkokban. Szinte gyerekes passzióval 
másztak ki az árokból és járkáltak a nyílt terepen 
Boldogan egyenesítették ki a derekukat, mely a hosszú 
hónapok alatt a bujkálás görnyedésében teljesen meg
görbült Puska nélkül mentek ki az elöterepre, mintha 
kerestek volna valamit. Szaglásztak, motoszkáltak, ke
resgéltek a földön. Nem találtak semmit, de mégis

O h ! mert akkor, amidőn férfiú áll férfiúval szem
közt s az egyiknek kezében az érdem által adott, a 
viszonyok által fokozott erejű hatalom van letéve, 
amely öt az emberi gyarlóságból megérthetően, 
esetleg szertelenségekre ösztönözheti, nehéz dolog a 
hatalommal élni, helyesen élni, avval vissza nem 
élni. De még nehezebb feladat ezt a hatalmat ön 
zellcnül, a saját egyéniség esetleg részrehajló, köve
telményeit teljesen félretolva, mások érdekében e jó 
indulattal, az alárendeltek iránti szeretettől vezérelve 
felhasználni Ez magasabb rendíiséget kíván, mert a 
hatalom olyan, mint az égő fáklya. Avatatlan ember 
kezében a fékevesztett indulatokat lobbantja pusz
tító lángra, mig lelkiismeretes, nemeslelkü ember 
kezében bevilágít az emberi lélek legelrejtettebb zu
gába, megvilágítja az ott szunnyadó jó érzéseket és 
a hála örök lángját gyújtja fel.

Nyugodt lélekkel, öntudatosan és jogosan mond
hatom. hogy mi ezredes urna! mindig csak az utób
bival találkoztunk Pártatlan elbírálás, mely nem tűr 
különbséget a személyek közt csupán az érdem 
al ’.pján, állandó gondoskodás, szigorú de igazságos 
bánásmód mindenkivel szemben, az egyéni érdek 
teljes alárendelése a köznek, ha a sajátjáról van szó, 
önzcllen támogatása minden erre szorulónak, a jó
nak, előnyösnek szétosztása, a balsorsnak egyedül 
való viselésére irányuló állandó törekvés, feltétlen 
felelősségérzet és ab-zolut igazságszeretet mindmeg- 
aiinyi ritka férfi erény, melyet ezredes urhan tapasz
taltunk

Nem az ezredtörzs egyik tisztjének esetleg haj
lékonyabb modora mondatja velem e szavakat, ha
nem igazságérzetem és meg nem ingatható meggyő-

mcgclégedettén mentek vissza, mikor az ebéd, vagy 
vacsora ideje következett Mély lélegzettel szívták ma
gukba a levegőt.

Úgy érezte Kiss Péter is, hogy soha sem látott 
nagy időket élt meg. Valami büszkeség-féle dagasz
totta a mellét Arra gondolt, mi les?, amikor virágos 
vonatokon hazamennek? Kiabálás, virág, ölelések^ 
csókok, miket ismeretlen emberek, lányok fognak adni. 
Végignézte síros rongyos ruháját és elképzelte, milyen 
rajongással fogják ezt a gyűrött köpenyt nézni az 
az otthoniak Levette sapkáját, mely több helyen ki 
volt égetve és a monogramnjos gomb mellett rózsákat, 
virágokat látott. Tiszta ápolt kezű civilek, fogják meg
szorítani piszkos, kérges kezeit. Talán még a főnöke 
is, a gőgös, büszke nagyúr, aki mikor ezelőtt hosszú 
esztendőkkel az első virágos századokkal elindult ki- 
gyúlt piros arccal, csillogó szemekkel vállveregetve 
búcsúzott tőle s egy papirgyürüs szivart dugott erő
szakkal a szájába s maga gyújtott gyufát, hogy a sze
gény dijnok Kiss Péternek ne legyen más gondja, 
csak a szivar jól szeleljen. 'Falán nem, biztosan — 
még ő is kezet nyújt neki és megkérdezi, nem akaróé 
nehány heti szabadságot, kipihenni magát? Gyönyö
rűen elképzelte ezt magában.

Első hét után türelmetlen lett és kezdett önma
gában elégedetlen lenni: Miért nem engedik már haza
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ződésem, amely még ha akar, akkor sem zárkózhatik 
el a nap-nap után megnyilvánuló tények elől

Az a kitüntetés, melynek ünnepét most üljük, 
véleményem szerint ritkán ért méltóbb főt. Nem va
gyok hivatva érdemeket elbírálni. Én a köztünk élő, 
ve!ünk érző szeretett bajtárshoz intézem elsősorban 
jókívánságomat.

Ezredes urat minden tettében a rendíthetetlen 
kötelességérzet vezette a múltban. A jövőben, azt 
hiszem legfőbb vágya az, hogy úgy mint eddig, 
ezredét, azt az ezredet, mely oly sok nehéz nap 
véres küzdelmében szerzett bölcs vezetése alatt 
babért, a haza javára a dicsőség utján továbbra is 
megtartsa.

Vájjon adhatnak-e méltóbb keretet ünnepeknek, 
mintha megígérjük, hogy ezredes ur ezen vágyát 
erőnk teljességével óhajtjuk szolgálni, megvalósítom : 
Vezessen, vezéreljen bennünket a szent cél érdeké
ben előre! Ha kell, a halálba is elmegyünk

Ezredes ur magával ragadó példája, erélyes ve
zetése az éjszakában világitó tüzoszlopként fogja a 
követendő utat megmutat ti nekünk

Tudom, hogy a szavak cifra köntösébe öltözte
tett fogadkozás nem elég! Addig is azonban, amig 
Ígéretünket a való aranyára beválthatjuk, arra kér
jük ezredes urat, adjon továbbra is irányítást tette 
inkhez. Meg vagyok győződve, hogy Ígéretünk tett- 
reváltása lesz az a legszebb jutalom, melyet ezredes 
urnák bajtársaim nevében felajánlhatok és felajánlok.

Az emberi lét és idő fékezlietedenül rohan tova 
Ma még piros élet, lángoló lelkesedés vérfolyama, 
holnap talán már a dicső vég, a fehér álom

Ám legyen ! Mi nem rettenünk tőle, mert ennek 
a fehér álomnak szeplőtelenül csillogó fátylát foga-

őket? Mi célja van, hogy még mindig itt tartogatják ? 
A harmadik héten újból kezdte végig gondolni a haza
menetelt. De mintha kevesebb virágot ölelést es lá
nyoktól csókot egyet sem látott volna fáradt agya? 
Hogy is lesz azután? Azt mondják a társai, hogy 
nagy a drágaság, ruhát nem lehet szerezni. Hogy el
terelje gondolatait ezekről a dolgukról, '.o//af< g- tt a 
puskáját tisztogatni, szétszedte teljesen és olyan lelki- 
ismeretesen tisztogatta, lorülgette és /.siro/ta meg. 
mintha az éjjel óriási tömegiámadást várt volna Össze 
rakta megint és igy érkezett el a vacsora ideje

Másnap már kevesebb ideje volt tépelodm, mert 
iskolát tartott a parancsnoka. Ott kellett kucorogni a 
földön; szinte fájt már a dereka. Otthoni helyzetről 
beszélgetet a tiszt Nem bírt oda figyelni Tőle ugyan 
hiába kérdeztek volna akármit. Azt hallotta gyakran 
emlegetni: ha haza megyünk; majd otthon; béke . 
Csak ezek a szavak kavarogtak, nyüzsögtek agyában 
össze-vissza. Aznap nem Ízlett az étel neki. Este le
feküdt, de hónapok óta most először érezte, hog ’ mi
lyen kemény a deszka, ha nincs rajta semmi takaró 
Álmatlanul feküdt. Szeme a sötétbe meredt, lesett, ku
tatott valamit Tüzes pontok mászkáltak, lassabban, 
gyorsabban előtte. Szavak jutottak az eszébe a mai 
iskolából; otthon, hazamenni ..  . béke . . különösen 
ez az egy szó ragadt meg legtovább a fejében. Mon

dalmunk becsületes megvalósításából, tettekből fog
juk szőni!

Egészség, tetterő, bizalom és szeretet, siker és 
dicsőség vezéreljék ezredes urat továbbra is a haza 
javára irányuló fáradságos működésében. Engedje 
meg, hogy e nehéz munkában mi is szerény osz
tályosai lehessünk és maradjon meg ezentúl is ami 
forrón szeretett igaz bajtársunknak.

Isten vezesse diadalra és sokáig éltesse!“
A mindnyájunk bensejéböl fakadó beszéd elhang

zása után emelkedett hangulatban folyt tovább áz ebéd. 
Egymásután hozták b*e Breit altábornagy hadosztály
parancsnok, Daubner tábornok 78. dandárparancsnok, 
Jankovich ezredes a 9 ezred parancsnoka. Sáfrán ez
redes a 10. h. gy ezr. parancsnoka, Ehrlich ezredes 
tüzérdandár parancsnok, Horváth alezredes a l l  h. 
gy e parancsnoka, Márkus alezredes ho. vezérkari 
főnök, Nyékhegyi alezredes stb. üdvözlő sürgönyét, 
majd Máriássy főlidgy egy — zajos derültséget okozó 
- vcrsecskével „köszöntötte" fel ismét az uj ezredest.

A vig lakoma este 7-ig tartott s a vele ünnepelt 
esemény kitörülhetetlen, kedves emléket hagyott mind
nyájunk lelkében, mert akit ünnepeltünk csaták viha
rában, nehéz napúk ven. jtékes küzdelmében érdemelte 
ki azt a kitüntetést, melynek ünnepét megültük!’

dogatta magúban. Elképzelte leírva, ujságcimnek, pla
kátnak, levélben, ezerféle változatban.

Eurcsa — gondolta miért éppen ez a szó 
jelenti azt, hogy nem kell ölni; nem kell zivataros 
éjszakákon kint állni a drótnál; pocsolyában feküdni; 
napokig liirét sem látni a meleg ételnek; várni az 
é szakát és rettegni mégis a sötétségtől ? Négy betű 
és mégis mennyi muident jeient De miért nem talál
tak ki már valami más szót? Olyant, amilyent még 
senki sem hallt tt? Teljesen uj betűkből leírva El 
kellene tiltani, hogy ezt a szót annyian leírják; hogy 
minden! ezzel a szóval tegyenek kelendővé. Nem volna 
szabad még a szájon kiejteni sem s ha rágondol va 
laki, borúi jón térdre és igy csak magában súgva ejtse 
ki ezt a szót.

Valamivel az égre kellene Írni még nappal is 
világitó betűkkel Addig-addig mondogatta és festette 
szemei elé azt a szót, mig végre azt sem tudta, hogy 
mit jelent Négy közömbös betű volt csupán, amiket 
valakinek a szeszélye helyezett valamikor egymás mellé 
és azóta mindenki igy használja. Teljesen kimerülve 
aludt el. Álmában ez a négy betű lóra ült, kergette 
egymást Messzire vágtattak és mikor visszajöttek egyik 
hiányzott közülük. A három kereste mindenfelé, de 
nem találták sehol. Ö meg látta, hogy messze az er
dőn túl otl legelteti a lovát és nem akar a többiek
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A 16. honv. gy. ezred története 
a román harctéren.
Irta: Dr. Máridssy Lajos főhadnagy.

II rósz, 4. folytatás.)

A szép lendülettel megindított támadás azonhan 
csak az 1330 magaslatra vetette vissza az ellenséget A 
további harcoknak a korán beállt sötétség véget ve
tett. Éjjelezés a harcállásban, ezredparancsnokság az 
1265 magaslaton (800 lépésre a vonaltól) nyugat 
felé, ettől 1000 lépésre 1188 magaslatnál a dandárpa
rancsnokság.

Az éj lassú csatározásokkal telt el s kora haj
nalban beérkezik a várva várt élelem, lőszer és ágyús 
osztag is az Uz völgyből, utóbbi rögtön állásba megy.

A nap az ellenséges erők megállapítására irá
nyuló felderítéssel telt el A 16-iki támadás céljából 
a 9-ik század* észak felé ( 817 magaslatról 820 ma
gaslatra) tolatott el azon feladattal, hogy a másnap 
tüzérségi tűzzel is előkészítendő támadást 1136 ma
gaslatón át oldalról előmozditsa. Élelmezési nehézsé
gek. járhatatlan sziklás terep csak a 817-ig való ju 
fást tették lehetővé, ahol aztán az időközben a Cso- 
bános völgyben 578 magaslatigjutotj II zászlóaljbeli 
7-ik század részeivel az összeköttetést helyre állítja

Ugyanekkor már a II. zászlóalj helyzete és kia
lakult. Kisebb nagyobb csatározások közepette a 8-ik 
század 1 hegyi ágyúval, 2 géppuskával Sulta faluba a 
Sulta völgyben, a 6-ik fél-század Griosa falunál a

közé állni, Kiss Péter teljesen kétségbeesett — mi 
lesz a hazamén: fellel, ha az egyik betű hiányzik a 
hékéböi. Kiáltani akart, hogy ott keressék, de nem 
jött hang ki a torkán Kínlódva rúgott egyet, erre 
aztán felébredt

Egész nap nem találta a helyét Kószált össze
vissza Türelmetlen volt. Az oroszok már elhagyták 
az állásaikat, nem volt ott egy lélek sem. Vigan bú 
csúztak és büszkén emkg-tték, hogy parancs nélkül 
hagyják ott az árkokat és mennek haza A következő 
időben nagyon egyedülállónak tudta magát. Olyan 
érzése volt, mintha valami nagy bizonytalanság várna 
rá Valami előre nem látható veszély leselkedne, kín
lódás, szenvedés, amiről mostan meg nem tud, de 
meg kell jönni, érzi előre. Várta a hazamenetelt és félt 
is tőle. Mintha nem azt a világot találná amit otíha
gyott. Olvasott újságcikkeket, hogy segélyezni, kell a 
harctérről hazatérő katonákat. Hát szükség lesz még 
erre is? Talán alamizsnát fog kapni? Amit meg kell 
aztán köszönni a jószivü társadalomnak? Valami nagy 
kimondhatatlan elkeseredés veti erőt rajta. Próbálta 
más hangulatba ringatni magát és elmondta néhány
szor: béke De ekkor mindig megjelent előtte az álma, 
hogy egy betű hiányzik belőle és ilyenkor nagyon 
fájt valami a mellében. Talán a hosszú hónapok 
krisztusi kínjait sajnálta. És mikor hetek múlva elin
dultak visszafelé, leborúlt és megcsókolta a szennyes 
árok falát s arcát nyugalmat kémen fektette egy ki 
szakadt homokzsákra K. /

Trotus völgyben, a 7-ik század az 578 magaslatnál, 
1 század a Csobános torkolata közelében levő 1034 
magaslaton (5. szd) 3 géppuskával, mely részeit a 
Trotusz völgybe is előretolta 2 szakaszát, az 1034 
magaslattól nyugatra levő 1081 magaslaton 1 géppus
kával foglalt állást. Ellenségből a Csobános torkola
tánál 2 század beásva. Az 1034 magaslaton levő szá
zad több román támadást ver vissza hegyi tüzérség 
1081 magaslattól nyugatra Piciorullat 1235 magaslaton. 
Október 17-én megindul az I. zászlóalj erőszakos fel
derítése és támadása. Természetesen tüzérségi előké
szítésről a modern értelemben szó sem lehetet.

6 ágyú és 4 tarack nem lehetett elég betonozott 
állások összerombolására, azok megszálló erejének 
megpuhitására így a terv, melynek értelmében az I. 
zászlóalj 3. százada az 1330 magaslatot elfoglalja a
7- ik század Csobánosból, a 9. század 817 magaslat
ról az 1136 magaslaton át 1252 magaslatot veszi bir
tokba, csak terv maradt

Nehezebb napja volt a II. zászlóaljnak. Ennek 
1034 magaslaton levő századát számos tulerős táma
dás éri, azonban sikeresen visszaveri valamennyit. A
8- ik század 727 magaslat V. F. Arsitei a Mt Carunta 
1523 magaslatot dél felé maga mellett elhagyva 811 
magaslaton át a 613 magaslaton levő 6-ik századbeli 
részekkel, melyeket a tulerős román támadás ide 
visszahúzódásra kényszeritett, az összeköttetést hely
reállította

A zászlóalj elleni további támadások és a nehéz 
helyzet dacára a zászlóalj kitartásának lehetőségét a 
tőle északra a 61 hadosztálynál lefolyt sikeres harcok 
biztosították.

Fenti hadosztály ekkor ejtett foglyul egy román 
dandárparancsnokot (Bóján ezredest) is. Az igy elő
állott. helyzet következtében a 61 hadosztállyal ösz- 
müködésben a II. zászlóalj a Csobános torkolatát 19-én 
elérte A II zászlóaljjal szemben a 14, 17. oláh ezred 
erői állanak Foglyok bemondása szerint Targul Ock- 
nán 3 gyalogdandár szállott le a vasutról. Okt. 18-án 
már zordra válik az időjárás. Leesik az első hó és a 
legénység vékony, a sziklákon összetépett ruházatában 
nagyon szenved a hidegtől.

A kiutalt ruhamennyiséget a gyorsiramu előnyo
mulás miatt a járómüvek képtelenek voltak előre 
hozni s igy a ruházat okt. 12-én Csikszentniártonban 
nem volt kicserélhető.

Ezen és a következő napokon is csak lényeg
telen csatározások folytak le, amelyek annak positiv 
megállapítását eredményezték, hogy az ellenség vo
nalait rendkívül erősen tartja megszállva. A helyzet
ben nem idéz elő változást az sem, hogy most már 
a II. zászlóalj is parancsot kap az 1330 magaslat 
elleni támadásban való közreműködésre a Csobános 
völgyből 1136- 1252 magaslaton át.

Az e célra szükséges csoportosítás végrehajtását
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az északon harcoló 61. hadosztály hirtelen kritikussá 
vált helyzete meggátolja s a zászlóalj kénytelen a 
17-iki állásait ismét felvenni

Ekközben a hadosztály zöme az Uz völgyben 
nyomul nehéz harcok árán előre a a 1 0 , 9. ezred 
elfoglalja okt. 2 0 -án véres harc után Poiana Uzuliu 
falut.

Gondolat-forgácsok.
I.

Milyen különös, hogy is volt tulajdonképen ?
..................Oroszország március harmadikén alá

írta a központi hatalmak békefehételeit...............
És . . . .? Tovább . . .? Furcsa . . . .!
Néni igy gondoltam, nem igy képzeltem magam 

elé azt a hatást, melyet e hir váltott ki az embe
rekből !

Valami kimondhatatlan érzés tobzódást, a boldo
gító érzések mindent elborító hullámverését, a min
dent elbóditó tavaszi mámort, lüktető, vért-forraló ön
magunkról megfeledkezést vártam. Vártam, hogy az 
öröm-mámorban úszó város káprázatos lobogó díszt 
ölt, melybe megkapaszkodik a tavaszi szél s ragadja 
fel magával az érzések mámor-tengerébe •  Vártam, 
hogy megkondulnak az árván maradt harangok, hir
detve a béke igéjét; örömkönnyeket síró emberárada
tot vártam, mely tobzódva a boldogság kinzö fájdal
mában, robog végig a kora-tavasz sárga napfényében 
Vártam, hogy csillogón könnyes szemű ember-testvé
rek, boldogan-kikelt arccal egymás kezeit szorongat
ják s nem találnak szavakat a szivökből, a megsa
nyargatott, agyongyötört szivükből ajkukra buggyanó 
érzéshullámok kifejezésére . . . .

És . . . .? Semmi, de semmi . . . .!
Mindenütt csak robotba siető, gondráncolta hom

loka alól félve tekintő embert, embereket láttam ! Nem 
láttam egy boldog, egy az extázistól elrajzolt, maga- 
megfeleifkezett arcot, melyről lehullott volna a gond
ránc, melyet a remegőn várt, aggódva lesett, kaca- 
gón-lelkes boldogság nyugodt simává formált. Rette
netes volt látni a fáradtan-fásult, a jövőbe aggódón 
leső tekinteteket. Mintha a hosszú kálvária-járás alatt 
elsírt, szivekbe peregő, könny gyöngyökkel kimerült, 
volna minden érzés-világ s nem maradt egy könny- 
csep, hogy azt az öröm, a megnyugvás érzete csal
hatta volna ki a szemekből Mintha elhantoltak volna, 
végleg lemondtak volna életjogosultságodról, Te, 
„Öröm" szót viselő érzés-vihar

Pedig ott voltál, ott gunnyasztottál a szemek 
mögött, — mint bujkáló, sápadt fényű hold, vihar 
után, ott dobogtál együtt danát, a csendes lemondás
sal kopogó húsdarabbal; félve, szorongva bontogat
tad szárnyáig a simogattad a gond-ráncokat. Pedig 
ott voltál, hisz láttalak, — vagy tán sejtve éreztelek, 
mint emeled fedelét érc-koporsódnak, mint döngeted 
börtönöd falát, mint rázod — csendben-ujjongón — 
bilincseid!

Igen, csendben, félve-ujjongón, hitetlenül; hisz 
feletted a hant heggyé tornyosult s áttörnöd rajta 
igen nehéz!

Éreztem közelséged akkor s főkép, midőn a tö
meg hazatérő foglyokat várni ment. Te súgtad hal
kan e vakhirl. Te vitted tudatlan-kényszerítve oda, 
hol annyi könny esett már, hol annyi kedvest kisért 
ki a fájdalom s most odavitted újból, reménykedve, 
hogy ott kitörhess, ujonghass sirhass s kiöntesd a 
rejtőző, hitetlenül-gunnyasztó ürömkö ny-gyöngyöket!

S hiába volt a reménykedés, hiába volt a vára
kozás. a foglyok nem jöttek még s Te még mé
lyebbre szálltál, még mélyebbre temettettél

S jöttek vissza a hiába reménykedők, a hiába 
várakozók s aggódó pílantásaikat nyugatra vetették és 
sötéten az égre meredő felhő-kolosszusokra, mely 
alatt még nem viradt meg

De . . ! . H a  az égbolt egyszer ott világos 
lesz s ha meggyujtják ott is a Béke-fáklyát s felcsap
nak magasra lobogó lángjai . .! Akkor lesz jövőd 
Neked is ..öröm41!

Akkur meg lesz a ', amit látni vágytam, amire 
mindenki remegve les, mikőn kitörsz s ujjongva aratsz 
győzelmet a fájdalom felett . . .

Midőn az ember ismét ember lehet s kitörhet 
belőle a boldogság hullámverése, amidőn újból telve 
lesz a forrás s kibuggyan belőle a könnyzuhalag s 
meg fognak szólalni az árván maradt harangok s tob
zódva az öröm kínzó fájdalmában robog majd végig 
az ujjongva kacagó embertömeg .

il'Erbé Zoltán.

Emberek verse.
Esős. borongás, ős2i nap legyen,
Szürke köd üljön síkon és hegyen.
Vagy legyen enyhe, illattól terhes.
M\dőn az égen pacsirta repdes . 

tMind egy, csak jöjjön, jöjjön az a nap. 
Mélyen mégtérünk, szürke madarak,
J iik  messze jártunk, de nem uj honért, 
j ím  régit védve veszténk annyi vért. . .
Jfa  jövünk fáradt, véres katonák.
S k k c r  fújjátok meg a harsonát.
Férfi és leány fehér szint öltsön,
•Mosolyt az égtől vegyetek kölcsön.
Daloljon milljó ajk. zene zúgjon,
S2Öke szerelmünk mellünkön búgjon 
S  hogy elfeledjük jaj, a vérszagot,
Rózsák, csak nekünk illatozzatok!
Elég a könyből, a gyászból, elég,
Legyen örömtől zengő már a lég,
Felhőtlen égen ragyogjon a nap 
. . .  Csak jönne mér, csak jönne az a nap I

Turceényi látván hdgy.
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Rovatvezető: Dongó
A  „Sam u"

Kevés oly szimpatikus lényt láttam eddigi „ka
tonai pályafutásom alatt, mint Samut, néhai küldön
cünket. Néhai, mert, mint fegyvernélkiilit elvitték 
Egerbe már hónapokkal ezelőtt s most „onnan" védi 
a hazát. Ott is pótzaszlóalj küldönc t i.

Most egyszerre ismét felbukkant s miliőn ta- 
lákoztam vele, régi „barátságunk" idejéből megszo
kott bizalmasságával mindjárt felém nyújtotta a kezét 
s kedélyesen ,, lealaszolgajazott“ s melegen érdeklő
d ö tt: „ehogy van, chadaprö úr“ ?

Bevittük nagy gaudiummal a 4-esbe s kikérdez
tük. „Mit csinál itt Saniuka ?“ Szabadsága van, két 
hete ; elgyiittem megnézni rokonokt.*'

„Hát a puska alkatrészeit tudja-e még elmon
dani Samu“ kérdeztük, „hiszen maga mesésen kikép
zett katona." Nagy kérésre elsorolja, miközben olyan 
groteszkül pislog az öreg, hogy az ember a gyomra 
alatt elterülő s azzal határos részeit kénytelen a szét- 
foszlástól óvnj

„Kezdje csak Samuka" mondjuk s ő elkezdi :
— Első „A csii." Második ,,áz irányzik.“ Harma

dik „Zavárvany." Negyedik „Szhekrény az adagató." 
Ötödik „Az ágy." Hatodik „Fhuglalvány kharika." He
tedik „Szurony a hüvellyel." Nyolcadik" ? ?", itt 
megakadt a Samu, mert sehogysem verhető a fejébe, 
hogy a tisztitó szerelék a puska alkatrészei közé tar
tozna, igaz is, hiszen nem lóg rajta sem a kóc, sem 
a zsíros bődön. Ha ezt nem ismeri el, saját intenció
jából, — a had vezetőség utólagos jóváhagyása "remé
nyében — kiegészíti és pedig szerinte a kilencedik 
,,A bír", már t i. a hordszijj, no meg a tizedik csak 
a fényes u. is „ A halember." Samuka szerint any- 
nyit jelent, hogy „akit meglünek" !!

A munka ugyan némi eltolódást szenvedett, — 
mert a .,Samu" köré a 4-esben dolgozó hölgyek is 
átcsoportosultak. Néztem is, hogy miért pislog oly 
szaporán az öreg s miért helyezkedik, bizonyos elő
kelő non chalancéval, tőle különben még nem látott 
donjános pózba? . . . Hát persze, ez eszembe jutha
tott volna!

Meg is kérdezem „Hát Samuka, mit szól a hölgy 
munkaerőhöz ?"

„ Hiszen nemsokára már a maga kezéből is ki
ragadják a puskát!"

Samu grimaszt vág, neki már ez nem újság, 
jelenti ki, nálunk is már alkalmaztak női munkaerőt.

„Hát aztán vannak e ők is ilyen szépek, kér
dezem, talán nem is tudna választani közülök. ha arra 
kerülne a sor?"

Samuka komikus szempislogással körül néz & 
hölgyek láborán, végre speciális samus mosollyal báj
teli ajkán rámutat a hölgyek egyikére, „Eztet" ! ! !

S azóta a kis lánynak az álmát nem „Ámor", 
hanem SCHL. Samuka zavarja meg.
• De kellemetlenül . . .

Levél.
Kelt levelem 1918. év Februárius havában Romániái 
harctér.

Méhen tiszteit szerkesztő ur!
Mán ne tessen haragudnyi, hogy ezzel a mihaszna 

ákombákom írásommal csufolkodok, de vagyok ollan 
bátor, hogy a ^tiszteit szerkesztő ur eszijárásába bízzak, 
igaz ugyan hogy eszi vóna itt mán másnak is, de hát 
gondolom hogy hát a tiszteit szerkesztő ur mán en- 
gemucse ismer mert a dolug egy kicsit mán szégyellős 
is hát mán azér is inkább a tiszteit szerkesztő ur ta
nácsát kérem ki, hát most mán nem is szaporítom a 
szót tovább, osztég elmondom a panaszomat.

Hát méhen tisztett szerkesztő ur jól tessen meg- 
halgatnyi mert a dohig egy kicsit kényes is, de gon- 
dulom hogy az urak mindent kispékulálnak, hát gon- 
dulom ittendis majd csak megsegíti a tisztett szer
kesztő urat az jó Isten, de ezért hát ne tessen magát 
oszténg nagyon megizasztanyi inkáb tessen az újsá
gunkba ki tétetnyi, hogy hogy gondulkogyék más is mert 
mán sok észjárás mán majd csak kifundál valamit, hát 
a dulog úgy ál de ne tessen kinevetnyi, hogy én a 
2 0  ik század utósó honvégya vagyok, de oszténg mán 
ne úgy tessen értényi hogy valami nem tóm mi, ha
nem úgy tessen megél tény i hogy engem mán 1917-be 
vizitáltakde oszténg ne góndulja, hogy illen vagy ollan 
mert én mán a Keresztesi hegyen muszkát is néztem 
ám oszténg csak az a bajom hogy mán 1916 ba is 
vizitátak és akkó vótam tánd 152 méter, 1917-be mán 
150 méter vótam, most mán bisztossan megvagyok 
148 méter no az ebattája hun jár mán az eszem, 
akartam mondanyi centyi méter vagy deciméter mán 
el is felejtettem, de oszténg még se látok ki az árok- 
bó mert a tiszt urak mán 2  és fél kilo méljre kapar- 
tatták ki az árkot hát mán gondolhatya a tisztett szer
kesztő ur, hogy mán az millen rnéll lehet, hát oszténg 
még eccer ázatosan kérném a szerkesztő urat, hogy 
hát szógájjon nekem jó tanácsai hogy micsinájjak hogy 
ki lássak az árokbó ha figyelőbe kell mennyi, mert 
hát mán mégse ülhetek ki az árok pailyára hogy osz
téng még egy mafla golóbis a koponyámba szalagyon, 
mert mán még se szeretnék itten fijatalon a pokóba 
mennyi. Most mán tisztett szerkesztő ur tudatom ma
gával, hogy most érezje hogy puska szünet van mert 
mán máskülömben rég a pokóba vándorótam vóna, 
oszténg most mán beragasztom az levelem, kérem
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minél sürgősebb feleletyit, hogy mire mán a puska 
szünet vége lesz, mán tugyam hogy micsinájjak.

Most mán maradok ázatos szógája
Dollár Estvány honvégy.

Levél a szerkesztőhöz.
Olaszország, 1918. febr. 20.

Kedves Szerkesztő ú r !
Párhuzamosan a mosl szőnyegen forgó világhá

borúval, uj és méreteiben nem kevésbé hatalmas, ha
tásaiban nem kevésbé borzalmas háború tombol enen 
családi fészkemben.

Lnnék a fiókháborúnak a felidézése miatt pedig 
az oknyomozó történelem egyenesen a kiadóhivatalt 
fogja felelősségre vonni, mert a kiadóhivatal volt az, 
amely „A 16-os honvéd“ egyes példányait a feleségem 
kezeihez is eljutatta.

„A 1 6 -os honvéd44 hasábjain közölt tudósításaim
ból itt-ott — katonás őszinteséggel — kicsillámlik a 
B.bányai szépnem iránt táplált hódolatom és a felesé
gem ép ezt az őszintén kinyilvánított hódolatot tette 
kifogás tárgyává. Polémiában vagyok vele és Szerk. 
i'y is tudhatja saját tapasztalataiból, mily nehéz egy 
szerelmes asszonyt meggyőzni arról, hogy - minden 
emberben bennlakozván egy bizonyos aestetikai érzés 
— nemcsak a mi szép feleségünk a szép, hanem szé
pek a szép B.bányai lányok és asszonyok is ; hogyne 
volnának szépek ő k : a valóban szépek, amikor a há
ború negyedik évében — egy automatice bekövetke
zett aestetikai leziillés következtében — kezdünk meg
barátkozni a ’talián szépség-fogalmakkal is!

A hiba egyedül a háború hosszú tartamában ke
resendő. Dehogy is néznénk mi más asszonyokra, lá
nyokra, ha odahaza lehetnénk és békében élhetnénk 
le rövid emberi pályafutásunk bájos idiljét; hiszen oly 
szép, oly piros az élet és oly rövid, hogy vétek volt 
az emberi létnek eme rövid boldogságát eldiplomati- 
zálni és a szép piros életet piros vérbe fojtani. Ml 
most tudjuk, hogy milyen szép az élet, amikor ne
gyedfél esztendő óta nélkülözni vagyunk kénytelenek 
az életet, a kultúrát, a csókot, az ölelést; de értékelni 
is tudjuk majd az elkövetkezendő békében mindeze
ket, mert idyll lesz a mi életünk, akik a háborús szen
vedések, lezüllöttség és borzalmak után az oly soká 
nélkülözött családi tűzhelynél végre megpihenhetünk, 
ha majd a háború felkorbácsolt hullámai mindenütt 
lecsillapulnak, ha majd hazamehetünk . .

. . .  Ha majd . . .  ha majd.
N agbn kérem tehát kedves Szerk. uramat, hogy 

tudósításaimnak lányos és asszortyos kirohanásait a

feleségemnek küldött példányokban ne tördeltesse k i; 
éppen elég a világháború, minek még fiókháborúkat 
rendezni ? . . .

Hadi tudósításomat eo ipso az idővel kezdem el.
Az idő igazán gyönyörű; az örökké gyönyörű 

idő következménye: a szép Itália, az ő buja termé
szeti szépségeivel, illatos levegőjével, ennek aztán kö
vetkezménye a töméntelen sok „bambino44, akikkel a 
gólya néni elárasztotta az olasz házaspárokat. Bűn 
ezen a tájon háborút viselni, bűn szembe helyezni itt 
az élet pompázó szépségeivel a halál és pusztulás 
cudar csúnyaságait!

Jól tudom, hogy *) alatt újból rendreutasítást 
kapok, a magam részéről azonban a sok vérontás jo
gának alapján ezt a szép vidéket is az én szép M a-^ 
gyarországoninak juttatnám ; hadd süljön itt is vissza
felé a ránk irányozott puska, hadd örülne sírjában a 
mi Nagy Lajos királyunk, aki már járt és vitézkedett 
erre felé.

A Piáve deltájából már kikerültünk. Egész had
osztályunkat kivonták és most ugyancsak a Piáve 
mellett vagyunk, csakhogy fent, ahol a tiroli havasok 
ereszkednek bele a végtelen síkságba. — Az innenső 
partról nézünk farkasszemet a túlsó oldalon terpesz
kedő 111 Montelloval, vagyis inkább az ennek tetején 
elhelyezett angol haderővel. Már nem bíznak a digo 
harckészségében és az itteni frontot az angol vette 
házi kezelésbe.

Rengeteg ágyú toporzékol ellenünk a hegyek te
tejéről; katonai műszóval élve — ez a rengeteg ágyú 
mind a hasunkba lát — könnyű tehát az ellenség sora 
és annál nehezebb, félelmetesebb a mi sorsunk. De 
ha a hasunkba is lát — és aki ismeri az emberi szer
vezetet, jól tudja, hogy közeli szomszéd ezzel a szív 
és igy egyben beláthatni a magyar katonának szivébe 
is, ahol törhetetlen hősiesség, félelmet nem ismerés és 
a győzelembe vetett bizalom lakozik — nem fog te
hát bennünket innen kiverni és egy szent felbuzdu
lásra az ellenség lesz az, aki hanyathomlok szaladva 
itt hagyja az ő bevehetetlennek vélt hegyhátait!

És hiába küldi ellenünk a repülőgépeknek egész 
rajait. El kell ugyan ismerni, hogy az angolok kiváló 
és snájdig repülők; vakmerők a könnyelműségig. Le
merészkednek a száguldó vasutig és ott lövöldöznek 
be a vasúti kocsik ablakain, saját repülő tereinkre 
csapnak le a mi startolóinkra és a bombavetésnél nem 
igen törődnek azzal, , hogy azok legnagyobbrészt szö
vetségeseik itt rekedt lakosságát pusztítják el.

Örvendetesen potyognak le azonban a kék levegő
égből ezek a vakmerő héják elhárító ütegeink biztos 
találatától vagy amikor a mi hős és vakmerőség te
kintetében még őket is túlszárnyaló sólyom madarunk 
ott fent idegborzongató légi harcban halálosan meg- 
sebzi . . .

A múlt héten újból meglátogatott bennünket a
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király. Megszólításával tüntette ki a tisztikar és a le
génység több tagját; eltávozásakor pedig megértő mo
sollyal üdvözölte „József apánk“ harcedzett fiait. E 
megértő mosolygásból mintha azt olvastuk volna ki, 
hogy már nem sokáig tartanak a megpróbáltatások 
napjai és már nemsokára áldomást ülünk: a győzelem 
áldomását, a közelgő világbéke győzelmes áldomását!

Szívélyes üdvözlettel
Taraszovits Ödön hdgy.

Kitüntetés, előléptetés.
Adataink közlését csak a forrás megnevezésével engedhetjük meg.

Tiszti kinevezés és kitüntetés.
A f. évi 31. sz Rendeleti K özlöny szerint Őfel

sége ezredünk tisztikarának számos tagját emelte egy 
ranggal magasabbra, akiknek névsorát az alábbiakban 
közöljük:

A tényleges állományban : Lázits Sebő (7) föhdgy 
g. t. százados gazdászati tisztté 1918 február 1 -ével, 
febr. 1 -i ranggal. A tartalékban: Bayer Ferenc t. fő
hadnagy t. századossá 1917. nov. 1-vel, 1917. nov.
1 -i ranggal — Föhadnagygyá: Strausz Gyula (5) és 
Holesch Béla (242) t. hadnagyokat 1918. febr 1-ével, 
febr. l-i ranggal — Hadnagygyá : Pál Ferenc (1904)
t. zászlóst 1916 aug. 1-ével, aug. 1 i ranggal Fukasz 
Károly (293 8 ), Szurán László (667), Brichta Béla 
(706 7), Lenhardt Miklós (1338 13), Stein Kamill (3274) 
t zászlósokat 1917. febr. 1-vel, február 1-ei ranggal. 
Kutnmel János (701), Kovács Imre (704), Heller Jenő 
(705), Jaroschek László (904), Kucliár János (909), 
Vincze Imre (1105), Klincz Leó (1106), Steiner Fiilöp 
(1118), Angyal Ferenc (1119), Jablonka Lipót (1152), 
Bartha Aladár (1410), Csernok Jenő (1415), Laretzky 
Rezső (1710), Túri Elemér (1711), Madarassy Ferenc 
(1905), Kiss Béla (1921), Vértesy Jenő (2217), Szűk 
Szilárd (2407), Bábel Andor (2408), Klein Imre (2618), 
Gedully Árpád (3444) t zászlósokat 1918 febr 1 vei, 
jatt 1 ei ranggal. Nickl Jenő (04), Murgass Antal (0 6 ), 
Buda József (325), Mariányi Dezső (730), Speckner 
Szilárd (1440), Kopczy Tamás (1740), Horváth Árpád 
(1743), Kupcsok János (1907), Tenczer Nándor (1932), 
Csillik István (1933), Mitnyákovits József (2243), Szöl- 
lős János (2244), Rissa Vilmos (2436), Rainiss István 
(2726), Sikur Károly (2727), Pitner Tivadar (2727), 
Paróczy Vendel (2731), Guj Tivadar (2926), Berts Já
nos (2927), Varga Ernő (3118), Reinlein Antal (3119), 
Gulyás István (3444) t. zászlósokat 1918 febr 1-vel, 
február l-ei ranggal — Egészségügyi hadnagyokká: 
Frieb Géza (112.5), Weisz Miksa és Engel Henrik 
e ü zászlósokat — A szolgálatonkivüli viszonyban 
századossá: Nemespanni Rédl Károly, Skultéty János. 
Naményi Miksa, Polgár Izidor, Mátyássy Gábor, dr 
Eger Ferenc cim századosokat, továbbá Guzmann 
László és dr. Paczák Jenő főhadnagyokat 1917 nov. 
1-vel, nov. 1 -ei ranggal. Obetko István főhadnagyot 
1918. febr. 1 vei, febr. 1 -ei ranggal — Főhadnaggyá : 
Ditrich József hadnagyot — A népfelkelésnél száza
dossá : Horváth Albert, dr. Seidner Móricz, Meszlényi

Géza, dr. Tereczky Györgyt Weiser Márk, dr. Kubo- 
vics László, Skripény János cim. és jeli. századosokat, 
továbbá Groszmann Dezső, Nagy Jakab, Főglein 
Vince, Braun József, Halász Albin és Adamis Gusztáv 
népf. főhadnagyokat 1917. nov. 1-vel, nov. 1-ei rang
gal Dr. Bottó Emil, dr. Vajda Móric, Rácz Izidor, 
Rusznyák József, dr Pogány Kálmán főhadnagyukat 
1918. febr. 1 -vel, febr. 1 -ei ranggal Föhadnagygyá: 
Dr. Gotthilf Mihály hadnagyot 1918 febr 1 -vel. febr. 
1-ei ranggal Hadnagygyá : Eckstein Mór, Patrusz Pál, 
Bodnár Árpád, Csernóta Miklós, Opelcz Balázs, Halay 
János zászlósokat 1918 febr. 1 -vel, febr. 1 -ei ranggal. 
— A gazdászati tisztikarban százados gazd. tisztté: 
Kemény Dániel npf. föhdgy gazd. tisztet — Az orvosi 
tisztikarban ezredorvossá: dr Maglódi Lányi Tivadar 
népf főorvost.

Előléptetés a pótzászlóaljnál. Szakaszvezetővé 
léptek e lő : Miklós Gyula, Kiszely Károly, Repka Já
nos, Sülyi Lajos és Tamás Barna tizedesek, továbbá 
Osza György, Moízsis Iván cim tizedesek. Tizedessé 
léptek elő: Balló Pál, Noviszedják András, Majling 
Lajos, Nemes János úrvezetők. Örvezetö cim. tizedes 
lett Ivanics János örvezetö Örvezető lett Petróci Má
sé k István és Talán András népfölkelök. Cim örvezető 
lett Csuja János és Pazsityka János népf — Desseffy 
Arisztid eé. ö. cim örvezető cim tizedessé lépett elő.

A kassai honv kcr. tart. tisztiiskola parancsnok
ság Walesz Ernő és Frey József eé. önkénteseket cim. 
örvezetökké léptette elő.

Előléptetés különféle alakulatoknál A k u
k. FeldjágerbataiHon Nr. 29. Szekerka János népfel
kelőt tizedessé léptette elő -  A cs. és kir. sadomierzi 
tábori csendőrszakasz parancsnokságnál Jágercsik Já
nos szakaszvezetö cím. őrmesterré lépett elő - A m 
kir 5 lovas hadosztály Bella Géza újoncot úrvezetővé 
léptette elő - Tóth Bertalan honv öt vezetővé lépett 
elő a m. kir dési 32. h gy ezrednél — A m kir.
V 13. népf hadtápzászlóalj Molnár Imre úrvezetőt ti
zedessé, Veszelkó János cim őrmestert v őrmesterré 
léptette elő. — A nagykikindai k u k  Reservespital- 
nál előlépett Gescheidt Simon szkv cim őrmesterré, 
Schvarz Ferenc tizedes szakaszvezetővé, Klein Béla, 
Spitz József, Révai Sándor tizedesek c szakaszvezetővé

Legénységi kitüntetések.
Kitüntetés különféle alakulatoknál. A cs. és .

kir Gebirgsartillerie reg Nr. 5. Sztrelecz József nép
felkelőnek ; a cs. és kir Divisions 
Wirtschaftsamt Nr 155 Kádasi István 
népfölkelönek a vasérdemkereszt ki
tüntetést adományozta Bronz vitéz- 
ségi érmet kaptak: Gaal János npf a 
m kir. 314. h gy. ezrednél és Gönczi 
Lajos örvezetö a ni kir honv kerék- 
párositagnál — A 21 hadtestparancs 
nokság Glatter Árpád népfelkelőt a 

vasérdemkereszttel tüntette ki. Hanustyák Pál a II o. 
ezüst vit. érmet' újólag kapta meg a 30. honv. gyalog 
ezrednél. — A m. kir. 313 h. gy ezrednél vasérdem- 
keresztet kaptak: Száméi András és Széles Kálmán 
honvédek Gyurjan András tizedes vasérdemkeresztet 
kapott a m kir 15/11. népf hadtápzászlóalű^l. — A 
64 h o. parancsnokság a N o  ezüst vff; éremmel 
tüntette ki Gajdár Lajos szkvtö cim. őrmestert.
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Az olasz győzelmek titka
vagy:

Meteorologia a modern hadviselésben.
(Egy elkésett riport.)

Irta : Tyn.
(Folytatás;

— Ja? Az nem közönség. Ezek az olasz királyi 
meteorológiai hadtestnek a főhadiszállásra kirendelt 
válogatott emberei. Szíveskedjék csak körülnézni, Sior! 
Azonnal látja a beosztást: Észak, Dél, Kelet, Nyugat. 
Ez a négy fősectio. Mindegyik sectio az ő égtájáról 
leérkező adatokon dolgozik. Az Északkelet, Észak és 
Északnyugat zóna van legjobban elfoglalva, de amint 
látja, a többi égtájakra is be van már osztva bizonyos 
készenlét, mert mi mindenre gondolunk, a mi figyel
münket semmi el nem kerülheti!

— Bámulatos!
— Ugyebár? Már most kerem, minden égtáj 

sectioja ismét alosztályokra van tagolva a harctér kü
lönböző részei szerint. Például itt van az Északkeleti 
sectió, alosztályai: Trieszt, Isonzo, Görz, Lavarone, 
Krn, Kis Pahl, Nagy Pahl, Péter Pahl és a többi.

hihetetlen! Hallatlan) Óriási!
Ugye, kérem ? Na és már most az alosztá

lyok ismét kisebb csoportokra vannak tagolva. Ott 
fent a legfelső három padsor a barometrális csoport, 
alatta hat padsor az obrometrális, megint lejebb há
rom sor az anemometriai, két sor insolatiós és a leg
alsó három sor a hygrometriai csoport. Mindegyik 
csoport kizárólag az odavágó adatokkal foglalkozik, 
tehát a legfelső sorokban a légsulymérö, alatta a csa- 
padékmérö tovább a szélmérő, a napsugárzás és ned
vességmérési adatokon A figyelmünk páratlan, kérem, 
azt semmi sem kerülheti e l!

— De hát például a harmatot hol mérik ? Arra 
nincsen külön csoport? — vetettem közbe.

A harmatot? Már hogy hogyne mérnök! Hi
szen az végtelenül fontos a hadmozdulatokra nézve! 
Mindössze nem külön csoportba osztottuk, hanem az 
nmbrometrálisba.

És a köd?
— Az a hygrometrikusok ügykörébe vág Sőt, 

hogy lássa, mily tökéletes ez a berendezés, bizalma
san elárulom, hogy az egészségügyi osztagoktól is 
áttesznek hozzánk néhány adatot, igy pl. a gutaütés 
és napszurás esetet az insolatiós csoportba, a vizbe- 
fulladást a hygrometrikusokhoz.

— Tüneményes!
És vannak souterrain helyiségeink, ahol a 

regisztráló műszerekből kivett és feldolgozott grafiko 
nokat a napok sorrendjében egymáshoz ragasztva 
muzeális rendben megőrizzük, úgy, hogy a hadjárat 
végén az olasz nemzetnek, sőt az egész emberiségnek 
valóságos kincset adhatunk át: a háború történetét 
baro, anenio és hygrogrammokban !!

— Szédületes I Micsoda prespektiva! Engedje 
meg, uram, hogy leüljek, igazán alig bírom tovább!

a odatámolyogtam az egyik pacihoz, egy vörös
zöld egyenruháju hygrometrikus mellé. S akkor, ott 
közelről vettem észre, hogy ezeknek a műszaki em
bereknek egészen különleges, hivatásuknak megfele
lően diszitett parolijuk van. Minálunk is láttam már 
ilyenféle törekvéseknek halvány nyomait, pl. a zené
szek lantot, a gépfegyverkezelők tüzokádó sárkányt

viselnek a gallérjukra varrva, de mi az ezekhez ké
pest? A hygrometrikusok paroliján gyönyörűen hím 
zett szivacs diszlett, az ombrometrikusókén csókolni 
való kis öntözőkanna, az anemometrikusokén csapkodó 
szárnyú szélkakas, az insolatiosokén széles ábrázattal 
mosolygó napkorong, a barometeresekén remekbe ké
szült miniatűr barométer . . .

(Folyt, köv.)

T n r e k .

Híreink közlését csak a forrás megjelölésével engedhetjük meg

Fekete, fehér, igen, nem . . .
Arcuk sáppadt és korai redők alattomoskodnak 

szemük táján, majdnem némák; csak néznek, figyelnek 
s valahogyan nem akarnak mosolyogni. Messziről 
jöttek, micsoda vágyaktól hajtva! és most keresnek 
valamit, szinte látszik: szemük tágra nyílt tükrével, 
mint egy méla reflektor fényével, kutatnak valami után, 
ami miatt jöttek Először csak egyenkint, szállingózva, 
bizonytalan kimenetelű utakon, megbújva tovább futva, 
nekiigyekezve, remélve, végül felsóhajtva, hogy már 
itt vannak! — először csak igy jöttek, de mostmár mint
egy idezuhannak, sokan, sokan, szinte álomból ocsúdva 
és révedten néznek, mint aki várja egy kéz simítását 
a homlokán. Odaülnek melléd s mellém és várnak. 
Újra várnak Mert vártak sokáig, lehunyt szemmel 
képzelve már eljöttnek a várva-vártat. És most kinyit
ják a szemüket és látják, hogy tovább kell várni — 
valamire, valamire itten mert amit keresnek, amit 
álmodva-áhitottak örök-hideg országok messzeségében, 
nem találják

És hallgatnak.
De mit is mondunk, ha majd kérdeznek?
Anyák, testvérek, feleségek és minden asszonyok, 

akik vannak, virulnak csodálatos kis örömökön ka
cagva, és megnyugodva egy halk fejbólintással még a 
márciusi napok hirtelen lángolásán is, estefelé, minden 
asszonyok, akik egyszer voltak és lesznek, áldott, 
puha, kis kegyetlen kezükben minden esetre készen- 
tartanak holmi boldogságba ámító mesét. (Ó kellemes 
kis mesék, egy mosoly kíséretében! csak négy szó 
hiányzik belőlük, négy igazán mellékes szó: fekete, 
fehér, igen, nem.) Ók könnyen megfelelnek.

De mit mondjunk mi ? ha majd kérdeznek, ilyen 
találós feleletek hijján, mit mondjunk, zavartan fújva 
a füstöt, vagy már érzéketlenül meredve feléjük, négy 
súlyos szó bilincse miatt, mit mondjunk? Hová tettük, 
amit keresnek, hova rejtőzött előlük, amiért még élni 
tudtak, mikor már magunk sem tudjuk, mi volt ? hova 
lett? és csak fütyülünk magunk elé — fekete, fehér, 
igen, nem, négy boszorkányos szó útvesztőjén inogva, 
tétován találkozunk: fekete, fehér, igen. nem 
fütyülünk egy valcert Oberon
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Tisztek vezénylése, megbízása illetőleg be

osztása. Trebulya György t. hadnagy mint létszám - 
feletti a pótzászlóaljhoz vezényeltetett. Köpf Rezső 
tart. e. ü. hdgy. bevonult az ezredhez és beosztották 
az I. zászlóaljhoz. Kliment Jenő zászlós a gyalogsági 
megfigyelő állomás, Csillik István zászlós a gyalog- 
ágyús szakasz parancsnoka lett. Engel Henrik e. ü 
zászlós Jelemka személygyiijtő állomásra indult útba 
A pótzászlóaljtól bevonult ttakay Kálmán t. főhadna
gyot az ezredtörzshöz osztották be. Hoger Gottfried 
főhadnagy az ezred fogatos tiszti teendőket kapta 
megbízásul. A pótzászlóaljtól bevonult Kovács Pál 
hdpj. az I. Zsuffa Kálmán hdprj. a II, Zimányi Szi
lárd hadprj. a II. zászlóaljhoz került.

Guttmann Árpád tart. hadnagy, magasabb 
szolálati érdek folytán, megvált lapunk szerkesztésétől

Ö a harmadik már, aki itt hagyott bennünket, s 
lapunkra nézve szinte nélkülözhetetlen. Munkásságát 
fölösleges itt méltatni, mert úgyszólván a „I 6 -os hon
véd" minden egyes betűje az ő szorgalmát, tehetségét, 
szervező képességét jelentette Most, hogy elment, ne
hezen pótolható ürességet hagyott hátra lapunknál, 
jóllehet minden erőnket megfeszítve igyekszünk lapun
kat a régi színvonalon tartani. Egyike volt azoknak, 
akik a lap keletkezésével legtöbbet fáradoztak és a 
sikerében leginkább hivő

Sajnálkozással kisérjük távozását és köszönetét 
mondunk önzetlen munkásságáért

A 16-os özvegyek és árvák nevében, mi mon
dunk köszönetét

A m kir. Ki. honv. gy. ezred 
történelmi osztálya

Szabadságra mentek: Szintinszky András t. 
fhdgy. 14 nap, Hauslohner Béla hdprj. 14 nap Legera 
Sándor és Amirejka József hdprj őrmesterek 14 nap, 
Szirtes Zsigmond főhadnagy 2 nap, Dvorszky Győző 
hadnagy 14 nap, Nemes Gyula t. hdgy. 4 hét, Sonka 
Gyula t hdgy. 14 nap, Sípos Dezső zászlós Krebn 
Márton zászlós 14 nap

Előléptetés, kinevezés. Román László és Wot- 
titz Lipót hadaprödjelültek zászlóssá léptek elő Hai- 
sing Sándor npf. I oszt szániv altiszt tiszthelyettes 
gazdászati tisztté lépett elő.

Személyi hírek a pótzászlóaljnál. Rácz Izi
dor népfölkelő főhadnagy bajának gyógykezeltetése 
végett, Losoncra a cs és kir tartalék kórházba utazott. 
Márer Dezső t hadnagy orvosi műtét végett a buda
pesti Csobánc-utcai hadikorházba utaltatott Kőseb 
Gusztáv tábori lelkész a besztercebányai honvéd kie
gészítő parancsnokság által szabadságoltatott. — .? 
havi tanulmányi szabadságra mentek: Dombi Rezső t 
főhadnagy, Dobos Béla, Banesz János, Ehrenwald 
Nándor, i/apka Viktor, h'ruoth István, Wieseuberg Jó
zsef, Zoltán János tartalékos hadnagyok Griczmann 
István ta.it. zászlós és Sztraka Árpád őrmester hdpj 
7  Vizsgára, illetve szigorlat letételére 4 heti szabad

ságot kaptak. Gabonás János népf hadnagy és Túri 
Emil szkv. hadnagy Gembiczky József bajának gyógy
kezelése véget útbaindult a miskolci cs és kir tart. 
kórházba, Steinhiibel László t. hadnagy az iglói gép
puskás tanfolyamhoz vezényeltetett. Kertész Géza t. 
hadnagy négy heti egészségügyi szabadságra ment 
12 heti tanálmányi szabadságra mentek: Zolnai Jenő, 
Komáromy László és Rissányi József Bogyó Béla, 
Wertheimer Jenő, tart. hadnagyok, Köröm Jenő zász

lós bevonult az ínotai tanezredtől és útbaindult a 3 9 . 
honv. hadosztály kiképző csoportjához. — A pótzász
lóaljhoz bevonultak: Szabó László tart. zászlós, orosz 
hadifogságból visszatérve, a lembergi cs. és kir sze- 
mélygyüjtő állomásról. Ehrenwald Nándor e. ü. had
nagy a cs. és kir. 38. hadosztály vonalparancsnoksá
gától, Banesz János t. hadnagy a 2. hadsereg roham- 
tanfolyamáról, Kuchár János t. zászlós a miskolezi cs. 
és kir tart. kórházból, Kiss Zsigmond tart. hadnagy 
az újpesti gróf Károlyi Kórházból, Speckner Szilárd 
tart. zászlós a los mci k. u k. 'Reservespitálból, Lux 
Béla tart. zászlós e budapesti cs. és kir. 6 . számú 
tartalékkórházból, Dudás János tart. hadnagy egész
ségügyi szabadságról, Migleczy Miklós tart. hadnagy 
a k. u. k Feldspitál Nro. 904-ből, Nagy Rezső tart. 
főhadnagy a 39. honv. hadosztály kiképző csoportjá
tól, Székely József népf. százados a miskolezi cs. és 
kir. tartalékkórházból, Király István hadapródjelölt a
1 2 . honv. pótzászlóaljtól.

Hangverseny ezredűnk özvegy és árvaalapja 
javára. Folyó hó 12-én este 8  órai kezdettel tartotta 
Roth Ferenc hegedűművész, dr. Schwarz Samuné és 
Ferenczy Éva közreműködésével, jótékonycélú hang
versenyét a . besztercebányai iparosok és kereskedők 
kaszinó helyiségében Az előadás Beethoven Kreutzer 
szonátájával kezdődött hatalmasan, ahogy a Roth— 
Dr, Schwarz Samuné együttestől elvártuk. Az első 
akkordok magukkal ragadták a közönséget, mely mind
végig lelkes tapssal fejezte ki háláját az elsőrangú él
vezetért, melyet a műsor elejétől végig nyújtóit, pom
pás interpretálásban. Mendelsohn, Moszkowszky, Grieg, 
Vecsey, Sarasaié kiváló alkotásai közt Roth Ferenc 
négy müdala újdonság erejével hatott, mint egy még 
nem hallott megnyilatkozása a művésznek. Itt ki kell 
emelni Ferenczy Éva megérző, finom előadását, aki a 
műdalokat megérdemelt sikerhez juttatta. Az est két
ségen kiviil fényesen sikerült, melyhez mindenesetre 
sokban hozzájárult a „MadáchM-Társaság kipróbált 
rendezői készsége

A XXXII. menetzászlóalj egy menetszázada 
bevonult az ezredhez (117) s az ezen századdal be
vonult tisztek és önkéntesek beosztása a következő: 
Löffy Gyula t. hadnagya ö századhoz, Száméi Dániel 
zászlós, Sisák Pál zászlós. .Morkő Pál e. é. ö tizedes, 
^pitzer Sándor e é. ö. őrvezető az I zászlóaljhoz, 
Kataky Rezső hadapród, Novák Sámuel e. é. ö. tize
des a II. zászlóaljhoz, Köszeghy Albert zászlós, Ordódy 
Pál hadapródj, Balogh János e é ö őrvezető a III. 
zászlóaljhoz került

Köveiből jelentik a hadifogoly kicserélő bizott
ságtól, hogy az ott folyó kicserélési munkálatok köz
ben már lö-os honvédeket is találtak Örömmel adjuk 
itt vitéz katonáink névsorát a kiknek végre sikerült a 
nehéz rabságból megszabadulni, annál is inkább mert 
bizonyára nem egy előfizetőnk hozzátartozója szerepel 
a névjegyzékben akiről talán mostanáig hirt sem hall
hatott Az eddig kicserélt 16 osok a következők: Babik 
András honv. Zádorháza (Göniör. n i) Földmives 
(Fogságba került Zolciew nél 1914 szept. 1.) Kuris 
Ferenc honv. Varsány (Nógrád mö Földmives (Fog
ságba került 1916. juli 28. Luck-nál.) S/aniszló István 
honv. Becske. (Nógrád m ) Földmives.) (Fogságba 
került 1916 jimi 13-án Kujdanovnál.) László Pál honv 
Ludány (Nógrád in ) Föld míves (Fogságba került
1916. juni 13 án Bobulincén.j Szüts István honv. Hé
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halom (Nógrád m.) Földmives. Vincze János népfel- 
kelői Nagy-Kartali major (Pest m.) Földmives. Pravda 
Pál népfölkelő (Szécsény-Félfalu (Nógrád m ) Bányász. 

#Baranyi Ferenc népfölkelő Szécsény Félfalu (Nógrád 
rn ) Bányász. Kuris Bertalan népfelkelő Szécsény-Fél- 
falu (Nógrád m.) Bányász Tözsér András lionv. Pál- 
falva (Nógrád n i) Bányász. (Fogságba kerültek Prze- 
mysl-ben 1915. márc. 22-én.) Fillo Pál tizedes Rima
szabadi (Gömörm) földmives, fogságba került 1916 
január 7. Dobropol. — Molitoris István honvéd Kokova 
(Gömörm.) üvegcsiszoló fogságba került 1914 szept. 
14. Javanow. Krenács Mihály honvéd Ipolyniagyari 
(Nógrádm ) ács fogs. került 1916. junius 28. Luck.— 
Keszegi József npf Romhány (Nógrádm) földmives, 
Ferjancsik Lajos npf. Zólyom fodrász, Bút József npf 
Bér (Nógrádm) földmives, Csányi Kuris Mihály orv. 
Vadkert (Nógrádm) földmives, Teplán Mihály népf. 
Vadkert (Nógrádm ) erdőkerülő, Mázuk Tamás népf. 
Zólyom gyári munkás fogságba kerültek 1915 márcz 
22. Przemysl. — Gonda György népf Zólyom föld
mives, Kvencsik Pál népf. Nederes (Nógrádm.) föld
mives és Somrák István npf. Hemlófalva (Gömörm.) 
bányász fogságba kerültek 1914. aug. 13-án. Missányi 
András népf. Csécsény (Zólyomm ) földmives és Král 
János népf. Szászpelsöcz (Zólyomm.) földmives fog
ságba kerültek 1914. aug. 13-án. Berecz József honv. 
Tőrincs (Nógrádm) bányász fogságba került 1915. 
június 15. Pobics Pál npf. Veresháza (Zólyomm) föld
mives fogságba került 1916. jun. 6 -án Beszarábiában 
Örömmei üdvözöljük hazatérő bajtársainkat!

Tiszti kitüntetés. Dr. Dolmányi Dezső. tart. 
főhadnagy az újólagos dicsérő elismerést kapta meg. 
Koritsánszky János és Oltcán János tart. hadnagyokat 
a legfelső dicsérő elismeréssel tüntették ki

sajátkezű aláirásával 50 korona. Megrendelhető' fiókkiadóhiva
talunkban. (A tiszta jövedelem egy része ezredünk özvegy 
és árvaalapját gyarapítja.)

Névtelen, vagy jeligés levelekre nem válaszolunk. Kéziratokat nem 
adunk vissza.

Özv. Cs. Ferencné Rozsnyó. Utána néztünk a dolognak. 
Előfizetése csak júliusban jár le. A kérdéses két lappéldányt 
másodszor is elküldtük, hogy nem kapta idejében kézhez, nem 
rajtunk múlik. — »Jelenlévö.« Hol itt a .,repesz“ ? Jobbat ké
rünk, ami esetleg hosszabb is lehet. — »Kis lány.« Köszönjük» 
Eleget teszünk a föltételeknek s igy számítunk valóban meleg 
üdvözletére máskor is, csak arra kérjük, hogy valami moder
nebb írásmódot válasszon, mert igazáy alig van időnk hierog
lifeket betűzni. — Érdeklődő. 1. Nyomtatásra szánt kéziratok
nál a papírnak csak a/ egyik oldalát szabad használni, ezzel 
megkönnyitjük a szedő munkáját. 2. Minél előbb küldje be, 
mert ha veséit aktualitásából, már nem hozhatjuk! Többeknek. 
Egy kis türt-lem és sorra kerülnek. Kéziratokkal ugyanis bősé
gesen el vagyunk látva, s természetes, hogy először az előbb 
bcküldötteket hozzuk, ha közölhetők G. M. 10. 1. Ajánl
hatjuk Krúdy Gyula „Rukfenc“ cinül könyvét. 2 Fiókkiadóhiva
talnál, Besztercebánya. K. Zs. Nem tudjuk, milyen rovatba 
tartozik.

Szerkesztőség és kiadóhivatal Tábori posta 125.
Tábori lelkész változás Hajdú Árpád t. ág- 

ev. táb. lelkész bevonult az ezredhez s elfoglalta a 
Pösc/i Gusztáv t. ág. ev táb. lelkész fölmentése foly
tán megüresedett beosztást

A vámosi jegyző. Lehetetlen nem megilletödve 
beszélni róla, kinek nevét nem tudjuk, de a kinek 
érző szive lehet, mert meg tudja érteni felhívásunkat, 
amit özvegyeinkért és árváinkért bocsájtottunk ki. 
Már 3—4 Ízben küldött be kisebb összegeket, amik 
mulatságok rendezéséből folytak he Mi hálás szívvel 
köszönjük néki és mindazoknak Vámoson az össze
get kik hozzájárulták pénzecskéjükkel alapupft gyara
pításához. A vámosi jegyzőről példát vegyen Gömör 
Nógrád és Zólyonimegye minden jegyzője.

Vezénylés had seregtávi ró iskolába, bakonyi 
Frnő ezredtörzsbeli, Steiner Fülöp 6 . századbeli tize
dest, Pcsz Árpád 4 századbeli örvezetőt, továbbá 
Schwarcz György 3. századbeli és Piczont Vilmos III. 
gp. századbeli honvédet hadseregtáviró iskolába vezé
nyelte az ezred parancsnokság.

Felvétel továbbszolgálatra. A tovább szolgáló 
altisztek állományába felvették: Heinter János I. gp. 
századbeli, Koszka Rezső II. zlj. rohamszakaszbeli sza
kaszvezetőt és Treisz András gyalogágyús szakaszbeli 
tizedest.

Egy tusos Üveg meséi. Minden elképzelhető finomsá
gok, hangulatárnyalatok, pár vonalba sűrítve, kevés megértők 
számára, ez az album, Tychy Gyula albuma. Tusrajzok, melyek 
életet lehelnek, a vonalukon túlról, őszi decrescendók, ringatva 
hulló levelek zenéje, sarjadó tavaszok, vérperzselö nyarak, hó
dító csokorba fűződnek, mely felett szédülten kell lehunyni a 
szemet és újra és újra nézni, látni. A belső tartalomhoz mél
tóan kiállított album ára 30 korona, merített papíron a művész

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

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

Felelős szerkesztő: KUN BERCI.

K é t  u j  k ö n y v ! !
CLAUDE FARRÉRE: II

Fordította
ARANYOSSY PÁL.

~  Ára: 8 Korona.
KRÚDY GYULA:

♦
Szántó Lajos rajzaival.

Ára: 4 Korona.
Megrendelhető fiókkiadóhivatalunkban Besztercebányán 
valamint „A NAP“ kiadóhivatalában Budapesten, VI. 

Teréz-körút 5.

Agitáljunk lapunk érdekében.
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Tolofon 67. s iá m . Ö cs. és kir. Fensége Józséi Főheriv.t■*» 
Udvari száílitója.

MULICZKY ISTVÁN
SZÍJGYÁRTÓ és  n y e rg es  

i - e s z t e e : e b á n y a .  

Készít:
Lószerszámokat, nyereg felszerelé
seket és a hadsereg részére szük

séges mindennemű börcikkeket. -  —

CZARAK JÓZSF
H UNGÁRIA K A V É H A Z A

B E SZ T E R C Z E B A N Y A .

im

BESZTERCE BAflYA
G/ümö lcs lkőr epárlás- és 

rum-gyár.
B o r o v ic s k a - ,  sivórium -, 
t orseprú - és baraczkpáinka 

nagyfőzde
^ I I I I V V V R V V W I I

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

f  • 1  r

JUHI
Maros-Vásárhely.

Telefon 27. ■ ■ 1 Telefon 27.

TISZTEK II
Frontra menet és frontról jövet mulassunk az

A D R IA  K A B A R É B A N
MAROS-VÁSÁRHELYT.

AJTÓVAL 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.

Ne vegyünk uj ruhát, hanem fessünk
rég és kifakut ruhákat, harisnyákat, 

bioust, seymet, pamutot, vásznat
bármilyen szilire

IIHOMÉ lillllilíUíl
m ely n ek  főe lórusitó ja:

LAUFER JENŐ
festék- n a g y k eresk ed ő  B eszterezeb án ya .

Ura anagoDkeot hauaálati utasítással együtt 60 fillér.
Viszontelárusitúknak nagy árkedvezményt 

nyújtok.

I Beszterczebányai 

ü első magyar 

\ gyümölcslepárlás

■ Likórkülőnlegességek és Rumgyár 

m gőzerőre, SzHvóríum», Törköly %

"  Borovicska-, Seprű és Barack-
■ főzde, Cognaclepárlás, Gyümölcs- 

m szörpök és Oyümölcsborsajloló

hidraulikus üzemmel ajánlja köz-

■ kedvelíségnek örvendő gyártmányait.

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


