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Mi az értelme?
Azt bizonyára senki sem gondolja, hogy
a mi összeszedett pénzünkön egy csapásra
segiteni tudnánk özvegyeink és árváink szo
morú helyzetén.
A nyomor, a nincstelenség oly nagy úr
lett, hogy . 1 2 millió elvész a szegénység
. nagy forgatagában; az özvegyek és árvák szá
ma napról-napra növekedik, sokasodik: tehát
más iiton-módon kell segiteni rajtuk.
A háborúban meggazdagodottak lélektaná
hoz hozzátartozik, hogy mindent szívesebben
tesznek, mintsem vagyonukhoz mérten ada
kozzanak, a polgárság a legnagyobb nyomor-,
bán van, s ha adakozik is — ami igazán
tiszteletre méltó — oly csekély összeg az,
hogy hatalmas akciót nem lehet véle kezdeni.
A parasztság, dacára a nagy pénzbőségnek,
nem áll szintén oly helyzetben, hogy milliókra
tudná növelni alapunkat.
Mit és kinek kell tenni, ez a kérdés ?
Hogy hadi özvegyek és árvák vannak az
mindannyiunk bűne, tehát mindannyinuknak
segiteni kell rajtuk
„Mindannyiunk” annyit jelent, mint „ál
lam,- tehát az állam van hivatva első sor
ban, hogy ezt a nehéz problémát megoldja.

1918. junius 1.

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

Az államnak ezer bevételi forrása van, az
államnak van joga úgy kezelni a jogviszonyo
kat, a birtokrendszert, az adó kulcsot a hogy
akarja, hát rendezze oly módon, hogy ne lás
sanak szükséget azok, akik fenállásáért odaad
ták karjukat, lábukat, egészségüket, tehát a
rokkantak, s akiknek piros véréből állítottak
sorrompókat a beözönlő ellenség előtt, s akik
után gyermek, feleség, hozzá tartozó sír, tehát
az özvegyek és árvák.
A rokkantak koldusok nem lehetnek, fej
ről levett kalappal nem állhatnak az utcasar
kon, hogy filléreket gyűjtsenek. Azoknak — kik
dacára fogyatékosságuknak - dolgozni tud
nak földet adjanak, vagy mesterségre tanítsák
ki őket és szereljenek fel nékik műhelyeket,
hogy becsületes munkásemberként éljék le
életüket.
Az özvegyek és árvák szintén nem kol
dulhatnak, könyöradományok csúf és szégyenteljes gyűjtéséből nem élhetnek; teremtsünk
oly helyzetet, hogy az özvegyek tisztességgel
tarthassák fel életüket és nevelhessék gyerme
keiket.
Az ö ügyüket nem a társadalom tetszé
sére kell bízni, nem jótékonykodó egyletek
eddig annyi szomorú tapasztalaton okulva —
álhumánus karjaiba kell kergetni az özvegyek

^ i6 & 1 u n w 3 ft

2

és árvák ügyét, mert ez is meghalna, mint
oly sok más jótékonysági eszme.
Az állam viseli a háborús költségeket,
számítsa hozzá ezt az ügyet is a háborús kia
dásokhoz, s amily bőkezűen kell adni a pénzt
a hadműveletek folytatásához, hogy akadályta
lanul bonyolódhassanak le, ép oly bőkezűen
kell mérni a summát az özvegyeknek és ár
váknak is.
Ha föld kell, adjanak földet a rokkantak
nak, ha pénz kell adjanak pénzt az özvegyek
istápolására, ha exisztencia kell, teremtsenek
exisztenciát, kinek szüksége van rá. A rájuk
költött pénz nem lesz bitang jószág, de ka
matozó tőke, miből az állam csak nyerhet,
mert jobb anyagi viszonyok közé jutva, szá
mottevő adózó alanyok lesznek.
Tetmészetesen most az a kérdés tolul
elénk, hát akkor minek ami jótékonysági in
tézményünk ? Ennek, de csakis ennek a ka
tonai jótékonysági intézménynek van létjogo
sultsága. Mi úgy képzeljük el a dolgot: a
fentebb elmondottak szerint álmodni sem me
rünk arról, hogy előttünk oly nagynak látszó
összeget is gyüjtsünk össze, hogy annak ka
mataiból eltarthassuk özvegyeinket és árváin

Naplóm novellája.
(1916. május, junius.)
(Folytatás.)

És haragszanak az utászokra, nagyon. Azt hiszik,
hogy „ők kezdték," a muszka csak viszonozza a ki
hívást s a körül menyek úgy látszik igazolni fogják,
hogy — eredményesen . . . haragszanak rájuk, mert
tönkre teszik a szépen kiépített állást, a sok folyékony
agyag, melyet az aknákból kimentenek, elönti az ár
kokat s most már mi is sárosak vagyunk, nyakig De
legjobban sérti őket az utászok szófukarsága. Ha egy
közönsexes gyalogos kérdezősködik az alattuk történő
dolgok állásáról (ami valóban érdekelheti szegényeket,
a legközelebbről) azt válaszolják: „Nem tudom,**
„még nem érkezett rá parancs,- vagy „kérdezd meg
a főhadnagy úrtól.*4
Az egyik nagyszakállas őrvezető ki is fakadt el
lenük többször, bölcsen és meggyőződött hangon :
— Fene buta népség ez az utász! Egyre ott gür
cöl a föld alatt, oszt azt se tudja megmondani, hogy
a muszka van-e mi alattunk, vagy mi vagyunk a
muszka alatt?

kat, de igenis szükség van erre az alapra
azért, hogy a pillanatnyi nyomoron segíthes
sünk és módot nyújtsunk nekik az életlehető
séghez.
Részint oly eszközöket kell beszereznünk,
hogy annak árán exisztenciát tudjon létesíteni
magának az illető, p. u. egy varrógépet ve
szünk egynek másnak más eszközt adunk,
mellyel aztán becsülettel megélhessen, más
részt iskolaalapot kell létesítenünk, hogy az
ezredünk harcai közben elesett hős apák gyer
mekei iskolázottak legyenek.
A gyermek legyen iskolázott, végezzen szak
iskolát, képződjön ki jó iparossá, jó kereskedő
vé, tanulja meg becsülni kétkezének munkáját.
Ez az értelme, ami alapunknak és ezért
nem fog végezni toldó-foldó munkát ami in
tézményünk, hanem tiszta, minden álhumani-.
tástól mentes lesz. Hogy az, mi sem bizo
nyítja jobban életre valóságunkat mint, az a
hihetetlen áldozatkézség, mellyel a jószí
vű közönség támogat minket terhes mun
kánkban.
Az állam cselekedjék mi meg támogassuk.
G.—A.
Este Holdvilág Pár lövés innen és túlról. Csend
Mint viharok előtt. . . .
Erős orgonaillatot hoz a szél Zarwanicza felől.
A 10-esek állására orgonák hullatják lila fürtjeiket, ide
csak a schrapnell hull és a gránát annál bővebben.
Egész délután „gyúrtak.**
Most c^end van Az embereknek moccanj sem
szabad: figyelnek az utászok! Fél óra halotti csend
^latt a szíik tárnák végén kuporodva, mintegy kerék
betörve, nekitámasztják fülüket a foldfalnak úgy fi
gyelnek, kutatva az előrenyomuló orosz tárnák iránya
és távolsága után. . .
Az állás halott. Merevedett fantomok szorulnak
a mellvédhez, némán, mozdulatlanul.
A hold felhő mögé siklik Nyomban felpattan
egy rakéta kéken és sárgán pislogva, vibrálva, mint
egy nyugtalan tekintet a mezők fölött.
Nehéz lépések döngenek, cuppognak a sárban,
messzehallhatóan.
Egy utász szakasz jön hátulról fölváltásra. Meg
állnak az egyik akna lejárata előtt. Az akna folyosó
ban égő lámpa vörös sárga fénnyel patinázza arcukat.
Ezeket ismerem már.
Lerakják vállukról a deszkákat, a gerendákat,

3

Levél a fiókszerkesztőségnek.
Olaszország, 1918. évi május hó 23 án.
Kedves Szerkesztő Úr!
Nevetne, ha látná — kedves Szerkesztő Uram
— hogy'minő toalettben gyürköztem neki harctéri
tudósításom jelen megírásába, nevetne, mert az ilyes
féle toalett alkalmas ugyan gőzfürdőbe való belépésre,
kengyel futásra, dijbirkozásra és minden más egyébre,
csak épen az Íráshoz való gyürkőzésre nem — annál a
egyszerű oknál fogva, — mivel egyáltalán nincs mit felgyürnöm magamon. Többé-kevésbbé hasonlítok zulukaffer embertársaimhoz, csupán az a különbség, hogy
a náluk divatos fügefaleveleket én nálam egy intim
európai ruhadarab pótolja és katonai minémüségemet
egyedül az acélsisak szimbolizálja, amit roppant ta
nácsos a repülőgépekről ledobált »£gi áldások« szi
lánkjainak ellensúlyozására viselni.
Ezeket a pikáns bevezetéseket az itteni rettenetes
hőségnek kellő illusztrálása céljából csináltam meg.
A besztercebányai hőség fogalmakat messze túlha
ladja az rtaszhoni forróság, ami nem is csuda, mert
az idevalósi nap könnyen megérleli a narancsok,
citromok és hasonló — nálunk csak meleg házakban
vegetáló — kucséberes növényeket, de a magyarokkai ép úgy nem tud kibánni az olaszországi május,
mint ahogy nem tudott kibánni anno dacumal a kár
páti december. Büszke vagyok a fajomra, annak
melyeket görnyedve cipeltek és egyenként eltűnnek a
föld alatt Az utolsó, a bajusztalan, szakálltalan, meg
áll egy percre, előkotor zsebéből egy tábori lapot, úgV
fordítja, hogy a lámpafény érintse, nézi.
Mosolyog, aztán megy a többi után
. .
Megtörtént.
Hajnalban megrendült a világ, valami ismeretlen
mély hördűléssel, mint egy elkinzott bestia utolsó jajdulása s a drótakadályok előtt lilás tüzoszlop rohant
bele a virradó éjbe óriás felkiáltó-jelhez hasonlóan!. . .
Ez egy pillanat volt, lélekzetfojtó, minden szá
mítást és gondolatot elnyomó, csak egy pillanat, az
tán — semmi! . . .
Egy ideig hirtelenjött értelmetlenség nehezedik
az emberekre, aztán mint egy kivirágzása az életnek,
megmozdítja egyik a karját és tapogatja vele tagjait:
van-e valahol hiba? . . . S lassan mindenki mozog,
a legegyszerűbb mozgáson kezdve, pár lépést tesz
gyámoltalanul. Aztán egyszerre eszükbe ötlik az első
gondolat: mi volt ez? . . Aztán a másik: hol lehe
tett? . . . És elindulnak valami bizonytalan okból,
esetlenül az árokban, mint az alvajárók.
A hármas számú aknafolyosó lejárata előtt se
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nem árt sem a fagy, sem a hőség, — lévén nagy
a magyar szivekben a hőség!
A magyar leleményesség máris feltalálta a for
róság elleni szérumot: nagy méretekben fellendült a
fürdési kedv. A Velencei hótalan havasokból a *Piávébe csörgedező patakokban és magában a Piávében
vidáman lubickolnak a vizi najádokká és kacér nim
fákká átvedlett magyar bakák, magyar tüzérek, ma
gyar huszárok — nagy irigységet keltve a túlnan
reménytelenül izzadó digókban, akik hasonló úri mu
latság o n nem igen vehetnek részt, mert egyfelül az
összes vizeket mi uraljuk, másfelül pedig, hegy a
semleges Piáve habjaihoz kissé lemerészkedjenek, ahhoz
hiányzik belőlük a magyaros bátorság, legfeljebb a
Po hullámaiban hűsíthetnék be magukat, ez ped g
innen meglehetős távolságra van még.
A mi katonáink tehát fürdenek és fittyet hány
nak a forróságnak, de annál több forróságot ok'>z
nak a vizek partján „csak úgy véletlenül" bandu
kóló signoréknak és signorináknak. Azért teszv
sokatmondó idézőjelbe a „véletlenül" szót, mert < a
posan gyanúsítom őket az arra való bandukclá-.
előre megfontolt szándékosságával; önön és a csenevész olasz férfiak látásához szokott talián asszonyi
szemeknek bizonyára gyönyörűség nézni a magyar
katonákat, hiszen én is, ahogy elszemlélem őket ett
a vízben, megengedéssel állapítom meg az itáliai
nap tüzétöl megbronzosodott* testeknek „tauglich"
mivoltját és fökép jóltápláltságát és amikor azt meg
állapítom, ki kell kacagnom az antantnak a kiéhez
regük a nép. Nagy komolyan, fejcsóválva, mefeindultan néznek négy embert, négy utászt A szanitészek
hozták ki őket a berobbantott folyosóból
Most itt hevernek arccal az ég felé s fölöttük
arról vitatkoznak, hogy igaz-e az, hogy a levegő is
agyon tudja csapni az embert ? Azok négyen már nem
szólnak bele a vitába, pedig talán sok mindent tud
nának mondani.
Az árokba lógatják lábukat, hosszúnkat szippan*
tanak a pipából, úgy ülnek a lövő padkán az utászok,
akik túlélték a robbanást, szerencsés véletlen folytán,
mert egy órával ezelőtt váltották fel őket
Beszélgetnek azokról akik ott maradtak.
— A Nagy Jánost sem tudták megtalálni —
mondja az egyik
— Nem Az egészen elől volt. Azt már nem is
találják meg.
— Meg a Péter tizedes is . .
— Az is . . . Még pedig mondta nekem mielőtt,
lementek volna, hogy azt mondja hogy: „Hej, ha most
még fölkerülünk nmet !*
— Megérezte ö azt m ár! . . .
— Meg Van úgy, hogy megérzi az ember . .
— De ugy-e megmondtam én*már egy hete —
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tetésre irányuló eszményeit. Hol vagyunk még —
édes istenem — a kiéheztetéstöl, amikor a jóltápláltság minden jelét magukon viselő katonáink van
nak!?
.Egyébként most a harctereken nagy a csen
desség. Elvétve dübörög át a fejünk fölött egy-egy
ágyúgolyó és messze a hátunk mögött csap le
meddőn csinálva egy nagy ly u k at'a felszántott föl
deken, azonban ez a lyuk is teljesen vészit jelen
tőségéből, mert az itt szokásos mé’y szántás mellett
gyakorlott szem veszi csak észre, hogy az eke for
dította e fel azon a helyen a földet, vagy pedig a
digó ágyúja végezett-e agrikultur működést. Puska
golyó fütyülésére már csak nagyon öreg bakák em
lékezrvk, de annál nagyobb a repülőgépek tevé
kenysége, kiváltképpen éjjel és kiváltképpen, mikor
szép holdvilágos éjszáka van.
Valamikor régen szerettem a holdvilágos éjsza
kákat, hiszen úgy el lehetett andalogn az ö diskrét
világítása mellett, pláne, ha az andalgás párosával
eszközlödött. Egy ilyen holdvilágos éjszaka csinált
áldozatot az én feleségemből is, amikor az enyém
lett. És menny: más feleség köszönheti feleségi mi
voltját a holdvilágos éjszakáknak és a bennük rejlő
poezisnek!
De most gyűlölöm a holdvilágo* éjszakákat I
Kipusztúlt innen is — mint mindenöől ebben a há
borúban — a poezis . ’ . Gyűlölöm, mert csak az
éjszakák a halál magvát hordozzák a méhükben, —
bitang módon, orvúl támadnak meg álmomban, amikor

éppen szép Magyarországomról, szép Magyarorszá
gomban négy év óta magára hagyott szép kis csa
ládomról álmodom. Rettegek, mert a bombavetö re
pülőgép épp a fejem fölött kóvályog és ha a lezuhanó
bomba éppen rám esik, még az igazolványi jegytok
sem marad meg belőlem; ez esetben a veszteségi
kimutatásban egy számot képviselnék, csakhogy
nekik — akik odahaza várnak rám — ez az egy
szám maga a Világ!
A harci csend mellett azonban szorgos mun
kálkodás zaja tölti be a levegőt. Darabka föld sem
marad megmüveletlenül. Minden ezrednek, minden
még a legkisebb alakulásnak is meg van a maga
konyhakertészete, zöldségkertje, buzabircdalma, sőt
némelyiknek még szőlészete is van. Lovaink a kövér
legelőkön hevernek szerteszéjjel, állva nem is tudnak
már legelészni, annyira tele van a hasuk jó illatú
mindenféle lócsernegével. Nem kell félnünk a jövőtől,
mert aki jól vetett, az jól is fog aratni.
A hitszegö olasz fölött pedig ott függ már
Damokles kardja. A szélcsönd nagy vihart jósol, ami
öt el fogja sodorni. Az ide valósi nap tropikus tütüzétöl feketévé fogunk sülni, de azért a mi kedve
seink ránk fognak ismerni, amikor ebbö! áz utolsó
erőpróbából győztesen hazakerülünk, ránk fognak
ismerni, mert szemünk boldog ragyogása a régi mó
don fog sugározn’ feléjük a fekete arcból és piros
nak maradt szájunk csókjára meg fogják érezni a
régen-régen adott csókok már majdnem elfeledett
hasonlóságát!
Taraszövits Ödön hadnagy.

kiált közbe egy bajusztalan, fiatal utász — hogy a
hármasban baj lesz! Kendtek meg kinevettek. Most
még is nekem volt igazam!
— Fene egye meg az igazságod! — morognak
az öregebbek — Mit hencegsz itt vele! Nem hogy
hallgatnál.
— Már mért hallgatnék ha igazam van ? — vonogatja a vállát a fiú.
Most neki esnek a többiek is. Bántja őkét, hogy
el itt igy mer beszélni velük. Ez a bajuszlalan.
— Olt hösködtcl volna — mondják -- ott benn.
De ott hallgattál ugy-e?
— Nem félek én ! Mitől félnék ? Ott sem fél.
tem, itt sem félek. Miért félnék ?
— Igen, itt az árok alján ! — mondja valaki —
itt csak nem félsz, de ha ott kinn kellene dolgozni,
ahogy mi csináltuk két hónapja, gondolnál ám az
anyád szoknyájára !
Általános nevetés támad. A fiú szeme szinte
szikrákat szór és elpirul: mit feleljen most erre? —
Csak áll, de egyszerre fölugrik, egy rugaszkodással a
mellvéd tetejére.
— Ide nézzenek hát, hogy nem félek — kiáltja,
teljes alakot mutatva az ellenségnek.

Csak egy pillanatig nézhetik Annyi ideig, amíg
egy »te !M-t kiálthat az ember indulatosan. Aztán már
lonn is van az írok fenekén. És nem mozdul többet.
A csoport1mintha megkövült volna. Csak bámul
nak és nem tudnak szólni. Lgy pár gyalogos jön az
álláson lefelé, csaknem bele botlanak az elnyúló testbe.
Megállnak és fel akarják emelni, de akkor egy öreg
utász altiszt hirtelen fölegyenesedik és" ellökdösi őket:
— Félre innen! Nem hallod? I Ez műszaki csa
p a t/ — mondja valami keserű, dacos büszkeséggel.
Aztán az utászokhoz fordul:
— Fogjátok m eg !
Azok némán fölemelik a halottat s lehorgasztott
fejjel viszik a zeg zugos árkon hátra fölé.
, Még hallani mint az egyik színtelen fa-hangon
mondogatja:
— Bolond voltál! Mindig az voltál. . .
A napló pedig tovább íródik. . . .
VéRC.)

N. N.
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Ezred mulatságok.
Az ezred Szétszóródva feküdt e hónapokban,
falvakban, városokban rekvirált, de a kötelességszerü
munka mellett nem feledkezett meg arról, hogy özve
gyei, árvái ügyét előbbre vigye. Tácmulatságokat, nép
ünnepélyeket, hangversenyeket rendezett, hogy növelje
a már ma is oly szép alapot.
Mulatságainkról a következőkben számolunk be.
A //. zászlóalj tánczestélye és népünnepélye Kúnszentmarton bán.
II. zászlóaljunk, amely a közelmúlt napokban
Jász-Nagy-Kún-Szolnok megye déli részeiben rekvirált,
f. hó 4 én és 5-én Kúnszentmártonban a legteljesebb
anyagi és erkölcsi sikeirel végződő táncmulatságot és
népünnepélyt rendezett özvegy- és árva-alapunk javára.
A magyar társadalom, amelyhez a háborúban sokat
fordultunk s amelyben eddig nem is csalatkoztunk,
most is következetes volt önmagához és Kúnszentmárton és vidéke közönségének áldozatkészsége körülbe
lül 9000 koronányi összeget juttatott elesett hőseink
özvegyeinek és árváinak.
Elsőbben a II. zászlóalj tisztikara tartotta f. hó
4-én este 8 órás kezdettel járásbeli úrhölgyek és urak
védnökségével és szives közreműködésével tánccal
egybekötött teaestélyét és sétahangversenyét.
A táncestély minden várakozást meghaladó mó
don sikerűit, a város és környék számottevő közön
sége mind részt vett és az egész estét betöltő vig
hangulat, a táncospárok ujjongó jó kedve, örömtől
ragyogó szemek, a jclenyoltaknak a későbe nyúió
órákig való együttmaradása, pompásan derűit kedély
tanujelei annak, hoyy mindenki jól érezte magát és
hozzávéve, hogy a rendezőség által beállított buffet,
amely a leginyencebb Ízlést is képes volt kielégíteni,
jótékony sorsjáték, stb. stb. mind-mind hozzájárultak
a siker emeléséhez, elmondhatjuk, hogy az est való
ban fényes és forró volt és bizonyára kellemesen,
kedvesen és melegen fognak visszagondolni a 16-osok
táncmulatságára.
F. hó 5 én délután pedig a II. zászlóalj tisztjei
és legénysége együttesen rendezett e&y nagy népün
nepélyt a Kőrös folyó melletti erdőben. Oly nagy tö-,
meg néző vonult fel, aminőt igazán ritkán láthat az
ember, ezerszámra hemzsegett a nép, a környék ap
raja-nagyja jelen volt, s talán csak a halálos betegek ma
radtak otthon. De ezt meg is érdemelte a változatos és
gazdag műsor, amely háborús mutatványokkal, harcgya
korlatokkal, zsákbafutás, birkózás, szamárverseny, le
pényevés, lisztfúvás s még számos tréfával volt tar
kítva és mulatságossá téve.
Különös jelentőséget nyert a népünnepély előt
tünk azáltal, hogy ugyanekkor tartotta távozóban levő
ezredparancsnokunk, a mindenki által szeretve tisztelt
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Juhász László ezredes a II. zlj tisztikarától búcsúzta
tóját. Az ezredes úr részvételével este szőkébb körben
ugyan, de vig hangulatban talán még a 2 -iki estét is
felülmúló táncmulatság követte, sőt úgy hallottuk, hogy
a kúnszentmártoniak még harmad s negyednap is a
legkedélyesebben folytatták a mulatozást. — A zenét
mindkét este a szolnoki első cigánybanda és az ezred
zenekara szolgáltatta.
A népünnepélyen a legénység is kivette a tánc
ból bőven a részét, amennyiben két banda is húzta a
jobbnál-jobb nótákat. A felülfizetők névsorát — sajnos
— helyszűke miatt mem hozhatjuk.
4 /. zlj zeneestélye Zentán.
Nagyon kedvesen sikerült, tánccal egybekötött
zártkörű zeneestélyt rendezett május hó 15 én az I.
zlj. tisztikara Zentán, az Eugén-szálló Casinó helyisé
gében. Zenta város rendkívül kedves és aranyos ke
délyű bájos hölgyei is talán kedvesen fognak vissza
emlékezni erre, — az oly rövidnek látszó estére, mely
ismerkedési és búcsúestclye volt a 16 I tisztikarának.
A város előkelősége, szinc-java ott volt. A zene-estély
hangulatának élénkítését kedvesen emelte Klein had
nagy meleg csengésű baritonja. Néhány borongós ma
gyar nótát és komoly értékű operett részletet adott elő.
— Az est másik pontja volt Füzesi Irigy gyors kari
katúráinak ének mellett való előadása A közönség
lelkesen tapsolt a két előadónak — Utána következett
a szünet alatt a tombola. Az első nyeremény tárgyát
Füzesi Árpád „Zenta főtere44 című festményét, a város
egyik legbájosabb úri leánya Rosenfeld Edith úrhölgy
nyerte meg. — A szép anyagi siker méltó párja az
estély erkölcsi sikerének, melyről más helyen fogunk
beszámolni.
A ///. zászlóalj kabaréja.
A III zászlóalj május hó 2-án, Jászszentlászlón
rendkívül sikerült, kabaréval egybekötött táncmulatsá
got rendezett Az estélynek fényét és sikerét különös
kép emelte, hogy volt ezredparancsnokunk Juhász
László ezredes és Géczy őrnagy valamint k. felesége
is részt vettek a mulatságon
A kabarén részt vett Szánk, Kiskunhalas, Kiskunmajsa. Jászszentlászló intelligens közönsége.
Maga a programm igen rövid volt, de annál talpra
esettebb és szórakoztatóbb.
A kabarét Paprikás Irma úrhölgy nyitotta meg,
kedves csengésű hangjával, humoros előadásával egy
csapással meghódította a hallgatóságot. Meg is jutaW
mázták olyan tapssal, hogy számtalanszor lámpák elé
kellett jönnie. Horkay főhadnagy a gorliczei ütközetről
olvasott fel, mélyen szántó előadása az estély egyik fő
pontja volt. A hallgatóság elé idézte a nagy napot, a
világ egyik legfényesebb ütközetét irta le s ezredünk
vitéz harcait méltatta. Gardácska Lajcs önkéntes sza
kaszvezető gyönyörű bariton hangjával tűnt ki. A hely
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beli plébános, Bencsik Pál úr Koopee „Áldás" c köl
teményét nagy rutinnal adta elő. A kabaré előadást
tánc követte, ahol jó kedvvel ropta a fiatalság a tán
cot reggelig. Az estélyt Géczy őrnagy, zászlóaljpa
rancsnok rendezte, Szentistványi és Horkay főhadnagyok
fáradságot nem ismerő munkájával támogatva. A tiszta
bevétel 407 korona volt.

A beszerzési központ.
A mai nehéz megélhetési és beszerzési viszonyok
pótzászlóaljparancsnokságunkat arra indították, hogy
beszerzési központot állítson fel, megkönnyítendő a
helybeli tisztek, altisztek és ezek családtagjai részére
az élelmi és közszükségleti cikkek beszerzését.
A szervezés nehéz munkáját a pótzászlóalj min
den körülményekre kiterjedő gondossággal látta el,
úgy* hogy a központ Wiesenberg József és Szigeti Jó
zsef hadnagyok vezetésével megkezdhette nagy remé
nyekre jogosító működését a Kossuth Lajos utca 7.
szám alatt.
Ez idő szerint az áruk nagy tömege még útban
van ugyan, a legszükségesebb élelmiszerek azonban
már kaphatók, némelyek maximális áron alul is. így
a vaj kg-ja 24 korona, túró 1 6 , sajt 13, méz 27, pa
raj 160, egy fej saláta 12 fillér A közszükségleti cik
kek árai is a minimálisra vannak csökkentve, egy
üveg kölni viz 4 korona, pipere szappan 5 korona,
fogkrém 1 60, cipőzsinór 80 fill stb. Hogy a tagokat
nem csupán a kíváncsiság vitte a központba, legfénye
sebb bizonyítéka az, hogy az első három nap közel
^000 korona forgalmat eredményezett A központ szeélyzete : Lőwy Pál tiz. könyvelő, Gutfreund Adolf
kv. árukezelö, Steiner Samu és Schmiedl Henrik kidgálók.
A zöldség és főzelékféléket a központ a lábadoo> osztag kertgazdaságától szerzi be, a piaci ár 60
,,-áért. A kertgazdaságot Skultéthy százados szives engedelmével megtekintettük, az ott látottak a legtelje
sebb elismerést érdemlik. A 9 holdas gazdaság egy
része burgonyával van beültetve megtaláljuk ott az ősz
szes zöldség és főzelékféléket A gazdaság vezetője
Dolecsek Ede szkv., a polgári életben kertész, büsz
kén vezet a melegágyakhoz, ahol az ugorkán már hiivelykújjnyi termés van, a paradicsom és a bab virág
zik, dinnye, paprika palánták sorakoznak az egyes re
keszekben, — végül megmutatja kertészete koronáját
a kávécserjét.
A kertgazdaság, tekintve a mai horribilis nagy
árakat, a fogyasztásra szánt zöldség és főzelék terme
lés mellett magtermelést is íiz, a modern kertgazda
ság minden ágát felöleli s igy amellett hogy a beszer

zést lényegesen elősegíti, megbecsülhetetlen előnye,
hogy ott foglalatoskodó honvédeinknek mintául szol
gál a jövőre, hogyan lehet kis földön nagy termést
produkálni, hogy kell a földet okosan kihasználni.
Ez a két szerv együttműködése megkönnyíti úgy
a zászlóalj tisztikarának, mint harctéren küzdő bajtár
saink itt levő családjainak mégélhetési lehetőségét,
megszünteti a beszerzés nehézségeit s merjük remélni,
hogy a fáradságot nem ismerő vezetőség ez intézmé
nyeket oda fogja fejleszteni, hogy minden szükségle
tet ki tud elégíteni.
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A 16. honv. gy. ezred története
a román harctéren.
Irta: Dr Mdriássy Lajos főhadnagy.
II rész, ti. folytatás.)

Az valószínű, hogy az első napon nagyobb erők
kel kellett volna kicsikarni az 1330— 1342 A birto
kát, mert ha délről a Nemira, északról pedig a Carunta, úgy a középen az 134 2 A , a Magyaros 1340
a Lápos 1222 a kulcsa az Uz völgynek. Magában a
völgyben való előnyomulás nem kecsegtetett sikerrel,
ha az a fontos magaslat (1342 a ) nincs kézben. És
igy is volt. Poianna Úzulni elfoglalása nagy morális
siker volt ugyan, de az 1342 A birtoka nélkül előre
látható volt rövid életű bírása. A későbbi tervek, ame
lyek a tartalékok hiánya miatt nagyon ingadozó jelle
gűek voltak s majd észak/ó|, majd délről igyekeztek
az ellenség eme domináló állását kikezdeni, már túl
erőt találtak szemben a megvalósításukra való heves,
veszteségteljes és mégis eredménytelen kísérletekben.
Ez a folytonosan fokozódó ellenséges túlsúly
azután a saját támadásokat megállította s mint a moz
dony az utolsó akadálytól visszapattan, hátrább lendül,
úgy az is természetszerű volt, hogy csapatainknak a
liatárgerincre vissza kellett húzódniok. Az erkölcsi fő
lényt, a fegyelem teljességét mutatja, hogy az ellen
ségtől való elszakadás simán ment és hogy alig-alig
töredeztek le egyesek a visszavonuló tömegből, ami a
terep nehézségeit, a mozdulat éjjeli végrehajtását te
kintve, elsőrangú teljesítmény és csak a fegyelemtől
teljesen áthatott csapatoknál lehetséges.
Saját veszteségeink ezen harcokban, különösen a
16/10 és a 1 6 3 századnál és a 9. 10. ezrednél na
gyok voltak. Azonban az Estefányi csoport elszánt
rohama után az ellenséges hullák százain gázolt ke
resztül célja felé ! Az ellenség kimerültségének ékes
bizonyítéka, veszteségei nagyságának megállapítására
a fogoly vallomásokon kiviil megbízható támpont még
az a tény, hogy napokig nem jött előbbre és azután
is gyenge járőrökkel tapogatódzott állásaink felé!

^yfió^tionveb®
Ezekben a harcokban az egész hadosztály hely
zetét megmentő szerepe volt az Estefányi százados 2.
századának. Eltekintve a terep nehézségeitől, a már
említett lőszerhiánytól, az ellenség többszörös túlere
jétől, a két századnak okt. 24-iki visszavonulása ese
tén — amint az fentebb megemlittetett — a hadosz
tály helyzetét a román erőknek az Uz völgyben elöl
harcoló 9, 10, 11. ezredek háta mögé való betörése
rendkívül kritikussá tette volna. A mozdony elérkezett
az utolsó akadályhoz s ha onnan való visszapattanása
közben egy oldalról sújtó lendület éri, kisiklik I Ezt az
oldalba ható erőt először kiegyenlítette, majd vissza
vetette a harcba vetett 16 1 0 és 16 8 szd. és 2 gép
puska. Pedig a helyzet már menthetetlennek látszott.
Az okt. 24-iki visszavonulási parancs megsze
gése mindent helyreigazított s mintegy fontos, harmo
nikus láncszem illeszkedik be a határmenti harcok
keretébe. A láncszem erősségét erkölcsi magabirás,
mindent felülmúló előretörési akarat kovácsolta s a
széttörésre irányuló ellenséges erők leküzdése adta
meg nagy fontosságát nemcsak a pillanatnyi helyzet
tisztázására, hanem az események későbbi alakulására
nézve is.
Ugyan mi lett volna ha az ellenség szándéka
sikerül s betörhet az Uz völgybe? Ugyan lett volna
balsiker esetén egy egy, a későbbi orosz tömegroha
mok szívósságát megtörő ércfal a határ mentén emel
hető? Bojosan ! — Kell egynéhány szót - bár meg
felelőt aligha találhatunk — szentelnünk a II zászló
alj bámulatra méltó eredményes tevékenységének Egy
zászlóalj a magasabb cél érdekébén úgyszólván kivet
ve ezrede kebeléből, 8 — 1 0 km. széles, 800 -1600 m.
között váltakozó kiirhatatlan nehézségű terepen, telje
sen maga erejére utalva oldott meg oly feladatot
amelynek lebonyolítása olykor hadosztályokat vesz
igénybe.
Az ellenséggel folytonos érintkezésben, állandó
harcok közepette működött a zászlóalj mint összekötő
csoport a 39. és a 61. hadosztály között. A 61. had
osztály gyakran kaleidoskopszeriien, tüneményes gyor
sasággal változó, többször megingatott, s végleg csak
későn kialakult helyzete a II. zászlóalj helyzetére sohsetn gyakorolt hátrányosan döntő befolyást. A zlj. elő
nyomulásnál mindig a 61. hadosztállyal maradt Ha
pedig utóbbi vissza-visszavonult, a zlj szilárdan ál
lőtt akkor is, amidőn fentebb északra váltságos volt
a helyzet. És ezt nem csupán a zászlóaljparancsnok
hadtestparancsban is megdicsért vezetésének lehet tu
lajdonítani, mert hiszen oly nagy kiterjedésű terepen,
ahol 20—30 lépésre jut egy ember s ahol nincs öszszefüggö vonal, hanem a megszállás támpontszerii,
lehetetlen egy parancsnoknak kezében tartani az egész
szellemi gépezetet. A zászlóalj eredményes működé
sének érdeme a kiválóan működő tisztikaré, századés szakaszparancsnoké elsősorban, akik válságos hely
zetekben, amidőn gyors elhatározás szükségessé a
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zászlóaljparancsnok irányitó befolyását már elkésetté
tette, önálló, józan intézkedésekkel, ha rohamról volt
szó, vitéz magatartásukkal biztos eszközei voltak a
sikernek. De oroszlánrésze illeti meg a legénységet is,
mely ha támadásról volt szó vakon, halált megvető
elszántszántsággal követte parancsnokát, ha pedig jár
őrbe ment, a magyar ember színtiszta józanságával
oldott meg nehéz feladatokat és hozott értékes jelen
téseket. Csak igy, ilyen harmonikus együttesben lehe
tett ezt a magas igényli feladatot megoldani. Az alparancsnokoknak elég volt a távoli, cél megjelölése,
a részletkivitel biztos sikeréhez a legénységnek lelke
sedése és fegyelme volt a mozgató rugó.
Józan, eredményes össztevékenység, vasfegyelem
és elszántság a legénység részéről! Ez a titka a si
kernek. Élelmezési nehézségekből, fáradságból állan
dóan tartó szolgálat, folytonos csatározásokból moza
ikszereién rakható össze a II. zászlóalj tevékenységé
nek képe, amelynek diszet éket a bámulatra méltó
összetartás, lelkierő és végsőkig megfeszitett fegyelme
zett akarat adja meg s az elért eredmény pedig ezt
a képet babérral övezi és örökre feledhetetlenné teszi!
*
*
*
Folvt. köv.)

e p e s za a ra b o lt*
G S fc S N ia ? . n

Ti:

Megsebesült a cigány (iolyó szaladt át a comb
ján. Roppant megijed a more, mikor látja, hogy vér
zik. Földre veti magát és torkaszakadtából kiabál:
Szán ítész, szanitész! . . .
Megjelennek a sebesíiltvivök és azt hívén, hogy
valami súlyos sebet kapott a füstös, ketten felültetik
és h:irmadik konyagot tölt a szájába, hogy valamive
csillapítsa a jajveszékelö sebesültet. Az első kortyok
után megszólal ü cigány . . .
- Nem jól csinálják! .
Miért ? —
— Inkább egy fogjon és kettő töltse a pályinkát.
Szemelvény egy pótzászlóalj parancsból :
— „ . . A tisztek is csak szolgálati ügyben je
lenhetnek meg a pótzászlóalj irodában, nehogy láto
gatásaikkal az ügymenet szabálytalan lebonyolítását
hátráltassák! . .

Szinonima.
A gyors tömve volt. A folyosón jutott csak álló
hely, a kocsi vége felé, ahol a tiszti szolgák, a háti
zsákok és kofferek tömkelegében igyekeztek lehetőleg
el nem merülni — Egy németországi vöröskeresztes
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ápolónő is ott üldögélt helyszűke miatt az egyik bő
röndön és unalmában hallgatta a baka-fiúkat. A töb
bek között az egyik meséli, nézve a futó szántófölde
ket :
— Há’ hiszen itt az alföldön előbbre van az élet!
Nálunk odafönt tán csak most bújik a mag, vagy a
fődet csak most „száncsák."
A kis szőke Schwester fölemeli fáradt fejét:
— Ach! Szandzsák . . . Szandzsák? Dórt war
ich auch . . . ja . . . ja . . . ottan én is lenni —
Egy öreg honvéd levele a komájához.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus lg/'k ö szö n 
tök be hozzád kedves komám első sorba is. Ez a pár
sor Írásom tanájon a letjobb egéségben kedves ko
mám téged és becses családodat az öreg Zsuzsi nénémet is, meg osztán Jancsi bátyámat is, kívánok
mindnyátoknak erőt egéséget olyat mint nekem van.
Lefirkantom rná ha eccer hozzá fogtam levelet irnya,
hogy élőnk mi itt bácskába. Hogy és miképen kerűtiink mi idi azt igazán nem tudom anyit tudok,
hogy Erdélyországba felültünk a masinára osztán elgyöttőnk idi la Szabadkára. Mi lesz velőnk mé senki
c.e tugy'a? Kérdem a cimborákat. Éhe gyön má az
irnokónk máj me mongya a, az okos ember, mingyá
II. század sorakozó kiabája a napos Osztán az Írnok
kezgyi olvasnyi a parancsot lászlóalj ügyeleti tiszt Pe
rces hadnagy sth. Eh mi közöm nekem aliho kija
lászlóalj ügyeleti tiszt, más kel nekünk azt vóna jó
t idnyi mi lesz velünk. Megá csak az is gyön mingyá
eccer csak olvassa hogy hónap regvei 6 órakor a
s'ázad sorakozva várja a századparancsnok urat, me
nőnk a libalegelőre gyakorolnyi 1 óra csuklógyakor
lat me futólépés. E kel neked baka la nem más, tu
ti • í keJves komám nagy ördögi mesterség e, részint
(reg csontoknak, különben aki katona nem vót soha
világ életyibe a nem is képzelyi miiiyö dologé így
n :ne mindennap napró napra, de csúnyán kiabriktol
im bennönket a bekecs Innnagy, hogy minden étvá■vam elmén a S/abadkaji élettö. pc£yig vót mikor idi
/fittünk. Eccer egy liétíti regvei azt mongyák, luígy
máma lesza bejosztás menőnk lekvirányi Elmentőnk
egy pusztára vót bezzeg mit ennönk meg innónk amennyit a has be bírt vennyi Egy he
lyen egy jómódú bunevácsná megemédelőnk, ebéd
után hozza a gazda a gyönyörű szép vörös bort, ekel
nekönk mondom osztán nem az egzecirozás (iskolás
gyerek koromba se szerettem én jádzanyi nem most
vénségemre, azt mongya a bunevács : hej magyar fe
nékig! mégis ittuk nem kellett rimánkodnyi, azt kérdi
hogy jó vóte, hát mé nem tuggyuk mondom osztán
én neki, kiját egyet hej Maii bort a jobbikbó hát hoz
egy egész más fajtát feketét mint a valóságos tinta,
bejártam Zólyom megyét Gömört me Nódrágot de

még ilyet igazán nem láttam ebbő is ittónk, eztis me
kérgyi háté jobe, e má igen, osztán fejiret hozatott
úgy sorba kóstottuk mindaz ötfajta borát, de* tudod
kedves komám saját tértmésü bora vót ennek a bunevácsnak nem kocsmaji, fajin bácskai bor vót Mi
kor má nyakig vótam arra fakadtam, hogy mégis csak
jobb lekvriányi mint egzeciroznyi megosztán háborúba
lennyi
Enné a gazdáná 6 6 métermázsa búza felesleget
tanátonk azt azonnal beszállítottuk vele evvel fizettünk
a boré. Me mongya P. őrvezető élőtanú. Hanem niosniá többet nem irok másszor is fogok még ilyesmi
jó életet veled közölnyi. Tisztelem az egész családodot mcvane még a naszarvú ökröd, ne add el mer
bajos vennyi, úgy hallom drága Bezárom levelem ma
radok kedves komád a hideg sirig János.
Szabadka 1914 május tizegyikén.

Gondolat forgácsok.
. . . . Csak megy a százszor koptatott úton s
tapodja vért sírva unott fáradtan; lelke mint lehangolt
hangszer, mely régen — amikor jobb volt talán? —
trillázva hárfázott s most disszonáns zavarban unottan
éviekéi, mint fuldokló tavaszi olvadáskor, sárgán-szíirke
áradatában a hegyek szúz fehér havának............
Csak megy céljavesztett énjével bolyongva s kér
dőn hallózik a hangtalan erdőben, jajongva kiállt se
gítség után, mint tévedt vándora dsungclek honának s
várja a semmit, a szürkén kacagót. . . .
A sémmit, mert nincs már számára más, mely
anyásán — mint régen — vezérelné, vonná zölden
mosolygó virágos rétjére a megelégültségnek. . . .
f:s megy sápadtan, erőtlenül, mint tenger viha
rában evezötlen csónak, nem várva semmit, nem várva
jót, melyben lesújtott énje megnyugvást találna . . .
Megnyugvást, pihenőt, mint volt. . . .?
Vagy igen. . . ?
. . . . Gondos kezek vezették eddig az Élet sikamlós útján, játszva - könnyedén nem látta az eléje
tornyosult akádályok falát, örült az örömben s látta a
célt sokat ígérőn emberinek . . .
Nem érezte lelkén,
mely gyöngyözve forrott
posványok tiizét, nem fázott forrón lüktető hevétől
s látta emberinek, dolgosán munkálkodónak az embert.
Ha itt jóban., ha nem is látta mindig; áldozott, — mtin
pogány ősök — oltárra emelt ideáloknak s a tömjén
füstje, mely felfelé szállott, piszokba fultan lelkére hull
most vissza s ledőltem mocsokba törten az oltárra
emelt . . . !
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így pattant ketté lelkében egymás után az idemondta, hogy ezektfi a „Harminc, és felesektől" félnek
álok érzékeny húrjainak harmonikus zöngéje. . . .
még ám a muszkák.
A művészetté fejlesztett gyilkolás iskoláját járja
Bent a zsúfolt kocsikban egynéhány elkeseredett
m ost; gyenge teste a szenvedések útján robotol, érzé
torok fújja rendületlenül, hogy: „Nincsen párja, de
keny lelke az emberölés bűnének ocsmány fertőjébe
van babája a 16-os magyar honvéd bakának . . . "
merült s örömeitől fosztottam szerető kezektől távol a
Az egyik vasutmenti tanyánál egy öreg anyóka
megsemmisülés felé halad. . . . ' . !
törölgeti szemeit, siratja a vig fiúkat.
Ni szegény
S mind ez miért . . . ?
fiaim, ti is mentek . . . ? — Ki tudja mire gondol a
Ki foszthatja meg őket az Élet jogától? Ki ál
ó asszony. Minden kocsi lead egynéhány vigasztataló
dozhatja fel még őket is hamis jelszavaknak, hazug
szót: — Ne sírjon mama! . . . lesz még ez rosszabtörekvéseknek, garázda önzésnek s az egész emberiség
búl is. — Soh se búsúljon . . . ! szabadságra me
hitvány m egcsalásának?
gyünk. . . ! stb.
Vagy odaát még nem látják elégnek az áldoza
A vonat hirtelen mintha új életre kelne, a ko
tok hegyét, még nem süti lelkűkre a tömeggyilkolás
csik ajtajaiban fej-fej mellett nézi a messziről előtütüzbélyegét a lelkiismeret szava?
nedező tornyokat, gyárkéményeket. Ez már Zenta !
S nem hat fel hozzájuk millió anyának szivet
Minden kocsiból újult erővel tör elő a ropogós,
szakgató zokogása ?
fris bakanóta, csak az állomáson szakítja meg a ve
Vagy kilialt-e lélekkufárok minden érzésvilága s
zényszó: - Felszerelni! Sorakozó! — A baka még
nem fezonal már a porszem milliók fájón rezgő lelké
kacsint egyet-kettőt a lányokra, összeszedi a cók-móknek jajongó szavára . . . ?
ját s már indúlnak is a zárt sorok kemény, katonás
(V Érbe Zoltán.
léptekkel, harsogó nótaszóval be a városba. A magyar
nóta csakhamar kinyitja az ablakokat s a kedves leány
GGG© GGGGGGGG© ©GG 9G©
arcok pirulva húzónak vissza egy-egy merészebb ka
csintás elöl. Az utca népe boldogan újságolja: „Ni,
A rekvirálók
mégis magyar fiukat kaptunk — !M s mintha önma
gának sem hinnék, újból kérdezik :
Xcnta, 1918. május
Magyarok maguk? —
Fújva, lihegve vonszolja a fekete mozdony a ko
—
Noná! majd eszkimók vagyunk. . . ! —
csik végtelen sorát a sík bácskai rónán. Lassan maFél
óra múlva már a szállásukon borotválják,
radoznak el a fehérre meszelt tanyai házak, a szürke
kefélik, csinosítják magukat még a vénebb csontok is.
akácfák s a fogaikat vicsorgató, bozontos komondorok.
Az utcákon mind gyakoribb lesz a betyárosan félre
A zöld gályákká! teleaggatott kocsikból éhes bakaar
csapott honvéd sapka, a vidám kacaj s a gondtalan
cok kandikálnak ki a fehérkenyeret majszoló tanyai
csevegés. Az illatos kora-tavaszi virágok a zentai lá
gyermekcsoportokra. Bizony jó régen volt már a menyok kezeiből csakhamar átvándorolnak a porlepte
názsi s mi az mostan a csirkepaprikáshoz, sonkához
honvéd zubbonyokra.
s a jó tésztákhoz szokott bakagyomornak.
„Hej! fiúk, az élet mégis csak szép!"
Hej! ez az élet! már a gondolata is jókedvre
Palóci.
hangolja a fiúkat Nem is cserélne ám mostan a baka,
tán magával Nikitával sem. Ugyancsak van mit hallgatniok a bámészkodó tanyai lurkóknak, kik a kérdé
sek özönével árasztják el a lassan kocsikázó bakase
reget.
— Honnan jönnek? —
Afrikából, fiam. —
t
— Hova mennek ? —
Raith Antal ezredes. 1916. augusztusában jött
hozzánk Raith Antal alezredes, hogy átvegye pótzászKeresztelőre!? — (No az a szegény keresz
lőaljunk parancsnokságát Pótzászlóaljunk életében új
telő is jól nézne ki, ahová 800 baka menne fogyasz
élet kezdődött égisze alatt, az ö zseniális szervező
tani a friss kalácsot.)
tehetsége, munkabírása és akarata csakhamar meglát— Hányások? —
szódott az egész zászlóalj ügymenetén. A tisztikar és
legénység teljes szeretetét és ragaszkodását vívta ki.
— Harminc és felesek.
Pártfogása alatt épült ki Történelmi osztályunk, la
Sokat mulat a bakatársaság a tréfás válaszokon,
punk pedig, hogy'ily nagy mértékben lendült fel szin
a kis tanyai lurkók pedig áhitatosan néznek a száguldó
tén nagy része van benne. És most, ezredessé való
kocsisor után.
előléptetése alkalmából fogadja teljes szívből jövő sze— Nézd-e Laci, ezek Afrikából jönnek. . . ! ? !
rencsekivánatainkat és bajtársi szeretetünk és ragasz
kodásunk nyilvánítását.
Harminc és felesek . . ., az osztég valami, édes apám
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Tiszti kitüntetés. Podobnik Tivadar t. hdgynak, — jelenleg 34. honv. gy. ezr.-hez van beosztva,
valamint Ponoczky Sándor t. e. ü. hdgy.-nak ki je
lenleg a 1 1 . h. gy. e.-nél van beosztva a legfelsőbb
elismerés, a kardokkal adományoztatok. — Úgyszintén
Pavel Árpád e. ü. hdgy.-nak ki jelenleg egy mozgó
sebészi csoportnál van beosztva, a koronás aranv ér
demkeresztet a vit érem szallagján, Konilós Árpád
jelenleg a 3. npfk. gy. ezr-nél levő tart. hadnagynak
(a R. K. 35 szem. ügy.) O Felsége a legfelsőbb di
csérő elismerést a kardok egyidejű adományozása
* mellett az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása
és kitűnő szolgálatainak elismeréséül legkegyelmeseb
ben adományozta.
Tiszti előléptetés. F. hó május 1 -től zászlóssá
léptette elő az ezr. parság. Klinczkó Gyula I. szdbeli,
Emödi Sándor 3. szdbeli, Klein Dezső I. gppszdbeli,
Legera Sándor 9 szdbeli, Gelber Sándor 1 0 . szdbeli
és Szüts László 12. szdbeli e. é. őnk. őrmestereket.
Steinhübel Lajos hdprj. 1918. ápr. hó 1 -vel zlssá lett
előléptetve.
Tiszti kinevezés. A folyó évi május hó 14-én
kelt 65. számú Rendeleti Közlöny „személyes ügyek."
O császári és apostoli királyi Felsége a következő ki
nevezéseket a legkegyelmesebben előléptetni méltóztatot a tényleges állományban őrnagygyá : 1918. május
hó 1 -vel 1918. május hó 1 -ei ranggal Hegedűs Elek
(15. rsz) századost Hadnagyokká. 1918. november 1 -ei
ranggal : Csáffalvay Iván (46. rsz.) Czeke Lajos 67.
rsz ) Metz Géza (71. rsy) Gödi Károly (82. rsz.) Kö
röm Jenő (141 rsz.y zászlósokat. A tartalékban 1918.
►május 1 -ei ranggal Paumkirchner Sándor (87. rsz.)
Tittel Zoltán (89 rsz.) Klanicay Gyula (90 rsz) Tóth
József (167. rsz) Szabó Zsigmond (253. rsz) Stubnya János (254. rsz ) Dörner Géza (255. rszö Miliálik Gusztáv (394 rsz.) Köteles István (639 rsz.) Hendrik Ferencz (643 rsz.) Sülé Dénes (656 rsz.) Nemes
Gyula (657. rsz ) Kondor Miklós (682 r-szö Lissauer
József (683. rsz.) Löffy Gyula (728. rsz.) tart hadna
gyokat gazdászati tiszti karban 1918. május 1 -ei rang
gal gazd főhadnagygyá Kozma Géza (30 rsz. gazd.
hadnagyot szolgálaton kívüli viszonyban 1918. május
1 -ei ranggal főhadnagygyá Ivankievits Jenő (4 . rsz )
szkv. hadnagyot.
%
Legénységi kitüntetések.
I o. ezüst vitezsegi éremmel : Kovács Ferenc örniester Kékesd, Brankow György tis/.th.
Szlanicsfalva, Krajnyák János szkv. Gicze, Schneider Jenő törzsőrm. Sopron.
//. o. ezüst vitezsegi éremmel: Pásztor'
István tiz. Jánosi, Balog József honvéd
j
Öcsény, Kerék József tiz Borosznó,
^ * * ? .a* A sipos Ferenc Tokaj, Fekete József
tiz. Felsőfok!, Szvoboda Lajos honv. Csépa, Petrer
Márton honv Kotmány, Mozola Pál honv Zólyomberezna, Juhász Lőrinc örv. Dévaványa. Újólag II. o.
ezüst vit. éremmel: T. Bárdi János szkv. Laskád
Bronz vitezsegi eremmel: Vrba György .honv
Felsőtisztás, Glósz Barna törzsőrmester Jolsva, Rcich
Miksa örm. Kassa; Lakatos Pál örin. Salgótarján, S/everényi Gyula Budapest, Groszmann Vilmos szkv.
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Szerencs, Tóth János honvéd Erdőtelek, Fenyő Miksa
orv. Felsővály, Lakota János honvéd Krivángyetva,
Palkó János honv. Ozdin, Szlanik Ignác honv. Salgó
tarján, Terényi Pál honv. Nógrádkövesd, Valykó Jó
zsef honv. Unghuta, Oravecz György honv. Dénesfalva,
Csernák Pál honv. Kékkő, Kiss Barna István honv.
Baglyasalja, Ullmann Gyula honv. Baglyasalja, Schlcicher Pál honv. Gácsfalu, Baráth Imre örm. Zákány,
Doniucz János tiz. Ivacskö, Bobola Ferenc örv. Tiszolcz, Paizs Lajos örv. Zádfalya, Nagy Rezső örm.
Szirák, Zacliar Samu Nyustya, Zdurnya István h.
Krivángyetva, Jaskó György honv. Krivángyetva, Nagy
János Budapest, Kelemen Károly örv. Cserháthaláp,
Fontos György honv. Hársfáivá, Reisner Rudolf honv.
Rákász, Sztolár György honv. Nyustya, Sebők Ferenc
honv. Őr, Vindjecsán István honv. Krivángyetva, Galó
Pál örm. Baglyasalja, Maljer János örv. Homonna,
Koncz P. János örv. Kálló, Babják Domokos honvéd
Porosznó. Czakó Sándor honv. Özörény, Nankánics
András honv. Maszárfalva, Huszánik József honv. Csékányháza, Szabó Barnabás tizedes Sajópüspöki, Korén
István tiz Kovácsfalva, Nyerges József örv. Garamszeg. Berki József honv. Madácsi, Bálint Pál honvéd
Klenócz, Czibula Pál honv. Nagyszalatna. Hizsnyai
Béla honv. Rimaszécs, Emödi András honv. Hárskút
Fagyas Gábor honv. Ipolyvarbó, Aukuszt József honv.
Feketebalog, Nagy Sándor örv. Ilejöpapi, Horváth
Béla honv. Alsóhangony, Kálmán Ferenc honv. Főszeg, Kiss Károly honv. Kisújszállás, Melihercsik Pál
honv. Nagyszalatna, Csernok Lajos honv. Bánréve.
Czibula Mátyás honv. Gács, Makovnyik András honv.
Imréd, Radics József honv. Susa. Varga György honv.
Vizesrét, Végh Ferenc honv. Megverfalu, Mór János
honv Kismaros, Szokoly Sándor honvéd Püspökhat
van, Miklós Mihály honv. Barlafalu, Hermáim József
honv. Borostyánkő, Hegedűs József honv. Oltarcz,
Matyika bonon honv Hóba, Opris György honv. Faluszlatina, Koszté László honv Magyarberke, Papp
Gyíu-gy honv Esztró, Papp Péter honv Szerfalt!, Sa
lamon Vazul honv Mezöterep, S/.tán Tódor honvéd
Bikszoldva, 'Fink Tivadar Tartócz, 'Frandabur Miklós
Bodola, Vlád Demeter Alsóabsa, Anddusz László Al
sópásztó, Buzdobány György Kovácsfalu, Nagy György
Udvari, Moga Adám llerczegány, Tamás György Szatmárhegy, Molnár József Csitár, Hirscli Sándor tizedes
Hatvan, Babolcsai János szkv. Balassagyarmat, Ivanics
János honv. Balassagyarmat, llaan István Diósjenö,
Ináncsi Antal Ernőd, Bokros Sándor tiz. Szilicze, Lőrincz János Dejtár, Rajz János Diósjenö, Schmiedt
Antal Sátorhely, Batta Jenő örv Ajnácskö, Paál Lajos
örv. Királyhegyalja, Füle József örv. Alsósáp, Rapcsan
János örv Darabos, Mészáros József Oros, Krekuska
József (iyetva, Oláh Zsigmond Angyalos, Kiss Bene
dek Hajdúböszörmény, Ozoróczky István Mátraszöllös,
Rácz Ferenc Nagyberzsa, Schwarcz Samu Sztropka,
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Tóth Sándor Tiszalucz, Kleinmann Márkusz Szaszóka,
Simon Károly Macsola, Bazovszki András Szivéte, Beraczkó Pál Veres, Gálig Jakab Feketebércz, Matejkó
András orv. Nyíregyháza, Blet Mihály Alsókomoród,
Rek János Csikeria, Tronovszky Pál tizedes Klenócz,
Belkó Márton Dobrócs, Szabó István törzsőrmester
Nagyoroszi, Adamkovics Imre Jászó, Benyó György
Kisszalatna, Bellus Mihály Garampéteri, Birnbaum
Lajos Gyöngyös, Éliás Lajos Vilke, Gyurgyik István
Várgede, Jandrecsák János Helyivágás, Kotán István
Sajógömör, Liptay József orv. Rimaszombat, Poloncsik
János Erdököz, Pasztierovics István Beszterczebánya,
Rajosok János Lucakő, Sitreharszky Pál Balassagyar
mat, Szloboda Lajos Csépa, Jaskó János tiz. Erdőbénye, Bozalka Pál Disznóspuszta, Czrimann György
Csicsiu, Davidovics Ignác Tiszaszentmárton, Magát
Pál .Alsófeh'érkút, Sándor Gáspár Ököritó, Tóth Gyula
Czéke, Eilip János Losonctamási, Szabó István Ebergócs, Barkacs András Czinódbánya, Galik György
Zsablya, Horváth Ferenc Pátroha, Kuraczina 'József
Garampéter, Kirschner Izsák Pálosremete, Kovács Mi
hály Hossztímcző, Lichmanovics ■ Dávid Majdánka,
Jónás Lajos Patak, Nagy János Pásztó, Sztárn György
lionv. Alsóapsa, Tupi János orv. Ebeck, Árvái Mihály
Pilliny, Bogdán Ferenc Mércse, Krechel János Kassa,
Palkó Márton Erdin, Pompa Sándor Kisszállók, Szolenyik János Bercsényefalva, Viczelári Miklós Chiflekber (Bulgária), Varga Tamás Pálremetc, Zelencsuk
László honv. Visobisztra, Kovács Ágoston szkv. Szentsmion, Záhorszky János szkv. Érsekvadkert, Vido Já
nos tiz Felsösáp, Széles Lajos tiz Erdőkálló, Laczi
Ferenc orv. Gáva, Varga Gyula Rozsnyó, Czepo János
Felsösziklás, Lipesk Miklós Sajószentpéter, Siposs
Lajos Putnok, Priatka József Herencsvölgy, Prém Pál
Szaniszló, Résh Ignác Szaniszló, Rózsa János Puszta
dobos, Schwarcz Sia Toronya, Tüdős Imre honv Vencsellö, Kovács Mihály tiz. Szurdokpüspöki, Gadoszky
János orv. Felsősáp, Csolti Sándor Magyarberkesz,
Nágel Sándor Mátraszöllős, Varga Márton Terény,
Zatroch János honv. Kisveszverés, Hornik Sámuel szkv.
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Dobsina, Bodnár Károly honv. Szirmabesenyő, Hering
István tiz. Herencsény, Lenhardt András Borosznok,
Kiss Imre Kőhidgyarmat, Jakab János Erdőtelek, Hugany András Poroszszeg, Kompos Sándor Salánk,
Bogdán Imre Nagybacon, Görög Illés Szarvaíborsa,
Szikurt György Herend, Ozorovszky András Mátraszőllős, BaZany András Lukóca, Zubács György Susány, Dobos József honv. Dobóca, Petrovics András
tiz. Budapest, Buócz András Zólyombucs, Csank Ágos
ton Csomatelke, Skultéty József Kisélesd, Fidicini
Gusztáv Beszterczebánya, Csikány Imre Csitár, Szutak
János Füleksávoly, Gyurcsó János Nagylibercse, Kamenszky György Málnapatak, Kosztivjár György Zólyomnémeti, Stateller János honv. Keszthely, Litovszky István orv. Rád, Jakubecz János honv. Felsősztregova. Vanyó András honv. Széplak, Szaniszló
Gergely orv. Becske, Béla János Felsőtisztás, Cselényi
János honv. Rozsnyó. Fiié Pál Felsősáp, Takács Já
nos Alsósáp, Rácz Pál Tőrincs, Micsuda János Czinóbánya, Szinglyár Mihály Vágfalva, Bocskó László
Malmos, Boró Imre tiz. Vereskő, Olegas László Ró
kamező, Gajdács György Déda, Janostyák János Ottilia, Jóni Bertalan Illik, Krekács Pál Herencsvölgy,
Majer János Sebő, Sőrék Ferenc Cseherdö, Nagy Ist
ván Eperjes, Szpisák György Nagyveszverés, Zverkó
Pál orv. Nőtincs, Tóth Gábor Nyirparon, Czibulya
Mihály Hort, Belodedics Péter Felsőlupka, Brandeisz
Pál Pétcrréve, Bódis János Aggtelek, Dudás György
Agostonlak, Bilkei Ferenc Kovaszó, Noszek Mihály
Szabadka, Suth István Németi, Fazekas Béla tiz. Guszova, Gulyás István Budapest, Ricsa Vilmos Tövis,
Herkely Sándor Selnieczbánya, Jensi Nagy István Jene,
Duchaj Sándor tiz. Losoncz, Pavuk József Garamszentandrás, Szombati Sándor Geczel, Koczka Rezső
szkv. Erdőbádony, Zellinger Károly szkv. Budapest,
Rigó István tiz. Rimócz, Bojtos Béla orv. Jászalsószentgyörgy, Miskolczi András orv. Tápiószele, Antalik János Ignécz, Blahuta József Vágó, Barti Géza Fü
lek, Filkó Márton Gerlicze, Hochrum György Kisberezna, Hátra János Poroskő, Ország János Cseremos,

Hogyan lehet a dohányinségen segiteni és egyúttal özvegy és árva-alapunkat növelni
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Polacsek Antal Salánk, Seres Légárd Ciizfürdő, Tóth
László Pelsőcz, Varga Sándor Méhtelek, Sipiczki Já
nos, szkv. ösagárd, Hubai László Hubo, Forgács An
dor Nagylam, Pusztai Ferenc Miskolc, Skamla János
Patkóc, Demeter András tiz. Szenti, Lipták Jenő tiz.
Losonc, Urbán Márton orv. Forgácsfalu, Kamenics Jó
zsef orv. Felsőpálfa, Rejcsán András orv. Kerecsény,
Jusztin István Kerecsény, Mák János Érsekvadkert,
Meskó András Pónik, Fliász János tiz. Zólyom németi,
Dudás Károly Jánoshida, Oláh László Szakáll, Urbancsok Mihály Losoncz, Bartkó Márton Bélabánya,
Szmutni János Kisócsa, Boczkó János Erdőkürt, Laszkovszky János Rád, Mikulás Mihály Csomaköz, Po
hánka Márton Nagykürtös, Setét András Semjén, Né
meth András Csetnek, Csikás Alajos Jászárokszállás,
Nagy Sándor Fgri, Mikulás Pál orv. Maskofalva, Sa
lamon András Nyíregyháza, Szeles József Nagybárkány,
Szurmai János Drugerháza, Tomancsák János Forgács
falva, Jágerszkv Imre Herencsvölgy, Körtély Sándor
Tiszaadony, Keres János Lucakő, Kása István Takos,
Laczkó András Sajóréde, Dovicza János Kisvcszverés,
Fekiás József Gyetva, Galcsik István Nógrátisipck,
Hazucha András Málnapatak, Illácsik György Boroszló,
Ocsenás János Patkóc, Bolf József Tóthegymeg, Botytyán János Mérk, Balogh Sándor Vásárosnamény,
Bornyász Mihály Fgri, Bugel János Kishely, Babicz
István Herencsvölgy, Bagdi Lajos Büdszentmihály,
Karpinszki Mihály Szarvasberke, Páter Károly Garbóc,
Tóth János Fertősalmás, Szabó János Sóshartyán,
Markolt András Palotás, Szvoreny Tamás Felsőtisztás.
Újólagos bronz: Káptalan János őrvezetö Selye,
Mihucz Elek örv. Mórod, Egl József tiz. Szendehely,
Piskoti István örv. Kállósenijén, Varga Pál Palocsa,
Csíz? Sándor Perjése, Csák József Tapolcza, Bucsán
[)ániel tizedes Zólyom, Szabó Mihály törzsőrmester
Somoskőújfalu, Juhász Sándor őrmester.

Az olasz győzelmek titka
vagy:

Meteorologia a modern hadviselésben.
íEgy elkésett riport.)
Irta

7y n.

*
(I nlytatáv

Hja úgy V Az más,
szólt () s olimpusi
legyintéssel visszaintette a vérszomjas karahinieriket.
— Ha öntöknél a tegezés a felségjogok elismerése,
akkor nagyon természetes, hogy Velem szemben is
gyakorolja. Tehát lássuk a találmányt !
*
Panamoff kibontotta a csomagját. Az ehhez szük
séges időt és az Eccellenza rólam elterelüdött figyel

inét felhasználtam, hogy néhány körülöttem repkedő
és ruhámon mászkáló legyet ügyesen elfogjak s az
Így nyert zsákmányt ajándéküvegcsébe dugjam a hó
lyagpapirosba ütött lyukacskán keresztül. Sok idő telt
azóta, hogy útra keltem s szükséges, hogy . . . no
de nem árulom el előre a meglepetést
Panamoff csomagja tele volt hosszú és vékony
acélbotokból álló kötegekkel, melyek egyikét kibon
totta s kivett belőle egyetlen darabot.
— Látod, Cadorna Atyuska, ez az én mesés ta
lálmányom ! A vízhatlan, rozsdálhatlan, eltörhetetlen,
golyóálló hadiesernyő! így olyannak látszik.» mint va
lami acélbotocska De itt van a végén ez a nyél, mely
pontosan beleillik az olasz puskák csövébe.
Elég szpleburdi módra közbevágtam s megkoc
káztattam azt a kijelentést, hogy hiszen akkor nem
lehet a puskából lőni ? A vezér végtelen szánalommal,
mondhatnám : megvetéssel nézett rajtam végig s tu 
datlanságomat mélyen elitélve leckéztetett m eg:
— De hiszen esőben úgysem lehet hadakozni!
Haditudósító létére még ennyit sem tud?*Az alfáját a
modern hadviselésnek ? No hiszen gratulálok azoknak
a szerencsétlen lapoknak, amelyeknek maga a haditudó
sítója !
Megszégyenültcn hallgattam el, de azért nem
ültem mélyebbre, elhatároztam, hogy makacsul meg
tartom pozíciómat, Panamoff folytatta.
— Tehát a puskacsöbe illő nyél fölött itt van
ez a csap, melyet a fegyverszijhoz kell erősíteni s a k 
kor a katonák úgy menetelhetnek fegyverrel a vállon,
mintha mi sem történt volna. Hanem mikor az ég
beborul s esni kezd, a csapatvezetők kiadják a pa
rancsot . Esernyőt nyiss ! S akkor a katonák csak
egyet rántanak a szijjon, a szij lerántja a csapot, a
csap kioldja az esernyő feszítő rugóját, — látod, igy,
ahogy én csinálom, — és klak, . . egyszerre nyitva
van az esernyő !
És csakugyan ! Panamoff egyetlen ujjnyomására
a vékony acélbot terjedelmes esernyővé nyilt.
Magnifico ! Magnifico! Eccellente ! — kiáltotta
elragadtatással Öméltósága — Panamoff! Önt az Ég
küldte ! Ez a taldrlmány csodás, páratlan, evvel elti
porjuk az ellenséget ! H ali! Képzelje csak el, Veridico,
hogy inig az ellenség alszik, mi azalatt állandóan
szárazban! . . . Hallatlan ! Micsoda diadalok lesznek!
Micsoda diadalok !
Panamoff vigyorogva a nagy siker láttára az
egyáltalán képzelhető lehetőség határáig szélesedett.
— Cadorna Atyuska, hogy találmányom prakti
kus használhatóságát bemutathassam, egy szakasz karabinierivel már be is gyakoroltattam az esernyő ke
zelésmódját s ha parancsolod és megengeded, itt a
szemed előtt fogjuk bemutatni.
Hogyne, hogyne, nagyon érdekes lesz, csak
lássuk !
Panamoff kiüzent s kemény léptekkel berobogott
egy szakasz karabélyos dalia teljes fegyverzetben, me
neteléshez öltözve. Parádemarsban trappoltak el a Ke
gyelmes ur előtt, aztán a szakaszvezetö harsány kiál
tására megálltak. Panamoff az ajtóban sugdosott talán
hívott még valakit, aztán odajött a csomagjához, ki
szedte az acélbotokat s minden karabinierinek kiosz
tott egyet
A szakaszvezető vezényelt:
— Fegyvert láb-hoz !
A puskaagyak tompán csapódtak a földre.

•.tfió sh o n v t^
— Esernyőt fe l!
Mindegyik katona a fegyver csövébe dugta az
acélbotocskák nyelét s a csapot a szíjhoz erősítette.
— Fegyvert váll r a !
Nagy csörömpöléssel ismét yá,,ra vették az
immár felszerelt karabélyokat. Mig ezek történtek, be
jött két különös egyenruháju katona, — mint utóbb
megtudtam, a tűzoltó hadosztályból valók, — s mig
egyik aréna tűzcsapját leszerelve hatalmas rézfecsken
dőt csavart a- vászontömlőre, a másik a vízvezetéki
csap nyelét tartotta . . . tüzelésre készen.
A karabinieri csapat most közelben menetelni
kezdett Jó ideig gyalogoltak, mig felhangzott a va
donatúj vezényszó :
i— Esernyőt nyiss!
Különös acélos pattanások hangzottak, amint a
rugók kinyitották az esernyőket s a következő pilla
natban a menetelő katonák helyén a mi magas nézői
polcunkról csak egy csomó acélszürke esernyőt lát
tunk szabályosan hullámozva tovahömpölyögni
— Magnifico! Magnifico ! — szólt Cadorna Atya
s elragadtatva integetett Panamoff felé, aki szótlanul
visszaintegetett, hogy csak most jön még a java !
— Cél! . . . V íz ! ! !
A Tűzoltók akcióba léptek s abban a nyomban
hatalmas zuhatagban ömlött a viz az esernyők tete
jére. Körülbelül annyi ideig tartott, mint a nyári zi
vatar.
— Vizet szüntess !! — hangzott aztán.
— Csapat á llj! Esernyőt zá rj!!
Mind megannyi csövek, torpantak meg a karabinierik, az esernyőt abban a pillanatban egyszerre
klappanva becsukódtak s ott ált a hős csapat — szá
razán, tökéletesen szárazán, mint a fürészpor!
Az Eccellenza nem lelt szavakat megelégedésé
nek és elragadtatásának kifejezésére s mikor Panamoff
az egyik karabinierit oda vezette hozzá, hogy saját
legmagasabb kezeivel győződjék meg róla, hogy egyet
len porcikájuk sem nedves, Cadorna Atyán annyira
erőt vett a meghatottság, hogy Panamoffot keblére
ölelte.
— Panamoff, gyermekem, mivel háláljam meg
Önnek ? ö n egész nemzetet ment meg, egy világhá
borút nyer meg, ö n egy démon, egy angyal, egy ti
tán, egy, egy, egy . . . s szólni sem bírva ismét ma
gához ölelte a vastag oroszt
iVégi* következik.)

Adataink közlését csak a forrás megnevezésével engedhetjük meg.

Fájó mesék.
_
Virágos tavaszban a megöltöztetett réten járok.
Bódult virágok szerelmi nászokban epekednek, ezer
színű szirmok csillognak a napon : minden életet kér
és életben fürdik.
Valahol messze, hol a nap vastagabb sugarak
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ban csókolja a földet, hol a virágok százszor-száz
színben duzzadnak, hol a rét színe is más, mint itt
az alföldön : üzenetet küld. Olaszország: a béke színes
fatomja, az ábrándozás tárháza, a forró vér gyűjtőmedencéje most is csalogat, most is h iv jö jj, jöjj . ..
várlak. Békében csak a kiváltságosak léphették át ha
tárait, azok kik születtek kiváltságosoknak és azok, kik
megszerezték a kiváltságot; most egy nagy átfogó de
mokrácia szomorú jegyében megy el oda, - kinek ép
keze, ép lába van. Minden magyar oda zárdokol s
obulusként vérét, egészségét teszi a zöld rétekre. Mert
most nem a rét szépsége hiv, nem a szemet gyönyör
ködtető Isonzó habos, tarajos, zeg-zugos folyása, nem
a patinás tnűemlékek sokasága: de a kard, a puska,
az ágyú bömbölő ereje.
Járjuk szomorú zarándok utunkat már 4 éve e
nagy világban, északon, keleten küzködtünk mi embe
rek emberek ellen, most bizonyába megfogja tapodni
lábunk az olaszországi smaragd-zöld füvet, puskánk
lövedéke eltalálja a féltveőrzött képeket és sok, sok
embert. Úgy látszik ez a háború rendje, s bármikép
is fáj, hogy századokon át megszentelt földeken kell
barbár munkát végeznünk — ki erőszakolta ránk ezt
a lépést, ki indította útnak ezt az uj népvándorlást,
ki tette lehetővé, hogy ilyen formában kopogtassunk
be az olaszországi házakba ? Ök, ők, kik tulnan fegy
verrel a kézben rontottak mi reánk. Mi fájón bár, de
megtesszük kötelességünket, s mi is fegyveresen fog
juk kivívni azt, hogy megszűnjön a népek ilyetténi
szomszédolása. — Előre!
Dandárparancsnokunk távozása. Utolsó perc
ben vettük e szomorú hirt, hogy Daubner Samu ve
zérőrnagy, dandár parancsnokunk eltávozik tőlünk és
átveszi a 70. honvéd hadosztály parancsnokságát. Kö
vetkező számunkban bővebben fogunk beszámolni ez
esetről.
Szemle F. hó 16-án Schmidt alezredes Barna
fligy. kíséretében Szolnokon a II. zlj.-nál szemlét tartott.

Juhász ezredes bacsulátogatása a pótzás Jó
aljnál. Juhász László ezredes, volt ezredparancsno
kunk május hó 28-án ellátogatott a póízászlóaljlioz,
hogy elbúcsúzzon a tisztikartól és legénységtől Meg
szemlélte a Történelmi osztályt, valamint látogatásával
tüntette ki fiókszerkesztőségünket is Még aznap fo
lyamán visszautazott Budapestre
Uj hadosztályjelvények. A 30. hosztálv parság új
hadosztály jelvényei valamint a hadosztály parnok úr
Ö Nagyméltósága (Breit) arcképplaketje is elkészült.
— Á ra: tiszti (ezüst) ho. jelvény 8 K, legénységi 2 K
Breit plakett 8 K. — Ugyancsak a ho. jelvénnyel
ellátott következő tárgyak is kaphatók: levélnyomó
fekete márványból 1 2 K — fekete fémből cigaretta
tárca 1150 K, — fekete selyem óralánc 6 K H. o.
jelvény, mint brelogue 250 K. —- A jelvények ma
gáncég által nem bocsáttatnak árúba, beszerzésük
csakis a h. o. parság utján történhetik. — A tiszta
jövedelem a „Breit segélyalap*-ra fog fordittatni, mely
alapnak célja a ho. parság és a ho. szervezetszerü
kötelékébe tartozó bármely más alakulás arra érdemes
legénységi egyénei, vagy ezek közvetlen hozzátartozói
számára kisebb segélyek nyújtása.
Rangmeghatározás (56. sz. R. K szem. ügy.)
1915. VIII 1 . rangot nyeri : Tichlarik János (1469. 4.
rsz.) zls.,
1915. IX/1. rangot nyeri: Galló Árpád
(2787. 4. rsz.) zls. — 1916. V I. rangot nyeri: Kö-
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vesdy Attila (335.) zls. — 1917. IV/1 . rangot nyeri :
Litkey György (1328.2.) zls. — 1917. X/1 . rangot
nyerik: Zsámbor Zsolt (1158. rsz.) Weisz Izidor (2455.
rsz) Zimányi Szilárd (2456.) zlsok. — 1919. I/l.-i
rangot nyerik : Kovács Pál (1308. rangszám) Zsuffa
Kálmán (1309. rsz.) zászlósok.
Pótzászlóaljhoz útbainditattak V 1-vel, mint
hosszú harctéri szolgálattal biró t. altisztek és őrmes
terek : Csúz Lajos törm. Racskó György, Teréki Ist
ván, Komora Vilmos, Grünmann Izidor, Szilberreisz
József, Kollár Ádám, Hlavács Gyula ősmesterek és
Braun György I. zlj. törzsbeli tizedest.
Zachár Pál őrnagy elhalálozása alkalmából az
ezred családjához intézett részvét sorokra a> mai na
pon Zachar István pestvidéki kir. törvényszéki bírótól
az alább szószerint leközölt válasz érkezett :
Méltóságos Ezredes Úr!
Szeretett jó öcsém elhalálozása felett mérhetet
len fájdalmunkat és gyászunkat az a mélyságes és
általános részvét enyhítette, amellyel rokonainkkal s
barátaikkal együtt a megboldogultnak felettes parancs
nokságai s szeretett bajtársai siettek vigasztalásunkra.
A háború kitörésétől 1914 év május hó végéig
vett részt a megboldogult a 16. Iionv. gyalogezrednek
súlyos és dicsőséges harcaiban. Nehezen vált meg
szeretett anyaezredétől, azután is mindig ragaszkodott
ezredbeli bajtársaihoz.
Az ezredparancsnokságnak édes anyámhoz in
tézett részvéttáviratából megindító, megható szavaiból
fájdalmas büszkeséggel látjuk, mennyire megismerték
édes jó öcsémet.
Édes anyám, családom, s a magam nevében tel
jes szívből, mélyen átérzett köszönetiinket küldöm
gyönyörű részvétlevelükért
Maradtam Ezredes úrnak s az ezred tisztikará
nak legmélyebb tisztelettel lekötelezett hive :
Zachar István s k.,
pestvidéki kir. törv. biró.

Buzgalom. Kösztler Géza százados a III. zász
lóalj körében több mint 300 előfizetőt gyűjtött, me
lyért fogadja a kiadóhivatal leghálásabb köszönetét.
Adomány. Kolener Testvérek, jópataki üveg
gyári cég a kiállítás céljára megrendelt üveg számla
értékének teljes összegét 55080 koronát az ezred öz
vegy és árva alapja javára adományozta. Ha tekin
tetbe vesszük azt, hogy táblaüveget szinte lehetetlen
beszerezni, igazán nagy áldozatot hozott a cég a T.
O.-nak. Hálásan köszönjük.
Mi újság az ezrednél ? A 39. hadosztály
parság parancsa folytán a Budapesten megtartandó 7
napos továbbképző távbeszélő tanfolyamba í)r Bakay
Kálmán t. főhadnagy és Herkely Sándor zls vezényel
telek Wottich Lipót npfk. zls a 9 h. gy. ezr. fény
szóró rajának megvizsgálására Pécsre f. hó 4-én utbaindult. Máj. 5-i ezredparancs szerint a következő
e. é. önk. jelöltek végleges részesítése ideiglenesen
elismertetett. Szüts László lidprj. örm. linwdy Sándor
önk. örm., Gelbcr Sándor önk. örm., Kovácsik Béla
hdprj. őrm.. Kiin zkó Gyula önk. örm., Holes András
hdprj. ö rm , Spilzer Sándor önk. szkvtő, Legem Sán
dor önk. örm., — Weisz Miksa e. ü. hadnagyot áttették
a 9. honvédgyalogezredhez, Horkay Gyula fhdgy. f.
hó 15-én vette át a másod segédtiszti állást az ezred
törzsnél, Alföldy Vidor hadnagyot beosztották a II.
zászlóaljhoz, Mydlo Antal főhadnagyot megbízták a III

zászlóalj géppuskás századának parancsnokságával,
Bábel János t. zls. a hadosztály ellátó hivataltól az
ezredhez bevonult, és az I. zljhoz osztatott be. A koronkai
1 0 napos gpuskás tamfolyamba vezényeltetett, Otdódy
Pál npfk. zls. Hizsnyai Heinzelmann Béla tart. száza
dos, ki a hadosztályhoz volt beosztva, mint mező
gazda a tényleges kát. szolgálat alól fölmentetvén a 39.
hadosztály kötelékéből végleg eltávozott. Juhász ezredes
urnák címzett levelében közvetlen és meleg szavakban
búcsúzott el az ezredtől, melyből nehány sort itt
adunk: „Legkedvesebb kötelességemnek tartom, hogy
Neked és általad az egész ezrednek búcsút mondjak,
kívánok Nektek sok szerencsét, egészséget és bol
dogságot.
Kérlek, tartsatok meg jó emlékezetbe “
Hacker Béla hadnagyot a műszaki századhoz helyez
ték át — Pap Ákos 9. h. gyalogezredbeli gazdász fő
hadnagyot a hadosztály parancsnokság a III. zászló
aljhoz osztotta he, mint gazdasági hivatal főnököt
Schneck Adolf főhadnagy az I. gpuskás század pa
rancsnokságát vette át. Kiinda Jenő százados a 2. szá
zad parancsnokságát és Magassy Zoltán százados az
5 század parancsnokságát kapta meg.
Füzesi Árpád hdgy. megbízatása Az ezred
törzs és vonatnál karhatalmi célokra rendelkezésre
álló legénységből esetleg felállittandó szakasz parancs
nokságával Füzesi Árpád hadnagyot bízták meg.
Vizsgálati szabadság. Lukács Gyula János e.
é. önk. szkvezetönek Losoncra, Nagy Gyula e. é. önk.
tiz.-nck Losoncra és Iván Imre e. é. ö örm.-nek Sze
gedre V 2 —VI 1-ig vizsgaszabadság engedélyeztetett •
Tovább szolgálatra jelentkezett. Jaszik Béla
1911—24 ezr. törzsbeli szkvtő cim. örm. 1918. má1.
1 -vel önként tovább szóig, altisztek csoportjába vették
fel.

önk. jogosultságban végleges részesitetett
Emödy Sándor t. z ls , Gclber Sándor t. zls., Ková
csik Béla önk. örm., Klinczkó Gyula t. zls., Holes
András önk. örm , Spitzer Sándor ónk. szkv, Garamy
Kálmán e. é önk. örm.
Dr. Máriássy Lajos t. főhadnagyot, lapunk
belső munkatársát az ezredparancsnokság a pótzász
lóaljhoz vezényelte, egyben Budapesten fog tartóz
kodni, hogy az ezred történetének megírásához szük
séges adatokat a Honvédelmi minisztériumban meg
szerezze.
A 16-osok idegemben. Hogy milyen szeretet
tel fogadnak minket az Alföldön tanú ez a kis cikk,
ami a Nagykőrösi Gazda-Újságban jelent meg. Egyéb
kommentár nem kell hozzá, itt adjuk közre. Mozgal
mas képet öltött a város a múlt vasárnap este óta,
amikor is 8 óratájban csengő kürtszóval, keménydob
banással bemasiroztak a derék besztercebányaiak, a
16. honvéd gy. e. egyik zászlóalja, hogy a gabona
beszállítást intézzék. Jól megtermett, harcok viharában
edzett, vitéz nép ezek a napsütötte arcú fiuk ; feltű
nően sok köztük a szép embertípus. A beszállásolt
városrészek egyszerre meg élénkültek, itt is-ott is feltűn
tek a csukaszürkék érdekes csoportja, zengett a vi
dám magyar nóta s a muskátlis, kis ablakok mögül
csillogó szemek, könnyű sóhajok kisértek az utcáról
felhallatszó, ütemes lépteket . . . A tisztikar is magán
házaknál lelt kellő elhelyezést. Megélénkült a korzó,
eleven színes csoportok hullámzottak végig a „nagy-

tfifaíhonvcb
utcán," meg a cifra kertben. Honleányi körökben ha
tározottan az a nézet uralkodik, hogy bár mennél to
vább maradnának a hadfiak a város lakói között . . .
M ares Oéza hadnagy ismét 760 K-t gyűjtött az
özvegy és árva-alap javára. Ezen összeggel eddig —
rövid idő alatt — 1400 koronát szolgáltatott be a 8 .
század.
Házasság. Barna Lajos főhadnagy május 25-én
Schádl Gizuskával házasságot kötött Szabadkán.
Őszintén gratulálunk

A 39 csoportnál kezdődő tisztjelölti tanfo
lyamba vezényeltettek : Zimányi Mihály zls. Lusiczky
Sándor, Porubszky Oszkár, Schrötter János,
Lajos hdprj.

Bechine

Szerencsétlenség a 3. pótszázadnál. Kiss
István palotási (Nógrád vm.) illetőségű npf. újonc a
3. pótszázadnál, a többször kiadott tiltó parancs da
cára a villamos vezetékkel játszott. Az áram a falhoz
sújtotta a szerencsétlent, akit eszméletlen állapotban
nyomban beszállítottak a helybeli cs. és kir. tart kór
házba. Az orvosok 3 órán át tartó élesztési kísérletei
eredménytelenek maradtak, az áldozat az est folyamán
ki‘ zenvedett.
Személyi hirek a pótzászlóaljnál. Zorkóczy
Miklós t hadnagy szabadságáról bevonult, Lieszkovszky Károly t. hadnagy a C tart. tiszti iskolába vezé
nyeltetett Koncz András t. hadnagy a pótzlj irodába
lett beosztva. Orosz hadifogságból bevonult Györffy
Árpád hadnagy. Hosszú harctéri szolgálat után a pót
zlj-hoz bevonultak Holcsch Béla t. föhdngy, Valent
Andor, Dvorszky Győző és Hornyanszky László t.
hadnagyok. Ba/icry Viktor népf. szds. egészségügyi
szabadságra ment Salgótarjánba. Suc/ia Jenő t. zls.
szabadságról bevonult. Hermann Károly főligy. és
Korach Sándor t. hadnagy Montenegróba útba indul
tak. Schüffcr József t főhdgy. és Trojanovics .Aladár
t. hadnagy 3 havi, Gabonás János t. hadnagy 2 havi
egészségügyi szabadságra mentek. Dr. Baittn Lipót
npf. főorvos a cs. és kir. 608 sz tábori kórházba
vezényeltetett. Györffy Sándor t. főhadnagy 4 heti
szabadságra ment Balassagyarmatra. Altstock Samu
népf. hadnagy Orosz fogságból, Bodnár Árpád t had
nagy szabadságról, Nyéky Imre t. hadnagy a komá
romi cs. és kir. 16. sz helyőrségi kórhárból bevonul
tak a pótzljhoz Orosz hadifogságból visszatért Bcnkő
Sándor főhadnagynak, Torma Károly, Réz Géza tart.
zászlósoknak és Biró Kamilló hadapródjelöltnek 4—4
heti szabadságot engedélyezett a pótzljparancsnokság.
Gyürky Sándor százados bevonult orosz hadifogság
ból. Masztig Emil t. százados Oltetába hajóállomás
parancsnokéiI vezényeltetett. Távozása alkalmából a
pótzlj parság a Beszerzési központ szervezése körül
szerzett kiváló érdemeiért a legfelsőbb szolgálat ne
vében köszönetét fejezte ki. Brczina Gyula t. főhad
nagynak a kér. parság döntéséig egészségügyi sza
badságot engedélyezett a pótzlj parancsnokság. Orosz
hadifogságból bevonult Pampurik Samu hadapródjelolt 4 heti szabadságra ment Mihály telkére. Kövesdy
Attila t zlsnak a kér. parság 8 heti egészségügyi sza
badságot engedélyezett. Frciwirth Béla t. zászlós orosz
hadifogságból bevonult. Felmentések : Baumann Mik
lós népf. főhdgy. 1918. szept. 30-ig, Dr. Bodánszky
Győző szkv. főhadnagy 1918. jun. 30-ig, Tornallyay
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Dezső népf. hadnagy 1918. nov. 30-ig, Polák Jakab
t szds. 1918. aug. 31-ig, Mártha Béla szkv. hadnagy
Gállá Árpád t zls , Kachnits Gusztáv %npf. hadnagy
bizonytalan időre a katonai szolgálat alól felmentettek.
Nagy Gyula t. hadnagyot a helybeli kórházba utalták.
A gödöllői t. tisztiiskolából bevonult Szirák Béla t.
zászlós. Longauer Viktor t. hadnagyot az iglói géppuskás tanfolyamra vezényelték. Tanulmányi szabad
ságra mentek: Linder János e. ü. zászlós, Dobos Béla
t. hadnagy, Kiss Zsigmond t. hadnagy, Btódy Árpád
t. hadnagy, Stein Kamill t hadnagy, Novak László t.
hadnagy, Schwitzer Ármin e. ü zászlós, Zorkóczy Mik
lós t. hadnagy, Grécsy Pál t. hadnagy, Angyal
Ferenc t. hadnagy. Egészségügyi szabadságról be
vonult Svonyavecz Lajos t. hadnagy és Győry István
t. hadnagy. Kórházból bevonultak: Bucskó Sándor és
Tarnóczky Tibor t. hadnagyok. Orosz hadifogság
ból visszatért Szvorák Sándor t. hadnagy. Demeter
Gyula t. e. ü. hadnagy, ki most tért vissza tanulmá
nyi szabadságáról az I. hadsereg körletébe indították
útba. Gérecz Gyula hadnagy és Heller Jenő t. had
nagy orosz fogságból tértek vissza.

Szerkesztői üzenetek.
'm

'm

á m

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

F. F. P. 1. A szemlékről esetről-esetre külön intézked

nek, rendeletet mén eddig nem kaptunk, megjelenését kisérje
figyelemmel. 2. A kicserélési akciót most készítik elő, hogy mi
kor jönnek s mily sorrendben, nem tudjuk. — Ch. N. Nem le
het egyszerre felvenni — Priska János th. Sajnos, nem talál
juk sehol. - C. Gy. hadnagy. Köszönjük, jönni fognak.
Sch. Antal tizedes. Sorát ejtjük, csak türelem.
»Rendezö.«
Köszönjük, szives munkálkodását

Szerkesztőség és kiadóhivatal Tábori posta 425.
Fiók szerkesztőség és kiadóhivatal Beszterczebánya,
ahová a lapnak.szánt közlemények
és előfizetési dijak küldendők, o o
Kiadó: a m. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred
történelmi osztálya.
Felelős szerkesztő: KUN BERCI.

é s n e m i b e t e g e k r é s z é re
ren d elő ó rá k a t ta r t d é lu tá n
5 —7-ig Dr. W E I S Z A R M 1N, az or

Bőr

szágos hadigondozó beszterczebányai
o intézetének osztályvezető orvosa, o
B E S Z T E R C E B Á N Y A , K o s s u th L a jo s -u tc a 22.

^fióg'homJcí)

16
T .i.f.n 47. Mám.

ö cs- és ki; Fensége József Föhcrczec
udvari szállítója.
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5 RÖVID N Ü R N BER G I Á R Ú K ?
M nagy választékban kaphatók M

MULICZKY ISTVÁN
SZÍJGYÁRTÓ é s n y e r g e s

B E S Z T E R C E B Á N Y A .

M n rn m in

Készít:

rn n

: Ktmmií'

Lószerszámokat, nyereg felszerelé
seket és a hadsereg részére szük
séges mindennemű börcikkeket.
.

nagykereskedőnél £
Beszterczebánya **
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Ne vegyünk uj ruhát, hanem lessünk

CZARflK JÓZSEF
HUNGÁRIA

régi és kifakult ruhákat, harisnyákat,
bloust, selymet, pamutot, vásznat

k AV é HAz a

bármilyen színre, az egyedül megbizbatú

BESZTERCZEBÁNYA.
É A |

m e ly n e k eg y e d ü li g y á rtó i:

K ardos Henrik és társa
P tA P A.

Ára csomagonként használati utasítással együtt 60 fillér.
Viszontelárúsitóknak nagy árkedvezményt
nyújtok.
Gyümölcs-likőr lepárlás- és
rum-gyár.
Borovicska-, szilvórium-,
torseprü- és baraczkpálinka
nagyfőzde

n

■

Beszterczebányai
első m agyar

W alp u rgis-éj |
Fordította: SZÁSZ MENYHÉRT.
. A Oólem folytatása.
A r a 8 k o ro n a .

Amiről csak kelten tudnak
Irta: MOLNÁR JENŐ
ÁRA ti KORONA

A Kultúra Részvény-Társaság kiadása;
KAPHATÓK:

Fiókszerkesztöségünkben Beszterceebónyán,
valamint a *Nap“ kiadóhivatalában Budapesten

gyümölcslepárlás

■

Likörkülönlegességek és Rumgyár

m

gőzerőre ,

m

B o r o v i c s k a S e p r ű - és Barack -

■

fözde, Cognaclepárlás, Gyümölcs-

B

szörpök

m

hidraulikus üzemmel, ajánlja köz•

Szilvórium Törköly-f

és

Gyümölcsborsajtolő

■ kedv éhségnek örvendő gyártmányaik

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

