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Megjelenik
m inden hó 1-én és 15-én.

Megállapítás.
Kgv évvel ezelőtt, ezen a napon, 1917
julius 1-én indultunk útnak, hogy a hetü han
gos, messzehangzó erejével és megértő, segítő
szavunkkal bepláiitálódjunk bajtársaink szivébe,
hogy azt a hiányzó űrt, mely az otthonmarailottak és a harctéren levők között tátong vala
hogy betöltsiik, emellett pedig koncentráljuk
azokat az erőket, melyek özvegyeink és árváink
ügyét szolgálják, gyújtsunk a filléreket, melyek
a sok gondtól terhes özvegy asszonyt vannak
hivatva mentesíteni
ha csak egy kevéssé
is
a földi nyomorúságtól.
Nem lehet dicsekvésnek venni, ha kijelent
jük, hogy lapunk fényesen megállotta helyét és
kitűzött céljának magaslatára tudott emelkedni,
hiszen egy lap jóságát -minden bizonnyal ol
vasóközönségének szeretete és ragaszkodása azaz
példányszáma illusztrálja legjobban Már pedig
mi egy évvel ezelőtt 2(X)0 példányban kezdtük
el életünket és ma két és félszer oly m gy pél
dányszámban jelenünk meg A szerény keretek
kibővültek s ma már oly erkölcsi és anyagi
töke áll hátunk illegett, amire nem is mertünk
volna gondolni
Lapunk bekopogtat úgyszólván a d vár

l'J18. július I.

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

megye minden falujába, nagy példányszámban
fogy el Budapesten és bajtársaink, ahol jártak
— mint a szorgos szántó-vetők — széthintették
lapunkat és maguk után hagytak egy kedves
lö os emléket
Most egy eve: egy hatalmas méretű jó
tékonysági akció keretében kezdtük el műkö
désűnket, egy népünnepély keretében láttunk
napvilágot, s annak anyagi és erkölcsi sikere
adta meg az impulzust, a bátorságot a további,
működésre, saját szemeinkkel láttuk meg azt
a szeretetet, mellyel közönségünk karolta fel
ügyünket és volt alkalmunk meggyőződni, hogy
Kutka alezredesnek első számunkban program
ul ot adó és felhívást tartalmazó vezércikke mint
valósul meg szinte pár óra alatt, az írott szó
varázsa mint ölt testet.
Ks most, ma, ismét egy nagy arányú jó
tékonysági akció keretében kezdjük második
évünket és az első év sikerét biztató jelnek
vesszük és igyekszünk majd kötelességeinknek
és kitűzött céljainknak megfelelni.
Egy év: életünk kalváriás idejéből, egy
év a megpróbáltatás évéből, egy év a szomo
rúság és a nyomorúság évéből és vajon még
hány ilyen év következik? Mi azt hittük, hogy
csak rövid ideig tartó) életünk lesz és úgy is
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rendezkedtünk be, de úgylátszik a megpróbál
tatások nem egyhamar múlnak el felettünk s
mi, akik rövidéletü tiszavirágként indultunk
neki utunknak, itt tart minket a háború és
kötelességeket ró reánk.
Egy pesti lap junius hóban foglalkozott
lapunkkal kapcsolatban általában a tábori új
ságokkal és e lapokat a sajtó „háborús kérészvirágainak" nevezi, nos, mi erős életű kérész
virágok vagyunk, melyek - - sajnos — nem
hullhatnak el egyhamar és nem úszhatnak cl
a halálba a Tisza-vizén, de mindegy, bármik
is vagyunk: célunk van, sökkal nemesebb sok
száz más újságnál és hivatottabbak vagyunk
ezer más sajtóorgánumnál. Mert minket nem
az üzleti szellem, nem a konjunktúra, nem a
pénzeszsák hozott életre, de a szükség, a há
ború rendje.
G - Á - .

Jegy ezzü n k hadikölcsönt!
Éjszaka.
Irta: Füzesi Árpád hadnagy.
A kis székely falu csendesen pihent. Alig volt
még este, máris az éjszaka némasága borult rá a kis
kapukra, az őszi, megkopasztott fákra a nyurga, agyon
repedezett vén gémeskutakra, a fáradt félrebillent falú
tiszta paraszt viskókra A hold finom kék fényt lehelt
rá a poros országúira Ezen bandukolt Feri zászlós.
Árnyéka előtte futott, mintha hírmondója akart volna
lenni esti útjában. Néha-néha hátranézett a fiú. Bán
totta a hold fényes tányérja, amit tolvajlámpának ér
zett, mely nem neki, hanem folyton reá világit.
A szive dobogott. Erősen. Az egész fiú úgy re
megett, mint már régen. (Talán kis fiú korában reszkedett igy minden idege, amikor az első szjvart szívta
el titokban s aztán bágyadt remegést váltott ki belőle
a nikotin szokatlan mérge) A házak fekete ablakai
mögött arcok, szemek, kémek vigyáztak rá . . . úgy
érezte. Pedig ezt csak a lelkiismerete rajzolta bele a
sötét némaságba s a meg-megzörrenő bokrok sötét
piszkos árnyékába.
# A falu tele volt katonasággal. Ö is ezekkel ke
rült ide. Alig voltak itt pár napja. S aligha lesznek
itt pár hétig Forró vére azonban már megtalálta itt
is a: nőt. . . fis az esti útjának célja is ez volt

A hadlkiállitással kapcsolatos h o n v é d h é t
programmjában változás történt, tekintve a kö
rülményeket. A programm Így ataUtólt:
A hadikiállltás ünnepélyes megnyitása jnnius
29-én, julius 2-án felolvasás lesz. Tombola délu
tánt is tartunk a sport pályán, később meghatá
rozott időben.
A kabaré, sport és népünnepély elmarad.
.A hadikiállltás 7-én zárja kapuit.

A hadi kiállítás.
1918. június 28.
~ A zimankós júniusi nap végig borzongtatja há
tunkat, amint végigmegyünk a besztercebányai he
gyes-halmos utcákcn. Furcsának találjuk a járástf
hiszen hónapok óta egyenes, £ima, dombnélküli u t
cákon való járást szoktunk meg. Lejöttünk a mi jó
öreg pótzászlóaljunk székhelyére, hogy viszontlássuk
a mélahús házakat, a kecses főteret, a vársáncokat
és megmosakodjunk a tisztán csillogó utcák napsü
tésében. Bizony lent az alföldön, a nagy parasztvárosokban nem igen van részünk tiszta utcák látásáA falu férfiai csatában voltak. S a sok magyar
menyecske, leány igy árván, férficsók nélkül meleg
lelkében, kedves, izgató lázas fantáziájával, — érezte,
neki mosolyog álmában, őt hívja, vonza;neki szól
a lázas kicsi szájak dévaj mosolya, neki szól a vágyak
összes virágillata
Egy asszony várta őt már. . . . Egy huszonkét
éves, forró izmos, magyar menyecske. Izmos meleg,
erős vonalú teste hívta, vonzotta mint a mágnes A
pesti fiú, — kinek emlék-kertjében a női arcok, mint
sok színes virág föl-föl szinlettek, - egy egyszerű,
mezei virágot látott az új, a mindig legszebbnek ígér
kező asszonyban. Festett ajkak unott csókja, raffinált
mámoros budoárok, frissen rizsporozott sápadt arcok,
édes szűzi enervált-idegű lányok világa után, az uj,
a más, a még sohasem érzett nyers, ős-szerelem hív
t a . . . A vére lángolt, az arca tüzelt, azjd eg ei re
megtek .
mig átlopta magát az ezüstös fényű fa
lun.
A székelykapu fakilincsét halkan fordította el.
Senki sem volt a közelben . . . aztán eltűnt az udvar
homályában. Szinte megkönnyebbült. Mintha megme
nekült volna a titkos találka apró, izgató-veszélyeinek
az érzésétől. Fölfigyelt. Csend. Csak az ólban szuszo
gott két kövér malac, ügy aludtak, mint két kövér
ember, a szivelzsirosodás komplikált stádiumában.

'd i ó f c h o n v e ö
han, hiszen az alföldi por, meg talán a sepröhiány
beszenyezi a trotoárokat.
De most itt vagyunk és örülünk a sok isme
rős arcnak, köszöngetünk jobbra-balra, bajtársak
jönnek az emberrel szemben, kézfogás, megint kö
szön getés.
— Hol lesz a hadikiállitás?
Erre-erre, lent van a sportpályán, pajtás.
Már rohanok is, hiszen tulajdonképen ezért
küldtek el, hogy egy kis fiiss riportot Írjak a hadi
kiállitás előkészületeiről. Elgondolom, mire e sorok
napvilágot látnak, nem lesz a téma már aktuális,
hiszen addigra már meg is nyílik a kiállítás. Mind
egy Értesíteni kell az országban kódorgó bajtársa
kat mindenről, legalább tájékozódnak.
Megérkezem a sporttelepre. Kun Berci főhad
nagy és Holesch Béla főhadnagy ingujravetközve
fogadnak. Zengnek a . termek a kalapácsütésektől.
Végig visznek a termeken. Ah! mily csodálatos össze
sűrítése a* háborúnak. Mi minden van itt együtt.
Kép, karikatúra, fénykép csodálatos szépségben és
harmóniában együtt. Két király szobor, Ropper örvezetö müve. Egy otromba nagy vasdarab, harminc
és feles gránát repeszdarabja. Gyönyörű albán kézi
munkák, arany sujtásos kis csodák. Büszke kézi gránátdohó honvéd, mord, komoly arca leikébe vésődik
bárkinek. Zászlók, 1914-bői, az elsők, melyek alatt
megindult a véres görgeteg. Rajta elszáradt, fakult
virágok, mennyi köny hulhatott rájuk, míg finom ke

zek csokorrá kötötték össze őket. Baka művészet,
srapnellböl készült tárgyak, gyufa, cigaretta szivar
tartók, ezek már a háború kellősközepéböl valók.
Kun Berci finoman, kedvesen magyaráz, Holosch
Béla érdekesen dörmögö hangján osztogat paran
csokat:
— hzt tedd ide, jaj, fiam nincs egy kis érzé
ked sem a szép iránt, nézd igy, szimetrikus — ugy e?
A szegény baka meg jóakaratulag pislog.
— Mondja kedves főhadnagy uram '•*— kérde
zem, és mi lesz az ünnepségekkel ?
— Kedves öregem — feleli, — eredj és inter
júvold meg Horváth századost, ö az ünnepség atya
mestere; található a Jaktanyában és ha nem gyö
nyörködik a tombola tárgyakban, akkor a századirodában lesz minden bizonnyal.
Szaladok le a laktanyába, tényleg a tombola
tárgyak szemléletében tarálom elmerülve. A hatalmas,
magas ember gyermeki, jóságos szemmel nézegeti a
tárgyakat és morfondíroz:
— ez terno, ez ambó ez az üveg lesz a tom
bola, mégsem, adjunk hozzá még egy üveget, talán
még egyet . . .
— Százados ur — szőkítem m* g az üvegek
előtti ábrándozását — az ezrednél levő azaz «harctéii« (hol \agyunk most a h:i;dértől ?) szerkesztőség
.kiküldöttje vagyok.
- Parancsolj, parancsol', talán erre a kevésbé
poros padra. Tudom mit akarsz kérdezni, ne kér
dezzél, felelik.

Az udvar lejtősen húzódott a kis ház felé. Tor
nácos, oszlopos tiszta épület volt. Apró ablakokkal.
Piros muskátlival, de rendetlen, eperfás udvarr-il. —
A tornác kis ajtaja he volt akasztva Mig kinyitotta s
behúzta újra, sirón föinyikorduli. Megállt az ajtó előtt
Körülnézett. Egy palacsintasütő volt a fal mellé tá
masztva. Egy seprő és egy nedves ócska rongy, mely
megbújt az ezüstös holdfényben, mint egy doromboló
macska a kemencén.
. . . Feri szive hevesen dobogott. A csöndes
kis ház, a maga végtelen csöndjével, boldog remegé
sét csak fokozta. Érezte a falu kihaltságát, a nagy
némaságot és azt a boldogságot, amit egy ismeretlen,
izmos, égő-ajkú vadvirág lázas csókja vált ki s talán
pár másodperc múlva már forró szerelmeinek em
lék-csokrába fog kötni.
Tegnap délelőtt látta meg az asszonyt Valakit
keresett tiszttársai közül, kiről azt hitte, hogy itt lakik
Az asszonyt munkában találta. Fekete reklije könyö
kig felgyíirve, arca, keze hófehér hócseppekkel tele,
amit a mész csókolt rá. Feje piros, kicsi kendővel
bekötve. Kócosán bukott barna haja ki belőle A lába
patyolat. Karcsú bokái friss lendülettel folytatódtak,
csípője duzzadó, mámoros hajlásáig, melyre féltéke
nyen borult egy vékony szürke szoknya. . Hogy mit
beszélt az asszonnyal, arra alig emlékezett, mert amit

mondott az puha, meleg, forró vallomása volt vágyá
nak, csókkivánásának. Az asszony bevezette a hótiszta
szobába, mely szinte borzongató volt a tökéletes, hi
deg tisztaságtól. A fiú leült . . . és pergett a beszéd
az ajkáról, a meleg, asszonyt-átölelő, hízelgő, . . .
Az asszony hallgatta. Félig nyitott szájjal, ittasan az
új szavak, nem átértett, de átérzett értelmétől. Érezte,
hogy valahogyan szédül, amint a fiú nézi, nézi öt. . .
és kipirul s nem tudja miért. . .
. . . . Feri, a tiszta, finom, parfümös bankfiu, a
főváros enyhe, b(inös-szép, bűn-mámoros levegőjét
szét árasztó úri fiú . . csókkal búcsúzott Szinte érez
ték mind a kelten, hogy ez az igaz, ez a természetes,
ezt várták, ezt akarták . S az asszony fényes, lázas
szemmel felelt a fiú forró szavára. . . .
— Jöjjön el zászlós úr . . . este. . . .
És, — most itt állt az ajtaja előtt. Látta az aszszonyt lelki szemei előtt. A holdas, csendes falut, me
lyen öt, csak öt várja valaki. Érezte a romantika bor
zongató szépségét. Aztán hallgatódzott. Semmi nesz
belülről. Kint az udvaron árnyakat érzett. . . . Meg
nyomta a kilincset.
Az ajtó zárva volt.
Várt. Halkan, nagyon inom an kopogott. Semmi
válasz. Csak a szél tépte az udvar végén a kukorica
szárakat.
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— Hát kérlek, az ünnepély arányait m egszüntet
tük, különböző körülmények nem engedik meg, a
tervezett keretet. Meg lesz a hadikiállitás ünnepélyes
megnyitása 29-én. Remélem lejön a Schmidt papa,
mond egy gyönyörű beszédet minden bizonnyal, vá
laszolni fognak rá és kinyitjuk a kaput, hogy cso
dálkozzon a publikum. Lesznek sátrak ott a téren,
hol hüsitö italokat fognak árulni, cukrászda, — sü 
temény nélkül, a pályán lesz a tombola ^Jélután is
és megtartjuk a felolvasást is a moziban, pechjére
Máriássy főhadnagynak, ki csak nem tudta az esté
jét, illetve a felolvasását eldrukkolni. Sajnos, a ka
baré, sportünnepély és a népünnepély megtartása
halasztást nyert, de nem marad el, eltettük békésebb
időkre.
— Százados úr mint vélekedik a honvédhétröl,
sikeres lesz-e?
— Megvagyok győződve róla, bárhogy is redu
káltuk a programmot, a mi megmaradt belőle az
sikeres lesz. Kérlek, a mi közönségünk nagyon jovális és kedves, megbocsájt nekünk a programm el
maradt számaiért.
— Köszönöm, százados úr felvilágosításait, fu
tok már el, hogy soraim napvilágot lássanak. Iste
nem, micsoda ember, hát nem is csoda, hogy sike
rül a hét, hiszen oly emberek állanak lendezés élén
mint Horváth István százados, Kún Beid és Holesch
Béla főhadnagyok.

1918. június.
Csípős, hűvös nyári reggel van. A tejes aszszonyokon s egy néhány kócos, mosdatlan cseléd
leányon kivül alig látni valakit a poros, esővízen
kívül más vizet talán alig látott mellékátcákon. A
csipös reggeli szellőtől kipirult arcú csapatok vo
nulnak lassú komolysággal a gyakorló-tér felé. A
géppuskások.
Csinos, stramm fiúk. Hegyesre kunkoritott bujúszok, simára borotvált arcok s a fényes bakancsok
jelzik hogy ma nagy napunk lesz, itt van Doberdói
Breit kegyelmes úr.
A századok rendezkednek; a géppuskák s a
szerelvények szépen sorakoztatva, alig kell rajtuk
valamit igazítani, ismerik már a fiúk az előírást,
nem első szemlénk ez. Breit kegyelmes urat pedig
már mind ismerik, még a régebbi időikből.
A századok felállítása percek alatt kész. Elöl a
két géppáska század, utána a kiságyusok (csin-bum
osztag), majd a lámpa gyújtogatok, hivatalosan a
fényszórós részvénytársaság, ragyog'), gyönyörűen
kiIisztilott tükrökkel. No hiszen van mit hallgatniok
a géppucusoktól, még inkább az ágyúsoknak, mert
azok közelebb esnek hozzájuk. Most határozottan
pechjük van, nincsenek itt az aknavetők. Máskor a
kályhacső ahtajlungot (az aknavetőket nevezik igy

A csukott ajtót természetesnek találta Pár perc,
és biztosan kinyílik, — gondolta. Némán, mint egy
figyelő őrszem leste az ajtóntúli nesz első hangját
Csendesen kopogott megint
Semmi.
Aztán várt, várt soká még Cseppenként, mint
' 'g y P0,itra hulló vízcsepp, lopta be magát leikébe
• t ’jdalom. Valami hirtelen erő, mely lassan szorítja
!; >l(tá a szivét,
lepte meg.
Hát nem igaz ? ? ?
Nem vár, nem ég, nem érez ez a/ asszony?! .
azugság a szava. . . ? Nem igazi, mély, önfeledt,
ntudatlanul szép a vágva ? Ámítás vo lt! ? Vagy meg
állta ? Vagy talán nincs otthon? Igaz. hiszen emli
iette, hogy a délutánt az anyjánál fogja tölteni Bizo
nyára még nála vau s nem jött haza
A kis zászlós ajka fáradtan, pestiesen le pittyedt
Már nem is magyarázott, nem védöbeszédezett magá
ban. A depresszió nehéz felhője reá borult és .
csak nézett, el, messze a holdfényes őszi, sivár kertbe.
És állt mozdulatlanul, soká . . . soká .
önfeledt
szomorúsággal, vágy. tíiz, csók nélkül .
— Haza. . . Megyek haza . . . gondolta De lába
nem a kapu felé vitte. Lassan, mint a tolvaj, a kert
felé ment a ház árnyékában. A kertre néz az asszony
szobájának két csöpp ablaka. Ha már itt van, beko

pogtat is. Hátha talán. . . fáradt volt az asszony és
elaludt szegény s most mélyen, bágyadtan alszik . . .
És húzódott a fiú a fal tövében.
Amint a holdfénybe ér, a kis ablak alá, szive
•‘dobbanása eláll Lgy ember áll tőle pár lépésnyire a
kerítés mellett. Kezében balta, melynek új-fehér nyele,
mint száraz csontváz vigyorog. Lgy pillanatig mind a
kettő megdöbben Aztán a zászlós tér előbb magához
és összeszorult torkából férfias erő látszatával támad rá
az emberre:
- - Hé! Hát maga mit keres itt? Hol járjál itta
kertek alatt? Éjjel!! Mikor minden „tisztességes44 em
ber alszik? No! Feleljen!
Az ember makog, szörnyű zavarban van:
Én? Kéreui én, hazafelé megyek. Csak haza
felé . . Én . . .
— Lzen az úton? Mi? A kertek között, palánk
ról, palánkra? Hogy hívják? — támad teljes fölény
nyel Fekete l;eri.
Fngem kérem? — és érezni, hogy nagy za
varban van az öreg.
Nevét nem mondta meg De nagyon resteli,
hogy rajta kapták. Hebeg, bizonytalan óvatos felele
teket ad
A kis zászlós nekitámad, mintha egy hadosztályt
vezényelne, nehogy az inicintivát kivegyék a kezéből
s az öreg az ő ittléte felöl érdeklődjék .

Szemle Szabadkán.
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tréfásan bakáink) szokták húzni (baka mükifejezés)
most az ágyúsok a bakakedély áldozatai, szegények
ök szerényen, hallgatag flegmával tűrik a sokszor
csípős élcelüadást:
»lgaz, hogy kendtek — kérdi az egyik — ma
sinával gyújtják be a kanócot, mikor lőni akarnak?«
»Milyen tüzérség maguk?« kérdi a másik. Is
mét az előbbi jelenet, azzal a külömbséggel, hogy
most még mogorvább arcot vágnak az ágyúsok,
szinte látni rajtok mennyire szeretnék megmutatni
egy-két kartácscsal, hogy ki az a kis ágyús, de nem
lehet, mert hisz nem vagyunk az erdőben, hanem
Szabadkán.
Az utcára állított őrszem jelzi a kegyelmes
urat. Elnémult a tréfa, a mosolygás. Feszesen,kemé
nyen áll az egymásmögötti két sor, öröm rajtuk vé
gignézni.
I
A kegyelmes úr is megelégedett büszkeséggé
nézi őket és s^rra elbeszélget a fiúkkal:
— Mennyi ideig voltál a harctéren, fiam?
— Hol kaptad a vitézségi érmeket?
— Hogy éltetek a rekvirálás alatt? — Látom
szép pirosra híztatok, a sápadt harctéri színnek
nyoma sincs. — stb.
Mindenkihez van egy-két jó szava Gurka ti
zedesünket kérdi, mikor lett tizedes? 1897-ben. Önkénytelenül is elmosolyodom, szegény öreg, ö akkor
varta fel a második csillagot, mikor én beszélni ta 
nultam, no! de most már szakaszvezetö lesz.
— Azonnal kifelé! Rögtön jön velem! Előre!!
Majd megtanítom én magát! Menjen egykettőre, mert
szuronyos bakákkal tanítom meg magát arra, hogy
hol az út!
Az öreg körülnéz! És amikor tájékozódik, hogy
kinek az uvarán van, a sértődés fölcsillanó árnyala
tával jegyzi m eg:
— Kérem alásan a keresztlányomnak Elekes Ró
zsinak hoztam ezt a baltát . . új balta . . . szőrnél lesen akartam néki átadni. . .
A kis zászlós egy négy-öt mondatos rövid er
kölcsi prédikációval kituszkolja a kapun az öreget.
Aztán mégegyszer végigméri és elbúcsúzik tőle :
— Aztán most hordja el magát, mert ha még
egyszer meglátom, hogy éjszakának idején idegen porta
körül sündörög hát . . . keserves lesz az magának. . .
Az öreg lemarad. A zászlós úr pedig már nem
gondol az asszonyra Büszkén tart hazafelé, mint egy
izig-vérig igazságos, erőskezü itélőbiró, mintha ez a
vadászzsákmány lett volna minden ambíciója, ezen ?.
csöndes, mámoros szép holdas éjszakán.

Megrövidíti a háborút,
ha jegyez hadihölcseut
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Minden iránt érdeklődik az altábornagy úr, a
bakák szeretettel néznek utána, szemükben csillog
az öröm, büszkeség. Ilyen vezetőkkel még a poklot
is megrohamozná a magyar. A szemle után még kü
lön meghallgatja az egyes emberek kívánságait, pa
naszait s atyailag intézi el ügyeiket.
A legnagyobb elismerés s megelégedés hangján
emlékszik meg úgy a tisztek mint a legénység ed
digi munkájáról, viselkedéséről. Még egynéhány szi
ves búcsú szó és hangos, éles bakancssarok csatta
nások jelzik a kettösrendek jobbra átot. Irány hazai
s máris zúg a nóta, hogy: »Nyitva van a százados
úr ablakja . . .

Palóc.

A 16. honv. gy. ezred története
a román harctéren.
Irta: Dr. Múriássy Lajos főhadnagy.
iII. rész, 7. folytatás.)
A II. és III. zászlóalj szerepléséhez méltó harc
ténykedésre a I. zászlóaljnak sem kelled sokáig vára
koznia.
A serény .munka csakhamar kezdetét vette. Nehéz
vol! Az álláskiépitésére vonatkozó utasítások elméleti
leg nagyon szépen festettek, csakhogy a kivitel, a meg
valósítás, szivet, erőt éjjel-nappal megfeszített munltít
hivánt. Magának az I. zászlóaljnak 5000 x kiterjedés
mellett nemcsak állásait kellett kiépítenie, hanem a
biztositó szolgálatot számos táboriőrssel, szapora jár
őrökkel kettőzött éberséggel érvényben tartani.
A II. zlj. helyzete ugyanolyan volt!
November első napjaiban nehéz lett volna na
gyobb ellenséges támadások legyűrése!
Fokozott felderitések annak megállapítását ered
ményezték, hogy az ellenség főállása 1330, 1342, 1220,
1229 vonalában húzódik az 1265 felé előretolt erősebb
biztositó osztagokkal. Tüzérsége 1252— 1342 vonálában. Részint járőrök jelentéséből, részint kémek be
mondásából és fogoly vallomásokból lassanként kiala
kult a szembenálló ellenséges erőviszonyok képe is.
Az ezred a II. zászlóalja előtt állást foglalt a
14. román ezred I. III. IV. zászlóalja. Ugyanezen ezred
II. zászlóalja azonban a Trotus völgyben tartalék volt.
Az 1. zászlóaljjal szemben állott a 16-ik román
ezred 111. zászlóalja, a 15. román ezred I. III. zászlóalja és a 37. ezred I. zászlóalja. Tőlük délre a Monté
Nemiráig szemközt állott a 27 ezred I. zászlóalja, 37.
ezred III. és II. zászlóalja, a 29 ezred teljesen és a 27.
II. zászlóalja.
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Tartalékok: Poiana Uzulinban a 4 vadász zász
lóalj, Darmanestiben a 27 ezred 111. zlja. 15ezr. II. zlja.
Utóbbi helyen volt a 7 ik román hadosztály parancs
noksága is. A 7- ik román hadosztály a 13 és 16 dan
dárokból állott.
A 13 dandár ezredei a 15 és 17, a 16 dandáré
a 27 és 29 ezred.
A 7-ik hadosztály volt az, amelyet a határig gyors
tempóban üldöztünk, amely azonban részint új ezredekkel kiegészítve, részint megtépázott ezredeit felfris
sítve tartalékokkal, hatalmasan megerősödve állt so
rompóba. A fentirt elhelyezési viszonyokból is látható,
hogy mennyire kellett támadásaink feltartóztathatása
céljából a kötelékeket összekeverni.
Későbbi megállapítások következő erőeltolásokat
mutatták: Ezrediink I és III. zászlóaljával szemben a
15. román ezred, az Uz-völgyben a 37 ezred és a 4.
vadászzászlóalj, a hadosztály többi részével a 29 ezred
állott szemben. II. zászlóaljunk előtt továbbra is a fen
tebb irt erők foglaltak állást
Az állások kiépítése azonban a rendelkezésre álló
munkaerő, az állandó biztosítási feladat fokozott ké
széniét mellett nem volt távolról sem elegendő A csa
tártérköz 1 0 x volt. Elképzelhető, hogy mennyit kellett
dolgozni egv csak tiirhetőnek jelzett állás megterem
téséhez.
A terep rendkívül szakadékos, sziklás jellege,
kidöntött fatörzsek elvonszolása és a kilövést akadá
lyozó cserjék megfelelő ritkítása, sok időt és még több
fáradságot vett igénybe
Rendkívül hátrányos befolyással voltak a védő
vonal telepítésére azonkívül még a nagy magassági
különbözetek az egyes részek között, egymással össze
függő állásrészek hirtelen, meredek esése, mely az I.
zászlóaljnál olykor 70 m. mig a II. zászlóaljnál gyak
ran 300 méter volt, továbbá az éles gerincek s a ki
lövés kedvező, jó voltára való igyekezet folytán a te
rep minőségének teljes figyelmen kivül hagyása.
Egy még csak az első vonal legprimitívebb be
rendezést magában foglaló tevékenység volt: lehetőleg
összefüggő állás kiépítése, gyenge drótakadállyal, támpontszeríien kiemelve s a mai modern hadviselésben
különösen hatásos tüzérségi tűz esetén nélkülözhetet
len mélységi tagozódás nélkül. Ki merészelt volna
gpndolni még második állás épitésére is, amely ellen
séges betörés esetén kitünően oldalozó összekötő ár
kaival már sok ellenséges támadás zsákutcájának bi
zonyult ? És az ezekhez szükséges eszközök? Ilosszúnyelü szerszám alig volt. A kis gyalogsági ásóval kel
lett munkálatokat végezni, csekély mennyiségű robbantó
anyag segítségével.
Már előzőleg történt számos esetben hivatkozás
a terep rendkívüli nehézségeire, lehetetlen azonban ezt
a küzdelem legcsekélyebb fázisában is figyelmen ki
ül hagyni s ismételt hangsúlyozása is csak halvány

ködkép gyanánt fogja szem elé tárni, azok leküzdésére
irányuló erőfeszítések rendkivüliségét.
Az első vonal szorgos építésének sürgős mun
kája mellett ott volt azonban az utánpótlási vonalak,
az álláshoz az Uz-völgyböl vezető utak telepítése. Mi
volt ennek elvégzéséhez az ezrednek a Csobánosvölgyben is foglalkoztatott utász százada ? Egy cscp a
tengerben ! A körülmények ily mostohasága folytán az
állást amúgy is gyöngén megszálló legénység és tisz
tek vállaira hárult ezen munkálatok nagyobb részének
is megvalósítása illetve irányítása.
A munka pedig sürgős volt. Ajtónkon zörgetett
a tél, a fagy, a határvidéken szokásos öles hó rémével,
hófúvásokkal, amelyek gyakran napokig zárták el a
határon békében szolgálatot teljesítő pénzügyőröket a
világtól.
A munka halaszthatatlan volt az első vonalat te
kiütve a pillanatnyi védelem szempontjából, az utak
telepítését tekintve pedig a védőképesség állandó fenn
tartása miatt. Hiszen minden csepp ivóvizet a messze
völgyfenékröl, gyakran lefelé egy jó félóra járásnyiról
kellett deszkákból hevenyészel (mert hordók nem ál
lottak rendelkezésre) „rákászokban 44 felhozni A mun
kálatokra pedig anyag kellett: szegesdrót, ásó, csá
kány, fagerendák stb. Valóságos Isten áldása volt az
Uz-völgyi fűrész csakhamar rommálőtt gépháza mel
letti felhalmozott óriási deszka mennyiség! Mert énei
kül a harmadik nehéz teladat, az éghajlat szélsőséges
viszontagságainak, olykor verőfényes melengető nap
íitán az éjszakák dermesztő fagyának kitett legénység
fedél alá hozatala megvalósíthatatlan maradt volna
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy lőszert, élelmet,
deszkát, vizet, mindent, messziről kellett uttalan-utakon,
majd napról-napra folyó lassú, olykor az egyik nap
nak a másik zord időjárása által lerontott munkájával
épített úton s/állitani, úgy az emberi anyag türelmességének, megpróbáltatás elviselésének utánozhatatlan
példájával állunk szemközt.
S mintha minden összeesküdött volna ellenünk,
újabb nehézségek tornyosultak!
November 7-én a 10 ezred mint hadseregtarta
lék az á'láshól kivonatott és Csikhánfalvára irányittatott. Ezredünk a hadosztály közvetlen rendelkezése alá
került.
A 10. ezred II. zászlóaljának állását az eddig
dandártartalékot képező 9 és 1 0 századunk vette át s
igy az a munkaerő is, amely eddig a saját férőhelyé
nek az állások telepítésénél számottevő volt, saját ál
lásain ik építésével volt ezentúl elfoglalva. És mégis
lassan-lassan ment minden.
Valósággal fellélegzett mindenki, amidőn a*várva-várt menetalakulás (4 tiszt, 2 t. jelölt, és 565 fő
legénység) üliiczy százados parancnoksága alatt 4
napos, a hegyi, erdős terepre előkészítő kiképzés után
Csikszentmártonhan, az ezredhez nov. 1 0 -én bevonult.
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Óriási segítséget jelenteti ez. Századonkint 190 fő volt
az élelmezési létszám! Ezután már, dacára annak, hogy
az ezrednél 1 tiszt és 06 főből álló, a II. zászlóaljnál
I t jel. és 34 főből álló vadászkülönitmény
kisebb
vállalatok, járőrük erejét meghaladó felderítések vég
rehajtása céljából önként jelentkező egyénekből nov.
16-án felállittatott, ezen vadászktilönitmények felállítása
folytán a létszám csökkent s a munka gyorsan haladt.
Tekintettel a védővonal nagyobb kiterjedésére
(12 km. összesen) a 16 1 és III. zászlóalj egy cso
portot képezett ( jhiczy százados parancsnoksága alatt.
*
* *
Az ellenséggel való harci érintkezés: járőrmenetckböl áll, eltekintve a II. zlj. előtt lezajtott egynéhány
ellenséges támadás visszaverésétől. Nagyobbszeríi vál
lalatokat csak a vadászkülönitmények kíséreltek meg,
így pld. a 16/11. zászlóaljjal szemben álló ellenséges
arcvonal illegett messze emelkedő Mt. Leloaia 1048-ig
előretörni.) több kevesebb sikerrel
Egy epizód érdemes még a megemlítésre, nov.
I I -en az 1188-nál levő füürsnek táboriőrsét egy erős
román járőr támadta meg A támadók *özííl egyik egy
rossz magyarsággal teleirt táblát hozott magával: „Ka
tonák! miért vagytok szamárokV Jöjjetek hozzánk mert
itt az étel és ital elég! Ti meghaltok éhen magyarok
nál !
I'olyt. köv.)

Házasság orosz hadifogságban.
Valamelyik délelőtt találkoztam Markovich Vil
mos zászlóssal, a pótzászlóalj irodában Orosz fog
ságból tért vissza s épen jelentkezni akart a kihall
gatáson de korán volt még és a kihallgatásra várni
kellett. Vártunk és beszélgettünk, ahogy szokás egy
emberrel, aki messziről érkezik hosszú távoliét után.
Régi dolgok, kérdések, l lM5 nyara, amikor mégis
csak éltünk még, s egykori bajtársak nevei, mintegy
kiásva emlékezetünkből, hangzottak, az irodákban
megszokott papirsuhogás között, tompultan. Vélet
lenül a kezére esett tekintetem s egy jegygyűrűn fönn
akadva, amit eddig nem láttam ujján, kérdően néz
hettem rá, mert igy szólt :
— Igen. Nős vagyok.
— Rosszul emlékszem persze, persze, mondtam.
— Nem. Te jól emlékszel. Mikor elmentem ez
még nem volt (és a jegygyűrűjére nézett.) Ezt ott
szereztem, tette hozzá mosolyogva, s egy kicsit
büszkén.
— Ja ott! (ott, egy egy nagy ország, — nem,
esy világ l — egy más valami élet, amibe belehurcolódtak a mieink, egészen tehetetlenül és bizonyta
lan irányok felé kergetve, néha kancsukákkal. Ott,
ez a térképen zöldre festett földdarab, mely tölünk
Mfcletre, még keletebbre 1 fekszik s a Murmann-vasutat is ott épitik . . . Ezt már tudom.)
— Orosz nő? Kérdeztem kissé bizonytalanul.

7

— Nem, — válaszolt — magyar. Különben
morvaországi születésű. Tanítónő.
— S hogy került . .?
— Egy kievi német gyárosnál volt alkalmazva 14ben. Aztán internáltak öt is meg a gyárost is, mint
a többi idegeneket, Moszkvába. Később Kazánba. De
ö aztán egy kis orosz faluba került — a nevét már
elfelejtettem, — s ott élt megtakarított pénzéből, so
kat szenvedvedve az oroszok bruiálitásától. Még a
gyerekek is kővel dobálták, ha az utcára ment . . .
így volt ez akkor . . . Ilyen gyűlölet . . . De aztán,
szerencsére ! Zarevokoksaiskba vitték. Itt jobb sorsa
volt. És itt ismerkedtem meg vele . . . 1917. júniu
sában . . . Titokban leve’eztünk magyarul
— Tudod egy rubelért sok mindent megtettek
az orosz prokolábok !
(Micsoda courier d’amour, egy muzsik, tányér
sapkával és wutki-gözökkel !)
— — — — Na és — folytatta — októberben
ejjegyeztem. Szuronyos örök jelenléteben . . . Aztán
1918. februárban már örök nélkül is ki lehetett
menni a fogolytáborból ezután már gyakrabban ta 
lálkozhattunk persze az előbbi szeretetreméltó staffage nélkül. Igy határoztuk el, hogy orosz földön
tartjuk meg az esküvőt, ha lehetséges.
A véletlen kedvezett nekünk. Egy Petry nevű
német, evangélikus lelkész élt, ugyanis, városunk
ban, mint internált. Kedves, jó öreg ! aki kijárta ne
künk a kazáni evangélikus egyháznál a házasság
kihirdetését, táviratilag értesített benünket, hogy
megjött a Dán konzulátustól házassági engedélyünk.
S igy meg is esküdtünk az ottani evangélikus temp
lomban 1918. februárban . . .
— Szép lehetett, — mondtam — egy ilyen
esküvő . . .
Bóljntott.
— Szép. És megható. — Képzeld, nyolcvanöt
fogoly tiszt volt ott, vagy száz német internált, és
oroszok is, és Hans Petry az ö jóságos fejével, ab
ban a kis orosz templomban, mint egy távoli szige
ten, tél délutánon. Hens Petry prédikált, olyan szé
pen, hogy a jelenlevők mind könnyeztek. A szertar
tás után szánon lakásomra hajtottunk s a magyar
tisztek társaságában reggeli négy óráig tartott a nász
lakoma . . . Érdekes, a szán-út alatt a lakosság sor
falat állott. Szépen viselkedtek . . .
Május elején azután elindultunk Magyarország
felé. 27-én már Orsánál voltunk s itt sikerült át
szökni a mieinkhez. Junius elején hazaértünk nagy
meglepetésére édesanyámnak. Hiszen sejtheted I . . .
— mondta és maga elé mosolygott.
De már a kihallgatást jelezték és bajtársamnak
mennie kellett egy csomó papirt aláírni, átnézni, és
különféle kérdésekre válaszolni.
— Még eg y e t! — Kérdeztem — szabad a ne
vét — a nagyságos asszonynak?
— Heinrich Anna, válaszolta és még hozzá
tette : magyar nő I és eltűnt a potzászlóalj parancs
noki szoba ajtajában.

B ajtársi Add pénzed kölcsön
az államnak.
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Kitüntetés, előléptetés.
T m zm

Kinevezés. Kivonat a folyó évi 83. számú Ren
deleti Közlönyből. Ö császári és Apostoli királyi
Felsége legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott:
Trautwein Ottó főhadnagy századossá lépett elő,
1918. május 1-i ranggal a tartalékban: főhadnaggyá:
1918. évi május hó 1-vel. 1918. május hó 1-ei rang
gal; Kachnics János, Fábry Hde, Wiesenberg József
és Brezina Gyula tartalékos hadnagyokat. Hadnagyá:
1918. évi február hó 1-vel 1918. évi február hó 1- ei
ranggal: Weisz Izidor tartalékos zászlóst. A szolgá
laton kívüli viszonyban: főhadnaggyá: Lieszkovszki
Károly s z k v . hadnagyot. A m. kir. népfelkelésnél:
főhadnaggyá: 1918. évi február hó 1-vel 1918 évi
május hó 1-ei ranggal: Dr. Sajó Sziegfried népfel
kelő hadnagyot.
Legénységi kitüntetések. Bronz vit éremmel:
Legera Sándor zls., Faskó Rezső) honv., Kollarik Já
nos örm., Steiner Sándor őrm., Halász Klek őrm.,
Perichta Antal zls. Újólagos bronz érmei: Vleskó
János őrmester lett kitüntetve. '
Legénységi előléptetések. Június hó to-vel
Iván János S. szdbeli .honvédet úrvezetővé, Paál La
jos 7. szdbeli őrvezető tizedessé, Jenei ( léza, Steiner
Barna, Repka András 8. szdbeli tizedeseket szakasz
vezetővé léptette elő) az ezred parancsnokság.
Kitüntetés különféle alakulatoknál A U<>.
honvéd gyalogezred parancsnoksága bronz vitézségi
éremmel tüntette ki: Bugár Kruszolyák úrvezetőt,
Dancsok József újoncot és Bartók Pál honvédet,
Koszturik György, Medvegy János, Lapin Imre,
Kanczko János és Szliaczky Pál újoncokat.
Előléptetés különféle alakulatoknál. A 74
honvéd gy. dandár parancsnoksága előlléptette Pó
lyák Károly szakaszvezetőt c. őrmesterré.

Aepcszjaraliok.
L^V tyG SfcíN Isl ? .n SX&'tZZéy/ZíjSf: 1
Ez a rekvirálás.
Az alábbi kedves eset történt meg Zomhorhan
egyik tisztünkkel.
Bemegy a rekviráló katonai, különitmény egy
zombori házba és a tiszt erélyesed felszólítja a házia
kat; hogy liszt készletüket adják ki A megijedt házi
asszony cipeli is le a padlásról, kamrából és más el
dugott helyekről a lisztet, mig végre kijelenti, hogy
nincs több.

A tiszt szigorúan szól a háziasszonyra :
— Nagyságos asszonyom, figyelmeztetem, hogy
adja elő összes készleteit, különben kénytelen lennék
kutatást elrendelni.
— De hadnagy úr, igazán mondom nincs már
•semmink.
— Mama - - sződt közbe a szép házikisasszony
— még megfeledkeztünk valamiről.
—

??

Azzal oda megy a zongorához és kihozza a hang
jegy könyvet, diadalmasan meglobogtat egy füzetet :
„Liszt- : II. rapszódiája volt. Kecsesen nyújtotta át a
nagyot bámuló tisztünknek
Fura a német szó.
A román békekötés idejében tör
tént. Az állásból, ahol már Ínségesen
élvezték a háború szeszélyes szóra
kozásait, két jóképű magyar baka
baktat lefelé Tirguloknáha. Természe
tesen lö-osok Amint beérnek a kis
városba mohón szemlélőidnek. Az
éles baka s/em tőd is fedez miiül járt
valami érdekeset Fgv hotel föliratot.
Azonnal oda is szól a társának
Nézze mán nézze Andris bá\ mi a csuda van
arra a házra írva. Azt látom hogy valami fogadó féle,
de ki hó van címezve?
- Kihó? Mát olvassa kend: „Hotel zur .Mutter
(jottes“
no, most már tudja?
Tudja a kánya! Nem tudok én franciául!
Mit jelent, mondja má Andris bá' ha tudja !
Tudom hát! „Vendéglő az anyád Istenéhez !"
F iatal és mily nagyra nőtt.
Lz pedig a szabadkai frontról csöppent ide:
Vasárnap délután négy gömóri
legénv sétál a városban Nézik, ismergetik a várost, rápislognak a bácskai
lányokra Mendegélés közben a város
háza épületéhez kerülnek, ahol az
egyik megpillantja a nagy épiilettőunb
építésének az idejét: „Épült IP 1 0 -ben “
T vii !
nézzétek már no?
kurjant fő»l vidáman. Még nincs is
nyóc esztendős és már milyen nagy !
M ég egy eset a szabadkai cirkuszból.
A cirkuszban mutogatta magát egy német hang
utánzó ember. Minden boldog-boldogtalan állattorokbugyhorékolását csodálatosságig Iliién utánozta. A né
met tört magyarsággal, kínosan jelentette be. hogy
mily állatnak a hangját fogja utánozni: kucsa, natydisznó, kalamhú, lovat. Végre csak átvergődik ezeken
az állatokon. Most mutatja, hogy egy szálló valaminek
akarja a hangját utánozni Szétterjeszti a karját, libeg
ted az ujjait és nagy keservesen vágja ki, hogy :
— Most fogok énekelni mint a dönögörüséges
Palacsinta (pacsirta)
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Mennek.
Uram, az égen sok száz csillag fénylik
S fényüknél sok száz harcos indul el,
Óh, hallod-e a léptük dobbanását ?
Ls mindahány van: dalol, énekel.
Hallod Uram? A szivük énekel.
Az arcuk lángol, messze, messze néznek Oh, hallod-e Uram az éneket?
Szivettépden vig, vad nótát dalolnak,
Hogy: lekaszálják, majd a réteket,
A vérvirágos, tarka réteket.
Körülöttük súgva-búg a sötétség. . . .
Csak néha-néha zörren egy-egy ablak.
Bucsuzásul a szemük arra téved.
Mennek. Mennek. Eszükbe jut az Élet
S a csókos Asszony, akit otthon hagytak.
Uram! hallod-e a siró Anyákat,
A szőkéfürtös Árvák jajszavát ?
Oh, vess véget a szörnyű gyötrelemnek,
Mert a Fiaink egyre tűnnek, mennek . . .
Ki tudja merre, meddig és hová ?
Z s u z s a n n a M á ria .

Sóhajtó Marci trón katona 24.397-ik
háborús találmánya.
Sóhajtó Marcinak tisztességes neve ugyan Dvorcsak Márton, de azért mi kint a fonton valamennyien
csak Sóhajtó Marcinak hívjuk. Természetesen csak
akkor, ha véletlenül nincs a közeliinkbe, mert jóllehet
Marci bátyánk a trénekhez van beosztva, azért néha
napján az is megesik, hogy el-elmerészkedik az állá
sainkig. Az igaz, hogy nem a maga jószántából, ha
nem teszem fel például, ha az élelmező tiszt úr azt
mondja neki:
— Márton, menjen e l ...............hadnagy úrhoz

A háborúhoz pénz kell
jegyezz hadikölcsönt

és kérdezze meg tőle, nem adná e kölcsön annak a
szivarnak a felét, amit két héttel ezelőtt láttam a tár
cájában ?
Sóhajtó bajtárs nagyot sóhajtott és mint egy
mártir neki indult állásainknak. Általában Sóhajtó
Mátyás mindig sóhajtott. Ehhez a mesterséghez leg
alább is oly jól értett, mint a lovakhoz.
Kiérve hozzánk megkérdeztük tőle :
— No, Marci bátyánk, hát mi újság?
Marci bajtárs mindenekelőtt egy nagyot sóhajtott,
aztán leült a dekkung szélére, sóhajtott, lenézett a
földre, felnézett az égre, sóhajtott, végig nézett rajtunk
aztán megint sóhajtott, végre mégis csak m egszólalt:
— Hát háború van !
— Tudjuk, tudjuk! — kiálltottuk kórusban.
— De nincs jól megcsinálva ez a háború —
folytatta Marci rendületlenül.
Általános nevetés, csak Szilvási bajtárs kérdezte
hitetlenül :
— Nincs-e ?
Sóhajtó, először is nagy úri gőggel végig nézett
rajtunk, aztán jóakaiatuan Szilvásihoz foldulva elkezdte ;
— Nincs fiam! Nincs! (sóhajtás) Teszem fel itt
vagyunk mi írének Ha például ott fenn azt mondták
volna nekem háború előtt: Na, fiam Márton, mindig
is okos embernek tudtunk, hál hogyan is csináljuk
meg ezt a háborút? „Hát erre, fiam Szilvási, azt
mondtam volna, hogy mindenekelőtt reumáltassék a
trén, mert hogy már ki az ördög látta, hogy a háború
egész ideje alatt azokkal az Istentől elrugaszkodott
lovakkal kínlódjék az ember. Teszem fel, amott egy
nagy sár, pocsolya (s ezzel Marci egy hatalmasat sercentett az oldalt röhögő Bakajsza bajtársnak az aznap
faszolt vadonatúj lábszárvédőjérei — mondom, ott egy
nagy vízzel teli pocséta. Aztán jövünk mi, zsupsz bele
a pocsétába. Aztán se előre, se hátra, se ki — csak
jobban be Trénnek leszállni! (sóhajtás) . . . Szekeret
a sárból kitolni (sóhajtás), aztán mars a legközelebbi
pocsétáig. Hát jól van ez igy? Nincs jól bizony, fiam
Szilvási. Vagy teszem fel ott a lótoniobil. Elbíizlik,
elpüffog mellettünk Egy félórára rá, elérkezünk egy
nagy pocsétához benne találjuk a lótomobilt. Na, me
gint trének leszállni (sóhajtás . . .) lótomobilt húzni,
tolni, pofozom, rugdosni mig elindul. Ugy-e nincs jó
ez igy fiam Szilvási? Hanem .
— Hanem? — szóltunk közbe mi is kíváncsian.
Marci bátyánk végig nézett rajtunk, aztán látva
érdeklődésünket, kiengesztelfldve hirtelen frontot vál
toztatott. Szilvásit faképnél hagyva felénk fordult, s
tűzzel magyarázta tovább :
. . . Hanem azt mondtam vön oda fenn. Hát,
hogy tisztesség ne essék szerény véleményezésem miatt,
én amondó lennék, hogy nem kell a trén szekerekhez
a ló, amely csak a drága zabot eszi, de a szekeret a
Irén katona tolja. Nem kell a lótoniobil, mely csak a

10

M'ió^'höTwií)

drága benzint issza, hanem tegyünk a ló helyett egy nagy
mágnes patkót a szekérrúdra, a bakra meg szegezzünk

egy nagy darab vasat. Mén aztán a szekér magától. Mert
a mágnes huzza a vasat, a vas pedig majd magával
húzza a szekeret, árkon-bokron, folyón át megállás
nélkül Meg se lehet állítani, ha egyszer bele jóit a
svungba.
— Igen ám! Marci bátyánk! - - de ha ilyen meg
állás nélkül szalad, mi lesz akkor, ha az egész trén
tábor átszalad az ellenséghez?
Sóhajtó Marci megütközve motyogta:
— Az ám . . hm . . . az eílenséghez . . . no
erre nem is gondoltam, de mond csak Szilvási fiam,
hol is ta tá lo m ............hadnagy urat, hogy elkérjem
tőle az élelmező tiszt úr részére azt a félszivart? szólt és a következő pillanatban úgy eltűnt előlünk
találmányával, mintha őt is egy mágnes patkó húzta
volna el közéjünkből.

Harsányi Gyula.

Trófeák.
A hadikiállitás termei megnyílnak a napokban, .
be lehet sétálni ebbe a pavilonba és kényelmesen meg
lehet szemlélni, mint egy proscenium páholyból, azok
nak a képét, akik már nincsennek és> a gránátdarabo
kat, golyószórót, kardokat, puskákat, pisztolyokat,
schrapnefleket, bombákat s egyéb ölési pompás alkal
matosságokat, melyek még mindég vannak. Végig le
het itt gyönyörködni ezen a négy szobába szelídített
világpusztuláson anélkül, hogy a hajadszála rnegrebberwie, s ha egy kis képzelő tehetséged van, a kiállí
tott tárgyak mögött láthatsz valamit abból, aminek a
nevét már nem ironi le, láthatod a hullámozását, ki

lengését, sokszerú mozgalmát, érdeklődve minden kel
lemetlen közelségen kivűl, ahogyan a hangyákat szoktad figyelni a porban, ha jobb dolgod nem akad.
(Hangyák a porban, bizony érdekes kis népsé
gek, amint egymásnak rontanak, holmi váracskákat
védelmezve és támadva, melynek belsejében nem tudni
micsoda kincseket rejtegetnek)
Az ember szeret nézegetni így, kicsit borzongva,
de valami jóleső biztonsággal tudva, hogy a következő
percben kiléphet az ajtón, ha megunja a kiállítást.
Egyelőre azonban nem unja meg hirtelen és kataló
gussal a kezében jár föl és le, mintegy tanulmány-úton.
Valami pár szót még lehetne beékelni a kataló
gus betűi közé, ami intenzivebb elképzeléseket nyúj
tana Például, ha azt úgy le lehetne Írni, hogy mit mű
velt a 346 sz. tárgy, egy gránát-repeszdarab, vagy ez
a rohamsisak, milyen kifejezésü arcot árnyékolt jóté
konyan, miután fölös számú lukak és szeszélyes met
szésű rések keletkeztek rajta. Esetleg a golyószóróhoz
fűzhetnénk pár mondatot, e karcsú finom alakú lény
hez, aki hors concours áll minden asszonyok között
egyetlenegy csókjával, mely után többet nem kíván
ember fia. Ám óár mindez fölösleges. Megzavarná az
emésztés rendes menetét, amitől isten és a pótélelmicikkck mentsenek meg mindenkit, aki eddig jó gyo
mornak örvend.
Mégis egy kis tárgynak el mondom a történetét,
ezen meg nevetni is lehet. Egészen gyerekkoromig
nyúlik yissza ennek a meséje, hol mindenféle emlékek,
közt egy szobalány (háztartási alkalmazott) pirosra vi
rult arca. fordult feléin, valahányszor a lélekharang
megszólalt a kisvárosi tornyokban és kacagva m ondta:
Valaki megint eldobta a kanalat! De én nem voltam
elég túlfinomult, ilyen szinboliszrikus kijelentések átérzéséhez, elenben egy gyerek, oh egy akaratos és ér
teni akaró! aki bosszankodva és értelmetlenül néztem
rá. —Aztán elfelejtettem a kan alat^ vele a szobalányt,
a kisvárosi tornyokat is talán és azt is, hogy valaha
akartam én is valamit. . . És egy napon elfoglaltunk
valami falut az oroszoktól, váratlanéi és hirtelen rájuk
rontva. Éppen étkezni akartak, vagy el is kezdték már,
mert mozgó konyhájuk mellett mintegy lemondást je
lezve, egész század részére való teapocsolya párolgott
a sárban s némi főtt-rizs. - A kormos falak mellett
muszkák feküdtek, már semmivel sem törődve; az
egyik hátával a falnak támaszkodott s főzőedényt tar
tott az ölében. Valaki megérintette a muszka válát, aki
engedelmesen okialt dőlt és megmutatta, hogy a bor
dái mint hajolnak össze, mintha a szivét keresnék,
amely egy idő óta nem akart kopogni. Mellette pedig
egy kanál hevert, mintha már nem lenne rá szükség.
És ekkor eszembe jutott egy távol torony, valami ha
rangszó és hogy milyen okosak a szobalányok, mikor
gyerekek vagyunk. . . .
„508. Orosz katonák teáskanala,“ mondja a Ka
talógus.
Ez is egy olyan kanál lehet. . .

Oberon.

Az ezredet áthelyezték Temesvárra e hó má
sodik felében Az ezredtörzs, műszaki sz. IV. gp ás
század, gyalogsági ágyúszakasz, az I. zlj. és a vo
nat Temesváron fog bizonytalan ideig állomásozni,
mig a II. zlj. Petrozsénybe, a III. zlj. pedig Debre
cenbe indíttatott útba
Új nemes. Volt ezredparancsnokunkat, jelen
leg kerületünk parancsnokhelyettesét Mestitz János
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ezredest szép és megérdemelt kitüntetés érte. Ö fel
sége a király nemességet adományozott neki, dobrotyni elünévvel. Ismeretes mindannyiunk elült a dobrotyni dicsőséges bari*, melyben ezredünk oly fényes
és nagyhorderejű fegyvertényt vitt véghez, mely há
borús történelmünkben első helye.1 á'l. Ezt a har
cot ezredünk Mcstitz János ezredes zseniális veze
tése mellett vívta meg, s e kiváló fegyvertényhez
kapcsolódik a nemesi elünév adományozása.
Orosz hadifogságtól tért vissza Hoczmán
R e z s i, alezredes Pronza Ottó zászlós, Szőke Aladár
százados, Madarász Lajos hadapródjelölt, Keiner La
jós t. hadnagy, Kovács százados g t Greck Lajos
népi. hadnagy, Éber István népf. hadnagy.
Tisztek beosztása. Lányik János zls., ki a
kardostiszti tanfolyamból az ezredhez bevonult, a
10 II. zljhoz osztatott be. Horkay Gyula fhgy. saját
kérelmére a III gp ás szd. parant-nokságáva! bízatott
meg. Mydl-j Antal t. fhgy. a IV. gps. szd parancsnok
ságát vette át, Dr. Boskovits Henrik főorvos a 9 h.
gy ezr. hez helyeztetett át, Pécsre. Hanslohner Béla
hdprj a I. zajhoz helyeztetett Köpi Rezső e. ii.
hdgy az I. zlj. orvosfönöke IMt. Zólyom Zoltán t.
hdgyot a li. zljhoz osztották be
Gazdásztfszti változások. Tamaskovics De/sü
L fhgyot a pzlj-hoz vezényelték. Helyette Hottó De
zső npf. hdgy. ősz atott he az ezredhez. A gazdásztisztek jelenleg a következő beosztást nyerték. Gazdászati közig, eiöadó: Barna Lajos fhgy. g. t , I. zlj.
gazd hiv. főnök: Pap Ákos t. fogy, ezred elelmezü
tiszt: Szlatinszky András t. fhgy. g. t., ezred elelmezö
tiszt helyettes: Krausz János t. hdgy , II. zlj. g. hiv.
főnök: Mészáros Árpád t hdgy g t, III. zlj g hiv
főnök: Hottó Dezső npí hdgy g t- Ezrodélelmezö
tiszt tartalék kiképzésű* Nemes Gyula t. fhgy. osz
tatott he
Kapuvári Hauser Henrik ezredest a 27. honv.
gyed. dandár parancsnokságéi v I bízták meg és azt
május hé) 2 .'sí áo át is vette.
VasFcgyi e. ii. hadnagyot a 9. ezredhez he
lyezték. hol a Ül zü orvosf'Miöki teendőit vette át.
Kösztler Géza szds. a 7«. honv. gyaiogdandár dandárv ezérkaí i tiszt: U emlők ellátásával bíza
tott meg azon id ü r\ mig N<»gy Gyuia vezérkari szd ?.
szabadságon van. A műszaki szd pa'ancsm*kságát
ezen időre Pákh Károly hdgy vette át
Eljegyzés. Lapunk nagy közkedveltségnek és
szeretetnek örvendő munkatársát, Zsuzsanna Máriát
eljegyezte Vamosvr Ervin 1 2 . ulánus ezredbeli zász
lós. A szerkeszti)ség minden tagja szívből gratulál.
Doktorrá avatás. Gabonás János hadnagyot a
kolozsvári m kir. Ferencz József tudomány egyete
men jánius hó 2 2 -én az államtudományok doktorává
avatták
Tisztek szabadsága. Csernóta Miklós t hdgy.
f. hó 13-tól 14 napi. — Kiss Béla t. hdgy. június
1 0 -től 14 napi. — Küszeghi Albert zls. jún. 1 1-töl
14 napi. — Teplán Gergely tábori lelkész június hó
7 töl 28 napi. - Moncol János t. hdgy. jún. 8 -tól
14 napi — Román László zls. jún. 8 -tól 14 napi. —
Steinhübel Lajos zls. jún. 5-töl 14 napi. — Perichta
Antal zls. jún. 2 2 töl 14 napi — Füzesi Árpád t.
hdgy. jún. 70-tól 14 napi szabadságot kapott.
Kórházból és kórházba. Zorkóczy József t.
főhadnagyot kórházba utalták. Györy István t had
nagy a helybeli kórházból bevonult

Hirek a pótzászlóaljnál.
Albrecht főherceg hadikiállitásunkon. Utolsó
percben, lapzártakor kapjuk a hirt, hogy Albrecht fő
herceg meglátogatta hadikiállitásunkat junius hó 27-én.
A látottak felett legteljesebb megelégedését fejezte ki.
Következő számunkban a fenséges látogatónkról bőveb
ben fogunk beszámolni.

Hadikölcsönjegyzés eredménye a pótzász
lóaljnál. Oly hadikölrsönjegyzésí eredményt muta
tott fel pár hét alatt a pőtzászlóalj, amilyen még egy
alkalommal sem volt. A jegyzési összeg julius 25-ig
több mint 400000 koronát tett ki. E gyönyörű ered
mény eléréséért Dr Vajda Zoltán főhadnagyot illeti
meg elsősorban a pálma, azután a pútszázadparancsnokokat.
Szabadságon a pótzászlóaljtól. Nyéky Imre
hadnagy a kerület döntéséig szabadságot kapott.
„ Niedermann Béla százados augusztus hó 11-ig Banoss Gyula hadnagy felülvizsgálatáig szabadságra
ment. Reich Kálmán főhadnagy 4 heti üdülési sza
badságot kapott.
Egészségügyi szabadságról tért vissza a pót
zászlóaljhoz Zombory Albert főhadnagy, Fillá Lajos
százados, Wolf Gábor zászlós, Czecze Pál t. hadnagy.
Elvezénylés. A pótzászlóaljtól az alábbi tiszte
ket vezényelték eL^Dr. Bajcsi Imre útbaindult Rima
szombatba s ott marad az aratás tartamára, augusz
tus 7 ig. Oratecz Sámu t hadnagyot kirendelték a
liptóvái rrn gyei aratási ellenőrző tisztiül. Wertheimer
Ernő e. ü. hadnagyot az ezredhez utbainditották
/ mbory Albert főhadnagyot utbainditották az »lglói
géppuskás tanfolyamra.« Dvorszkl Viktor t. hadna
gyot a budapesti honvéd kerületi utásztanfolyamra
vezényelték.
Különfélék. Scháffer József t. főhadnagyot a
nem tényleges viszonyba helyezték. Polesznyák •Jó 
zsid t hadnagy bevonult a pótzászlóMjhoz. Ehrcnwald Nándor t hadnagy Budapestről bevonult. Gyö
ry István t. hadnagyot küldték el Miskolczra, hogy
f el vá l t S: eve r ényi Sarun hadnagyot az ottani ka
tonai rendőrségnél.
Felmentett tisztek Himler Géza népfeikeiő íü
hadnagyot november 30-ig, Folkmann Jenő t. .fő
hadnagyot bizonytalan ideig felmentették. Dr. Takácsy Ákos főhadnagyot a nem tényieges viszonyba
helyezték. Holló Izidor t. főhadnagyit december 31-ig
és Dr Sarber Róbert népfelkelő hadnagyot december
31-ig a tényleges szolgálat alól felmentették.
Előléptetés a pótzászlóaljnál. Poldauf József
II. o. örvezetöt tizedessé, Kis István szakaszvezetöt
őrmesterré, Bruath Pál kpvj.örvezetöt tizedessé, Dr.
Soltész János önkéntest örvezetövé, Oláh Károly
népfelkelőt örvezetövé.
Szerkesztőség és kiadóhivatal Tábori posta 125.
Fiók szerkesztőség és kiadóhivatal Beszterczebánya
ahová a lapnak szánt közlemények
és előfizetési dijak küldendők, o o
Kiadó: a m. kir. beszterczcbányai 16. honvéd gyalogezred
történelmi osztálya.
Felelős szerkesztő: KUN BERCI.

^ (m h o n v é o
Telefon 67. ezám.

Ö cs. és kir. Fensége József Föherczeg
Udvari szállítója.
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nagy választékban kaphatók M
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Készít:

Lószerszámokat, nyereg felszerelé
seket és a hadsereg részére szük
séges mindennemű börcikkeket.
—
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\e w g y iiiik uj ruhát, hunéin lessünk
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HUNGÁRIA
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beszterczebánya

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

Bármilyen színre, az egyedül megbízható
.

KIIIIHÉllliliilittil.
m e l y n e k e gy e dü l i g y á rt ó i:

K ardos H enrik^ társa
PAPA.

Ura uonagonkéBt használati utasítással együtt 60 fillér.

BESZTERGZEBAHYfl
Gyümölcs-likőr lepárlás- és
rum-gyár.
B orovicska-, szilvórium -,
l orseprű- és baraczkpálinka
nagyfőzde.
d

i f i i t

WWW

W alpurgis-éj

Viszontelárúsitóknak nagy árkedvezményt
nyújtok.

Beszterczebányai
első m agyar
gyümölcslepárlás

R E G É N Y

A Gólem folytatása.
A r a 8 k o ro n a .

Amiről csak ketten tudnak
Irta: MOLNÁR JLNÖ
ÁRA

6

KORONA

A Kultúra Részvény-Társaság kiadása;
KAPHATÓK:
Fiókszerkesztöségünkben Beszterczebányán,
valamint a „Nap* kiadóhivatalában Budapesten

Likörkülönlegességek és Rumgyár
gőzerőre ,

Szilvórium-,

Törköly

B o r o v i c s k a S e p r ű • és Barack «
fözde, Cognaclepárlás, Gyümölcsszörpök

és

Oyümőlcsborsajíoló

hidraulikus üzemmel, ajánlja köz•
kedvellségnek

örvendő gyártm ányait.

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

