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

A honvéd.
Háború, háború: borzongva gondol min

denki rá, élő, eleven, tüzessebként égetődik 
bele minden tettünkbe, fájdalmasan belebot
lunk, ha kimegyünk — nemcsak a harctérre, 
hanem — az utcára, ha kést, villát fogunk, hogy 
mindennapi étkezésünket elvégezzük.

Háború, háború: embert ölő, csonkitó 
szörny, mely beleplántálódott közibénk és mint 
a vihartól a fák, félünk tőle: de lassanként 
megszokjuk ezt a ringást, amit a fák is bizony
nyal megszoknak, ha a Nemere gyakran fúj és 
gyökereiben támadja meg.

A háború első évében sikongott, őrjöngött, 
kinzó feszültségbe hozta az emberiséget, a má
sodik évben engedett a kifeszitett húr, a pen- 
dűlés nem hozott oly őrületes szimfóniát, ha
nem beteges nyugvást, egy kis reményt a kö
vetkező év tavaszára. És a harmadik év: tele 
volt napsugárral, az elkövetkezendő és rövidesen 
megkötendő béke elgondolásával. Mindenki na
gyot lélegzett, várt, számlálta a napokat, dátu
mok találgatásába bocsátkozott: mindenki tu
dott béketárgyalásokról, szállókról, hova a bé
kekövetek fognak behurcolkodni, mindenki iz
gult, suttogó hangon mondta el a saját „leg
autentikusabb" hírét. Az émberek játszottak a

béke szóval, megbabusgatták, elringatták ma
gukat és a nagy tervezgetés közben beköszön
tött a negyedik háborús év.

A suttogás valóra vált, a bébe megérkezett, 
de az angyal, ki bizonnyal messze útról jött: 
a sok utazás közben eltörte a békepálmát és 
csak a felét hozta el magával.

Az emberek megint elszomorodott arccal 
jártak-keltek, a be nem teljesült reménységek 
igaz szomorúságával.

És ma már úgy megszoktuk a háborút, 
hogy nagy lebunkózodottságunkban csak mint 
a néha felsajgó sebet ^— érezzük.

Valahogy beleilleszkedett közibénk és mi 
nevetve hozzáformálódtunk úgy annyira, hogy 
erkölcsünket, érzéseinket és tetteink mikéntjét 
is átformálta. Az ember nagyon alkalmazkodó 
lény, hamar beletanul mindenbe, hamar bebur- 
kolódzik oly palástba is, amit különben na
gyon irtózott volna más alkalommal felvenni.

így vagyunk a katonával, illetőleg a ka
tonának a társadalmi rendhez való viszonyítá
sával is. Az otthonmaradottak első évben vál- 
lukra emelték, második évben a bizakodó re
ménység örömsugaras tekintetét vetette agyon- 
kinzott arcára, a harmadik évben a glória is
mét felttindöklütt, hiszen békét hozott a katona, 
a negyedik év a megszokás éve lett és a ka
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tonát úgy tekintik mint az emberiség egy funk
cionáló gépezetét, melyet ápolnak, mivel szük
ségük van a masinára.

Hiszen mi, katonák, szemrehányást nem 
akarunk tenni, nem akarjuk, hogy tömjénezze- 
nek minket, mi jól tudjuk, hogy az egész nem
zet fegyverben áll, igy nem is kell a tömjéne- 
zés szalmalángja. És ha jól is esett valamikor 
a lampionozás, megvagyunk anélkül is és 
ugyanazok vagyunk ma is, kik voltunk a há
ború első évében.

Ma bent vagyunk a történetek forgatagá
ban, a sok látnivalótól megvakultunk, nem lát
juk. nem érezzük meg az események hullám
zását, vagy ha úgy tetszik, az események for
gásától nem látjuk meg igaz valójában azt az 
erőt, mely képes vihart támasztani. A vihar mi 
vagyunk: katonák, száguldva járunk és csinál
juk a történelmet. Politikánk a manlicher, dip
lomáciánk a szurony és vámunk a kézigránát. 
És a túlfelen is azokat a fegyvereket találjuk 
magunkkal szemben, azok az eszközök védik 
a saját igazukat. Mi a vagy-vagy emberei va
gyunk.

És e harcias szavakon túl a kézigránátot 
forgató honvéd áll, a magyar paraszt, iparos és 
középosztály, mely minden dics nélkül teljesiti 
a rábízott parancsot, minden reménye egy szó

ban összpontosul: béke. Mert tudja a honvéd, 
hogy a háború csak időszak bármennyire is 
állandósult, mert tudja, hogy nincs az a hata
lom, mely a béke útját tudja állni.

A honvéd mosolyog az elfásult arcokon, 
mosolyog a csüggedőkön, mosolyog a mindent 
sötéten látókon, mosolyog, ezerszer mosolyog, 
hogyne, hiszen itt, most, a megpróbáltatások 
ezer akadályán keresztül vergődve: most csüg
gedjen el ?

Eddig nem volt a honvéd feladata a bé
keeszmének propagálása, hiszen csatát csata 
után kellett megvívnia, nem volt módja és ideje 
gondolkodni a béke visszatértének mikéntjén, 
épen azok handabandáztak a béketervezgetésé- 
vel, kiket nem érintett legközelebb a háború, 
de most a pesszimizmus táborában kiemelkedik 
egy ököl, a honvéd ökle, mely széjjel csap majd 
a sötétenlátókon és az elfásultakon. Igenis 
széjjel csap és e csapással felrázza magát az 
ellanyhult békeeszmét és ha a szájak belefá
radtak a békeimák mondogatásába, a honvéd 
fedetlen fővel, meghajtott térddel, ölébe szorí
tott fegyverrel imádkozik érte.

Délután 7 óra. Az őrség fegyverbe lép, a 
kürtös szivettépően sirja az imajelet, 9 honvéd 
levett sapkával némán hódol a békének Az a 
9 ember pár pillanatig tiértetek is imádkozik

Temesvár.
918. június.

A kis szőke „Fraulein44 szórakozottan sétáltatja a 
kis Lacikát a Belvárosban. Máskor úgy elszórakozott 
az eleven kis Pubi élénk csevegésén, most mintha 
kissé terhére volna. Pedig semmi sem változott, a 
„Palace" kaffa csak oly élénk mint eddig is, a szín
ház is ugyanoly ünnepélyes némasággal mered az egy
más hegyén hátán csilingelő villamos kocsikra Még 
is! . . . az idő változott volna meg, vagy tán a leve
gőben van valami? . . . dehogy . . . ! minden a régi, 
a levegőben egy-két elkeseredett veréb röpköd csu
pán . . . , akkor! . . . akkor az aszfalton lesz valami 
új. Tényleg! Az egyenként ismert, rég megszokott 
aszfalthősök közt van valami, valami idegenszerü

Az elegánsan vasalt szalon ruhák közt, nem kis 
feltűnést kelt a kopottas tábori zöld. Itt-ott bukkan 
föl egy-egy kisebb csoport, hadnagyok, zászlósok, 
sárga bőrkamásniban, kard helyett szuronnyal, revor- 
verrel az oldalukon, villogó szemű, napsütötte barna 
arcú fiuk. Talán az újdonság erejével ható változatos
ság. vagy a tüzes szemű idegen fiúk kemény, büszke 
alakja köti le a szőke „üretchen44 figyelmét annyira, 
mert a kis Lacika ma hiába kérdezi: — „Irániéin!

milyen katonák ezek, hogy csizmában járnak? . . .“ a 
feleletet ezúttal hiába várja, egészen elmerült az utca 
patrónusa az újabb és újabb csoportok figyelésében. 
Vájjon kik lehetnek ezek az új fiuk? Valamennyi kék 
parolis; . . oly érdekes az arcuk, mint a kreoloké.. 
és oly merészen kacsintgatnak, hogy önkénytelenül is 
lejjebb húzza kis nyári kalapját a szemébe.

Annyi katona ismerete már van, hogy a paroli
ról egész határozottsággal állapítja meg : „ezek hon
védek, az oly sokat emlegetett honvédek !“ a sapkán 
pedig ott van a „16“

Ugyan honnan jöhettek ezek a 16-os honvédek, 
hogy ily hirtelen Csöppentek ide.

Nem sok ideje van a töprengésre, Lacika türelmet
lenül rángatja kezét: „ — Siessünk, siessünk Fraulein! 
ott olyan sok ember van !“

Tényleg! a színház előtt apróbb-nagyobb csopor
tok állanak valamit nagyon csodálva, egymásnak mu
togatják, magyarázgatnak. Ugyan mi lehet? Meggyor
sítja lépteit, hogy Lacikával lépést tarthasson, alig le
het a fiút visszatartani, hogy ne fusson, egy-két perc 
alatt oda is érnek s a csoportok élén csodálják a nap 
szenzációt keltő újdonságait. A kis Laci szinte ujong 
örömében: Ah! milyen szép puskák! — Ezekkel
lőni fognak ? — 44 A járdától mintegy 3—4 lépésnyire 
szép, szabályos fegyvergúlák, a 16-os készültség fegy-
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csliggedők, tiértetek is eltompultak. Pár pilla
nat, ha látnátok, elszállana minden köd feje
tekből és ti is hozsonnát zengenétek, hiszen, 
ahol ily emberek vannak, mint a mieink, itt 
nincs semmi helye a fásultságnak, itt csak egy 
hely van, és ez a békéé, melyet betölt, 
melyet besugároz, melyet meghoz az a rendít
hetetlen erő, amit a honvéd képvisel.

Az első kiállításunk bezárta kapuit.

1918. junius hó 29-én adta át ezredparancsno
kunk, Schmidt alezredes első hadikiállitásunkat a nyil
vánosságnak. A programmban hirdetett délelőtti 1 1  
órára tekintélyes polgári közönség gyűlt össze, hogy 
résztvegyen a hadikiállitás ünnepélyes megnyitásán. 
Az enyhe júniusi nap szikrázva csillant meg az előző 
napi eső tócsákon, mindenki lázas izgalommal leste, mi 
kor nyílnak meg a kapuk, melyen át beözönölve lát
hatnak egy oly kiállítást, ami Beszterczebányán e te
kintetben az első. A toalettek pompáztak a napon, i 
sok egyenruha között méltóságos léptű civil urak, te
kintélyes hivatalfőnökök, városi notabilitások diskurál- 
gattak. Megjelent többek közt a hadikiállitás ünnepé

lyes megnyitásán a főispán, dr. Darányi Kálmán, az 
alispán dr. Répássi Mátyás, Csesznák Gyula Beszter- 
czebánya köztiszteletben álló polgármestere és a pótzász 
lóalj tisztikara élén Raith Antal ezredes, pótzászlóalj- 
parancsnok.

A megnyitás
Az egybegyűltek előtt a hadikiállitás 2 főrende

zője Kun Berci főhadnagy és Holesch Béla főhadnagy 
kinyitotta a kapukat és az ünneplő közönség beözön
lött a középső nagy terembe. Itt fogadta az egybe 
gyülteket Schmidt alezredes, ezredparancsnok, ki a 
következő szép szavakkal nyitotta meg a hadikiállitást 
és adta át Zólyomvármegye és Beszterczebánya város 
polgári közönségének

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim!

A magyar királyi 16-ik honvéd gyalogezred 4 
éves háborús múltját hozta önök elé, hogy bemu
tassa béke állomáshelyén azokat az eszközöket, 
a nagy közönség elé vigye azokat a képeket, rajzo
kat, melyek az ezred világháborús történetét adják 
összességben. Nekem jutott az a szerencse, hogy 
oly rövid idő alatt, amily idő óta átvettem az ez
red parancsnokságát, — megszeretett ezredem első 
háborús kiállítását átadjam a nagy közönségnek, il
letve megnyissam Köszönetemet fejezem ki Önök
nek, kik szives megjelenésükkel segítették elő, hogy 
ezen hadikiállitás megnyíljon, köszönetemet fejezem 
ki Juhász László ezredes úrnak, hivatalbeli elődöm
nek, kinek törhetetlen munkakedve, akarata és az 
ügy iránti szeretete adta meg az impulzust, segi-

verci, előttük néhány fegyveres emberünk, tekintélyt 
keltő hivatalos arccal sétál le-fel, a járókelők tisztelet- 
teljes távolból csodálják

Valószínűleg nem újság előttük a fcgyvergula, de 
itt különös érdekességet kölcsönöz az, hogy a legfor
galmasabb téren van fölállítva. Lacika hangos ujon- 
gásban tör ki, úgy látszik valami igen megnyerte tet
szését.

— Jé! Fraulein, mi van ott! ? . ! .
— Hol van? . . .  mi van ott? . . kis Lacika?
— Jaj! ott a puskák között! . . . egy hintaló?
A körötte állók mosolyogva nézik az eleven kis

fiút, Gretchen pedig bosszankodik, hogy ennyire rá
tereli a közfigyelmet.

— Aber Lacika ! das ist ein „Maschinen-Gewehr!,, 
A fiú meghökken egy pillanatra, úgy látszik hallotta 
már ezt a szót, de azért nem jön zavarba:

— Mit csinál itt a Maschinen-Gewehr, Fraulein ?
Most már Gréte jön kissé zavarba. Milyen vá

laszt adjon ? Mit csinálhat egy jobbérzésü Maschinen- 
Gewehr Temesvárott? Mit csinál? . . . semmit . . . 
bámulja a járókelőket s azok viszont őt. Szerencsére 
a kis fiú figyelmét ismét elvonja valami s igy nem 
köti magát előbbi kérdéséhez. Feltűnt neki embereink 
fején a vas rohamsisak.

— Nézze, Fraulein ! Milyen kalapjuk van a ka

tonáknak! — Az is szalmából van, mint az enyém?
— Mért csinálnak a katonáknak fekete szalmából 

kalapot? Az enyém fehér.
A kérdések özönével árasztja el szende kis ne- 

velönőjét, az szegény alig győzi válasszal.
— Az nem szalmából, hanem vasból van, P u b i!
— Vasból? . . ! ujjé! . . ! . miért nem adnak a 

katonáknak is szalmából kalapot?
Alig bírtam visszatartani, hogy az eddigi mo

solygásom kacajba ne törjön át, oly édes volt a kis fiú 
gyermekes naivságában, csacska kérdéseivel.

A kis Gréte még nagyobb zavarba jött s hogy 
leplezze, tovább ment, magával cipelve a kis Lacit

Alig másfél óra múlva látom őket újból, de már 
hármasban, egyik önkéntesünkkel (a nevét nem mon 
dóm meg, hátha kikapna otthon a mamától! ?) nagy 
diskurzusba merülve, valószínűleg a Lacika érdeklő
dött a 16-osok felől s a fiú most arról beszél oly 
hévvel. Amint elhaladnak mellettem, hallom utolsó 
mondatát: . . .

„ . tudja, ha az ember hónapokig van kint a 
harctéren, úgy vágyik egy forró vérű nő után . . !“

Akkor nem figyeltem meg, de azt hiszem ezt 
valószínűleg nem Lacikának mesélte.

Palóc.
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tete elő, hogy megalakuljon ez a kadikiállitás; il
letve teremtette elő azt az imponáló összeget, mely 
hivatva van ezredünk kebelében elesett hős honvé- 
deink özvegyeinek és árváinak istápolására. Hiszen 
ez a hadikiállitás is tulajdonképen ezt a nemes célt 
szolgálja, ez is egyik eszköz alapunk növelésének. 
Köszönetemet fejezem ki dr. Darányi Kálmán főis
pán urnák, kit kérek, hogy adja át egész Zólyom- 
vármegye hazafias közönségének szeretetem és há
lám nyilvánítását; köszönetemet fejezem ki Raith 
Antal ezredes urnák, pótzászlóaljparancsnoknak, ki 
igazi szivei és lélekkel karolta fel a történelmi osz
tály ügyét, tehát a hadiárvák és özvegyek sorsát, 
Fogadja hálámat Csesznék Gyula polgármester ur, 
kinek oroszlánrésze volt abban, hogy Beszterczc- 
bánya város nagy közönsége ily szokatlan nagy
számú megjelenésével- tanúságot tett igazán neme
sen érző szivéről.

Hölgyeim és Uraim ! Ezen hadikiállitás a szere
tet jegyében indult meg, kérem Önöket támogas
sák.

Ezennel ünnepélyesen átadom hadikiállitásunkat 
Zólyom vármegye és Beszterczebánya város polgári 
nagy közönségének.

A nemes egyszerűséggel elmondott szavakat me
leg éljenzéssel és tapssal jutalmazták. A közönség 
széjjel oszlott a termekben és érdeklődve nézték a 
felhalmozott anyagot.

A kiállítás.
Kezdjük sorjában Az előcsarnok. A belépőt meg

ragadja a terem ajtajával szemben elhelyezett strypa- 
menti állásrészlet, Kun Bertalan főhadnagy műve A
2 . század strypa-menti állásának huszonötszörös ki
csinyítése. Gyönyörűen kifont; az eredetit a legkisebb 
részletekig hűen utánzó mű mély hatást gyakorol a 
szemlélőre. Az állást bezáró és véle teljesen összefolyó 
festmény a teljes illúziót kelti. Ebben a teremben van 
egy nagyméretű kép, Kun A. tizedes olajfestménye 
Tárgya: éjszakai miliőben, tűzrakás mellett melegedő 
katonák. Itt vannak kiállítva Spindler József hadnagy 
tehetséges aquarelljei és olajfestményei. Már ebben a 
teremben kezdődik a minden teremben folytatódó ka
rikatúra sorozat, mely Füzesi Árpád hadnagy műve. 
Kedvesen, nagy könnyedséggel, rutinnal és találóan 
karikirozott arcok általános tetszést váltottak ki és ha 
eladók lettek volna, bizonnyal még hírmondója sem ma
radt volna meg belőlük. Az előcsarnoktól jobbra eső te
rem, az úgynevezett kis terem elrendezése ragadja meg 
elsősorban a fgyelőt. Finoman, disztingváltan és nagy 
előkelőséggel, igazi rutinnal megrendezett teremben 
harctéri emléktárgyak, bakamüvészeti tárgyak, hadi
trófeák és fényképsorozatok foglalnak helyet. A fala
kon Kun A. tizedes csobánosi állásrészletekről festett 
nagyméretű olajképei vannak elhelyezve, továbbá ál
landó derültséget fakasztó Füzesi ötletes karikatúra 
sorozatai a bakaéletből. Szintén az ő müve egy ko
moly pasztell tanulmány: egy meztelen testű kézigrá
nátot vető honvéd. Meg is vették egy-kettőre Itt volt 
Lazeczkynek egy egész csomó kedves tónusu és han
gulatos apuarellje, melyek eladók lévén — majdnem 
mindegyiknek akadt gazdája. Szintén e teremben volt 
Lazeczky hadnagy, festőművész két figyelemreméltó 
háborús csendnek*. A nagyterem Igazán imponáló 
jelenség volt ez a terem A falak mentén rengeteg fel

halmozott hadiszer sorakozott. Acélsisakok, gránátok 
különfélesége. Állásrészletek, az ezred tiszti fedezékei
nek és segélyhelyeinek kicsinyített másai. Két közfa
lon a nagyított fényképek történelmi nevezetességű he
lyekről, csatajelenetek, miket a fényképész a legna
gyobb veszedelmek közt kapott le. Igazán dicséretes 
munkát végzett az ezred 3 fényképésze Bódi, Dvorszky 
és Hénap. A falak gazdagon voltak megrakva festmé
nyekkel. Két hatalmas méretű kép függött egymással 
szemben levő falon A két Tichy Kálmán kép. A „Búg 
átkelés" és a „zagorziczei erdei harc." Bámulatra 
méltó a harmónia, a tér ügyes beosztása, az alakok 
rajztechnikája. E két nagy kép körül sorakoztak Tichy 
Gyula rajzai. Finom tónusú szimbolikus apróságok. 
Lelket megrázó, háborús témájú tussok a figyelem 
központjában állottak. ízléses vitrinekben kézimunkák 
halmozódtak fel, melyek hol albánjában, hol romá
njában láttak napvilágot. A szem belefáradt a sok 
nézni valóba. Azt sem tudtuk hova tekintsünk. A te
rem egyik falának közepetáján tölgyfából faragott Ká
roly király életnagyságú melszobra állt, finom kivitelű, 
faragványos talpazaton. Megette, zöld tablón, mint a 
nap sugarai, értékes és különféle kardok, sorakoztak. 
Szintén itt voltak a finom tónusú Réz Gyula festmé
nyek és tusrajzok, melyeket ihletett órákban oroszfog
ságban festett meg. E falon a Lazeczky aquarellek 
mellett két éjjeli, háborús Tichy Kálmán olajfestmény 
vonta magára különöskép a figyelmet és két portré : 
Juhász László és Mestitz János ezredesek arcképei. 
Hősök szobája. Az ízlés minden csínját magán viselő és 
fenséges áhifatosságot váltott ki e terem figyelése. Amit Íz
léses emberek szépérzékére valló munka volt a hadiki- 
állitáson ez ugyancsak összpontosult e teremben. A 
falon hősi halált halt bajtársaink portréi sorakoztak. A 
festőművészek minden igyekezete, legjobb tudása és 
akarata versenyzett, hogy méltóan megörökítsék el
hunyt bajtársaink arcképét. Meg is kell dicsérnünk 
buzgalmukat. Skuteczky, Tichy Kálmán, Kern, Kun A., 
Nyitray Dániel, Tóth Jenő munkái dicsérik e termet. 
A haragos vörös falakon, piros szőnyeges teremben 
haditrófeák közt nyugodtak a hősök képei. Lehetetlen 
nem megemlítenünk a faragott képkereteket, mely 
mindegyike művészi, Ízléses munka. Bobák Sándor és 
Ropper Péter faszobrász művészek munkái. Ez utób
binak Ferencz József fából faragott életnagyságú mell
szobra - -  Károly király szobrának állványával hason
latos talpazaton nyugszik.

íme a kiállítás. Nagy vonásokban leír ra, de csak 
halvány kontúrokat tudtunk adni, ezt meg kellett volna 
mindenkinek nézni

Az elragadtatás itt is-ott is hangosan megnyil
vánult és a kiállítás 2 rendezőjét Kun Berci és Holesch 
Béla főhadnagyokat ugyancsak lefoglalták a sok gra- 
tulálók. Mi is őszinte csodálkozásunknak adunk kife
jezést a rendezés felett.

A tér.
Ahogy a hadikiállitás termeit elhagytuk a sport- 

térre léptünk ki, ahol buffet-sátrak és elárusító bódék 
fogadtak. Kellemes hűsítő italok, fagylat és minden
nap 5 —7-ig sétahangverseny szórakoztatta a látogató 
közönséget. E téren zajlott le julius 7-i nagy tombola 
délután is Az egész héten tartó esős napok után 
végre valahára egy délutánt fogtunk ki, melyet nem 
zavart meg a hűvös idő és az eső. össze is gyűlt a
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város polgárságának elitje és a kedves, jókedvre han 
goló konfetti csata után kezdődött meg a tombola* 
Körülbelül 1000 tárgy várt a cserencsés vevőkre, kik 
közül tán egy sem volt, akik ne nyertek volna leg
alább 2—3 tárgyat. A késő estig nyúló tomboladélu
tán felejthetetlen lesz Beszterczecánya város közönsé
gének. Úgy éjfél felé összeverődött még egy társaság, 
mely kivilágos virradatig ropta a táncot.

Máriássy főhadnagy felolvasása.
A liadikiállitással kapcsolatos honvédhét válto

zatosnak tervezett programmjából az ép akkor bekö
vetkezett komor események sok mindent lefaragtalak 
velünk: elhagytuk a vidám ünnepségeket, gondtalan 
jókedv időszerűtlen alkalmait. Bár a honvédhét anya
gi sikerének szempontjából vesztességet jelentett mű
sorunk kényszerű megcsonkítása, a megmaradt rész: 
a hadikiállitás és dr. Máriássy főhgy. felofvasása az 
ezred történetéről a maguk magasabbrendű eszmei 
tartalmával annál kifejezettebben demonstrálták azt, 
amit hirdetni mégis legfőbb célunk volt, a 16. ezred 
hősi dicséretét.

Julius 2-án este 8  órakor a helybeli moziban 
tartotta meg dr. Máriássy főhgy. vetített képekkel ki
sért felolvasását. Jólesőn láttuk ott a nagyszámú kö
zönséget, mely megragadta az alkalmat, hogy ezre- 
dünkkel szemben élő meleg rokonérzését a* 16-osok 
történetéből merített tudatosabb értékeléssel és becsü
léssel erősítse meg.

meleg érzés csendül ki szavaiból, hogy nem az erős 
győzőnek szóló tapsvihart, hanem az őrhelyén magára 
hagyott, száz sebtől vérző s igy is kitartó hős iránt 
érzett szerető csodálat érzését váltotta ki hallgatóiból. 
— Máriássy főhgy. színes, erőteljes és közvetlen tör
ténetírásának van még egy titka, a mellyel nem sok 
történetíró dicsekedhetik. Az ezred története legdicsőbb 
korszakainak ő nem csak szemtanúja, hanem harcos 
résztvevője is volt. Ezek a legendás események egy
úttal az ő élményei is, a szenvedések sokszor az ő 
szenvedései. Akit ilyen közvetlenül inspirálnak a törté
nelmi események, vájjon nem az e a leghivatottabb 
krónikásuk e ?

A felolvasó estnek nagy sikere volt. A megértő 
közönség lelkes tapsokkal jutalmazta az írót, de talán 
ennél is kifejezőbb elismerés volt az az áhitatos csönd 
az a feszült figyelem, a mellyel a hallgatóság a fel
olvasást végig kísérte.

♦* *
Lezajlott első hadikíállitásunk. Ennek a kiállítás

nak erkölcsi sikere adta meg azt az erőt nekünk, hogy 
tovább menjünk, más városokba. Első megállónk: 
Balassagyarmat, a hol július 25-én nyitjuk meg hadi- 
kiállításunkat.

Még hálás köszönetünket fejezzük ki mindazok
nak, kik szívesek voltak oly eszközökkel támogatni 
kiállításunkat, mely eszközök imilliatatlaiiul szüksége
sek voltak.

Elszámolásunkat és a félti fizetők listáját követ
kező számunkban hozzuk.

A terem megtelt s a nézőtér lámpái elsötétültek, 
hogy helyet adjanak a szavak világító erejének. Má
riássy főhgy. olvasni kezdett . . . Megkapnan festi 
1914. augusztusának mámoros hangulatát, a zászló 
bontás nagyszerű ünnepét, s a vetítő vászonra kirez- 
dül az első kép néhai agg királyunk I. Ferenc József 
arcképe. Majd • uj szavak uj eseményeket idéznek s 
megjelenik a vásznon az első csataterek képe.

Máriássy főhgy. helyes érzékkel nem zsúfolta 
bele egy felolvasás szűk keretébe az ezred egész há
borús történetét, hanem kiemelte abból a 16-osok 
legnagyszerűbb teljesítményének, az erdélyi védelmi 
harcnak leírását. — Az ezt megelőző idők kiemelkedő 
eseményeit vázlatosan eke mesteri kézzel vonultatja föl 
hallgatósága előtt. Nevek és dátumok tömege, de Má
riássy művészi tolla a neveket véres csataterekké, a 
dátumokat győzelmi ünnepekké varázsolja át, oly szí
nesek, oly megkapóak a gyorsan változó harci ké
pek, hogy nem tűnnek el nyom nélkül: daliás idők 
nagyszerű hangulatát hagyják emlékül.

Elérkezünk 1916. őszéhez, Erdély fölszabadítá
sának s megvédelmezésének korához, ezredünk leg
nehezebb, de minden eddiginél dicsőségesebb harcai
hoz. A könnyű sikerektől elkábitott román kiverése a 
hazai földről, majd az első összecsapások a határbér
ceken az ősi ellenséggel, az orosz óriással vezetik be 
a szenvedésben és dicsőségben egyaránt gazdag kor
szakot. A zord tél és az orosz tömegek szünetnélküli 
csapásai alatt vérzik, pusztul az ezred, de kitart mind
halálig. Olyan teljesítmény az, hogy szinte nem mér
hető a katonai erények szokott mértékével, inkább az 
istenember önfeláldozásához hasonlatos az. E nagy
szerű tettekhez valóban méltó Máriássy főhgy. irása. 
Magyarosi hőseinkről szólva annyi jellemző, annyi

Főhercegi látogatás.
Múlt számunkban már jeleztük, hogy fenséges 

urunk, AIbredit főherceg junius hő 27-én meglátogatta 
hadikiállitásunkat. Most a magas látogatásról az aláb
biakban részletesen számolunk be.

A fenséges úr délután 2 órakor érkezett meg a 
kiállítás területére. Kedves, f atal arc mosolygott le ránk 
a kocsiról, érdeklődő szemét végigjártatta rajtunk. Va- 
dászföhadnagyi ruhában volt, kíséretében voltak Pró- 
nay ezredes, Raith Antal ezredes pótzászlóaljparancs- 
nokunk, dr. Darányi Kálmán főispán és dr. Répássi 
Mátyás alispán.

Albrecht főherceget a'kiállítási előcsarnokban Kun 
Berci főhadnagy fogadta és kalauzolta végig a ter
meken.

Kedves, csevegő hangon és színtiszta magyar
sággal folytatta ,a beszélgetést, érdeklődve kérdezőskö 
dött mindenről A Füzesi karikatúrákon jót nevetett, 
megjegyezte, hogy határozottan tehetséges rajzok A 
véglesi tartózkodására célozva mondá, amikor „egy 
töt baka bevonúlása és élete katonáéknál“ című ka
rikatúra sorozat elé ért: „nini, ezek a tótok az én föl
dijeim."
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Érdeklődött az ezred helyzetéről és bámulatos 

tájékozottságával lepte meg hallgatóit.
A zárt üvegszekrényekben pompásabbnál pompá- 

sabb kézi munkák voltak. Megkérdezte, hogy milyen 
kapcsolatban vannak e tárgyak a hadikiállitással.

— Fenséges uram — felelte Kun Berci — ezek 
albán aranyhimzéses kézimunkák.

— Hogy, hogy! az ezred volt Albániában is? Ezt 
nem tudtam.

— Nem, fenséges uram, az ezred nem volt Al
bániában, csak egy zászlóalj, s igy került a mi birto
kunkba e sok tárgy.

— Nos, kedves uraim, ha egy zászlóalj ennyit 
tudott összeszerezni, elképzelem mennyit harácsolt volna 
egy egész ezred.

A gyönyörű két Tichy kép kapta meg figyelmét 
különösképen, a sziliek csodálatos összharmóniája tet
szett a fenséges vendégnek végteleníil. Azután i baka 
művészeti tárgyakra terelődött figyelme, meleg és sze
retetteljes hangon emlékezett meg a harcoló magyar 
katonákról és arról a bámulatos tevékenységről, kitar
tásról és harci kedvről, ami ritkaságszámba megy. El
mondotta, hogy volt ideje és alkalma megismerkedni 
velők, hiszen a román fronton századparancsnok volt, 
együtt élt éjjel-nappal közöttük

A hősök termében elnézegette elesett tisztjeink 
arcképét, kérdezősködött, mily veszteségünk volt a 
tisztikarban.

Itt hosszasabban tartózkodott a harci eszközök
nél. A prisztergránátvetünél és a francia golyószórónál.

Szellemesen jegyezte meg, hogy a világot oly 
sok találmánnyal megajándékozó Franciaország mint 
szorult le a haditechnika tekintetében és mily fölénye
sen vezet Németország. Bizony, a technikai vívmányok 
nem is sejtett nagyságával és mennyiségévél lepte 
meg Németország a világot Ezer új eljárási módot, 
ezer találmányt dobott a harcterekre a német zseniali
tás és ezzel a végtelen lendülettel tudott a számbeli 
fölénnyel szemben védekező állásban ily csodálatos 
módon helytállani.

— Itt van szólt a főherceg — ez a golyó- 
szóró. Mily nehézkes, mily masszív, mily minden ru
ganyosságnélküli Mennyivel különbek a mi hasnnfaj- 
táju gépezeteink.

Kipróbálta sajátkezű lég a tégy ver szerkezetét és 
nagy szaktudásáról adott bizonyítékot

Ismét visszament a többi termekbe Végig nézte 
a háború egy kis harci egységének, egy ezrednek ösz- 
szegyüjtött trófeáit, művészi termékeit és a háborúval 
kapcsolatos tárgyait.

Látható legteljesebb elégedettséggel vett tudomást 
minden apró-cseprő dologról és pótzászlóaljparancs- 
nokunk és felelős szerkesztőnk, Kun főhadnagy előtt 
<i is fejezte legteljesebb elismerését a látottak felett.

Több mint háromnegyed órát tartózkodott a ki

állítási termekben a főherceg s bizony ha a vonalá
nak indulási idejét nem jelezték volna, még el-elné- 
zegetett volna.

Kedves alakját elvitték szemünk elől a friss já
ratú paripák, de örökké jó emlékezetünkbe vésődött 
nemes lelke, színtiszta magyar beszéde, mely előttünk 
a megindúltság és meghatottság húrjait pendítette meg. 
Hogyne, hiszen oly ritkaság egy habsburgi szájból hal
lani oly magyar beszédet, mint ahogy te beszélsz 
bajtárs, vagy én, minden idegen akcentustól [mente
sen.

Szomorú hir jajos fájdalmát érezzük pár sor 
írásban, mit kusza betűkkel vetett egy tábori lapra 
bajtársunk: „Cscffalvay Iván és Hússá István hadna
gyok a piave menti harcokban hősi halált haltak ha
zájukért/'

Két bajtársunk. Fiatal, gyermekemberek, kik az 
életből vajmi keveset ismertek, egy golyó, vagy grá
nátdarab kioltotta bimbózó életüket. Elhervadtak, el- 
senyvedtek, mint a fagyott rózsabimbók, még nem volt 
itt a nyílás ideje és már is a halál zörgetett be hoz
zájuk: itt vagyok, jertek velem, új világba vezetlek ti
teket.

Két bajtársunk, vig, fiatal fiuk, nevetős szájjal 
mosolyogtak a világba, arcuk piros volt, mint az al- 
mavirágé, fiatal ruganyos testük, mint az elsőfü csikóé. 
Es elmentek, itt hagytak minket, kábúló fejjel, a bi
zonytalanság latolgatásának közepette

Vájjon kinek a bűne, hogy e sok nyíló virágfej 
lekonyul, vajon kinek terhes a lelke azért a szörnyű 
vétekért, mely előidézte e világháborút, előidézte a 
rettenetes dús emberaratást, vajon milyen kínzásokkal 
fog meghalni az emberiség legnagyobb hóhéra, ki 
lángralobbantotta a hamuban sziporkázó háborús üsz- 
kot, ahelyett, hogy könyörtelenül eltaposta volna a 
zsarátnokát

Két fiatal, drága embertestet hántolták el mesz- 
szi Itáliában : az egyik Bússá István t. hadnagy, ki 
tudja mily ambícióval kezdett az élethez, ki tudja mily 
tervek, álmok jártak át lelkén, a másik Cséffalvay Iván 
hadnagy, ki tudja mily katonai karrier előtt állott 
volna, ha nem jön egy apró vasdarab és szegény fia
tal testét meg nem lékeli halálra.

Gonoszak az emberek, gonosz, elfajult most a . 
világ, gonosz emberek gonosz fegyverekkel pusztítják
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egymást, mintha az élet csak azért adatott volna, hogy 
emberkéz által oltódjon ki.

A jaj, a szenvedés sir fel bennünk, a jaj a szen
vedés szakgatja meg ruhánkat, hogy térdreborulva 
könyörögjünk:

Uram, kinek hatalma végnélküli, ki parancsolsz 
az elemeknek, ki, ha akarod megállítod a napot, 
tekints le embervértől áztatta főidre, nézd a meg- 
tébolyodott emberbolyt, adj világosságot agyukra, 
hogy végre belássák, nem ez a rendeltetésük, 
nem ez a céljuk, ne legyen ez a végük. Uram, 
engedjen haragod, engedjen bosszúló kezed, hisz 
itt halunk meg valamennyien, itt pusztulunk e> 
anélkül, hogy szent, általad kijelölt emberi hiva
tásunknak eleget tudnánk tenni. Vedd le meg
görnyedt vállainkról a keresztet, adj napsugaras 
időket, mosolygását add viszsza az emberiség 
arcának, hogy visszatérhessen mindenki házához, 
add, hogy a fegyverekből szerszámot, az ágyúk
ból harangot öntethessünk magunknak a te ne
ved dicsőítésére. És add meg a nyugalmat, bé
két a porladóknak, hiszen ők nem bűnösök, őket 
nem terheli vétség semmiért: ámen.
Ti két bajtársaink, ti drága fiatal vérű mártírok, 

kik ott haltatok meg idegen földön, kik ott fekszetek: 
nem maradtok árván, a mi lelkünk odasir felétek, irán
tatok való szeretetünk csak fokozódott, hogy áthajóz
tatok a halál csendes* vizeire.

A ti aranyos vig arcotok, — jaj most meg is 
ülte a halál sápadtsága — intő példaadásként fog le
begni előttünk és bátorságos magatartásokat, haza- 
szereteteket szivünkbe véssük, de a ti halálotok adja 
majd meg nekünk azt az erőt, hogy mielőbb befejez
zük ezt a világháborút, minél előbb meghozzuk azt az 
időt, amikor visszatérhetünk valamennyien a béke
földjére

Kalváriás utakon.
Szeptember vége volt. A nap még mindig 35°-os 

tüzes sugarakat lövelt Astrachán poros, piszkos városa 
fölé, amikor szobámba betoppan (szabad lakással rendel
keztem) három, csak a szibériai foglyainknak ismerős, 
bokáig érő subával, óriási kucsmával, torzonborz sza
kállal, no meg az elmaradhatatlan „csájnik"-kal teás
kannával ellátott, muzsik. Fölszerelésük hátrahagyott, 
hosszú utat engedett következtetni s azt hittem, hogy 
tévedésből kerültek lakásomba, de csakhamar meg
tudtam, hogy német pilóta tisztek és krasznojarszki 
fogolytáborból szöktek meg, ahol nevemet és címemet 
megtudták, mint olyanét, akinek módjában van (vá
rosi hivatalnok • voltam) szökéssel foglalkozó tiszte

ket sok mindennel: iratokkal, pecsétekkel stb. ellátni. 
Astrachánig való szökésük (4000 km.) rövid leírása 
után, elmondták tervüket: Odessába jutni, ahol kato
nai repülő-tér van, ott repülőgépre esetleg gépekre 
szert tenni és két óra alatt otthon lenni. Mint pi
lóták, a viszonyokkal ismerősök, elmondták, hogy 
minden pilóta hosszabb ut előtt próbarepülést végez, 
utána elmegy felöltözködni és néha 15—20 percig ott 
marad a gép őrizetlenül. A terv nagyon megtet
szett; utálom a hétköznapiasságot s ez nem minden
napi, szokatlan dolog volt. Azonban alapos megfonto
lás után le kellett erről mondani. Sógorék, ugyan
is, nem tudtak oroszul Ha csak egy keveset bír
ják e nyelvet, úgy eltudtam volna őket helyezni ott 
montőröknek és tervünk valószínűleg sikerül, de igy 
csak határozott ígéretet tettem, hogy haza juttatom 
őket, annál is inkább, mert jó magam is készültem. 
Tehát elhelyezésükről és foglalkoztatásukról kellett 
gondoskodnom. Három napig nálam laktak, közben 
úgy lakást, mint foglalkozást szereztek. Az egyik gé- 
pészi állást nyert egy konserv gyárban, a másik kettő 
egy helyre került mint Írógép, gramaphon, varrógép 
stb javítók F két utolsó valóságos liirflévre tettek 
szert Astrachánban, mert ily műhely csak egy volt a 
városban, ahol semmit sem voltak képesek megcsi
nálni, mig ők játszva javították az évek óta heverő 
különböző gépeket, de kerestek is naponta 40 50 
sőt 60 rubelt is.

Az idő lassan-lassan mullott; közben megtörtént 
az októberi államcsíny is, a rendetlenség mindinkább 
nagyobb méreteket öltött és a szökéshez alkalmas idő 
mindinkább közeledett. Két barátomat: egy 65-ös 
és egy német önkéntest szintén beavattunk a dologba 
s igy hatan egv kétszer-hármas csoportot képezve 
elhatároztuk, hogy január hatodikán (orosz dátum) 
szombati napon, Vizkcreszt napján indulunk. Két egy
másután következő ünnepnapot reám való tekintettel 
kellett választani, hogy harmadnap, mire a városházán 
szökésemet észreveszik, én már * messze járjak Igy 
tehát szombaton d u. 3 -kor mindnyájan szorgalmasan 
és izgatottan az oroszokat jellemző „szemiesbé^-ket 
napraforgó-magot rágva elhelyezkedtünk a Saratoffba 
induló katonai vonatnak egyik „tyopluská“-jában, mar- 
haszáditó-waggonjában Izgatottan várva az iratok 
ellenőrzését, majd azon szerencsésen keresztül esve 
orosz dalok éneklése mellett futott be vonatunk Sara- 
toffba. Ott a befagyott Volgán szánon a nagy ál
lomásra hajtattunk, de közben megállapodtunk, hogy 
semmi esetre sem szabad egy kocsiban elhelyezked
nünk. Az állomáson megtudtuk, hogy minden to
vább utazó katonának csak a katonai ügyosztálynál 
való jelentkezése (után) és iratainak megvizsgálása 
után engedik meg az utazást. Mivel kettő a germá
nok közül, érthető, nem akart jelentkezni az okirattal, 
nem akarva kitenni magukat esetleges kérdéseknek, a
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65-ös önkéntes meg én kétszer jelentkeztünk, termé
szetesen sikerült. Közben történt, hogy a podgyásznál 
hagyott germánokhoz — az egyik alvást színlelt — 
oda megy egy muzsik s kérdez valamit. Ép akkor 
érek oda, amikor a germán mindkét szemével nagyo
kat pislogva, nyelvét két fogsora között tartva küz- 
a t . . . . t . — betű kiejtésével A muszka legyint a 
kezével s szakállába morogja „bjednyák44, szegény. 
Csak nagy megerőltetés árán sikerült nevetésemet 
visszafojtani.

Útirányunk volt: Tamboff, Kozloff, Bogojavlenszk, 
Szmolenszk és Minszk. Az utazás fárasztó voltát nem 
irom le, mert hiszen ma már mindenki tudja, hogy 
úri nők voltak kénytelenek utazni 35—40°-os hideg
ben az ütközőkén, a fékezőkön s teljesen megder
medve, mint holmi tuskókat kellett leszedni őket on
nan. De utaztunk azért előkelőén is így többek kö
zött Pjatocenája — smolenszki utat -  26 órás ut — 
egy szalon kocsi fülkéjében tettük meg csekély 3  

rubelért. — Itt jó akaratomból 2 orosz civilt is be- 
bocsájtottam fülkémbe, de az egyik pilóta ennek kö
vetkeztében kénytelen volt az egész 26 órás utat az 
ülés fölcsapfcató támlájából készült ágyon egyoldalán 
fekve végig utazni. Csak éjjel adhattam föl neki, teát, 
kenyeret, szalonnát. A Szmolenszk-minszk-i vonat tür- 
hetetetlenül zsúfolva volt. Természetesen mind oly 
katonák utaztak, akik a rajvonalba igyekeztek 
— pálinkát venni a germánoktól. Nagy részük 
már előre berúgva. Beszélgetésük tárgya: a bol
sevikizmus, a burzsoázia és a kémek. így nem 
a legkellemesebb érzés volt végighallgatni, amint 
az egyik elmesélte, hogy ugyanazon a vonalon csak 
24 órával azelőtt elfogtak egy német kémet, akit a 
katonák agyonakartak ütni, de a „deputátok44 nem en
gedték, visszavitték Szmolenszkbe Pénteken reg
gel 4 órakor szerencsésen megérkeztünk Minszk be. 
Két különböző szállodában helyezkedtünk el, a továb
biakat megállapítottuk és a 65-össel vezető keresé
sére indultunk. Nem sok idő után megszólítottunk egy 
20 évesnek látszó katonát Nem sokat teketóriáztunk, 
elmondottuk, hogy haza akarunk jutni 10 0  1 0 0  ru
bel lefizetése mellett hajlandónak mutatkozott. 
Hogyne, hisz ez 600 rubel, óriási összeg! Katonaru
ha beszerzése, élelmi stb. már gyerekjáték volt. Szom 
haton este indult el — sorshúzás folytán az első 
csoport, amely az egyik pilótából és a két önkéntes
ből állott. Hétfőn d e jött vissza vezetőnk egye
dül. Sürgönystilusban irt néhány sorral tudatták* 
hogy a vezetőben feltétlenül meg lehet bízni, ők már 
otthon vannak stb. stb. — Borzasztó hosszúnak tűnt 
a nap, de végre leszállt az est s mi is indultunk, a 
végállomásig, Pogorelcéig. Kocsink itt is zsúfolva volt, 
de utolsóelőtti állomáson fele leszállt, mint később 
tudtam meg mind hadifogoly volt, akik nem mertek a 
végállomásig menni. Pogorelcén a megrendelt szán

várt bennünket, behajtattunk Zaliscse. faluba, ahol egy 
házban megpihenve, d. e. 1 1 -kor mentünk, újra csak 
szánkón — a 8  versitnyire távolságban levő rajvo
nalba. Azonban „pechünkV ,volt. A vezetőnket föl- 
ismerték, bennünket kikutattak s természetesenlkifosz- 
tottak s vittek hátra'az ezred-stábhoz négy[szuronyos 
baka kíséretében. A vezetőnket azonban ott tátották.

összedült előttem a világ! Teljesen kifosztva ott 
álltunk s kezdhetjük élőiről. A sok álmatlan éjszaka 
a sok mindenféle terv . . . .  ah, haza kell jutni. 
Németül hátra szóltam, hogy egy betűt ne beszélje
nek s én megkezdtem. Rövid leszek: Egy rém]hosszú 
és buta históriát mondtam a négy körülöttem hallgató 
muszkának. Következménye az volt, hogy előbb a 
parancsnok, majd utána a többi három hatalmasat te
nyerembe csapva mondották: „továriscsi, igyekezzetek a 
stábtól elszökni, este jöjjetek ugyanazon utón, mint dél
be, ha nem tudjátok, a faluban útbaigazítanak — s mi 
átkisérünk haza. Úgy is történt! Este 6 -kor már a 
parancsnok várt bennünket, lekisért majdnem a né
met drótig s amikor nyakamban egyszerre két alak 
is lóg és csókolnak össze-vissza már otthon voltunk 

a német 51-ek futóárkaiban.
Zerant.

00 000000000 00000000

Tiszti kinevezés. Őfelsége Huszár Emil önk. 
őrmestert népfelkelő hadnaggyá nevezte ki.

Tisztek kitüntetése. Wottitz Lipót, Krausz Já
nos és Csillik István t hadnagyokat valamint Klinczko 
Gyula és Pogány Gusztáv, Székely József t. zászlóso
kat a bronz vitézségi éremmel tüntette ki az ezred- 
parancsnokság

Tisztjelöltek előléptetése. Zászlósok lettek: 
Holesch András, Ivánszky László, Langhoffer Ödön, 
Hajlár Gyula hadapródjelöltek. Hadapródjelölt lett: Lu
kács Endre e é. ö szakaszvezető, Szilassy András 
e é ö. szakaszvezető, Goldberger Jenő e. é önk. szkv. 
Diamant László e. é. ö szkv és Tiefenbrunn János 
lidpj. tizedes Önkéntesjelölt őrmesterré lépett elő: 
Baffy Gyula é$ Spitzer Sándor önk jel szakaszve- 
zető. Egyéves önk. szakasz vezető lett: Gulyás Lajos 
önk. tizedes és Szmida József önkéntes őrvezető tize
dessé lépett elő. A ni. kir. 313. honv. gyalog ezred 
parancsnoksága előléptette zászlóssá: Zibrin Mihály 
hdj. tizedest, Glantner János hdj. tizedest, Morgács 
Emil hdj. szakaszvezetőt, Galbács Gyula hdj szakasz
vezetőt, Mákushdj szakaszvezetőt, ésGrüner Gyula hdj. 
szakaszvezetőt.
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Legénységi kitüntetés. Schalli József 
és Frólik Ferenc őrmestereket, továbbá 
Tusán József honvédet az ezredpa- 
rancsnokság a bronz vitézségi éremmel 
tüntette ki.

Kitüntetés különféle>lakulatoknál.
A VI. hadtest parancsnoksága Deme 

Bálint szakaszvezetőt a II. o. ezüst vitézségi éremmel 
tüntette ki. — A m kir. 314. honv.gy. ezred parancs
noksága tüntette ki a II. o. ezüst vitézségi éremmel 
Szurovi Antal őrmestert, .és Metz Ádám szaka$zvezetőt» 
továbbá Kovács János honvédet a vasérdemkereszttel, 
Tóth Gábor újoncot a bronz vitézségi éremmel. — 
A 313. honvéd gyalog ezred parancsnoksága Gyar
mati Lajos I. o. szám vivőt a bronz’ vitézségi érem
mel tüntette ki. — Az 1 . honvéd kerékpáros zászlóalj 
parancsnoksága Koleszár András újoncot a bronz vi
tézségi éremmel tüntette ki.

Előléptetés. Jankovics Pál és Kajtor István 
törzsőrmester tiszthelyettessé, Pozmán István őrmester 
törzsőrmesterré, Hromada Márton szakasz vezető őr
mesterré, Kiss János c. őrmester valóságos őrmesterré, 
Dvorszky Ede szakaszvezetö c. őrmesterré, Tlerold 
István, Kiss János, Pák József, Gurka József, Szent- 
andrási Lajos, Klucsik József, Hanicza,. Sámuel tizede
sek szakaszvezetőkké, Deme József, Pataki Lajos, 
Krusáncsik János, Béres Bertalan, Teslár András, Ve
ress Géza, Péter Ferenc, Pap László, Csömör Mihály, 
Széles Pál, Szabó János, Bogya Pál, Donoval Mihály, 
Sztrélecz János, Pethö László őrvezetők tizedesekké, 
Korbály József, Szegedi Béla, Móra Miklós, Bakos Pál, 
Gyuricza János, Nagy Ferenc, Fajcsik János és Med 
Józsefxhonvédek őrvezetőkké léptek elő.

Előléptetésjkülönféle alakulatoknál. Weil Mó- 
^es népfelkelő őrvezetővé, Kölni Bernát őrv. c tize
dessé, Pintér Ferenc nf. c tizedessé, Bárány András 
orv. c. tizedessé, Fázok! Ferenc nf. c tizedessé, Boj- 
nik György honvéd c. őrvezetővé, Studlik János újonc 
őrvezetővé, Rácz Ferenc orv c. II. oszt. számvivő al
tisztté, Dankó András c. őrmester valóságos őrmes
terré, Mandl Ábrahám tizedes szakaszvezetővé, Budai 
István őrv. c. tizedessé, Sivák János újonc őrvezetővé. 
Rubik Pál, Kalmár Lajos, Kertész György és Kiss 
Sándor újoncok őrvezetőkké, Tamás Lajos népf tize
dessé, Koritsánszky Pál őrv. tizedessé, Pólyoka János 
c. őrm. v. őrmesterré, Koták János honvéd őrvezetővé. 
Hochfelder Jenő tíz. c. szkv. c őrmesterré lépett elő.

Előléptetés a pótzászlóaljnál. Fried Mór e. é 
önkéntes tizedessé, Kukura Lajos e. é. önkéntes c 
örvezető c. tizedessé, Fekete Győző kpvj. őrvezető ti-, 
zedessé, Haverla Géza c. szakaszvevető v. szakaszve
zetővé, Klimó Imre kpvj. újonc őrvezetővé, Jakubcsák 
Endre újonc őrvezetővé, Drechser Pál c. szakaszvezetö
v. szakaszvezetővé, Pollák Albert újonc őrvezetővé-

Blechner József kpvj. szkv. iTpvj. őrmesterré, Chotvács 
Elemér újonc őrvezető c. tizedessé, Abonyi István 
kpvj. őrvezető c. tizedessé, Gebauer Rezső e. é. önk. 
őrvezető c. szakaszvezetővé, Termann István népfelkelő 
őrvezetővé, Janecsko János őrv. tizedessé lépett elő. 
Jordán Sándor népf. c. őrvezetővé.

Vasúti szerencsétlenség.
A negyvenegyedik menetzászlóalj első százada 

indult útba a harctérre Domby Rezső főhadnagy pa
rancsnoksága alatt. Az utón nagy szerencsétlenség 
történt folyó hó 1 1 -én A vonat Újpest és Dunakeszi 
Alag között haladt, amikor szemben jött egy másik 
vágányon haladó, katonai teher szállítmányt vivő vo
nat. A 16-ik menetszázadot vivő vonatról leesett egy 
súlyos vasgerenda, mely a két vonat közé ékelődött s 
elvitte az egyik tisztikocsi hágcsóját, megrongálta a 
másik tiszti kocsit is. A legénységi kocsik közül ket
tőnek ajtaját vitte el a halálthozó gerenda, s akik a 
legközelebb feküdtek a waggonok ajtajához, azokat 
érte a szomorú sors. Balázs vagy Bakos László se
besültvivőt magaköré csavarta, s úgy pusztult el. A 
másik halott Radics András honvéd volt, akinek bor
dáit és hátát szakította fel a vasrúd. Sérüléseibe szin
tén belehalt. Dancsok Ferenc honvéd és Babeczki 
János honvéd súlyosan megsebesült, az előbbi fején 
kapott sebet és Alagon fekszik kórházban, az utóbbit 
beszállították Budapestre a 16-os helyőrségi kórházba 
bordatöréssel és hátsebbel E szerencsétlenség közben 
eltűnt még Farkas József honvéd is, kinek sorsa fe
löl eddig még nincs hír.
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Csülök András
ö r e g  z u pás,  

kiadjusztál egy első ki
menőre induló zöldfülű 

újoncot.

A kaszárnya udvarán 
megleste és „A 16-os 

honvéd*4 részére leraj
zolta: Harsányt Gyula.

— Tyíih! Azt a naftalinszagú, 
kukoricán hízott lelket az öreg 
apádnak! Hogy áll rajtad ez a 
niundir? így akarsz te a városba 
kimenni? Hiszen úgy teremt vissza 
a napos, hogy a fiastyúkot özvegy 
kotlának nézed majd! . .

Úgy tele van a hátad rán
cokkal, hogy ha elmennél az al- 
latkertbe és bemutatkoznál a rinó- 
cerusznak, az menten a fiának fo
gadna. Tanuld meg bundás, hogy 
a köpenyeg ránca úgy simuljon 
mindig a hátadhoz, mint a me
nyei üdvösség a római pápához ..

— Egyenesen tartsd a válladat 
ecsém! Mert még azt hiszik, hogy 
te vagy az antant, akinek ez a 
jól megcsinált háború nyomja a 
vállát. . .

-  Hát ez a posztóból készült 
csajka forma a lopótük tejeden 
micsoda? Sapka ez? . . l:z sapka? 
így kell kinézni egy lö-os sáp 
kájának ?

Megérdemelnéd, hogy a 
ménkii formálja meg a fejeden ezt 
.i sapkát, de most az egyszer még 
elvégzem a bakancsom sarkával

— így kell, hogy álljon fejeden a 
sapka. Le se vedd, img vissza nem gyüsz, 
mert tud meg bundás. hogy a katona 
nem cibil, sapkáját még a patvikáhan 
sem vesszi le .

A derékszíjad ugy ölelje korúi 
a derekadat, mintha Julcsád tenné. A 
fejedet pedig tartsd magasan ne néz 
le mindig a fűbe, mintha még nem ebé
deltél volna.

Jegyezd meg ecsém, ha Ifi <>s 
honvéd vagy, ugy feszüljön rajtad a 
ruha, hogy ha egy pirosképü fehér cse
léddel találkozni, hát az egyszeribe el- 
halványodjék az izgahnntol, a mint a 
pucoválatlan sapka gombod a krétától!
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Analfabéták.
Spitál szoba nagy asztala mellett 
Ül húsz vitéz, maródi, vén gyermek. 
Ahogy a háború ide dobott:
Néhány magyart, szerbet, románt, tótot. 
Előttük gyűrött, vonalzott füzet,
Először pingálnak ma betűket:
Majd ebből sok szerelmetes szavat 
Asszonynak, ki odahaza maradt,
A gyerekeknek, kik várják, várják
Kerek világ legjobb apukáját.............
Mit elsiratlan cipelni nehéz:
Befelé folyt könny, kin és szenvedés,
Mi szivükbe fojtva mélyen maradt:
Utat nyer majd remegő toll alatt...............

A húsz, öreg vitéz neki feküdt 
Rajzolni kezdi a kis „i“ betűt.
Kicsi papírlapon nehéz kezek 
A puskaforgató edzett kezek;
A toll: gonosz, ravasz acéldarab 
A kél vonal közül kirúg, szalad,
Ránt, ránt egyet a csontos kezeken 
Akár a vad csikó a szekeren.............

Ki száz halállal százszor szembeszállt, 
Golyózáporban mindig bátran állt:
Első betűvetésnél úgy remeg 
Akár egy holtraijesztett gyerek.
A Sári nővér: bájos tanító,
Könnyít, segít, biztat: „no most igy, jó.“ 
Gyönyörű kép! Fehér lánykéz vezet 
Száz csatában bámult férfi kezet . . . .

Zord gondfelhő ráncbavert arcokon 
O h! akkor lett csak véresen komoly, 
Amikor jött a szigorú vizit :
Hogy vájjon jól irták-e azt az „i“-t. 
Félénk, ijedt, sunyi tekintetek 
Lesik, várják a szent Ítéletet . . . .
Sári nővér megáll most zordonan,
Néz, néz sok kúsza betűt komolyan. . . . 
Mit is tehetett mást én Istenem!
Szivéből jött — tudom — nagy hirtelen: 
Az irgalmatlan sok rossz „i“ betűt 
Dicsérte külön-külön mindenütt. . . .

Kurucz Miklós.

T W « J » ra l> o fc .
o :  r . r r  £

Falusi kis lány a hadikiállltáson, v a gy : 
nyomd meg a gombot.

Igen igy volt. A kisállomáson egy kedves kicsi 
lány leszállóit a vonatról a konvencionális garde né
nivel, hogy a kiállítást megnézze és a tombola délu
tánon „tomboljon" hulló konfetti esőben. És ez meg
történt. Éjfél felé lepihen a szállóban, fáradtan, bol
dogan Rózsás álmait azonban megzavarja az a tudat, 
hogy reggel korán kell útrakelni s hátha elalszik. Éj
jel háromszor felriad. Vájjon hány óra? A villanycsa
vart nem találja . . . Istenkém, hogy is kell meggyuj- 
tani a villanyt? Kiugrik az ágyból és hóditó körútra 
indúl. Már az ajtónál tapogatódzik. A villanygombja 
helyett a csengőt nyomja meg, mely élesen fölcseng 
a csendes, néma folyosón. A kis leány megrémül. Mi 
lesz most! Jaj ha bejönnek! Mit mondok, miért csen
gettem ? ? Kétségbeesve rohan a csendesen alvó né
nihez és fölrázza sírva:

— Néni, néni! Megnyomtam a gombot!
Mindent a „Központ."

Nagy búsan tárgyalják megviselt életüket egy ká
véházi zugasztalnál civilek, katonák vegyesen.

Elősorolják a bajokat, meghányják-vetik a jelent, 
a jövőt és összehasonlitgatásokat tesznek a múlttal.

— Na, nem baj, lesz az még máskép is, — szólt 
az egyik — lesz még szőlő lágy kenyérrel.

— Fenét lesz — felelt nagy busán a másik — 
hisz’ azt is elrekvirálja a „Központ."

M ikor két magyar németül beesél.
Stanislauban történt meg, hogy 

egy jó magyar tiszt, aki csak épen 
törte a német nyelvet, megszólít egy 
őrtál ló bakát és kérdi :

Sie, wie komm’ ich zum Platz- 
kommando? A baka magyarázza és 
mutatja:

— So, so, dann so, dann so 
dann so, végre belefárad és dörmögve

hagyja abba:
— A fene a németjibe, hát hogy magyarázzam 

mán meg nékie.
A tiszt szeme felragyog:
— Hát maga magyar? Miért nem szólt már előbb? 

Katona bibornokok.
A kispap bevonul katonának. Szegény ájtatos 

lelke sehogy sem tudott belenyugodni a megváltozott 
életbe. Vissza-vissza sírt mindig a komor szeminárium1
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falak közé — melyek neki oly kedvesek voltak — de 
hiába. Végik kellett neki is menni a katonai kiképzési 
fokozatokon, hogy végre bekerüljön a tisztiiskolábá. 
Itt ugyancsak keményen fogták és árva lelkét nagy 
megpróbáltatásoknak tették ki.

Tótkispál János szakaszvezető úr iskoláztatja az 
önkénteseket. Sorba kihallgatja őket a katonai rang
fokozatokról. Fújják is a fiúk vígan, egymásután, végre 
az ijedszemú papnövendékre kerül a sor.

— No mondja . . .
— Örvezető . . . stb., ezredes, vezérőrnagy, altábor

nagy. Megáll. Izzad, összezavarodik. Tótkispál János 
szakaszvezetö úr keményen összeráncolja a homlokát 
és tekintélyes hangját kiereszti.

— Tovább, tovább, nyögje már ki
A kis önkéntes összeszedi minden erejét és végső 

elszánással mondja:
— Vezérőrnagy, altábornagy, gya . . . gya 

logsági és lovassági bibonwk.
Elmagyarosodás.

Tudott dolog, hogy a gazdák orosz foglyokat 
kapnak, hogy a munkáskéz hiányát valahogy kipó
tolják

Kovács András uramék is nagyban várták már 
az orosz segítséget, mig végre egy szép őszi délután 
megjelent egy jó arcú muszka képiben. Nagy öröm
mel fogadja Kovácsné ténsasszony és elő is veszi 
minden kis csekély tót és német tudományát, hogy 
megértesse magát valahogy a muszkával Hívja, hívo
gatja :

— Poty, poty . muszi kommen Sie . 
(jártén . . . zahradi

Végre elvezeti a kertbe, kezébe nyom egy ásót 
és kinos-keserves tót-német zagyvanyelven próbálgatja 
megmagyarázni, hogy mit a kell a muszinak csinálni

Az orosz csak néz, néz, hallgat, végre egy ke
serves, szinmagyar káromkodással kiállt tel :

— Az • istenfáját, hát nincs itt senki, aki magya
rul beszélne velem ?

Tizenhatosok Temesvárt.

Két levél.
(Dal szöveg.)

I.
Mikor fütyül a szél, sápadt levelek hullnak,. 
Mikor sárgul az erdő s a gólyák vonulnak, 
Lelkembe rezdűl egy fej szőkesége,
Egy álom tiszta fehérségű képe.
Almom messze száll hozzá 
Könnyem gyöngyét neki ajánlom fel 
S tudom, hogy tova, tova, ha jön a hír 
Szegény leány örömével alig bír.

Refr.
Ne aggódj, ne hervadj szüntelen.
Sárga levél után zöld terem.
S amikor a rügyek újra pattognak: 
Rabja leszek ölelő karodnak.
Végig megyünk a dunaparti korzón, 
Ránk ragyognak a habok észbontón. 
Az est-homályban szánk összeforr 
S a Duna vize nekünk dalol.

II.
Hajladoznak a fák itten is s rád gondolok. 
Fütyül a szél, száll a levél s a lelkem zokog. 
S mire ez Írás oda ér a harcba 
Talán a tested el van már takarva. 
Könyörtelen a sorsom 
Te hozzád száll reményemnek ősze 
S e száraz rózsa virágodnak .szirma 
Énekelje néked e dalt zokogva.

Refr. Mint fent.
Gáspár Árpád.

Háborús kép: Fgv jóképű „nógrádi legény
johbról-balról egy-egy temesvári konyhai alkalmazottal

Idő: jelenkor Szimar utca Párbeszéd.
Julis: Maris mit szólsz a ruhámho V Szép ?
Maris: Gyönyörű! fin is ilyen szépet szeretnék 

csináltatni Mondja Jancsi milyen sziníít. ?
Jancsi: Akkár millyet! Pirosat, sárgát! Magán 

szép lesz mind! Háború van! Most a s/in nem mér
vadó . . .

Maris: Miért nem a mérvadó! Mái pedig én 
„mérvadó44 sziníít csinálhatok Az még szebb mint a 
piros. (Sz. J-né)

Kgy nap ez is megtörtént. Bókoló-uccai fák, mik 
az aszfaltról nőttek ki, csodálkozó bizalmatlansággal 
tekintettek rám, a magasba épült házak ablakai mind
megannyi szúrós szemként követték lépteimet, a szem-



^ ló ő 'h o m ^ b 13

bejövő, mellettem elsurranó emberkék rám vetették 
szemüket és zavarodottan kutattak rajtam valamit. Jó
magam idegen bámulással rögződtem atrotoárra: mi
ért? miért?

IJj einberárcok kisértetnek felém, új, nem* látott 
testek szaga zavarodik a levegőben: kínzó kegyetlen
séggel fáj valami. Keresem a pihenést, keresem, hogy 
tekintetem elszakadt drága ember arcokat fedezhessen 
fel, kik elmentek, kiket látok e valaha ?

Rég; ember arcok, megszokott vonások, mik 
semmi, semmi emóciót netn idéznek fel az emberben, 
hiszen ismerjük őket, vonásaik belevésődtek lelkűnkbe, 
gondolataik rendeződését kiérezziik az arcredőkből, a 
szájmozdulatból, a fejtartásból: hiszen azokat az em
ber arcokat magunkénak tudtuk — és elmentek.

Magányos szomorúság megüli a lelkem, bolyongó 
önmagam dőzsölhet most — igaz — a magányban, 
rájuk kiildhetem — az elmentekre — árvaságra ha
gyott énemet .r— de mindez mit ér, mindez mit hasz
nál

Szeretném hallani a hangjukat, megérezni tekin
tetük finomságát, elringatódzni hangjuk'mesélö zenéjén: 
hallgatni a megnem szólalt lelkűket, hogy némaságuk
ból erőt meríthessek, vigasztalást szerezhessek.

Szeretnék_végig kódorogni — velük — éjszakák 
hosszas.csöndességén és megnézni a folyó partot, az 
esőtől tüsszentő fákat, megbámulni együtt a szentjá- 
nos bogárkákat, kik zöld lámpással mennek titokzatos 
pásztorórákra, örülni a lámpafénynek, mely cédaként 
terül el a vizen.

Szeretnék várni a kisvárosi állomásfpromenádján 
lihegve kapaszkodó vonatra, hogy új arcok látásának 
zagyva képe után belenézhessek a régiek szobros- 
arcába.
• Szeretnék . . . szeretnék . . . szeretnék .

Ma már nem lehet, ma már egyedül gubbasz
tok egy kávéházi zugban, bőjtösen, unatkozva. Fájó 
lelkem belekapaszkodik az elmúltakba és égre kiálltok : 
miért ?

Miért kell azokat az életnek elválasztani, akik 
megszerették egymást, miérteken meggyötörni engem 
a válással, ki nem vétettem, miért van fájdalom, miért 
van szomorúság, egyedüllét.

' Új ismerősök zaja reszkettet fel, fúvóm cigaret
tám füstjét a számból, bodrozik a kék kigyő fel a 
menyezetig és a füst szédületében megjelennek a rég
elmentek fejei, újra látom őket, — mily jó a füst, mily 
jó megbeszéltetni sajátniagamat és az elmenteket.

Gáspár.

Az Olasz harctérről. Jelűnek Gyula t. hadnagy 
karsebet kapott és Pejegy Cyrill t. hadnagy nyakán 
sebesült meg. Simon Gábor t. főhadnagy és Hendrick 
Sándor t. hadnagy is megsebesült. Kovács Dániel 
főhadnagy és Rissányi József hadnagy betegen tért 
vissza

Hősi halál. Dendely József t. főhadnagy, volt 
ezred beli bajtársunk a piavementi harcokban hősi 
halált halt. A kedves és szeretetreméltó modorú baj
társunkra bizonnyal emlékeznek mindazok, kik 1914- 
ben vonultak be és együtt töltötték ki vele önkéntesi 
idejüket.

Vissza a fogságból. Orosz hadifogságból szö
kött meg és tért vissza Dr. Nagy Salamon hadapród- 
jeKilt, Steller Ignác szkv. hadnagy, Kindernay Tivadar 
t. főhadnagy, Hajnik Géza hadnagy, Farkas Márton t 
zászlós, Vikiszely Gyula t. zászlós, Fedorák János t. 
hadnagy, Hrvol Lajos hadapródjelölt.

Bevonulás. Vashegyi Tivadar t. e. ü. hadnagy 
bevonult és átvette az I. zászlóalj orvosfőnöki teen
dőit. Július hó 1 -én bevonult az ezredhez egy fél 
géppuskás század, melyet a IV. géppuskás századhoz 
osztottak be. Ez alakulással jött: Sülé József, Sípos 
József t. hadnagy és Stojanov Vazul törzsőrmester.

Megbízás. Magassy Zoltán századost hadosz
tályparancsnokságunk megbízta a hadosztály roham
zászlóaljának parancsnokságával E célból már el is 
utazott Trient személygyüjtő állomásra.

Hadikölcsönjegyző tiszt. Csernok Jenő t. had
nagyot bizta meg az ezre’dparancsnokság a hadiköl- 
csön jegy zés vezetésével. *

Népünnepély. Az ezred Szabadfalura helyezett 
részei népünnepélyt rendeztek f. hó 7:én. A népünne
pély lefolyásáról következő számunkban részletesen 
be számolunk.

TQrelmet kérünk. A feltorlódott munka miatt 
a befolyt adományok nyugtázását nem tudtuk eddig 
összeállítani. A nemes lelkű adományozók szives tü
relmét kérjük addig, mig módunk lesz a nyilvános 
nyugtázást lapunk hasábjain teljesíteni.

Uj állatorvos. Kaszás Ferenc állatorvost bízta 
meg a hadosztályparancsnokság az állatorvosi teendők 
ellátásával.

Dr. Vajda Zoltán főhadnagy dicsérete. Az
a nemes buzgalom, fáradozást nem ismerő kitartás, 
mely Dr. Vajda Zoltán főhadnagyot, pótzászlóalj se
gédtisztünket annyira jellemzi minden munkájában, 
most elnyerte méltó jutalmát Szinte csodálatos mun
kával .fáradozott minden hadikölcsönjegyzés sikere ér
dekében s az utolsó jegyzési eredmény páratlanúl áll 
az eddigi pótzászlóalj hadikölcsönjegyzések között. 
Eddigi eredmény több mint egy millió és kétszázezer koro
na. Az előbbi hadikölcsönjegyzés körül kijejtett érdé-
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meit jutalmazta a király, kinek legfelsőbb elhatározásá
ról a a honvédelmi minisztérium a következőkép emlék
szik meg a 14165/eln számú rendeletben: Ö császári 
és apostoli királyi Feiségének Luxenburgban 1918. évi 
március hó 19-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
nyert felhatalmazásom alapján, a m. kir. pénzügy mi
niszter ur Önagyméltósága a világháború dicsőséges 
megvivhatása érdekében kibocsájtott magyar állami 
hadikölcsönök sikerének előmozdítása körül szerzett 
érdemek elismeréséül Dr. Vajda Zoltán szkv. főhadna
gyot okirati dicséretben részesítette. — Ezen di
cséret a folyó évi junius 12-én kelt 135 szánni Bu
dapesti közlönyben lett köröztetve.

Köszönet. A hadikiállitásunkra a villanyberen
dezést, hogy megtudtuk csinálni és hogy termeink oly 
pazarul voltak kivilágítva, az árúsitóbódék és ma
ga a tér: hálás köszönetünket kell kifejeznünk a 
helybeli áramfejlesztő telepnek, mely teljesen díjmen
tesen adta az áramot, továbbá Bodnár és Tsa cégnek, 
Budapest, mely az ivlámpákat vezetéket és kapcsoló
kat készségesen felajánlotta, és a besztercebányai Rőth 
Géza cégnek.

Hir Oroszfogságból. Egyik bajtársunk, ki most 
tért vissza a hadifogságból tudósit minket, hogy a 
Jaranszki fogolytáborban (Wjatka guherna) az alanti 
ezredbeli társainkat hagyta ott május 18-án jó egész
ségben. E helyen élelemben sincs hiány, tehát a 
hozzátartozóknak nem kell aggódniok: Tepliczky Gyu
la zászlóst Olajcsik Nándor, Dlhányi, Karsai József 
hadapródokat Nemcsényi Emil, Horváth zászlósokat és 
Stampay Béla önkéntes szakaszvezetőt.

Doktorráavatás. Bajtársunkat Hugyec Nándor 
t hadnagyot június hó 26 án a m kir. kolozsvári 
tudományegyetemen az államtudományok doktorává 
avatták.

Helyreigazítás. Sajtóhiba folytán helyreigazítjuk 
Dr. Sajó Szigfrid előléptetését. Nevezett bajtársunk
1916. május hó 1 -vel lett kinevezve főhadnaggyá.

Személyi hírek a pótzászlóaljnál. Stock Béla 
t. hadnagy a szatmárnémetii mezőgazdasági munkabi
zottságtól bevonult. — Brezina Gyula t. főhadnagy 
egészségügyi szabadságáról visszaérkezett. — A ha
difogoly aratószázadtól, Nagyváradról Engel Ernő t. 
hadnagy bevonult. — Alföldy István hadnagyot áthe
lyezték a miskolci katonai rendőrséghez. — Dobos 
Gyula százados útbaindult a 300-ik honvéd gyalogez
redhez. — Horváth István századost visszavezényel
ték a 1 2  honvéd pótzászlóaljhoz Egerbe. — Szlabej- 
czius Gyula főhadnagy július hó 25-ig szabadságon 
van. — Trojanovits Aladár t. főhadnagyot július hó 
1 -ével végleg szabadságolták. — Szloszjár Gyula 
Stock Béla és Polesznyák József hadnagyokat Udi- 
nébe vezényelték. - -  Schwang Ödön százados kór
házból bevonult és átvette a 2 . pótszázad parancs
nokságát. — Trautwein Ottó százados szintén bevo

nult. — Pékár Lukács t. hadnagy útbaindúlt Rappra, 
ahol az ott állomásozó arató nienetszázad parancsnok
ságát vette át Árokháthy István zászlóstól. — Engel 
Ernő t. hadnagyot elvezényelték a kenyérmezei fo
golytáborba segédtiszttíil. — Stróbl Szilárd t. hadnagy 
bevonult. — A cs. és kir. Heimkehrlagertől visszatért 
Schweitzer Dezső főhadnagyot elvezényelték a mis
kolci vonalparancsnoksághoz. — Skultéthy István szá
zados augusztus 2 -ig szabadságot kapott. — Szom- 
bathy Béla t. hadnagy, mivel felmentése lejárt, bevo
nult."— Weisz Izidor t. hadnagyot beutalták " a  Zita 
helyőrségi kórházba. — Beregi Albert főhadnagy 
útbaindult a . miskolci élelmezési kormány biztos
sághoz, ahol Bodor László ~hadnagyot váltja fel. 
Egészségügyi szabadságról vonult be Éberhardt 
Pál főhadnagy és Singer Emil t. főhadnagy. — A 
szolnoki kórházból bevonult Roller József hadapród- 
jelölt. — Singer Emil ^főhadnagy útbaindult a miskol
ci élelmezési kormánybiztossághoz Bodrtár Árpád had
nagy felváltására. — A kerületi 'parancsnokság Vágó 
Miksa századost a 39. pótüteghez vezényelte. — Al
bániából tért vissza Korach^Sándor hadnagy. — Var
ga Ernő t. hadnagy bevonult, de azonnal útbainditot- 
ták a '9. honvéd pótzászlóaljhoz, Kassára. — Az ino- 
tai'tájékoztató tanfolyamról visszaérkezett Illés Ödön 
őrnagy — A laibachi kórházból bevonult Pajegy Cyrill t 
luigy. — Svonyavecz Lajos t. hadnagyot bizonytalan 
időre felmentették - Kardos Lajos főhadnagy, és Ga 
bonás János hadnagy bevonult a pótzászlóaljhoz. — 
Nagy Antal hadnagy, Szigeti Ferenc hadnagy felvál
tására a miskolci élelmezési kormánybiztossághoz tá
vozott Lopusnyi János népfelkelő hadnagyot no
vember 30-ig fefmentették a tényleges katonai szol
gálat alól. — Szombathy Béla t. hadnagyot áthelyez
ték Orsovára a népfelkelő örkülönitményhez. Herczk'a 
Artúr népfelkelő hadnagy augusztus 8 -ig szabádságot 
kapott.

Bevonultak a pótzászlóaljhoz a kiképzőcso
porttól: Szigeti Benedek százados, Köteles István főhad
nagy, Schmidt Károly t. hadnagy, Szmida Gusztáv t. 
főhadnagy, Buda József t. hadnagy, és Konkolyi József 
t zászlós. Szintén a kiképzőcsoporttól vonultak be, de 
azonnal utbaindultak a 9. honvéd pótzászlóaljhoz Kas
sára: Murányi Károly zászlós és Kovács Pál zászlós.

Tanezredhez~vezénylés. Az inotai tanezredhez 
vezényelték Genibiczky József t. főhadnagyot század- 
pararicsnoki kiképzésre, Spielmann János t. főhadna
gyot, Hupka Viktor, Valent András, és Hanzély Géza 
hadnagyokat" szakaszparancsnokokká való kiképezteté- 
sük végett.

Elszámolás. A kunszentmártoni mulatság és 
szolnoki mulatság’pontos és hiteles mérlege. Kún- 
szentmártoni ünnepség bevétel: 13848 K 70 f, kiadás: 
5860 K 62 f. Szolnoki ünnepségek bevétele: 22024 
K 55 f, kiadás: 7561 K 80 í. Összes bevétel 35873
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K 25 f, kiadás: 13422 K 51 f. Tiszta jövedelem ösz- 
szesen 22450 K 74 f. A szolnoki ünnepségek tiszta 
jövedelméből azaz 14463 K 66 filiböl az ünnepsége
ket a zlj.-jal együtt rendező vármegyei bizottsággal 
történt megállapodás szerint az ezred alapjának 
a jövedelem fele 15450 K 74 f jutott; a jöve
delem másik teléből a szolnoki 6 8 -as cs. k. háziez
red és a 29 honv gy. ezred 3—3000 kor mát, a 
Szolnokon állomásozó cs. kir 8 8 . gy. ezr. pót
zászlóalja 10 0 0  koronát kapott.

Eljegyzés. Thúry Béla tartalékos hadnagy há
zasságot kötött Pcrczán Anna úrhölggyel, Beszterce
bányán. •

Lapunkkal foglalkozik az »Ujságkiadók lap
jának* júniusi száma a következőkép: A Ma
gyar Újságkiadók Országos Szövetségének rend
kívüli közgyűlésén sok szó esett a lapok jóté
konysági akcióiról. Ezekből az akciókból a nagy 
fővárosi lapok és vidéki napilapok mellett a kisebb 
vidéki lapok, szaklapok, sőt — a sajtó háborús ké- 
részvirággai — a háborús újságok is kivették ré
szüket. — »A 16-os Honvéd* legutolsó számában 
örömmel és büszkeséggel hivatkozik arra, hogy rö
vid, alig több mint egy esztendei fennállása alatt 
kerek 2 0 0 ,0 0 0  koronát gyűjtött össze az ezred hadi
özvegy és árva alapja részére »A 16-os Honvéd« nek 
minden oka megvan arra, hogy büszke legyen erre 
a szép eredményre.

Szerkesztői üzeneteit.
m

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

K. B. né. Az új lakáshoz gratulálunk, keressen fel szer
kesztőségünkben további tanácsokért. - F. L. Budapest. 
Levél nemirásért nem szabad haragudnia, rémesen elvagyunk 
foglalva. — G. Jolánka, Veszverés. Elszabadulni innét szinte 
lehetetlen, ezért kérjük szives türelmét. M. Ferenc, Budapest. 
A szalmaözvegység ily derék csatárnak kijár évente legalább 
egyszer, jó mulatást. -  Mayer György honvéd. Kérését át. 
tettük az ezredparancsnoksákhoz, majd itt megüzenjük a vá
laszt. Türelem. — Érdeklődő. Csak küldje be bátran, mi a lég-

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

tII. rész, 8. folytatás.)
A már észlelteken kívül újabb megállapításokat 

az ellenség ereje és állásainak felkészültsége tekinte
tében csak a legszükségesebb módon folyamatba tett 
felderítések nem hoztak. Nem is ambicionáltuk az in
tenzivebb járőr tevékenységet csak a saját biztonság 
érdekében múlhatatlanul szükségesekre szorítkoztunk.

Az ellenség is távol maradt, az ezred pedig ké
szült az orosz offenzivára, amelynek napjait égy nov. 
12-én ejtett román fogoly vallomása, aki Asailoan 2 
magas rangú orosz tisztet látott, továbbá nov. 15-én 
a hadsereg arcvonal másrészéről beérkezett értesülések 
közel levőknek jelöltek meg.

A felkészülés megfeszített munkájának napjaiban 
egy megdöbbentő hir zsibbasztotta el az akarat erőt, 
borította gyászba a kedélyeket: Ö cs. és ap kir. Fel
sége I. Ferenc Józsefnek, a legfelsőbb Hadúrnak nov. 
21-én délután 9 órakor váratlanul bekövetkezett ha
lála. Az emiatt érzett fájdalom nagyságát azonban a 
szivek mélyére kellett eltemetni s a nyomában mu
tatkozó lehangoltság keserű érzetét újabb és nagyobb 
munka teljesítményekbe beleölni, mert az orosz ko
losszus nehéz lihegése, véres támadásisorozatok foly
tonos megismétlődésére döngő léptei már közeledtek. 
S nekünk csak egy volt hátra. Helyt állani tapodtat 
sem engedni, hogy a bukaresti diadal érésben levő 
gyümölcse leszakítható legyen !

Ö cs és kir. Felségnek IV-ik Károly királyunk
nak hűséget esküvő csapatainkdörgő éljen kiáltásaira 
az égbenyuló hegyek meredek falán, mint valami 
óriási anyaföld hangfogón el-elmosódó szakadozott, 
tompa viszhang felelt: lázas orosz készülődések halki- 
tott zaja, támadásra felvonuló orosz hadosztályok 
félelmetes dübörgése, egy mindent elpusztítani akaró 
zivatar közelgő moraja vibrált a feszültséggel telitett 
levegőben!

* *
A román hadsereg eltűnt előlünk, a küzdelem 

szinteréről. Nem érdektelen a román katona változott 
magatartása lélektani okainak rövid vázolása mellett a 
velünk oly súlyos harcokat vivó román hadseregek 
szemközti részeiről egyet mást elmondani.

(Folyt, köv.)

szívesebben maghiráljuk. — Palóc. Kérjük, hogy keressen fel 
továbbra is ■-* minél sűrűbben - írásaival. — T. Ödön 
hdgy. A júniusi referáda valahogy elmaradt Miért ? 
Magda. Dacára annak, hogy a 65-ösöknek nagy barátja, azért 
vélünk is szimpatizálhat. Zerant. Tetszetős írásait mindig 
szívesen vesszük, ha mifelénk jár okvetlen kérésén fel szemé
lyesen bennünket, mert fontos'megbeszélni valónk volna Önnel 

V B Budapest Könnyű Önnek. Mi huzzuk az igát, acfdig 
Ön gondtalanul él. — T.JGyula. Rozsnyó. Lapját megkaptuk, 
köszönjük. A viszontlátásig.
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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.
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Udvari szállítója.
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Készít:

Lószerszámokat, nyereg felszerelé
seket és a hadsereg részére szük

séges mindennemű börcikkeket. ■-
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Beszterczebánya *
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BESZTERCZEBÚNYfl
Gyümölcs-likőr lepárlás és 

rum-gyár.
B orovicska-, szilvórium -, 
borseprű- és baraczkpállnka 

nagyfözde.
n i i v v v i v v v f v v w v v

IÚj könyvek!
I ’j vári Péter: A starté temploma. Kemény.

A r a  8  k o r o n a .

! : i i í  Iáink
|VIaX Brod híres regénye.

Fordította NAGY BÉLA.
Mind két könyv a Kultúra kiadása. 

KAPHATÓK:
Fiókszerkesztöségünkben Beszterczebányán, 

valamint a „Naptt kiadóhivatalában Budapesten.

Ne vegyünk uj ruhát, hanem fessünk
régi és kifakult ruhákat, harisnyákat, 

bloust, selymet, pamutot, vásznat
bármilyen színre, az egyedöl megbizhatú

KIIIISTÉ fllllllltll.
m elyn ek  egyedüli gyártói:

Kardos Henrik és társa
P A P A .

Ura csomagonhént használati ntasitással együtt 60 fillér.
Viszontelárúsitóknak nagy árkedvezményt 

nyújtok.

Beszterczebányai I 

első magyar* I 

gyümölcslepárlás ;

Likörkülönlegességek és Rumgyár ■ 
gőzerőre, S z i l v ó r i u m T ö r k ö l y m 

B o ro v ics k aS e p rű - és Barack• 

tözde, Cognaclepárlás, Gyümölcs- ■ 
szörpök és Oyümölcsborsajtoló m 

hidraulikus üzemmel, ajánlja köz- 

kedveitségnek örvendő gyártmányait. ■

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


