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Függöny.
Leszel szives bajtárs ön vívódásod bán meg- 

állani egy kicsit, dolgos kezeddel megtörülni 
izzadt homlokod, szemed káprázatát* vissza
tartani és meggondolni, hogy egy olyan év
fordulóhoz jutottunk, amit ezelőtt négy évvel 
sejteni sem mertünk. Négy evvel ezelőtt te, 
én, mindannyian azt hittük, hogy sapkáinkra 
tűzött virágok nem ingnak elhervadni és már is 
visszajövünk szeretetteinkhez, azt hittük, hogy 
mire lehullamik a lombok, akorára ismét béke 
lesz.

Hát csalódtunk, de hiszen az ember ezer 
csalódáson megy keresztül állandóan és ez teszi 
ki az életét. Á fák lombjai már négyszer le
hullottak és négyszer kapott új levelet a fa, 
te bajtárs már négy telet fáztál kint, ismeretlen 
tájakon és kezdesz készülődni az ötödik miatt, 
mert csak nem akar végeszakadni e jól meg- 
tákolt háborúnak, mert csak továbbra is fel
vértezve kell állani a gránicokon, vagy a vert 
ellenség országának belsejében.

Mit gondolsz, bajtárs, szükséges-e az 
unalomig ismétlődő siránkozás a háború tar
tóssága miatt, nem furcsa és visszataszító a 
napisajtó megszokott öbégatása, melyet csak 
akkor tart szükségesnek, ha egy kalendáriumi 
naphoz ér?

Hiszen mi mindannyian tudjuk, hogy a 
háború rossz valami, érezzük testünkön, lelkűn
kön csapásait, megkorbácsol minket a nap 
minden órájában éi tátott szájjal hallott-e

panaszkodni minket valaki ? De ez a hallgatás 
ugy-e bár, bajtárs nem a jellegzetes birka
türelemmé, nem a butaság hallgatása, hanem 
a megértéssé, háború-viselés szükségességének 
megértésé-é.

Mert te is tudod, bajtárs, hogy mi a há
borút régcsrégen befejeztük volna, ha odaát, 
ellenségeink sorában százszor hangoztatott béke- 
hajlandóságunkat megértenék és százszor ki
nyilatkoztatott békepontozataink alapján felénk 
nyújtanák kezüket. De ők nem teszik, mrí; 
kaotikus háborús, abszurd céljaikat nem látják 
biztosítottnak, mert megkótyagosodtak a vértéi, 
s ez elfajult szenvedély karjaiban dőzsölnek.

Hajtsd le szomorú fejed, bajtárs és elmél
kedjél most, az ötödik háborús év küszöbén 
a világ során, az emberek eszeveszett gyűlöl
ködésén és állapítsd meg magadban, hogy 
egy nagy báb-színházban vagy, melynek szín
padán katonák masíroznak láthatatlan kezektől 
igazgatva, a közönség kifáradt már a sok 
néznivalóban, a direktor is megelégelte a pro
dukciót, véget akar vetni a felvonásnak, de a 
függöny nem akar összecsapódni, a zsinór
padlás összegabalyodott, hiába minden : a tán
coló figuráknak továbbra is roppni kell a táncot, 
az apró élettelen katonák meg menetelnek 
fáradhatatlanul.

így vagyunk a háborúval is. A háborús 
függöny zsinórzatát gonosz kezek összekuszál
ták és hiába minden erőlködés, nem akar 
osszec îpé)dni, a háborúnak nem akar végc- 
szakadni.
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Te, bajtárs, ki belecsöppentél e háborúba, 
te, ki megszorított élelmiadaggal, megviselt 
harctéri ruhában cipeled vállaidon a háború 
hidráját, intézd már úgy a sorsát ennek a 
szörnynek, hogy két erős karoddal megfojtsad, 
élettelenné tedd.

* **
Bizony úgy illene, hogy most jósolgatásba 

merüljünk, kifejezzük azon óhajunkat, hogy 
bár mához egy évre vége lenne a huszadik 
század legnagyobb tragédiájának: mi nem
tesszük. Nem tesszük azért, mert már annyit 
csalódtunk és oly rossz kiábrándulni, nem 
tesszük azért sem, mert a háború -6ok meg
lepetéseiben ki tudja mily új újságban lesz 
még részünk.

Azt már megszoktuk, hogy a háború exisz- 
tenciánkban támadott meg, azt is, hogy a 
gyermekekből érett embereket, az aggokból 
ruganyos fiatalokat formált. Megszoktuk, hogy 
a kufárokból első pénzkapacitások váljanak, 
a középsorsuakból koldusok, csak magát a 
háborút nem tudjuk megszokni. Idegen bacillus 
ez testünkben, mely gennyes sebet formál 
legfinomabb részeinkben. Szenvedünk, jajdu- 
lunk, de érzünk magunkban annyi energiát, 
hogy e kórt leküzdjük, hogy a sebet behegesz- 
szük, begyógyítsuk.

Elment. . . .
Irta: Füzesi Árpád hadnagy.

Régen voltam Pesten. Talán két évvel ezelőtt. A 
katonai élet, a hányatott életmód a vidéket és a harc
teret rovatta velem. Alig egy hete aztán, most fönt 
voltam a fővárosban. Az én f a l u  m ez. Zsongása, lázas 
rohanó atmoszférája a régi ismeretség varázsával fogott 
el. És mivel csak egy estét tölthettem fönt, egy ka
baré plüss székében szívtam magamba a fővárosi asz- 
szonyok édes-bús illatú parfümjét s a legújabb muzsi
kás szavú refrének ritmusát. Új volt minden. Kedves 
volt, csillogó, mint a kis gyermeknek a karácsony
est varázsa.

A kabaré foajéban egy magas, sápadt tüzértiszt 
érintette meg a vállamat: Gyurka Gyurka, az én ked
ves regi-régi osztálytársam, testi lelki pajtásom, bará
tom Régen táttuk egymást. Talán hat-hét éve. De 
most a sápadt-fehér villanyfényben alig ismertem rá. 
Sárga, csontos arca szinte áttetsző volt és finom, 
egyenes orra még klasszikusabb, betegesen rasz-sze- 
rfibb volt a csillogó monokli fényes üvegje mellett. A 
szeme bágyadtan csilló. Az egész fiú fess, elegáns, 
üdén új

Megdöbbenve ismertem föl. Megráztam kezét.

És most az ötödik év küszöbén, egy új 
háborús év átlépésekor összeszedjük és szedjük 
össze minden erőnket, hogy a háborúnak szín
padán a játékot valahogy elnémítsuk, a véres 
tragédiát elnémító háborús függöny zsinór
padlását kibogozzuk: csapódjon össze-végre 
a függöny!

Levél a fiókszerkesztőségaek.
Olaszország, 1918. július hó 1 0 -én.

Kedves Szerkesztő Ú r !
Dilemmában vagyok, vájjon viseíjem-e továbbra 

is a haditudósító büszke tisztségét avagy mondjak-e 
le róla, mert sehogyseni áll az én kezem olyan rette
netességek megírására, mint aminők most dübörögtek 
át felettünk. Rendíthetetlenül hiszek az igazságban, 
amelynek mcgvédelmezésére már négy esztendő óta 
járjuk a hadak útját és mert hiszek benne — még 
rendíthetetlenebb volt a hitem a mi hadseregünk 
győzedelmes csillagzatában. Négy éves háborús múlt 
van a hátam mögött, de mindamellett én még ma is 
idealistá vagyok és még mindig hiszem, hogy ebből 
a — világháborúnak elnevezett — rettenetes küzde-

Forró, lázas kezét, melyen egy diszkrét, de ezreket 
érő kis női gyűrű csillogott. A boldog viszontlátás 
öröme váratlanul ért minket. S annyira tele volt a szi
vünk az őszinte barátság igaz melegével, hogy nagyon- 
nagyon kedvesen ölelkezett a lelkünk ismét össze.

Éjfél volt, amikor a kabaré után ismét kint vol
tunk az utcán A záróra miatt nem mehettünk már 
kávéházba és nekem másnap utaznom kellett tovább. S 
mivel én Budán laktam, ő pedig egy pesti szállóban, 
elkísért gyalog egy darabon.

Az Andrássy-út félig kirajzolt ember kontúrjai 
között mig lassan, belékarolva mentem, elmesélgettük 
eddigi sorsunkat, bajunkat . . . szerelmeinket, csókja
ink szépségét, ismeretségeink apró regényeit, tervein
ket, álmainkat. Egyszóval mindent . . . Inkább ő be
szélt. Én hallgattam, időnként reá-reá pillantva

Egy gázlámpa alatt, már nem bírtam tovább és 
fölkerekedett ajkamon a kérdés :

— Gyurkám édes, ugy-e nem haragszol, ha kér
dek tőled valamit? Mond, mi történt veled, hiszen te 
. . . te kisé sápadtabb vagy mint voltál és fáradtnak 
látszol Beteg vagy talán?

— Öregem! Látod vártam ezt a kérdést! Te 
sem lehetsz kivétel, tudom! Mióta romja vagyok Ön
magámnak megszoktam már, hogy mindenki ezt, min
dig ezt kérdezze. Nem baj, mondom — már megszok
tam. Neked, értsd meg, neked elmondom őszintén,
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lemből az igazságnak kell győztesen kikerülni és — 
ha törik, ha szakad — annak a hadseregnek kell 
győzedelmesen felülkerekedni, amelyik az igazságnak 
bajnokává szegődött. A mérleg azonban most kissé 
elbillent tőlünk és én, aki magamat~folytonos győzel
mek híradójának, közvetlen szemlélőjének neveztem 
ki — úgy érzem, mintha az én lelki egyensúlyom is 
félrebillent volna; kizökkentem a megszokott dolgok 
körletéből, nem a győzelmek megszokott mesgyéjén 
járok és éppen ezért esik oly végtelenül nehezemre 
az írás, amikor olyan nagyon szomorú ezúttal az én 
híradásom . . .

Pedig milyen gyönyörűen indult a dolog! Minő 
harci készség égett inindenik katonánkban 1 Micsoda 
elánnal akart mindenki rohanni előre, mindig előre 
és a végleszámolást a hitszegővel szemben egyszer- 
smindenkorra elintézni! Ahogy én láttam lobogni a 
győzni akarás vágyától a mi katonáinkat, kezdtem 
már hinni abban, hogy Rómáig meg sem állunk. 
Ütegeink — a legkisebbtől a legnagyobb kaliberüekig 
— kitűzött éjfélutáni • J  órakor másodpercnyi pon
tossággal egyszerre kezdtek bömbölni és okádták az 
ellenség felé a legrémliletesebb halált; tartott pedig 
ez a végítélet a kora hajnali órákig és mire a nap 
felkelt, el volt intézve minden . .'. Bakáink azon az 
egy éjszakán 15 km. mélységben nyomultak előre, 
ütegeink pedig már a Montelló tetejéről kellemetlen
kedtek a digónak Ezrével és ezrével adták meg ma
gukat a halálra rémitett olasz gyalogosok, akik rendes 
szokásukhoz híven rohamozó bakáink előtt már jó 50 
lépésre tartják fel a kezüket, mert — ezt ő k : $ digók 
mondják — rettenetesen félnek a kézi gránáttól és 
inkább a magyar rabság fehér kenyerét eszik, sem
hogy a kézi gránát veszedelmének tennék ki testi

miért? Jól esik igazán felelnem egyszer, a lelkemet 
kitárni őszintén.

Te ismersz. Tudod, az iskolában is álmodozó, 
ábrándozó bolondos fiú voltam. Szerettem az elvont 
szépséget. A bizarr, a groteszk szépet Imádtam a be
teges fantáziák kristály-virágait és ideálom, a női 
ideá: koronája volt a lelkemnek. A sovány karcsú, 
magas lányokat szerettem. A sápadtakat, a keskeny- 
vállú szőke úri lányokat, kiknek remegő, áttetszőn 
selymes a kezük, csillogó a körmük, égő piros az aj
kuk és nehéz, kékes karika öleli át tágranyilt, lázfé- 
uyes szemüket. Ez volt az álmaim eszménye Hány
szor kacagtak ki a fiúk, ha elmeséltem, hogy ilyen 
lányt imádni tudnék, hogy ilyen lány az ideálom — 
Ezt kerestem, ezt. . . . csak ezt.

És elém jött . . egy templom ajtóban, itt a 
terézvárosi templom ajtajában, úgy öt év előtt. Egy 
gazdag gyáros leánya volt. . . olyan, teljesen olyan, 
mint amilyennek én álmodtam a szépet. .

Mikor elvégeztem a műegyetemet, a gyárukban 
kaptam állást, mint vegyészmérnök. Egy év múlva pe
dig a feleségem lett.

Gyurka, az én sápadt Gyurka barátom elhallga
tott' s mintha nehezére esnék a beszéd. Elővette orgo
naillatos zsebkendőjét és halkan, nagyon fájdalmasan 
bele köhögött. . .

épségüket. És ebből a szempontból teljes igazuk van : 
a magyar baka kezében valóban rettenetes instrum- 
mentum a kézi gránát! Azt pedig szintén ők mond
ják, hogy ha nem volnának a hátuk mögött az ango
lok, akiktől szintén nagyon félnek — akkor az egész 
olasz hadsereg már régesrégen megadta volna magát.

Velünk szemben mindenünnen áradnak az olasz 
foglyok, amint 400—700-as turnusokban vezeti őket 
hátra egy néhány feltüzött szuronyú magyar baka. 
Egynémelyiknek arcán még mindig ott vibrál a halál 
rémülete, de a legtöbbje már lecsillapodott, sőt egy- 
párnak az életkedve is visszatért és Puccini melódiáit 
füttyörészi, egy másik pedig, aki civilben bizonyára 
humoros ember volt, nevetve kiáltja felénk, hogy ő 
most Rómába megy.

Itt fogtuk el a cseh hazaárulók első — circa 
600 főből álló sorozatát is. Sorsuk teljesen méltó volt 
gyalázatos katonai pályafutásukhoz: 4 gyönyörű pél
dány a coneglianói országút négy virágzásban tob
zódó hársfájára lett telephondróttal felmagasztalva és 
jó pár napig közszemlére kitéve. Nyakukon tábla ló
gott és azon öklömnyi betűkkel a „Cseh hazaáruló!“ 
felírás rémitette a békés járó kelőket Borzalom volt 
ránézni azokra az eltorzult arcokra és a szegény hárs
fák sem fogják megtudni soha, hogy mit is véthettek 
ők a közrend ellen, amiért éppen az ő ágaikra füg
gesztették fel ezeket a gvönyörüséges mákvirágokat.

A pergőtüzünkre és ennek hatása alatt keresztül 
vitt előretörésünkre virradó másnap még a mi jegyünk
ben telt el de aztán az elemek esküdtek össze elle
nünk ; a harcterek fölé egyre-másra sötét, ólmos felhők 
tornyosultak, beborították teljesen a kéken mosolygó 
égnek egész terjedelmét és a magyarok istenének 
szeme nem tudott keresztülhatolni a kavargó fekete-

Az esküvőnk előtt, délután kint kocsikáztunk Bu
dán, a Hűvösvölgy felé Az erdő alatt, a villákon túl 
Lili megállította a kocsit. Leszálltunk és az erdőben 
séta közben az én kis menyasszonyom, nagyon ko
molyan ezeket mondta:

Gyurka! Ugy-e tudja, hogy imádom, szeretem,
őrülten szeletem. Maga nélkül élni nem tudnék. Hol
nap van az esküvőnk . . .  és én most . . könyörgöm, 
könyörgöm magának . . bocsássa meg . . . bocsás
son meg. . .

Megdöbbentem
Lilikéin! kis Lelkem! M it!? Hiszen maga 

angyal, tiszta, drága, — mit bocsássák meg — és for
rón magamhoz öleltem

— Gyurka ! Hallgasson meg! Be kell vallanom.. 
én én . . megfogom magát ölni . . .  Ne nézzen 
rám igy, zavartan Igen, én megölöm magát, meglátja. 
Én beteg vagyok, tudom, nagyon beteg. Nekem már 
csak pár évem van ebből napfényes, csókos, drága 
életből. Nem volt erőm magától elvál!ni eddig, de most 
kérem magát,-meneküljön tőlem, inig nem késő Én 
belepusztulok a válásba, de maga megmenekül. Én . 
igy is-úgy is nem húzom soká. Tudja, tudja, hogy 
az én . . . én . . köhögésem megöl mindkettőnket! ? 
és eltorzult az arca a fájdalomtól s rám borult. . .

Karomba kaptám. . . Lecsókoltam könnyeit. . . .  
Másnap megesküdtünk. . . .
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ségen és ahogyan négy éven át hozzászoktatott, 
most is őrködhetett volna szenvedő magyarjainak 
sorsa fölött.

Még ma is az átélt szörnyűségek hatása alatt állok, 
még ma is minduntalan hallucinálok; a szellő lágy 
fuvalmában még ma is nehéz ágyúgolyók vijjogását, 
lecsapódó lövegek őrületes robbanását vélem hallani, 
a pusztulás, a halál suhogását érzem folytonosan 
magam körül, magam fölött, magam alatt és meg
rezzenek a legkisebb zörgéstől is, — a jövő-menő 
katonákat még ma is vértől, tátongó sebektől elbori- 
tottaknak látom és csak sokára jövök rá, hogy amit 
hallani vélek, az nem ágyúgolyónak a vijjogása, nem 
bombának a robbanása, hanem csak csendes szellő- 
susogás és azok a jövő-menő katonák egytől-egyig 
ép, egészséges emberek, akik ép úgy kimenekültek a 
pokolból, mint jó magam.

Az ellenünk esküdött elemek segítségét hasz
nálták ki a legalaposabban a digo támogatására ide 
siető angol és francia hadtömegek. Tagadom, hogy 
ezeknél az eseményeknél egyetlenegy olasz is állt 
volna velünk szemben, hiszen azokat mi mind el
fogtuk. Kizárólag angol és francia tüzérség és repülő
gép volt e napoknak hangadója. Pergőtűz és pedig 
a legőrületesebb fajtájú pergőtiiz árasztotta el a folyót, 
annak a partjait, az oda vezető utak mindegyikét. És 
én két nap, két éjjel voltam ekkor a Piavé partjain. 
\ hadosztály parancsából tartalék élelem-adagokat 
.ellett a túlparton harcoló csapatoknak át zállitanoni,

És . . . három évig éltünk együtt. -  Te! Vol
tál már nagyon boldog? Csókoltál te fél őrült, égő, 
lángoló szerelmű asszonyt? Volt valakid, aki olyan 
gyöngéd volt mint az édes anyád, oly fehér lelkű, 
mint a kis leánytestvéred és okos, mint a legkomo
lyabb barátod? . . . Nem! Ugy e nem? Hiszen úgy 
sem értesz meg. Három év volt a mi életünk. . .
Nem volt ő beteg soha. Ha nagyon sápadt volt, csó
komtól kipirult, ha köhögés gyötörte ölelésemre meg

szűnt . . .  ha a tükörbe pillantott s fájdalmasan látta, 
hogy lázas szemében benne csillog az enyészet tüze, 
a zongorája mellett dalolt egy vig, szerelmes sanzonettet

Aztán. . . elment. . . Szépen, panasz nélkül. Két 
dolgot kért tőlem, mikor utoljára csókolt meg. Azt 
hogy bocsássák meg neki . . .  és hogy csupa piros 
rózsával legyen tele hintve a koporsója .

Gyurka megállt Szárazán köhögött néhányat.
— Látod ennyi az egész . . Három év . . 

Három év mámoráért odaadtam egész életemet A csók
jáért egy életet. . . Nem bánom! Nem sajnálom! Én 
akartam. Tudtam. . . Vártam. így kellett lennie. . .

— Ez őrület! Hát kezeltesd magad !! Menj, utazz 
el a Tátrába . . . s egy. . .

— Hagyd el édes öregem! Mást akartam én 
Akkor még, amikor a háború kitört, egyszerűbb meg 
oldástakartam. Tudod: gyorsan, szépen, hősiesen meg
halni. De nem sikerült. Segédszolgálat, őrszolgálat, 
irodaszolgálat . . .  És igy várom, már régen várom, 
hogy mikor lesz vége . . . E h ! . . — Isten veled!

A Lánchidhoz értünk. Felém nyújtotta kezét. Bú
csúzott. . . . Megöleltem őt. . . .

Aztán megfordult . . .  És elindult vissza Csörgő 
kardja, pengő sarkantyúja hangját és száraz, kínos kö
högését még pár másodpercig felém kergette a hideg, 
duna-parti szél.

de a nagy esőzésektől megdagadt folyón ez lehetet
lennek bizonyult. A csak most levert hidak egyikét a 
következő pillanatban elragadta az ár, a másikát el
találta egy „volltreffer" vagy egy repülőgépről ledobott 
bomba; sok-sok derék hidászunk pusztult igy el^a 
hídfőknél sorjában feküdtek a szegény törékeny em
beri holttestek és szétszakgatott lótetemek. Az egyik 
csapatból átdirigált emberek hátán sikerült mégis egy 
pár láda húskonzervet általcsempészni, de, hogy mennyi 
jutott ezekből tényleg a túloldalra, azt már nem 
tudom, mert az egész folyó végig tűz alatt állott: a 
vízben robbanó lövegek ezernyi geyzirt dobtak az ég 
felé, hogy aztán ezernyi szivárvány alakjában szóród
janak szét a szennyes hullámok között. 10  a 10 0  hoz 
volt a valószínűség, hogy itt mindenki meghal, akár 
a hidakon, akár csónakokon, akár úszva merészke
dett átmenni.

A gránátoktól végigszántott balparti országúton 
találkoztam hadosztályomnak egyik vitéz tábornokával, 
aki a legnagyobb hidegvérrel haladt egyik hid irányá
ban és szóba elegyedett velem; kikérdezett küldeté
sem felől, de a beszélgetés során bizony egypárszor 
tulbömbölte szavunkat a közvetlen mellettünk lecsa
pott gránát robbanása. O mondta, hogy csak csiga
vér, hiszen nem minden gránát talál, mire én is 
megjegyeztem, hogy ezt magamon is örvendetesen 
tapasztalom.

Az éjszakát a j . . i hídfő egy „nem gránát-
zicher" fedezékében töltöttem. Aki innen kimerte 
dugni a fejét, az mind megsebesült. A telefon össze
köttetés minduntalan szétszakadt és a vizsgálatra ki
küldött telephonisták közül kettő is ott maradt valahol 
az országúton széítépett :esttel . . . Egész éjszakánk 
folytonos vijjogás, robbanás, süstörgés között telt el 
és vártuk, mikor csap be a mi „nem gránátzieher* 
fedezékünkbe is a mennydörgős halál. Itt próbáltam 
ki első Ízben a gázálarcot is, amivel háromszor kellett 
sápadt arcomat beborítanom.

A másnap még túlhaladta az átélt szörnyűsé
geket A sorrend különben a következő volt: 10 perc
nyi pergőtűz —- 1 perc szünet — repülőgép raj a fejünk 
fölött bombavetéssel, géppuskatüzzel 5 percig puhított, 
aztán elölről a pergőtűz: 1 0  perc, utána 1 perc szü
net és újból a repülőgépek

Ilyen körülmények között persze lehetetlenné 
vált a jobb parton harcoló csapatok utánpótlása, 
élelmezése, munícióval való ellátása, és ekkor követ
kezett a mi mesteri sakkhuzásunk. Két éjszakán ke
resztül minden hadosztályunk kivonult a jobbpartról 
anélkül, hogy ezt a nagyarányú mozdulatot közülök 
bárki is észrevette volna és közel egy hétig tartott, 
a inig rájöttek arra, hogy odaát már ők hiába puffog- 
tatják az ágyukat. Pedig a második éjszakán elég 
hangosan köszöntünk el, amikor a tőlük zsákmányolt 
60 ágyút egyetlen dörrenéssel robbantottuk szét . . .

Most újból ott vagyunk, ahol voltunk. De mintha 
vérszemet kapott volna a talián, mert egy idő óta 
szorgalmasabban végzi a levélváltást. Fejünk fölött 
siistörögnek el a gránátjai, csakhogy szerencsére oly 
közel vagyunk hozzá, hogy az ágyúját 85 foknyi 
szögben kellene beállítania, ha a mi jól eldugott 
völgyünkbe akarna betreffclni.

Bizalmunk a jövőben azonban mindezek dacára 
sem tört meg. De mégis szükségét érzem, hogy a 
következő fohászt rebegjem e l :

.Magyarok istene, ne engedd, hogy egész ki-
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pusztuljon a magyar! Vérünk hullása négy esztendő 
óta négy világtáj földjeit termékenyíti és neked még 
szükséged van a te hűséges magyarjaidra Engedd, 
hogy ezt a csorbát mielőbb kiköszörüljük és e csorba- 
kiköszörüléshez oh ! adj jó időt! Mellettünk az igaz
ság, minélfogva ne engedd, hogy a jelenlegi ellenség- 
sorozathoz az eddigi tapasztalatok szerint akkor 
csatlakozzanak újabb ellenségek, amikor már torkukon 
van a kés, mert ezáltal a majdnem levert ellenség uj 
erőre kap és e miatt aztán az általunk oly hőn óhaj
tott békének bekövetkezése szenved halasztást

Magyarok Istene, áld meg fegyvereinket és Te 
légy a hadvezérünk, hogy győzhessünk és békét 
teremthessünk Ámen !“

T a r a s z o v i t s  Ödön hadnagy.

L Á B A K .

Kipp-kopp. A/. éjben fáradt' hősök járnak, 
Véres, meglépett, csonka lábak 
Járnak egyedül, hallgatagon.
A hallgatásuk csodákról regél,
És sir felettük, sírva sir a szél.
„Óh lábak, lábak, merre voltatok ?“
— Voltunk kietlen, messzi bús vidéken, 
Gázoltunk könnyben, sárban, vérben
És elgázoltunk sápadt sziveket.
Hallottuk az Élet végsóhaját 
S most járunk balgán vak éjeken át.
„Óh szent, bús lábak, kié voltatok!“
— Voltunk magyarok dolgos lábai. 
Mentünk a rétre vetni, szántani.
Ki éri meg a szörnyű aratást?
Voltunk vig lábak, táncos, vad fiuk.
De most előttünk zárva már az út,
Jobb lesz nékünk, óh, jobb lesz visszamenni.
S ha átharcoltunk százezernyi vészen,
A sírjainkból virágoskert lészen 
S ott télen, nyáron nyílnak majd a rózsák.

s mindenki a szive fölé tűzi, 
s bokrétába, koszomba fűzi 

A szivünkből fakadt virágokat.

.......... Óh lábak, lábak, fáradt daliák,
Ha győzelem lesz, béke és virág.
Ha megszűnik a harc, a vész, az átok:

Ki gondol majd rátok,
Ki gondol majd rátok?"

Zsuzsanna Mária.

Hadikiállitásunk Balassagyarmaton.
Egy kedves, intim distingváit város őszinte 

vendégszeretetével, lebilincselő előzékenységével és 
figyelmes támogatásával találkozott a kiállításunk ren
dezősége, amidőn Balassagyarmat városában nyitotta 
meg a kiállítás kapuit. Úgy a hivatalos körök, mint 
a publikum a 16-os honvédek ügyét meleg megértés
sel fogadta es a vármegyei Muzeum Egyesület áten
gedte a kiállítás céljaira a muzeum pompás, uj, még 
be nem rendezett épületét, mely az Erzsébet-liget- 
ben van.

Két vasúti waggon tartalma egy heti munka 
után meg kedvesebb és még megkapóbb kiállítási 
képet nyújtott mint a beszterczehányai hadikiállitás, 
annál is inkább, mert mintegy 10 0  újabb képpel 
gazdagabb lett

A megnyitás julius 25-én délelőtt 11 órakor ment 
végbe, díszes polgári és katonai vendégek jelenlété
ben Az Erzsébet liget árnyas fai alatt gyűlt össze a 
publikum es csakhamar bevonult a kiállítás impozáns 
előcsarnokába. Az előkelő közönség soraiban láttuk a 
kiállításunk vőbiökiiöjét, gróf Majláth Gézánét, nógrádi 
főispán nejét, báró Buttler Ervinnét, Curry őrnagyot 
a 85 gyalogezred tisztikara élén, Pongrácz György 
vármegyei főjegyzőt, alispánhelyettest, a vármegye 
tisztikarával. .Molnár János városi főbírót, a városi 
tisztviselőkkel, Hanzély Márton árvaszéki elnököt csa
ládjával, (joítl Rezső törv. elnököt, Hanzély Gyula 
földbirtokost, Kondor Vilmos főerdőtanácsost család
jával, Sem bei y Lajos pénzügy igazgatót és nejét, 
’Nánássyt, gróf Zichy uradalom főfelügyelőjét, Bende 
Mihályt a Zichy uradalmi erdőfelügyelőt, Róth állomás- 
főnököt és száums előkelőséget.

Ezreuünk képviseletében megjelent Kutka alez
redes. ki a következő beszéddel nyitotta mega kiállítást :

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim!
Ezrediink, miután a már elcsendesült román 

fronton munkáját becsülettel elvégezte és utána az 
Alföld rónáin pihente néhány hétig az erdélyi bér
cekben vívott véres harcok fáradalmait, most újból 
az ellenség elé szólliitatott. Mai ünnepélyünkön 
ennélfogva csak gondolatban vehet részt, és helyet
tesítése — kedves kötelesség gyanánt - -  a pót- 
zászlóaljra hárul. Mint az ott beosztott rangban 
legidősebb törzstisztet, engem ért az a megtisztelő 
megbízatás, hogy a pótzászlóalj és az ezred parancs
nokságának képviseletében hadikiállitásunkat meg
nyissam

Mielőtt feladatomnak eleget tennék, úgy a 
megbízóim mint a magam nevében hódolatomat 
fejezem ki niéltóságos Grófnő-Védnöknőnek és mély 
tisztelettel üdvözlöm Önöket, Hölgyeim és Uraim!

Egyszersmind elnézésüket kérem azon tartalom 
szerény voltáért, mellyel a rendelkezésünkre bocsá
tott pompás építészeti keretet e rövid pár napra 
kitöltöttük. Tudjuk mi jól, hogy nem sok az, amit 
kiállításunk nyújt. De bízunk benne, hogy a cél, 
melyre törekszünk, az eszme, melynek szolgálatába 
állottunk, érdemessé tesz jóindulatukra, melynek 
külömben ily nagyszámú megjelenésük által máris 
megható tanúbizonyságát adták.

Az eszköz kezdetlegessége és a cél nagysága 
között fennálló ezen aránytalanság, mélyen tisztelt
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Hölgyeim és Uraim, bizonyos lia.-oniaíosság révén 
a honvédség fejlődésének történetére emlékeztet és 
a siker iránt jő reménységgel tölt cl.

Ki ne emlékezne a kortársak közül arra, mily 
szerény — mondhatnám szegényes viszonyok 
között’született meg a magyar királyi honvédség, 
mennyi kétellyel és lekicsinyléssel fogadták a jöve
vényt. És mégis ! Nemcsak hogy a többivel teljesen 
egyemangu tényezővé küzdötte fel magát a hatal
mas osztrák-magyar haderő évszázados hagyomá
nyokon megizmosodott szervezetében, de még többet, 
sokkal többet mondhatunk : vüngismeitlc tette nevét 
a most dűlő háborúban és e névben közkeletű ki
fejezést adott egy oly fogalomnak, mely a mi gon
dolatvilágunkban örökké élt ugyan, de ismeretlen 
volt, mint létezésünk maga, a világnépek mai gene
rációja előtt. E fogalom a magyar katonai erények 
fogalma !

E fényes erkölcsi siker azonban, mélyen tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, valamint mindnyájunkra nézve 
áldásos következménye, ugyanis határaink megvé- 
delmezése az ellenség jól felkészült sokszoros túl
erejével szemben sok magyar vitéznek életébe került!

Ö irántuk és azok iráni, kik testi épségüket 
áldozták fel a haza védelmében, súlyos kötelessé
geink vannak, melyeknek lerovásában közre kell 
működnie mindenkinek, aki népünknek oly sok 
oldalról megtámadott jövőjét biztosítva óhajtja látni.

Igaz ugyan, hogy nép és hadsereg ma egy s 
ennélfogva a polgári társadalomia és az államra, hárul 
az a feladat, hogy az elesett vagy rokkanta lett katonák 
családjainak jólétéről gondoskodjék ÍV azért mi 
tisztek is feljogosítva érezzük magunkat arra, hogy 
legénységünk elárvult családjainak pártfogóivá, szó
szólóivá szegődjünk.

Jogcímünk, mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim 
az, hogy mi vagyunk a háborúban a fegyverbe 
szólított népnek vezérei és vezetői és mi tudjuk 
azt, mily nemes tulajdonságokat rejteget lelke mé
lyén a nép egyszerű fia és mennyire rászolgált 
arra, hogy szeressük!

Szeretetünk a harctéren fogamzott meg szi
vünkben, véres harcok forgatagában, — a halál 
árnyékában s ezért kiirthattad, elenyészhetlen. Soha
sem felejthetjük el, mily magas erkölcsi színvonalon 
állónak mutatkozott ott az egyszerű közhonvéd és 
altiszt, mily nemes gondolkodást tanúsított, mennyi 
önmegtagadást, rendíthetted, odaadó hűséget és ön
zetlenséget! Vitézségükről, haláltmegvető hősies
ségükről nem is beszélve, hiszen ezek köztudo
másúak !

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim ! A látha
tatlan sebeket, melyeket a sziveken ütött a háború, 
nem gyógyíthatjuk. Annál inkább kell arra töreked
nünk, hogy az anyagi gondokat enyhítsük, melyeket 
egyesekre zúdított a végzet!

Ne engedjük elbukni, tönkremenni, hajlékta
lanná lenni azokat, akiknek támasza, fenntartója 
a haza földjének védelmében esett el vagy lett 
nyomorékká! Midőn az ellenség fegyvere leteri- 
tette őket és a halál anygyala megsuhogtatta 
szárnyát fejük felett, szenvedéseiket az a nagy gon
dolat csillapította, hogy mi, akik életben maradunk, 
nem fogjuk családjaikat veszni hagyni. Adjuk meg 
megdicsőült szellemeiknek a túlvilági élet nyugo
dalmát — gondoskodjunk özvegyeikről és árváikról!

Ez az az eszme, melynek szolgálatában ki
állításunkkal eljöttünk Nógrád vármegyébe, honnét 
ezredünk vitéz honvédjeinek több mint egy harma
dát kapja.

Ezen eszme jegyében kérem méltóságos Gróf
nő Védnökitől és Önöket, mélyen tisztelt Hölgyeim 
és Uraim, hogy a 16. honvéd gyalog ezred hadi 
kiállítását megtekinteni kegyeskedjenek és hálás 
szívvel köszönöm Önöknek ezredünk nevében, hogy 
megjelenésükkel ily díszes ünneppé avatták kiállí
tásunk megnyitását.

Kutka alezredes nagyhatású beszédére Pongrácz 
György, vármegyei főjegyző válaszolt:

Nagyságos alezredes úr, tisztelt hölgyeim és uraim f
Házie/rediink, a magyar királyi 16. honvéd 

gyalogezred dicsőséges harcainak emlékére hadi- 
kíállitását most nyitja meg. Ünnep ezen alkalom 
mindannyiunk számára, mert most van módunk e 
háborúban üdvözölni saját körünkben azt az ezre
det, melynek sorában annyi régi jó barátunk, hoz- 
zánktartozó és ismerősünk van, mely kötelékben 
fiaink legjobbjai szerezték az ezred zászlajára a 
babért.

Bensőséges e kiállítás, mert - ha csak ké
pekben is -- oly vidékekre vezet, ahol megyebeli 
testvéreink szenvedtek, küzdöttek és dicsőséget sze
reztek !

E hadikiálliláson a 16-osok története van 
megírva, ezzel idehozták a Rákóczi és a 48 as idők 
szellemében nemes, magyar szívvel küzdő vitézek 
hősi tetteit. Mi den vércsepp, melyet hullatlak, 
minden értük hullott könycscpp gyémánttá válik 
Szent István koronájában.

Örömmel és szívből jövő szeretettel üdvözöl
jük körünkben alezredes urat és háziezredünk tiszt
jeit. kiket még békeidőben szeretetünk övezett.

A magas szárnyalást! beszédek után a közönség 
megtekintette a kiállítást Már az előcsarnok és a lép
csőház disztingvált hatású enteriőrje meglepte a kö
zönséget. Ez a kellemes hatás csak fokozódott, amint 
a közönség a kiállítás összes termeit megszemlélte. 
A szaktudás és kifinomult szépérzék párosulva a vég
telen szorgalom csodás erejével hozta létre kiállításunk 
külső, dekoratív szépségét. Ez pedig rendezőségünk 
nagytehetségü szakemberének Holesch Béla főhad
nagynak az érdeme. Szakemberek adtak végtelen el
ismerésüknek és tetszésüknek meleg kifejezést Holesch 
főhadnagynak, kinek fáradhatatlan mánkájáért ez volt 
a legszebb jutalom. — Kun Bérezi főhadnagy pedig, 
mint a kiállít s lelke, szervezője és főatyamestere, 
nem győzte a sok gratulációt fogadni, mellyel a vá
rosi és megyei notabilitások, az előkelőségek és a 
hölgyek elhalmozták.

Fel kell említenünk még Benkö Sándor főhad
nagynak a rendezés körül kifejtett fárasztó, de egy 
pillanatig nem lankadó tevékenységét, hatalmas mun
kabírása, ügyszeretete és agilitása nagyban hozzájárult 
a siker kivívásához.

Az előcsarnoktól jobbra a buffet, balra Füzesi 
karikatúráinak terme, melyből a díszterem nyílik 
Folytatólagosan a harmadik terembe lépünk, melyben 
öt fülkében van csoportosítva a kiállítás anyaga. Itt 
vannak az elett hősök arcképei is.

Sok volna újra leírni mindazt, amit a kiállítás
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nyiijtntl. Sok volna részletesen elmesélni az elrende
zést. Iliven úgy sem lehet. Nagy vonásokban csak 
annyit említünk meg, hogy Balassagyarmat város 
kedves, áldozatkész és segédkezet nyújtó közönsége 
az által, hogy szőnyegeket, bőrgarnitúrát és hihetetlen 
mennyiségű szcbbnél-szebb .cserép virágot bocsátott 
rendelkezésünkre, a hatalmas termek impozáns volta 
óriásilag kiemelődött.

Az uj anyag között meg kell említenünk két 
országos liirii festőművész, Tichy Kálmán és Gyula 
képeit Két disziingvált, nagytudásu, kiforrott, a szép
séget buján ontó inüvéstf lélek gazdag termékei ezek 
Két mese gazdag lélek május-virágai, melyek mögött a 
tudás, súlyos ereje lüktet. A miniatíirségig finom, a 
hízelgésig kedves és a lekristályosodottságig nemes 
előadás mögött az ábrándok és érzések úgy ragyog
nak át, mint a finom selyemfátyol mögött a klasszi
kusan szépséges szép arc. — Olajképeik biztos, finom, 
hangulatos színfoltjai a tudás és költészet szószólói.

A nógrádvármegyei muzeum igazgatósága már 
is figyelmes lett a képek végtelen művészi értékére 
és — mini halljuk — tervbe vette többnek a meg
vételét a muzeum számára

Délutánonként Dombi Rudi kiváló zenekara ját
szott a kiállítás termeiben rendezett sétahangverse
nyeken. A rendezőség ezúton is hálás köszönetét mond 
a kiváló zenésznek, aki a jótékonycélra való tekintettel 
és főleg mert a 16 os ezred érdekeiről van szó, ön
ként ajánlotta föl, hogy a kiállítás sétahangversenyein 
a zenét szolgáltatja

Balassagyarmat ritka szépségű asszonyai és leá
nyai pedig kedves adakozásból a buffettet látták el 
ezer jóval és ezer széppel, - mert ők maguk áru
sították a pompás csemegéket, süteményeket, bort, 
teát, pezsgőt, bámulatos szép anyagi siker mellett. — 
Hálánk és forró köszönctünk a lelkes, fáradhatatlan 
szép gyarmati hölgyeknek érte !

A sétahangversenyen Füzesi hadnagy állandó 
karrikatura rajzolása mint különleges és szép anyagi 
sikert hozó és emellett nagy népszerűségnek örvendő 
programmpontja egészítette ki a kiállítás termeinek 
változatosságát.

A városi mozgófénykép színház tulajdonosa, 
Summert Kabos, 2  előadás tiszta jövedelmét ezredünk 
özvegy és árvaalapjának engedte át. — A helybeli 
sport egylet labdarugó mérkőzését is ezredünk segély
alapjának növelése céljából rendezte. Nemes adomá
nyukért őszinte hálával mondunk köszönetét.

Az anyagi siker pontos mérlegét még nem tud
juk megállapítani. De előreláthatólag a várakozást 
fölülmúlják annál is inkább, mert Pongrácz György 
vármegyei főjegyző felhívást intézett Losoncz város 
polgármesteréhez és a vármegye községi és körjegy
zőihez, hogy az ezred árva- és özvegyalapjára ható
sági gyűjtést indítsanak az aratás és cséplés után, 
mivel a megyében a 16. ezred javára gyűjtés még 
eddig nem volt.

Rátok lányok. . . .  !
Szabadta In, 1U18. július.

Bizony beborult. . . 1 Nincs mulatság, nincs tánc, 
fáradt unalomban peregnek a napok egymás után. A 
háború meglátszik még Szabadfalun is.

Esténként kettősrendekben vonulnak fel az ele* 
ven nyelvű sváb lányok, az élénk falusi korzóra, egy
másközt úgy-ahogy clszórakozva. Mi lehetett itt azelőtt 
a régi jó világban, mikor még a legények itthon vol
tak ? . .  ? M ost. . .? a lánytöinegek közt, ha néha néha 
feltűnik egy-egy tipegő „Oltvoter* még azt is megcso
dálják, pedig ezek már régen kinőttek a pótsorozá
sokból s a lányok könyvvitelében legfeljebb mínusz 
jelzéssel szerepelhetnek. Néha napján az öreg János 
bácsi. — a falu eleven harangja -fiatalos hévvel veri 
a rég kiszolgált dobot s igyekszik a közfigyelmet ma
gára vonni, de nem nagy sikerrel. „Publikation !“-jait 
gyerekek és vénasszonyok hallgatják csak végig. H ej! 
pedig ha valami csinos sváb legény szavalna igy vé
gig az utcán, valószínűleg nagyobb lenne az érdeklő
dés a közügyek iránt (legalább a lányok részéről, azt 
hiszem igen.)

Az előtt néhány héttel még az öreg Jánost is 
csak hallgatták úgy-ahogy, most hirtelen nagyol esett 
az öregek valutája, mert itt vannak a fiatalok. Igaz, 
hogy idegenek és magyar fiúk, de ez sem baj, a mér
leg másik oldalát javunkra billenti, hogy csinos, min
den jóra kapható, virágos, dalos kedvű legények a 
16-os honvédek.

Az első napon kissé bizalmatlan fogadtatásban 
részesültek, az öregekkel nem tudtak beszélni, a fiata
lok munkán voltak; nem sok jót lehetett várni a jö
vőtől. Este aztán megváltozott a hangulat, még pedig 
a mi javunkra.

A hátizsákokból előkerült egy-két harmonika, a 
társasághoz csatlakozott még egy-két nótás tót fiú, 
friss falevelekkel felszerelve s néhány pillanat alatt 
olyan harmonika- és fúvó (faleveles)-zenekart állítot
tak össze, hogy csak úgy viszhangzott a kis falu. A 
mezítlábas falusi lányok félénken gyülekeztek a nótás 
csoport köré s kíváncsian hallgatták a ropogós, friss 
bakanótákat. A bemutatkozás is könnyen ment. * Egy 
ideig csak farkasszemet nézett a két csopor egymás
sal, majd a vakmerő Tamás (Sziviusz hadnagy úr legé
nye) egy hirtelen átkaroló mozdulattal elkapja a közel 
levő Kati derekát s már rúgják is a port a tágas ud
varon, a lombos eperfák alatt. A jég megvan törve ! . .  
Nem is kell itt más csak példaadás, a következő for- 
dúlónál már vagy tiz pár kurjongat és rugdalódzik 
jobbra-balra.

Beszélni nem igen beszélnek — hisz ez nem is 
oly fontos — annál őrültebben ugrándoznak, forog
nak. Az izzadság nehéz verejték csöppjei a Piave hab
jainak módjára száguldoznak végig úgy a lányok, mint 
fiúk arcán.
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Egy órai keringőzés után, kis pihenő következett. 

A lányok hirtelen szétfutnak s percek múlva kötényei
ket piros-sárga, illatos kajszin barackkal megtöltve 
térnek vissza. A barátság mindig nagyobb-nagvobb, 
ezzel szemben a barackok száma a kötényekben min
déig kisebb és kisebb lesz, végre mind elfogy. A fiúk 
nagy megelégedéssel csettintgetnek utána a nyelvük
kel. Ez kell a magyarnak, nem a háború. . . ! Erre 
föl új tánc kezdődik. A nagyobb bizalom jeléül a tán
cosok sorra vetik le zubbonyaikat s ingújjban folytat
ják, az ily munkát a meleg szövet zubbonyban kibírni 
nem lehet. A lányok mezítláb, a fiúk szöges hegyi 
bakancsban. Pillanatnyilag megrémülök. Szent isten! . .  
mi lesz itt, ha valamelyik véletlenül párja tyúkszemére 
lép?! ziclicher lejön mind az öt körme. Ök nem tö
rődnek vele, minek aggódjak én, úgy látszik, hogy : 
„több is veszett Mohácsnál!"

E kedélyes kis házi koncertek esténként ismét
lődnek, hol itt, hol ott, mindig más udvarban s ma 
már ott állunk, hogy a kis sváb lányok nem csak tud
ják, hanem meggyőződésből vallják is. hogy: „Nincsen 
párja . . . .  a 16-os . . . stb.

E házi murik szűk keretei nem sokáig elégítet
ték ki a mulatós fiúkat. Egy szép napon nagyot gon
doltak s azonnal hozzá is láttak egy nagyobb szabású 
népünnepély rendezéséhez. Egy csapásra két legyet! 
először mulatnak is, másodszor az ezred árva-alapját is 
gyarapítják.

Minthogy az időjárást saját céljainknak szerződ
tetni nem lehet, célszerűnek látszott egy fedett sátrat 
készíteni, minden eshetőségre előre gondolva. Ez meg 
is történt s az előrelátás nem bizonyult céltalannak. 
A nevezetes vasárnap borúit, fel leges arccal köszön
tött ránk, úgy, hogy délutánra mindent, csak jó időt 

'nem remélhettünk. Szerencsére ez egyszer jóslataink
ban csalódtunk s délutánra teljesen kiderült.

A mulatság fényesen sikerült s tetemes tiszta jö
vedelmet hozott. Volt konfetti, szerpentin, világposta, 
kugliverseny, házilag készült virstli, háborús tormapót
lóval. . . s tb , egyszóval minden ami finom és előkelő. 
Az ezredzeneker húzta a végkimcrfilésig s a táncban 
tettek még csak ki magukért a fiúk. Az est leszállta 
val színes lampionok fénye mellett rótták a friss ro
pogóst a késő éjjeli órákig. Most is a fülembe cseng: 
„Kerek a káposzta!! . . . könnyed melódiája.

szemle alkalmával láthatunk. Ezt a kis mulasztást 
azonban kiegyenlítette a rendezőség többi tagjainak 
buzgalma és dacára a kedvezőtlen időnek, nagyszámú 
közönség gyűlt egybe. A „Temeswarer Zeitung" sze
rint stramm „Kern magyaren“-neknek a nyelvkülönbö- 
zetet sikerült áthidalni a sok ropogós magyar csár
dással, melyet a sváb lányok ép oly lelkesedéssel és 
buzgalommal jártak, mint a mi honvédeink a bosztont 
és a polkát. A mulatságon rendezett szépségverseny 
pálmáin Kún Piroska, Auer Rózsika temesvári, Kartik 
Ilonka beszterczebányai és Stoffle Boriska szabadfalvi 
úr leány ok osztoztak.

A jól sikerült mulatság emelkedett hangulatban 
csak a reggeli órákban ért véget és özvegy árva-ala
punkat 1239 K 18 fillérrel gyarapította.

Elszámolás: Bevétel jegyekért 534 K, fel ü l te té 
sekért 291 K, tombola és világposta 358*60 K, huffet 
787*08 K, tekeverseny 206 K, összesen 2176 6 8  K.

Kiadás: Buffet-re 500 K, tombola és világpos
tára 378 50 K, teke-versenyre 59 K, összesen 937*50 K, 
tiszta jövedelem 1239 18 K.

E e l ü l f i z e t t e k :  Császár Géza szds., Barna 
Lajos, Tamáskovits Dezső, Szlatinszky András, Schneck 
Adolf főhadnagyok 18— 18 K, Kaszás Ferenc állator
vos 12 K, Csei nők Jenő, Klein Imre, Achim Silvius 
hadnagyok, Nemes Gyula főhadnagy, Róth Mór, Klein 
Dezső zászlósok, Verő Jakab, Hlavács Gyula, Janovics 
György, Blumberger Géza, Kossko Lajos, Schalii Jó
zsef, Galli Károly, Kartik János, Sztrinka György őr
mesterek, Groszmann Vilmos, Molnár Lajos, Breiner 
Sándor szakasz vezetők 8  8  K, Manicza Sámuel, Hasko 
Dániel szakaszvezetők, Reich Miksa őrmester 4—4 K. 
Czelder Jenő lidgy., Koczka Gyula hdgy. 3 —3 K. 
Englisch Tibor, Lehótzky Ferenc, Larisz János, Kő
halmi Vilmos, N N. Temesvár, Zsilko Gábor őrv, 
Ocsovai Samu, Mácsik Ferenc honvédek, Dunajszky 
Gusztáv orv., Klein Salamon honvéd, Florik Ferenc 
őrmester, Glósz Barna törzsőrmester, dr. Popper Hugó 
főorvos 2—2 K, Mydlo Antal főhadnagy 1 K.

Palóc.
* * *

A részletes elszámolást és tudósítást itt adjuk 
közre:

E hó 7-én az ezred vonat-altisztjei a temesme- 
gyei Szabadfalu német lakosú községben igen szépen 
.sikerült mulatságot rendeztek. A rendezőség közűi 
•sak az Úristen számította el magát egy kevéssé, a 
mennyiben pont ezen a napon olyan haragos képet 
húzott az égboltozatra, a milyen haragos képet csak

/. oszt. ezüst érmet kapott. Lőrincz József tiz., 
Hegedűs János honv, Bacsa István honv., Biliinger 
János tiz., Szőrös Lajos honv., Kniel Mihály honv., 
Litkey György hdprj., Tauschack Gusztáv szkv., Sepsi 

Ferenc tőrm.
//. osztályú ezüstéremmel lett ki

tüntetve : Molnár Bertalan honv., Stefán 
János örm., Kiss István honv., Sztrinka 
György I o. számv. alt., Badányi János 
szkv., Bucsi György tiz., Hackel György 
honv., Róth Ernő szkv., Török János 
honv., Nagy László szkv., Kotlárcsik
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János tiz., Valentinyi János honv., Marosán János tiz., 
Balkovics Pál őrv., Béres Gusztáv őrv., Greguss 
András szkv., Palik János honv., Szarvák István honv, 
Katnogyai István őrm , Farkas János tiz., Kovács Ferenc 
honv., Koós Imre honv., Kocsi István honv., Wacsor 
Ferenc orv., Bállá Mihály őrm , Krudi István őrv., 
Vojencsák András őrv., Szalay Pál szkv., Seidmann 
Mór szkv. (újólag), Rohács János honv., Mensato 
András honv., Szirotyák István honv., Simon Illés 
őrv., Robotka Pál honv., Erdélyi Imre szkv., Lauda 
Győző őrm. (újólag), Hegyaljai István őrv., Schmegner 
Károly honv., Láng Aladár szkv., Matyovszky István 
honv., Lipták György honv, Kecskés Lőrinc őrv., 
Murányi János zls., Droba Emil zls, Szunyogh Pál 
szkv., Sárközi Pál tiz., Szedliák Tamás őrv., Máté 
Géza orv., Gutiár István őrv.

Bronz vitézségi éremmel lett kitüntetve : Varga 
János honv. (ujólag), Vermesán Tamás őrv. (újólag), 
Toniosi Pál honv (ujólag), Uhlyár András honv., 
Sehneck Arnold őrm. (újólag), Sztermen Ferenc szkv, 
Dubuvinszki József szkv. (újólag), Koplányi Ferenc 
tiz (ujólag), Sziics János szkv. (ujólag), Katona István 
honv, Balázs István honv (ujólag), Benkő Mihály tiz. 
(ujólag), Szlivka János honv., Pogácsás Antal őrv. 
/újólag), Palcsok Sámuel honv. (ujólag), Hausz Ábra
hám honv., Racskó György őrm. (ujólag).

/ oszt. vitéz ségi érmet kapott: Szeles Pál tiz., 
Buda István tőrm., Schwarz Ernő zls.

Pályaválasztás 1918-ban.
Egyenesen a frontról Pista főhadnagy úr tanul

mányi szabadságot kapott, hogy az orvosi fakultásra 
beiratkozzék. Pestre érkezve keserűen nevetett, amikor 
az utcákon egy-egy bolt bejárata előtt szép sorrendien 
sorakozva nagyon is vegyes embertömegeket látott vá
rakozni hol zsírra, hol cigarettekre. Kezdte őszintén 
sajnálni az itthonmaradt untaglichokat, nem irigylendő 
a sorsuk

Az egyetem aulájában kellemetlen meglepetés 
várta Katonatisztek, önkéntesek és civilekből össze
préselt embererdő hullámzott ott vad viaskodásban a 
questura bejárata előtt. Az előbbrejutásért könyökkel, 
vállakkal harcoltak egyesek vizesre izzadt arccal

Pista főhadnagy úr véres rohamokban edzett vi
téz volta dacára is meghökkent. Egyéb tanács hijján 
megvakarta tarkóját (Ez annyit jelentett nála: utolsó 
beiratkozási nap, de én soha se,pi jutok előbbre.)

Hirtelen elhatározással hátraarcot csinált az em- 
bererdönek, az aulának és az egész orvosi fakultás
nak. Elrohant De előbb dacos hangon hátraszólt:

„Műegyetemi hallgató leszek!" *
A  cigány „ügyel/*

Mikor még kint a Strypánál a lövészárokban 
volt az ezred és nem a temesvári fronton, akkor tör
tént: A dróthoz, külső figyelőnek egy örökké álmos 
cigány fiút tettek, mert a sor rajta volt Éjjel el is 
foglalja a helyét s mikor egy negyed óra múlva ellen
őrző sétámon hozzá érek, vígan horkol. Hm ! Hogy

kellene ezt a fickót hatásosan megtréfálni? gondoltam 
magamban. Elvettem hát csendesen a puskáját és öt
hat lépésről száraz göröngyöt dobtam rá, hogy ébredjen 
föl. Akkorát dobtam mint egy dió. Semmi. Meg sem moz
dult. Egy alma nagyságúval püffentem hátba. Morgott 
valamit és a másik oldalára fordult. Ej, — gondoltam, 
hát soha sem ébredsz föl? — és egy jó baka*ököl 
nagyságú porlós göröngyöt küldök feléje. Erre már 
mozog:

— Jaj a fejecském! Jaj a fejecském, — kiabálja 
— ki dobál itt éjszaka? —

Lehordtámat. És kérdem, hol a puskája?
— No igazán disznóság!. Már puskát is lopnak 

itt! Egy fél óra előtt még itt volt mellettem.

Bableves!!!

§
A beszterczei kis gyakorlótéren fo
lyik az egyes kiképzés Kukovecz Janóval 
kölön kínlódik az őrvezető úr. Sehogy- 
sem tudja a „jobbra át“-ot megtanulni. 
Végre sikerül. Dicsekszik is az őr
mester úrnak, hogy Kukovecz Janó már 
nagyon érti a vezényszót. Az őrmester 

úr ki is próbálja mindjárt.
— Vigyázz! Jobbra át! — Jobbra á t ! -  Jobbra 

át! . . és Janó úgy forog, mintha dróton rángatnák. 
De az őrmester úr gyanúsan elmosolyodik a bajusza 
alatt és folytatja a vezénylést:

-  Bableves !! \
. . .  és Janó’ vigan csinálja erre a vezényszóra 

is a jobbra át-ot.

Búcsúzunk az eddigi fronttól, Temesvártól, Vul
kántól, Debrecentől. Megyünk az olasz frontra békét 
csinálni. Ahol eddig volt az ezredünk, mindenütt béke 
lett az eredmény. Nem hiába dolgoztunk. Gyűjtjük 
majd ismét a babért Gyűjtjük a relikviákat és gyűjtjük 
az epizódokat, a repeszdarabokat.

Egy temesvári kis apróságot sikerült a búcsúzás 
pillanatában fölcsipni. íme:

Az egyik kabaré szinlapján alul, ékes betűkkel 
olvastam a következőket.

„Mérsékelt helyárak. Katonák felét fizetik A fron
ton levő tiszt uraknak 75 0 „ engedmény/ 4

t
 Temesvárod történt. »Egy „megtelt" 
villanyosra száll fel a baka s megállt a 
kocsi hátulsó peronján. Menet közben 
nagyon ráz a kocsi s szegény baka ide- 
oda támolyog.

— Fogja meg azt a vasat, akkor 
nem fog annyira tántorogni, figyelmeztet-

__ték öt többen jóakaratulag Meg is tette
s most már boldogan utazik tovább.

Jön a ka'auz kéri a jegyeket s a mi katonánk is 
nyúlna tárcájáért, ha nem félne elengedni a kocsi oldalát. 

Oda szól hát a kaiauznőnek:
-  Legyen szives fogja már helyettem egy kicsit 

ezt a vasat, hogy ne rázzon a kocsi a mig pénzt ve
szek elő. (Sz. J.-né.)
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Uj Történelmi osztály parancsnok. Lapzár
takor érkezett meg a kerületi parancs, mely szerint 
Kutka István alezredest, pótzászlóaljunk közigazgatási 
parancsnokát az ezred Történelmi osztályának parancs
nokává nevezte ki. Az uj közigazgatási parancsnok 
Török 11. honvédgyalogezredbeli őrnagy lesz. E fontos 
személyi változásról következő számunkban bővebben 
referálunk.

Kinevezés. Hoesz Miksa hadapródjelölt őrmes
ter, Simon Gyula e. é. ö. szakaszvezetőt és dr. Ba- 
racs Alfréd kpvj. őrmester hadapródjelöltct tartalékos 
zászlóssá nevezték ki. Dr. Nagy Salamon és Bujovszky 
Pál népfelkelő hadapródjelöltet népfelkelő zászlóssá 
léptek elő.

Vissza oroszfogságból. Orosz hadifogságból 
tért vissza Pocsubai János t. zászlós, Karsai Gyula 
t. zászlós, Jarács Sándor t. zászlós, Polánszky Lajos 
főhadnagy, Lax Béla t. zászlós, Tepliczky Gyula t. 
zászlós, Lelko András t. zászlós, Reich Antal hadap
ródjelölt őrmester. Perecz József népf. hadnagy.

Tisztek áthelyezése. Az egyes alosztályok tiszti 
és tisztjelölti létszámának kiegészítése céljából az 
alábbi áthelyezések történtek: Balassa István lidgy-t 
az 1. századtól az 5. századhoz, Bábel János zls-t a
3. századtól a 8 . századhoz, Csernóta Miklós hdgy-t
4. századtól a 9. századhoz, Kiss Béla t. hdgy-t a 
2. századtól az 5. századhoz, Maijár Gyula t. zls-t a 
4. századtól a 7. századhoz, Langhoffcr Ödön t. zls-t 
a 6 . századtól a 7 századhoz helyezték át.

Uj ezredélelmező tiszt. Buday Győző föhad- 
nagy g. t.-et a 6 . lov. tüzérezredtől ezredünkhöz he
lyezték át a fenti minőségben abból az alkalomból, 
hogy Támaskovics főhadnagy a pzljhoz indult útba.

Tiszti beosztás. Bakay Jenő c. ü hadnagy 
tanulmányi szabadságáról bevonult. Az ezredparancs- 
nokság részéről az ezredtörzshöz osztatott be az ezrcd- 
orvosfőnök mellé.

Tiszti szabadság. Czelder Gyula t. hdgy julius 
19.-től 14 napi, Zemann Gyula hdgy, Kondor Miklós 
fhdgy 5—5 nap hadikölcsön szabadságot kapott. 
Bakay Kálmán fhdgy julius 16.-tól 14 napi, Szilassy 
András hdpj. 14 napi, Koszka Gyula julius 15.-től 
14 napi, Fekete Géza t. hdgy. julius 2 0 -tól 6  heti 
e. ü szabadságra ment.

Tamaskovics Dezső fhgy gt. dicsérete. Ta-
maskovics fhgy mint hosszú harctéri szolgálattal ren
delkező gazdatiszt a Minisztérium rendelete értelmében 
julius hó 22.-én a pzlj-hoz bevonult. Ebből az alka
lomból a VII. 17.-i Ezredparancsban a következő 
parancspont jelent meg :

„Nevezett főhadnagy közel négy évet töltött az 
ezrednél, melyből másfél évet mint századtiszt és zlj. 
segédtiszt, csaknem 2  és félévet pedig mint czred- 
élelmezőtiszt szolgált, ügy az egyik, mint a másik

szolgálatában, de különösen ezred élelmezötiszti mi
nőségben fáradhatatlan buzgalmat, lankadatlan szor
galmat tanúsított, A legnehezebb napokban is, min
denkor kiváló élelmezőtisztnek bizonyult, melyért 
amidőn az ezred kötelékéből távozik, a legfelsőbb 
szolgálat nevében elismerésemet és köszönetemet 
fejezem ki. — Schmidt ezr. par.-nok.“

Adományok, özvegy és árvaalapunkra az alanti 
adományok folytak b e : Jácz Gusztáv 20 K, Beöthy 
István 10 K, Beöthy István 10 K, Körjegyző, Vámos 
20 K, Rosenfeld 50 K, Állományiroda perselye 150 K 
72 f, Murányi Károlyné 15 K, Hrivnyák Vilma 100 K, 
Deme Lajos Sajóháza 50 K, Pásztor Samu 9 K, Rimái 
Zs. Zólyom 15 K, Pauncz Jenő, Liptagerge 45 K, 
Dr. G. J. 16 K, Sümeg Hugó 100 K, Galambos 
Sándor 27 K 80 f, Szita Flórián érem pótdija 45 K, 
Ezredtől szabadságolt legénység adománya 32 K 71 f, 
Noszlopy Gáspár szdos 400 K, Berger Vilmos, De
recske 100 K, Holló Izidor 10 0  K, Kovács Árpád 
által az 1 . aratószázad legénységének gyűjtése 350 K, 
Weisz Lajos 10 K, Körjegyző, Szászpelsőcz 31 K, 
Fényképészetből bevétel 978 korona 70 fillér, 
Ezredtörzs tisztiétkezde persely 43 K, Ezredtörzs és mű
szaki szd. tisztikarának adománya 81 K, 16,1. zlj. tisztek 
és legénység adománya 2739 K 97 f, 16 ’I. zlj kun
szentmártoni és szolnoki mulatság jövedelme 15450 K 
74 f, Ágoston István fhdgy adománya 10 K, 16 III. 
zlj.-tói kölcsönök utáni kamat 78 K 80 f, 16 III zlj. 
tisztiétkezde persely 54 K 75 f, 16 III. zlj. football 
verseny jövedelme 207 K30f, Ezredtörzs tisztiétkezde 
perselye 38 K, Groszmann Vilmos szkv. adománya 10 K, 
Müller Ilonka újvidéki urleány adománya 10 K, Ezred- 
kantin bevétele 6564 K, Deme Lajos ig. tanító 100 K, 
Balázs Emil, Láposbánya 32 K, Dr. Vajda Zoltán 
20 K, Fárnosi körjegyző 20 K, összesen 2S095 K 49 f.

Előléptetés a pótzászlóaljnál. Majer János ko- 
vacsovje honvéd őrvezetővé, Visnyai István önk. tize
des szakaszvezetővé, Schmidt Miksa önk. ővezető c. 
tizedessé, Csimcsik István szakaszvezető c. őrmesterré, 
Weisz Mór npf örvezetővé, Kreicsi Gyula, Buleináth 
Ernő, Ferencz József, Osgyáni József és Székely Ká
roly népfelkelők c. őrvezetökké léptek elő.

Ivánszky László zászlóst a III zlj segédtiszti 
teendőivel bízták meg, mivel elődje Murányi zászlós 
megbetegedett.

Legénységi hírek. Dudás János örvezetőt az 
ezredparancsnokság a 4. századtól az 1. századhoz 
helyezte át. Frank András orv., Bencsik Imre, Kocsis 
János honv. és Szeleczki Gábor őrv. szolgálattételre 
a IV. géppuskás századhoz osztatott be.

Rohamszakaszok felosztása. Magasabb pa
rancsra a rohamszakaszok fölosztattak és a legény
séget az alosztályokba osztották be.

Előfizetőket gyűjtöttek. 'Alanti körjegyzőknek 
és községi bíráknak hílás köszönetét fejezi ki a ki- 
adóhivatal abból az alkalomból, hogy fáradhatatlan 
szorgalommal gyűjtötték lapunk részére az előfizetőket 
illetve gazdagították özvegy és árvaalapunkat: Jády 
Ferenc körjegyző Egyházasbást, Homokterenyei kör
jegyző, Ajnácskő község bírája, Czene Menyhért, Czered 
község bírája, Gócsi körjegyző, Garamfői körjegyző, 
Zagyvapálfalvai körjegyző, Dernői körjegyző, ifj. Kiss 
János. Rozsnyórudna község bírája, Majoros István 
Rimapálfalva község bírája, Ragályi Gyula Runya 
község bírája, Klenóczi körjegyző.
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Orvostanhallgatók beosztása. Mindazok a 

katonai személyek (hdprj. e. é önk.) akik annak idején 
saját kérelmükre az egészségügyi (egészségügyi hdgy) 
szolgálattól a hadügyminisztérium 14. osztályának 
30,400. számú rendeleté értelmében csapatszolgálatra 
lettek beosztva, hu mindezek orvosi tanulmányaikon 
két évet végeztek, egészségügyi szolgálatra saját ké
relmükre újból beoszthatok.

Kösztler Géza százados az ezredhez kórházból 
bevonult és a műszaki század parancsnokságát vette át.

A Piave mellől. "A 313. Iionv. gy. ezredhezhez 
beosztott bajtársaink közül az ezred kötelékéből se
besülten távozott Gantner János t. zászlós és betegen 
tért vissza a mögöttes országrészbe Skripényi János 
népf. százados, valamint Zibrin János t zászlós. •

Ezredünk az olasz frontra indult. Amiről már 
oly rég csevegtek, most már valóra vált. Ezredünk ju- 
jius hó 26, 27, 28-án, valamint a dandár is az olasz 
frontra indult a tiroli hegyek közé A sok véres napot 
látott, sok dicsőséget aratott 16-os honvédek ismét a 
vonalba kerülnek a rövid pihenésnek szánt „hin- 
terlandi" szolgálat után. Szabadka, Nagykörös, Zom- 
bor, Zenta, Temesvár, Vulkán, Debreczen kedves em
lékekké válnak és könnyes leányszemek aggódó reb- 
benéssel fogják várni ezekben a városokban is a tá
bori postát . . . Igen! Ez a háború !

Kun Bertalan főhadnagy dicsérete. Közszere
tetben álló kedves felelősünk a mai postával a következő 
parancskivonatot kapta, mely minden kommentárnál 
szebben beszél. Ez a parancskivonat koronája annak 
a sok és meleg elismerésnek, dicséretnek, melyet fá
radhatatlan szorgalmú munkájával, kiváló hozzáértésé
vel és nagy szaktudásával a beszterczebányai hadiki- 
állitás és a történelmi osztály keretein belül, valamint 
a hadiár/ák és özvegyek ügyének terén kifejtett.

„Kivonat a m. kir. 16. honv. gy. ezr. 182 sz. 
ezredparancsból. 4. pont. Kun Bertalan főhadnagynak 
elismerés és köszönet kifejezése: Kún Bertalan t. főhad
nagynak ezredünk történelmi osztálya vezetőjének, a 
beszterczebányai hadikiállitás kiváló rendezéséért és az 
ezzel kapcsolatosan elért kiváló erkölcsi és szép anyagi 
sikerért, valamint fáradhatatlan és gyönyörű eredmé
nyeket feltüntető ügybuzgó munkálkodásáért, úgy ma
gam, mint az ezred egész tisztikarának és összes le
génységének nevében a legteljesebb elismerésemet és 
legöszintébb köszönetemet fejezem ki. — Ezen pa
rancspont kivonatilag Kún Bertalan főhadnagynak 
megküldetik."

Felülflzetések. A beszterczebányai hadikiálütá- 
sunkon a következők fizettek felül: Dr. Radnai Farkas 
m. püspök 1000 K, dr. Darányi Kálmán főispán 200 
K, Badiny Lajos országgy. képv. 200 K, Raith Antal 
ezredes, Répási alispán és neje, Weisz Manfréd, dr. 
Bárczy Emil 100 — 100 K. Sátrán Géza ezredes és neje 
80 K, Kőszeghy Ödön alezredes, Schmidt alezredes, 
Darányi Ernő, Csermely István, Neumann Aladár, Na- 
ményi Miksa, Bartos Margit, Lickl Károly szds. 50—50 
K. Örményi Cseley Jenő főhadnagy 48 K, Niedermann 
Béla szds. 46 K, Muliczky István 40 K, Sulyok Mór 
alezr., Vachenhauser tábornok, Négyessy Piroska 
30—30 K, Fischer Béla, Petrogally Oszkár, Spaum- 
bauer Rezső, dr. Székely Béla, dr. Gabonás János, 
Hegedűs Elekné, Pestuka Ferenc, Siker Lili, Szende 
és Grünvald cég, Fürst Bertalan, Ivanics József, 
Ghyczhy Ferenc őrnagy, Darás Sándor, dr. Tandlich 
Károly, Schenek Oyula, Tárczy Pál 20—20 K, Köszt-

lerné 18 K, dr. Dienes 16 K, dr. Büchler ezredorvos 
15 K, Fried Ignác szds. 12 K, Kún Gyula 13 K, Sza
lámin János, N. N., Hertzka fhdgy, Svernák, Hu- 
doba András, N. N., Lővy Simon, dr. Szojka Kálmán, 
Scháffer Ferenc, Hagen Alfréd, Galló Árpád, Buday 
Aladár, Révész Elemér, Bayer Ferenc 10 — 10 K, 
Wertheimer Ernő e. ü hdgy., Kluka Andor hdgy., Sí
pos Dezső hdgy., Lányik Lajos hdgy., N. N., Tóth 
vivómester, Édeskuthy Olivér hdgy., N N., Kutka Ist
ván alezredes, Trojanovits fhgy., N. N. 8 -  8  K, Ebner 
N., Fukasz Károly hdgy., N. N., Nagy Rezső fhgy., 
Dérer Béla, Ivankievics Jenő fhdgy., Büchler Olga 
6 — 6  K, Zorkóczy Lajos zls, N. N., Lőwy Lili, Grűn 
Blanka, 37-es baka, Baradlay Sándor 5—5 K, Pittner 
Tivadar hdgy., Kupcsok János hdgy., Scháffer fhdgy. 
gt., Scholcz Sándorné, Reiff Vilmos, dr. Marberger 
Sándor ezredorvos, Fried Pál és Anna, N. N. 4—4 K, 
Neu Sándor, Schlesinger Gy., N. N , N. N , N. N., 
Murányi János zls., Janisch Alajos, N. N., dr. Kalló 
fhdgy., Vall Imre zls., N. N. 3—3 K, Misurák Kajet- 
tán hdgy., N. N , Mllller, Michalik, Csonka őrm., N. 
N., N. N., Klein Ede, Takács Ferenc alezredes neje, 
Szilágyi István őrm., N. N., Tichy Gyula, N. N., N. N.
2 - 2  K, N. N., Bátky zls., N.N., N N., Fischer József 1 — 1 K.

Személyi hirek a pótzászlóaljnál. Ondera 
Árpád t. hadnagyot beutalták a helybeli kórházba. — 
Schleicher Imre gt. tiszthelyettest a 30. honv. pótzász
lóaljhoz helyezték át. — Kisfaludy Kálmán t. hadnagy 
bevonult. — A miskolezi közélelmezési kormánybiz
tosságtól megjött Nagy Gyula t. hadnagy. — Egész
ségügyi szabadságról tért vissza Hindorfer János t. 
zászlós. — Dr. Schick Adolf népfelkelői szolgálatra 
kötelezett polgári orvos kerületi parancsra bevonult a 
pótzászlóaljhoz. — Az élelmezési kormányzóságtól visz- 
szahivott Beregi Albert főhadnagyot útbainditották 
Czetinyjébe. — Altstock Sámuel főhadnagyot a mis
kolezi élelmezési kormánybiztossághoz vezényelték. — 
Egészségügyi szabadságról tért vissza Ujváry Zoltán 
százados. — Bebonult a zólyomi munkás osztag pa
rancsnokságától Stocker István t. hadnagy. — A sze
gedi tartalék kórházból visszaérkezett Szűcs László t. 
zászlós. — Trautwein Ottó századost útbainditották a 
9. honvéd pótzászlóalj parancsnoksághoz pótszázad- 
parancsnokul. — Tamaskovits Dezső gazdász főhad
nagy 4 heti üdülési szabadságra ment. — Szomora 
Sándor t. hadnagy egészségügyi szabadságról megér
kezett. — A miskolezi élelmezési kormánybiztosságtól 
Szirák Béla t. zászlós bevonult. — Takács Ferenc al
ezredes a mitroviczai cs. és kir. körzetparancsnokság
tól visszatért. — Hevessy Pál népf. hadnagy a 16 I. 
hadtápzászlóaljtól valamint Halász Albin szds. is be
vonult, de mindketten utbaindultak a miskolezi élel
mezési kormánybiztossághoz. — A durazzói tábori kór
házból tért vissza Czirbusz Andor t. zászlós. — Dr. 
Sajó Szigfried népf. főhadnagyot az „Ua vonatok ki
sérő parancsnokságához, Budapestre helyezték. — Csi
szár András Gyula népf. főhadnagyot a közélelmezési 
kormánybiztossághoz helyezték. — Szlabeiczius Gyula 
főhadnagy egészségügyi szabadságáról bevonult. — Ha- 
laj János népf hadnagy bevonult. — Bállá Mihály t. 
hadnagy bevonult, de azonnal útbainditották a kolozs
vári kormánybiztossághoz. — Ritter József népf. had
nagy mint magasabb évfolyambeli, hádtápkörletből 
visszaérkezett. — Strömpel Béla t. főhadnagyot de
cember 31-ig fölmentették. — Takács Ferenc alezre
dest nyugállományba helyezték. — Kovács Dániel fő
hadnagy kórházból bevonult.
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A csáki sportegylet július hó 21-én jótékony

célú ünnepélyt rendezett, melynek tiszta jövedelmét a
16. honv. gyal. ezred, özvegy és árvaalapja javára 
ajánlotta fel.

öngyilkosság. Julius 23-án déli 12 órakor ha
talmas dörrenésre riadtak fel a pótszászlóalj törzsszá
zadának katonái. Kiss Gergely törzsszázadbeli őrve
zető szolgálati fegyverével öngyilkos lett. Tettének oka 
ismeretlen, de mindenesetre legvalószínűbb, hogy 
nagyfokú idegessége késztette a végzetes tettre. Sze
rencsétlen bajtársunk már négyszer kísérelte meg az 
öngyilkosságot, mig végre ötödszörre sikerült.

Szerkesztőség és kiadóhivatal Tábori posta -125.

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

Kiadó: a in. kir. beszterczebányai U3. honvéd gyalogezred 
történelmi osztálya.

Felelős szerkesztő: KUN BERCI.
Szerkesztő: GÁSPÁR ÁRPÁD.

Ö cs. és kir. Fensége József Föherczcg 
Udvari szállítója.

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

b e s z t e r ^ e b í L i t t a , 
Készít:

Lószerszám okat, nyereg felszerelé- 
seket és a hadsereg  részére sztík- 

-  .. séges m indennem ű börcikkeket — rr~r-

T a la fo n  6 7 . a x im .

CZARÁK JÓZSEF
HUNGÁRIA k A V É H A z a

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

besztergzebahya
Gyümölcs-likőr lepárlás- és 

rum-gyár.
Borovicska-, szllvórlum -, 
torseprü- és baraczkpállnka 

nagyfőzde.

********************
8  RÖVID NÜRNBERGI ÁRÚK
*  nagy választékban kaphatók

*  DcruNin m n  nagykeresked(inéi ™
2  m m W L  U L L H  Beszterczebányai
* $ S * * * S « ^ ;  M M *  £ * « *

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

bioust, selymet, pamutot, vásznat
iHlyga iiime. az egyeil megbizliatú

[Iliiül!
m ely n ek  egyedüli gyártói:

Kardos Henrik és társa
p a p a .

Ura csomagonként használati utasítással együtt 68 fillér.
Viszontelárúsitóknak nagy árkedvezményt 

nyújtok.

Beszterczebányai 

első magyar 

gyümölcslepárlás

Likőrkülönlegességek és Rumgyár 

gőzerőre, S z i l v ó r i u m T ö r k ö ly% 

B o ro v ics k aS e p rű  és Barack• 

tózde, Cognaclepárlás, Gyümölcs- 
szörpök és Qyümölcsborsajíoló 

hidraulikus üzemmel, ajánlja köz- 

kedveiíségnek örvendő gyártmányait.

Nyomtatóit a m. kii beszterczcbá/iyai 16. honvéd gyalogezred tábori nyomdájában

&
!*

*
*

;


