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Károlynapot
rendeznek most szerte az or
szágban.

Összefognak polgárok és ka
tonák, hogy a király nevét vi
selő nap ünnepségei méltóan 
díszesek legyenek a célhoz: 
az özvegyek és árvák meg
segítésének nemes munkájához.

Nemzetünk, melynek áldozat- 
készségére már annyiszor apel
láltak, ma is lelkes adakozás
sal mutatja meg, hogy a ma
gyar erénynek nincs párja a vi
lágon. De a nemzet fehér lelkén 
sötét folt is látszik, mit a hir
telen felbukkant pénzarisztok
raták mázoltak oda. Ezek nem 
tudják, mi a szánalom, nem is
merik, mi a könny, nőm érzik, 
mi az árvaság.

A szegény ember odaadja 
utolsó garasát, mint Krisztus 
koldusasszonya az ő egy fillérét, 
de a kövérerszényüek nem hall 
ják a jaj és siralom szavát.

Ne tűrjük, hogy a szűkmar
kúság lovagjai csupán kézle
gyintéssel és fölényes mosoly
gással intézzék el az özvegyek 
és árvák magasztos ügyét.

írjuk be nevüket a háború 
szégyenkönyvébe és találjunk 
ki valami megbélyegző jelvényt, 
amit homlokára süthessünk 
mindazoknak, akik zsugoris 
kodni mernek mégw azon a na
pon is, amelyhez Őfelsége adta 
a nevét. d-«.

Katonák szava.
Mi katonák nem a beszédből élünk; a mi szavunk a harsány, 

rövid visszavonhatlan vezényszó, melyre pillanatnyi gyorsasággal 
következik a tett. Mi odahagytunk iskolát, műhelyt, gazdaságot, 
hivatalt, üzletet; felöltözködtünk csukaszürkébe, táborizöldbe 
és azóta szakadatlan az állam szolgálatában vénülünk.

Ha az iskolát hagytuk abba, elfelejtettük az eddig tanulta
kat, — ha a bevonulásnál a szerszámot dobtuk el, a műhe
lyünk pang, — ha a boltot csuktuk be, üzletünk tönkre ment, 

ha az ekétől váltunk meg. gazdaságunk munkaerő nélkül 
parlagosodik, —- ha az Íróasztal mellől keltünk föl, hivatalaink
ban elibünk vágtak az otthonmaradt fiatalok.

Hozzátartozóink a hadisegélyből tengődnek, nekünk meg a 
szégyenletes drágaságban csekély a zsold, kevés a havidij. Ha 
nem lesz majd szükség reánk, visszaülhetünk az iskolapadba, 
szerezhetünk tőkét iparunkhoz, loholhatunk hitel után üzletbe
fektetéshez, szánthatjuk az elhanyagolt burjános parlagot, vagy 
udvarolgathatunk fiatalabb hivatalfőnökeinknek.

De szó nélkül, zguolódás nélkül tesszük azt, aminthogy 
most is áldozunk, szolgálunk mindnyájunk érdekében és orszá
gunk javára. Szolgálunk, áldozunk férfiasán, önérzetesen s még 
csak rossz szemmel sem nézünk azokra, akik nincsenek közöt
tünk, elvégre nemcsak katonaruhában lehet szolgálni a hazát. 
Ámde nem tartjuk méltó embertársainknak azokat, akik uzso- 
ráskodva felverték az árakat, akik a mi bakkancsunkon, köpe
nyegünkön, vagy fegyverünkön meggazdagodva még hadiköl- 
csönnel sem állottak elő kellő mértékben, hanem a kitágított 
lelkiismerettel összeharácsolt pénztömegtől elvakitva, a fényűzés 
őrületében tobzódnak, szertelen divat majmolói lettek, vagy mint 
mulatós orgiák hősei és vaddühü játékszevedély rabjai, utálatos 
bünfertőiket uriszép klubnevekkel cégérezik.

Mi katonák nem a beszédből élünk, de ezt muszáj volt 
elmondani, mert halljuk, látjuk, tudjuk, hogy a háború az 
otthoni állapotokat rutul eltorzította.

Még azonban nem adt« k fel a reményt és ha „elhunytak 
is legjobbjaink a hosszú harc alatt*, elkövetkezhetik a jobbak 
társadalma, ahol mi is megtaláljuk majd helyünket, akik most 
szolgálva áldozunk. b . p .

Egyes szám ára 40 fillér.
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A hatvanhatosok Stanfslaunál.
Miután a hadosztály tartalékez

redének (mely a Jutrena-Góra ma
gaslaton húzódó záróállást tartotta 
megszállva) ellentámadása nem sike
rült, az ellenség 12 óra 30 perckor 
már megszállotta a lángokban álló 
Pawelcze falut (hol a mi ezredparancs- 
nokságunk székelt) és egy átkaroló 
oldaltámadást kezdett a Stanislau— 
Kaluszi müut két oldalán még min
dig az első állásban védekező 06-os 
gyalogezredre. A zászlóaljak rartalék- 
századai, melyek az ütközetnek ezen 
fázisáig a harmadik vonalban várták 
a parancsot az ellentámadásra, 
az első vonalból sürü egymásután
ban felröppenő vörös rakéták sürgető 
hívására most akcióba leptek és elke
seredett ellentámadásokkal igyekeztek 
sok helyütt kézitusában — föltartani és 
visszaszorítani a mindenhonnan be
özönlő ellenséget. Verőfényes tikkasz
tó nyári nap volt. Köröskörül tombolt 
a harc, mindenhonnan kézigránátdör- 
renés és géppuskakattogás hallatszott. 
Piros és zöld rakéták röppentek a 
porfelhős légbe. A tüzérség elhallga
tott, csak néha szólaltak meg az orosz 
messzehordó ütegek, az ellenség hátra 
tette tüzet az utakra, hogy megza
varja trónunk elvonulását. A csata-

irta Lipovniczky Gábor.

mezőn a gyalogság vette át a fő
szerepet, a halálnak bő aratása volt 
s a stanislaui letarolt halmokon véres 
tort ült a pusztulás szelleme. Ébre
dünk tökéletesen elpusztult a julius 
8-iki kegyetlen harcban, 'risztekben 
és legénységben egyaránt nagy volt 
a vérveszteség. Minkusz százados, az 
I. zászlóalj parancsnoka elesett, Le- 
hoczky százados a IV. zászlóalj pa
rancsnoka pedig súlyosan sebesülve 
került fogságba. Az ezred 90 száza
léka hősies védelem után, de min
denfelől körülvéve, fogságba került. 
Csak egy kis töredék kerülte el a 
fogságba jutást.

Az orosz, hogy lélegzethez jusson, 
megállt (egy napra) a Jutrena-Gora 
magaslaton, de a következő napok
ban már egészen Kaluszig siket ült 
előrenyomulnia, ahol aztán megfor
dult a hadiszerencse és a támadók
ból védekezők lettek.

♦
Mi, akik megmaradtunk az elpusz

tult ezredből, mintegy 80—100 baka 
és néhány tiszt, egykori katonaott
honunk üres barakjaiban gyüleknz- 
tünk. Üres volt a kötélhinta s a má
szópóznak is szomorúan nyúltak bele 
az esti szürkületbe. Egy gránát sü

vített át a barakok felett. Utána a 
második, harmadik. Orosz messzehor
dó ágyuk lőtték a bednarowi utat. 
Összenéztünk. Hát már a katona
otthon is bekerült a tüzkörletbe és 
megszűnt biztos üdülőhelye lenni a 
kifáradt bakának ? S egy újabb grá
nát, mely a közelben vágott be, azt 
felelte töprengéseinkre, hogy igen. 
Hajnalban búcsút mondtunk Katona
otthonunknak és folytattuk a vissza
vonulás nehéz útját Kalusz irányában. 
Körülöttünk a i-zeinhatáron égő fal
vak piszkos füstje szennyezte be az 
üde nyári hajnal a zűrös egét, mi 
pedig mintegy rossz álomból föléb
redve gondolatainkba mélyedtünk...

A hivatalos jelentés megdicsérte a 
miskolci hadosztályt, mely 3 napig 
védte a kaluszi utat. Büszke öröm
mel állapíthatjuk meg, hogy a mi ezre- 
díink volt az, mely ennek a véde
lemnek a centrumában állott :s a leg
tovább kitartott ennél az útnál, mely
nek porát 66-os bakák kiömlő vére 
festette pirosra...

Vége.

A milliós leány.
Mikor találkoztak egy estélyen, 

csak annyit tudtak egymásról, amit 
kiolvashattak egymás szeméből.

A főhadnagy mélyen belenézett a 
szőke lány kék szemeibe, melyek
ben a jóság és megbocsátás szelíd 
gyöngyei ragyogtak. Mintha valami 
láthatatlan kéz simogatta volna meg 
homlokát, oly jótékony enyhülés szállt 
agyára. Majd meleg hullám kezdte 
nyaldosni szivét, melybe igazi kel
lemes érzés még nem lopódzott.

Harctérről jött haza, de otthona 
nem volt. Árván, bús egyedülvaló- 
ságban szemlélgette mások boldog
ságát . . .  a magáét csak elképzelni 
tudta. . . .  És most mintha álmainak 
királynője előtt állana.

Kezdte hinni, hogy ami történik 
vele . valami szédületes mámor, mely 
lenyűgözte egész valóját — jutalma
zás eddigi szenvedéseiért.

Eszébe jutott, hogy mikor bete
gen feküdt a kórházban, orvosa ze
nével gyógyittatta és a hatás cso
dálatos volt. Idegzetére úgy hatott 
most a kedves leány bűvölő hangja, 
mint valami üdítő angyali ének. A 
legmindennapibb szavak is oly éde
sen hagytá! el azt a piros, viruló 
ajkat, hogy örömmel hallgatta volna 
örökké.

Akkor este alig beszéltek egy
mással, de lelkűk együtt repült vala
mely, üdvösséget ígérő csillagzat felé...

Csak a főhadnagy képzelte igy. 
A leány szemeiből kiáradó delejes

áram fogva tartotta ítélőképességét, 
látókörét megzavarta a nyájas, ro
konszenves hang.

Szomorú volt a kijózanodás.
Már másnap megtudta a főhad

nagy, hogy a leány, akivel megis
merkedett, dúsgazdag családból való 
és igy le kell mondania arról, hogy 
szerelmes érzelmet tápláljon iránta, 
hacsak nem akarja magát a hiú re
ménytelenség kinpadjára hurcolni.

Látni se akarta többé, de csak
hamar mégis találkoztak.

A főhadnagy egy könyvesboltban 
éppen bele volt merülve a könyvek 
válogatásába, mikor belépeti oda a 
leány és mert a főhadnagy fel sem 
nézett a könyvek szemléléséből, a 
leány szólalt meg először:
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A volt déli zászlóaljról
a „Ludwig Rakau (>5-ös tábori új
ság április 15-iki számában Greiner 
Béla százados a következőkép em
lékezik meg

„Elvesztettük a Ill-ik és IV-ik zász
lóaljunkat, miután az a feladat 
jutott nekik osztályrészül, hogy gerin
cét. képezzék az uj 134-ik gyalog
ezrednek.

A Ludwig bakák hatalmas fája azon
ban nem maradt csonkán, mivel a két 
elvesztett ág helyett uj erőteljes ágat 
oltottak be viharedzett fánkba: az ed
dig önálló II/06-ik zászlóaljat..

Hogy miért történtek mind e vál
tozások, azt nem tudjuk, de nem 
is kérdezzük, hiszen a kiváncsias- 
kodás nem a katona kenyere.

Egyet azonban tudunk bizonyosan, 
hogy mi Ludwig bakák titeket kedves 
uj bajtársink, immár harmadik hete 
büszkén és boldogan vallhatunk ma
gunkénak !

A mi őszinte örömünk pedig a leg
jobb mértéke a ti értéketeknek, mert 
a büszke Ludwig baka nem kocint 
akárkivel s nem adja méltatlannak a 
szivét.

Kedves uj bajtársaink, akik részt 
vettetek a súlyos szerbiai harcokban, 
akik 3 rettenetes éven keresztül da
coltatok a hitszegő taliánnal, mind

addig, mig a múlt évben győzedelmes, 
diadalmas harcokban kemény öklö
tök csapásától részben elpusztultak* 
részben pedig elkábulva menekültek 
a Piave mögé, most eljöttetek ide s 
hamarosan minket is meghódítottatok. 
Higyjétek el kedves testvéreink, hogy 
ez volt a legszebb győzelmetek, mert 
ez a barátság és szeretet diadala !

Ez volt a legszebb csata, amit mi 
vívtunk egymással, a legszebb azért, 
mert mindketten győztünk. Érzem 
ugyanis, hogy mi nem hiába adtuk 
oda nektek szivünket, hogy ti is 
cserébe igaz baráti szeretetet adtok 
nekünk.

Ezen érzéstől áthatva remélem, hogy 
a Il/öö címet, amely már amúgy is 
zárójelbe került a 111/05 uj címetek 
mellé, hamarosan elhagyjátok s vég
legesen ezredünkbe olvadva ti is 
büszke Ludwig bakák lesztek.

A mi othonunk immár a tiétek is 
és mi itt megosztozunk veletek min
dent becsületesen, testvériesen. La
punk hasábjain, mely most már a 
tiétek is, mondjátok el nekünk, hogy 
hol, merre jártatok „harcba, háborúba, 
hirvirágot szedni gyöngyös koszo
rúba ?“ Egymást kölcsönösen minél 
tökéletesebben megösmerve, össze
forrva induljunk majd az utolsó, dia

dalmas küzdelembe, igy egy szívvel’ 
egy lélekkel vívjuk meg a végső 
nagy csatát úgy, hogy Isteneknek 
teljék benne kedve !

Rudnik, Magierow, iMiechowice- 
Male, Harasymow, Barvszka, Halics, 
Stanislau és Arsa hősei meleg szívvel 
üdvözlik Belgrád, Mrzli Vrh, Km, Tói
méin és Monté Tómba hőseit, édes 
testvéreinket. !M

Greiner Béla százados.
*

E sorokat lapunkba is beiktattuk, 
mint annak bizonyságát, hogy a volt 
déli zászlóalj mily kiváló értéket rejt 
magában és midőn az elválásnál ne
künk nem marad más, mint az em
lékezés, legalább véssük jól eszünkbe, 
hogy kik szakadtak el tőlünk.

A cikkíró százados nemes érzés
től áthatott sorai alkalmasak arra, 
hogy a 65-ösök és a hozzájuk be
osztott 66-osok között a legjobb vi
szonyt teremtsék meg és útját egyen
gessék a beolvadásnak, de mi sem 
mulaszthatjuk el, hogy idegenbe 
szakadt véreink iránt a legmelegebb 
testvéri érzelmünket továbbra is hiven 
ne ápoljuk.

Ez kedves és komoly kötelessé
günk. És ezt igy méltányolják a 
Ludwig bakák is ! Hh.

— Magáról hirt sem lehet már 
hallani . . .

Megkezdődött a beszélgetés és a 
főhadnagy újra úgy tudott nézni a 
leányra, mint egy kedves, hozzáillő 
társra, aki mellett száműzheti szo
morúságát.

De — vásárlásukat hamarosan el
intézve — alig tettek az utcán pár 
lépést, midőn, mintha a leányra vára
kozott volna, hozzájuk lépett egy 
civil ur és a leányt bizalmasan üd
vözölve, a főhadnagynak hűvös maga
tartással mutatkozott be :

— Báró Zsótér vagyok — s 
azután beszélt a legújabb divatról, 
mulatságokról, főúri összeköttetései
ről, mindenről, ami fény és pompa, 
úgy, hogy a leány csodálkozó kíván

csisággal hallgatta és meglátszott 
rajta, hogy vágyik abba az előkelő 
környezetbe. Lakásuk elé érve, már 
hidegen búcsúzott a főhadnagytól, 
de annál melegebben attól a másik
tól, akit a főhadnagy irigyelni se 
tudott, mert úgy tekintette, mint a 
sors kegyeltjét, akinél a boldogság 
egészen természetes.

Most már tisztán látott. Hogy is 
nem vette észre már a megismer
kedés első perceiben, hogy az a 
nyájas, rokonszenves hang nem volt 
egyéb udvariasságnál s a szép sze
mekben nem a jóság fénye villant 
meg, hanem a szánalom emberi 
érzése, mely minden harcost megillet.

Neki, csakis neki nem jutott semmi, 
amit örök emlékként megőrizhetett

volna. Hogy a szivük összedob
bant, hogy leikeik együtt kalandoz
tak, elröppent álomkép volt csupán.

Meggy ülői te a milliókat, melyek 
útját állják boldogságának.

Ha az a leány el bírná hagyni a 
pompát, mely most körülveszi és 
leszállna hozzá az ő szegénységébe, 
mely jövendő sorsuk lenne, mennyi
vel jobban tudná szeretni 1

De nem ! Nincs joga valakit a 
kényelem és jólét gyönyöreitől el
szakítani.

így gondolkodott a főhadnagy és 
kutató szemmel nézett a messze
ségbe, mintha keresne valakit, aki 
nálánál is elárvultabb, aki elfogadná 
szerelmét, akiért feláldozhatná magát.

D. Oy.



A Wothan-Club.
A csapatok háborús történetét az 

előírások szerint vezetett naplók meg 
fogják örökíteni, vannak azonban dol
gok, melyek ezekben az írásokban 
nem foglalhatnak helyet, ilyen a volt 
délizászlóaljnál a Wothan-Club histó
riája is. Kár volna, ha emlékezete az 
utókor számára elveszne, azért itt 
próbáljuk neki a halhatatlanságot biz
tosítani.

Az ősgermánok hadiistenéröl elne
vezett tábori társadalmi alakulat Dr. 
Sch. E. ezredorvos (röviden Elemér 
bátyánk) agilitásának köszönhette lé
tét. A félelmetes chirurgus, aki a 
szkalpellel a kezében sokszor maga 
is élet és halál ura volt, igen res
pektálta azt a pogány urat s ha az 
ellenséges tüzérség rákezdte a gorom
báskodást, jóakaratulag figyelmezte
tett mindenkit, főleg az ifjabb gene
rációt: „Csak a Wothant kell kérni, 
hogy segítsen meg, ő biztosan segít !“ 
Ilyenformán lassanként tényleg, szinte 
észrevétlenül egy szabályszerű VVot- 
han-kultusz keletkezett, iyaz, hogy 
inkábba hecc kedvéér;, den que azon
ban létezett. Az egyetlen ember, aki 
komolyan hitt benne, maga a szekta 
alapitója volt. Mint a nagynémetek ra
jongó csodálója, egyszersmind azon
ban - s ez dicséretére legyen mondva 
- a magyarok abszolút barátja, leg
följebb annyi engedményt lett, hogy 
Wothan mellett a magyar Hadúrhoz 
is szabad volt könyörögni.

Elemér bátyánk egyébként is igen 
érdekes ember vo't. Budapesten szü
letett, de osztrák állampolgár volt 
s az orvosi tudományok elsajátítása 
után magasabb kulturtevékenységtől 
űzve, hátat fordított a cf*ntraleurópai 
hazán:ik s mint hajóorvos bejárta a 
fél világot. „Öreg trapper“-nek tartotta 
magát serre mindig módfelett büszkén 
hivatkozott. De tőkét is csinált ma
gának belőle. Ha valamely ügy kel
lemetlen következményekkel fenye
gette, rögtön azzal vágta ki magát, 
hogy háború után azonnal külföldre 
megy. Különösen gyönge oldala volt 
a pénz. Semmivel sem lehetett annyira 
megriasztani, mint ha pénzt kértek
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tőle. A háború Bassorában (a perzsa 
öböl mellett) találta. Mint jó hazafi, 
a mozgósítás elrendelésekor rögtön 
hazaindult, de az Eufráton állítólag 
nem akarta megfizetni a hídpénzt s 
azért 40 napig utazott, mig az Euf- 
rátot megkerülte, hogy a túlsó partra 
juthasson. A háború alatt pedig a 
rossz nyelvek szerint tüzmentes ga
tyában járt s ebbe helévarrva hordta 
a pénzét.

Mindezt persze a rakoncátlam fia
talok fogták rá s mégis az ő körük
ben érezte magát a legjobban. Rend
kívül képzett ember volt, de nem 
lehetett vele komoly témáról beszél
ni. Hamarosan véget vetett min
den vitának azzal: „Ezt neked tud
nod kellene a káposztáskönyvböl már
is !u A fiatalság körülülte a tiszti me- 
názsiban az egyik asztalvéget, ahol 
ő elnökölt s ez volt a Wothan-Club. 
Korántsem volt tehát ez a társaság 
valami félelmetes egyesülés ; a név 
után azt lehetne talán hinni, hogy 
csupa Sturmhiénak és Hurrahbestiák 
voltak a tagjai, pedig dehogy ! Ebben 
a társaságban csak a tréfa cs a jó
kedv volt megengedve.

A közegészségügyre ebben a sző
kébb környezetben igen nagy súlyt 
kellett fektetnie mindenkinek. Elemér 
bátyánk, mint az összes Villa-Cador- 
nák*) föinspektora megkövetelte, hogy 
kézfogáshoz keztyüt kell huzni. Ke
zet mosni gyakran keli, fürdés nélkül 
ki lehet birni egy évig is !

A parasztok a Wothan Clubban 
megkülönböztetett tiszteletben része
sültek. Ezek ugyanis mint a nép egy
szerű fiai megbízhatóbbak voltak. Ele
mér bátyánk Oll'iziersdienerje, a „ked
ves egy Paprika", kinek becsületes
neve egyébiránt Gábor volt, ugyan
ezen oknál fogva, mint „nagy bihari 
parasztM a club kültagja volt s a 
gazdája részéről meg nem evett sü
temények őt illették meg. Hanem ezek 
a parasztok (főleg a szentesi, nagy
kőrösi és miskolci) később igen vissza
éltek a bizalommal. Puskaport gyúj
togattak elnökük széke alatt, mialatt 
valamelyik a „nagym esterrel ádázul

*) A be nem avatottak kedvéért: Villa Ca- 
dorna tábori W. C.
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sakkozott, vagy a higiénikus keztyüt 
csontokkal töltötték meg, de a tettest 
csodálatos módon nem lehetett soha
sem rajtakapni.

A tüzérekre nagyon haragudott Ele
mér bátyánk. Még a táborban sem 
lehetett tőlük nyugion az emher. Nem 
elég, hogy ütegeiket közvetlen szom
szédságban állították fel, de azután 
folyton robbantottak ugv, hogy a 
szétröpülő kövek még a segélyhelyet 
is veszélyeztettek. Azt persze n«*m 
tudta, bogy legtöbbször a club tagjai 
voltak a merénylők, akik a segély
hely mellé lopódzva, dinamit patro
nokat sütöttek el s azután jókora 
köveket dobáltak a barak tetejére. 
Engesztelésül a segélyhelyet Wothan- 
villának keresztelték el és emléktáblá
val jelölték meg.

Legvigabb élet volt a Wothan- 
clubban az ünnepi ebédek és vacso
rák alatt. Ilyenkor ingyen ment min
den : sör, bor, cognac, szivar, fekete, 
tea ad infinitum. Mindezeket normális 
körülmények között — részben — 
csak pénzért lehetett kapni A spó
rolós elnök tehát kiadta, a jelszót : 
„ez nem egészséges, inért felfúj !“ 
Mikor azonban a sok jó ingyen járt, 
akkor mindjárt nem fújt fel. Később 
ebből H<ry egész tolvajnyelv fejlődött 
ki. mely pláne vendégek, idegenek 
előtt nagyszerűen bevált. Az ember 
diszkréten megkérdezhette a menage- 
mayert :

— Kérlek szépen, felfúj ez?
S ha azt felelte : -Nem, nem fuj 

fel !“ akkor vígan láttunk neki of 
potying. Különösen a szivarok tűntek 
el ilyenkor mesébe illő gyorsasággal. 
A Wothan-Club azonban illő elegan
ciával mindig magmaradt a maga 
club-specialitásai, a „lopez, potyores 
és fassoros- mellett.

Minek folytassuk tovább ? Egy kis 
derűs epizódnak elég ennyi nyomda
festék ebben a drági világban. A 
Wothan-Club már feloszlott, elnökét, 
tagjait szanaszéjjel vitte a háború 
forgataga, de talán szívesen fogják 
olvasni, ha kezükbe kerül, ezt a visz- 
szaemlékezést a régi nehéz és mégis 
oly szép időkből.

Montanus.

1918 május 10.
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B A K A I T  Á S O K .
A 367-es Táboripostán.

Az udvarát román bocskorok taposták,
A háznak, hol van most a Táboripostánk. 
Minden reggel látni ott egy sereg bakát, 
Ostrom alatt tartják a posta ablakát. 
Népfölkelő ottan — egy öreg : a titkár, 
Érdeklődni szokott mindenkitől : Mit vár ?
S ha őt kérdik, felel, de csak jó sokára, 
Sunyi szemmel kacsint a váró bakákra.

Jó alak az öreg s páratlan humoru,
Mindig mosolyog ó, mikor más szomorú.
És ki soha nem fogy türelme raktára, 
Kérdések özöne barmint zudul rája.
Hallja izé bácsi ! nincsen-e levelem V 
Kérdezi egy baka, aki ott volt veUm. 
Eltaláltad ! — mondja az öreg — Kamerád, 
Látszik, a szeretőd nem gondol már reád.

Kicsi babad bizton egy masba szeretett,
S azért nem küld neked szerelmes levelet, 
így viccel a titkár, rosszat mondva jóra, 
Szóval jobbat húztak már uz akasztóra. 
Türelmetlen vagyok; én i-; szólok végre: 
Öreg izé bácsi, kerem a jo égre !
Mondja meg őszintén igaz magyar módra, 
Mert késik mostanság a Taboriposta ?

— Hát tudja, a benzin kevés, az okozza, 
Azzal táplálkozik a ló, ami hozza,
Magyaráz a bácsi, a jo öreg titkár,
Aztán tőlem kérdi, hát firer* ur mit vár ? 
Lapot, vagy levelet V Azt csak a fán talál I 
Olvashatja estig, hogyha alaja áll,
De tán’ magának is otthon van babája.
Mert itt mindennap a leveleket varja.

Van bizony öregem ! azt nem is tagadom- 
Érte hogyha szükség, cletem is adom, 
Szőke-e vagy barna ? cs kérdi, hogy szép-e V 
Olyan mint egy angyal a csillagos égbe ! 
Tudom, ha meglátná eltátaná szájat,
Gyorsan zsebbe dugná füstölgő pipáját,
S bámulva mondana, fogva szive táját : 
Ejnye be szép kislány, azt a kutyafajat!

Az öreg csak pislog s kétkedőén civel,
A bajuszát pódri mind a két kezével, 
Fontoskodva bólint, pipát félre veszi, 
Miközben a kezét a vallamra teszi.
Hát hiszem, fircr ur, hogy van szép babája... 
No, de ha en egyet kacsintanék rája,
Úgy meghódítana a szemem sugára,
Hogy nem . lenne többe a maga babaja.

Ugyan menjen innen ! maga vén bakkecske, 
Nincsen a számérakislány, sem menyecske . .. 
De még vén asszony sem, ki élt HO tavaszt 
Ki szeretne már meg ilyen öreg kamaszt ? 
Amíg osztozkodunk ekepp az öreggel,
Mint azt gyakorolni szoktuk minden reggel, 
Pofogés hullik s az autó berobog,
A vart postát hozza, a szivünk foldobog.

Bajos vön’ leírni azt a fogadtatást,
Miben az autó részesült s a hatást,
Mindenki úgy örvend, bár nem tudják jött*e 
Levelök, — de mégis, hatha lesz közötte? 
A postazsákokat gyorsan leszállítják, 
Nyikorog a kulcsa, mindjárt ki is nyitják. 
Kiszedik belőle a sok-sok levelet,
Kopog a bélyegző a kis ablak mellett.

Én csak várakozom és még sok más baka, 
Aliig ki nem nyílik a posta ablaka, 
Elkészülve rája, hogy levelem nincsen,
Tán’ elfeledett már az én drága kincsem ?

Nem sok idő múlva az öreg kilépett,
Vágott, amint szokta, egy komikus képet, 
Mosolyog s keze egyik hátra téve,
A másikat pedig tartja a szivére.

Hátratett kezében a levelet tartja,
Jövet közben fejét jobbra balra kapja,
Eléje indultam, mielőtt hozzám ért,
De Ö én előlem incselkedve kitért 
És mintha édes anyja piros almát adna, 
Kisfiacskájának; előbb csalogatva 
Feljebb-lejebb tartja és reám úgy nevet, 
Csak aztan olvassa a feladó nevet.

A harcmezőn nincsen már örömünk, csupán 
Ha a/ ellenséget jól találtuk kupán,
£gy'e£Y ütközet, hol győzelem a részünk,
És ha levél jön, úgy vígan heverészünk. 
Most örülni is lát a bús lóvé'zárok.
Egy kis leányka ir s nem hiába várok, 
Szomorúságot és a levél várását,
Feledésbe küldtem, látva az Írását.

A boldog örömtől a két arcom égett, 
így észre se vettem, hogyan <.s mivegett, 
Amint átadta az Öreg a levelet,
A szeme azonnal kényeivel megtelt 
Elmúlt a kedélye, arcára könnye hullt, 
Zokogni kezdett és a zsebkendőért nyúlt, 
Mélyen felsőhajtott Oh! hogy megsajnáltam, 
Reszt ve vően néztem s meglepetten álltam.

Megtört hangon mondta: firer ur no lássa. 
Kih ízta könnyem a maga boldogsága,
Most latom, hogy örül, igaz, nem irigylem, 
De mert én is vártám cs nem jött levelem. 
Letörölve k> nnyet szolt: a gond eltemet, 
Szomorúság nyomja szivemet, telkemet. 
Johbarmiondva mar rég eltemetett volna,
Ha természetemben jókedv nem honolna.

Nekem is van othol egy árva virágom, 
Nincsen más egyebem ezen a világon.
Egy fekete szemű édes kicsi lanyom.
J o  Istenem engedd újra viszontlátnom ! 
Szokott nekem gyakran cgy-egy lapot Írni, 
De hogyha olvasom, mindig késztet sírni. 
Minden lapján írja, hogy oly nehezen vár, 
Apám! Édesapáin! Haza mért nem jón már?

Oh ! ki tudja, talán most árván éhezik ? 
Amíg édes apja küzd szenved, vérezik, 
Feleségem meghalt, a ham elesett,
Aki mindennapi kenyeret keresett.
Odú a csaladom s mindenem elpusztult, 
Amíg a hazamért harcoltam, vérem hullt,
De nem sajnálom, hogy áldozatot hozám. 
Magyar szivem nyugodt, mert mentve a Hazám.

Ugy-c csodálkozik, hogy annyi gond mellett 
Komédiazásba mindig kedvem tellett,
Nehéz időkben is vigkedélyü vagyok,
Ki hinné, hogy az én gondjaim oly nagyok ? 
Arcomon nem latszik a gondnak nyoma sem, 
Mert én mindig csak a jókedvet keresem, 
Vigasztalás úgy sincs, ha omlana könyem, 
Jókedv az orvosság s így feledek könnyen.

Megszorítom kezét az öreg titkárnak.
Hála a levélért t megyek, engem várnak. 
Holnap is eljövök I Mit ? Ez csak állítás ?
Itt egy szivar rája, bár nem Regálitász.
Isten vele örag I ismét kezet nyújtok.
Igaz a ! várjon csak! egy gyufát is gyújtok, 
Égjen a szivarja miként az ón szivem, 
Figyelje levelem továbbra is híven.

Irta: 1917 október 21-én

Korchma Kálmán.

Májusi napló.
1917. -ben.

— Ma májusfákat ültetnek az ab
lakok a lá ; eleven életek ideje pezs- 
dül; álmotlátó, álmatlan fiuk tavasz- 
érzése végigzeng a leiken. De a drót
sövények árkai között a ma kelő 
hajnal is halált üzenhet. . .

— Életek szerelmét bontogató 
Május ! Nem vagyok én semmi, csak 
a szívverésed, csak a gondolatod, 
csak a/ üdvösséged. Téged ma az 
egész harcos világ érez; tavasz van 
a fronton ; májusi vetésen, leveles fák 
alatt játszuk halogatva a nagy világ
drámát, hol a főrendező a suhanó 
Halál.

— Kit szállt meg a magabizás 
dacos szelleme ? Ki hítta ki maga 
elen a Halált, hogy leigázza a Má
just lidérces álmaival ? — Azóta lel
künk csak a puskapor lázában eny
hül, mert fejünkre borította a bána
tot a meghamisított lelkű gyűlölet.

— Szeretnék fehér lobogót lobog
tatni ; szeretnék örömtüzet gyújtani 
a világ összes fegy vereiből; behívni 
a Békességhozót, lefegyverezni min
den átkot. — Vagy jöjjön a máju
sok vérontása ! Elfúló lihegétsel ro
hamot trombitálva a félelem bátor
sága kergessen viaskodásra ! . . .

1918. -ban.
— A május fák még most is vé

resek ; az álmaink még most is ré
mesek. Garázda kedvvel részegen 
duhajkodik köztünk a Halál s a ba
rackvirág lefagyott szirma síró asz- 
szonyok fejére hull.

— Négy éve, hogy megátkozták 
az embert; az átok bilincsbe verte 
a Tavaszt; a Május, mint egy fenevad 
vicsorítja fogát, de engedelmeskedik.

— Kelet a béke pártjára állt, cser
ben hagyta az átkot, idényujtotta 
szikkadt kezét, de Nyugaton lihegve 
kergetőznek; ránk sziszeg a vipe
rafészek.

— Folyik tovább a szomorujáték 
kopottas, törölt kulisszák között; gép
fegyveres ritmusban szaval a halál 
s a Föld nem érdemli, hogy rásüssön 
a Nap.

E sorok Írója közben őrmester lett. Bállá Pál.
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„HATVANHATOS HADIALBUM"

FELHÍVÁS
a 66. gyalogezred tisztikarához és legénységéhez!

Ezredünk magyar, német és részben tót 
nyelven „Hadialbum“-ot ad ki. Ez az album 
felöleli ezredünk fényes haditetteit és azokat az 
érdemeket, melyeket az ezred ebben a világ
háborúban a királyért és hazáért megingathatatlan 
kitartással és kötelességtudással szerzett és vitt 
véghez. Maradandó emléket akarunk állítani 
ezredünk katonáinak, akik állhatatosan és hősi 
bátorsággal védelmezték édes hazánk földjét az 
ellene felzudult egesz világ ellen. Örök példá
nak mutatjuk fel azokat, akik az otthon valók 
javaiért és nyugalmáért életüket áldozták fel 
és hagyták ott a becsület mezején.

A nagyszabású munka tiszta jövedelme az 
ezred „Özvegy- és árva-alap*4-ját van hivatva 
szaporítani, melyből elesett vagy a háború alatt 
elhalt bajtársaink özvegyei és árvái, továbbá 
rokkant bajtársaink kapnak majd segélyt, hogy 
megélhetésük biztosítva legyen.

Nagy a feladat, mellyel meg kell birkóz
nunk és a kiállítással járó óriási költségek sem 
állanak még egyelőre rendelkezésünkre.

Hogy a megvalósítás anyagiak miatt meg 
ne akadjon, felhívjuk az ezred tisztjeit, tiszt
jelöltjeit, továbbszolgáló altisztjeit és a tehető
sebb legénységet, hogy karolják fel szivvel-lélek- 
kel a nemes akciót. Már a megindításnál nagyobb 
összegre van szükség. Jelentsék be hát vételi 
szándékukat és fizessek meg a munka vételárát. 
(Népszerű kiadásnál ÖÜ korona, diszkiadásnál 40 
korona. Utánvét mellett mindkét kiadás 20 koro
nával drágább lesz.)

Tekintsük kötelességünknek mindannyian, 
hogy az ungvári 66-ik pótzászlóaljnál működő 
„Hadialbum“-szerkesztőbizottságot minden tő
lünk telhető módon támogassuk.

Megkönnyitjük a munkáját, ha összegyűjt
jük a felhasználható és közlésre érdemes anya
got. Ilyenek: a fronton készült mindennemű 
fényképfelvételek, az elesettek, eltűntek, fogságba 
esettek arcképei és olyanoké, kik kitüntetésben 
részesültek. Továbbá rajzok és festmények, iro
dalmi alkotások, egyesek kiválóbb hőstetteinek 
leírásai, ütközet-leírások, nekrológok, katonadalok, 
frontanekdoták és más hasonlók.

A beküldött fénykép, rajz és festmény hát
lapjára feljegyzendő, hogy az kit, vagy mit 
ábrázol; valamint a beküldő pontos postai cirne, 
mert felhasználás után az egész anyagot vissza
juttatjuk a beküldőkhöz.

Akiket a sors kegye ebben a minden idők 
legnagyobb küzdelmében, a Keletről, Nyugatról 
felénk zuduló vérzivatarban megkímélt a pusztu
lástól — gondoljatok szeretettel azokra, kik híven 
kitartottak a lobogó alatt és az ezred dicső
ségére vérüket ontották a honért.

Hulljon érző szivetekre az özvegyek és 
árvák áradó könnye. Nyújtsatok gyámolitó 
kezel a rokkantak felé is, kiknek kezéből nem
csak a csaták mezején hullott ki a fegyver, de 
megcsorbult náluk a mindennapi élet küzdel
meinek fegyvere — a munkaképesség is. Ne 
tűrjétek, hogy éhezzenek és kintornával vándo
roljanak házról-házra, egy falat kenyérért kö
nyörögve talán olyanokhoz, kik meg sem értik, 
hogy mit köszönhetnek nekik, s nogy mit kellett 
és kell szenvedniük.

Hozzátok kiáltanak az elesettek özvegyei 
és árvái, hozzátok esdekelnek a háború rokkant- 
jai. Mi is a ti szivetekhez szólunk, bennetek 
minden bizodalmunk! Tietek a kötelesség, de 
tietek lesz a dicsőség is !

Helmer Antal alezredes,
a 66. gy.-ezred parancsnoka.

Guba Rudolf alezredes, Buchner Ferenc őrnagy,
a 11/66 (111/65) zászlóalj parancsnoka. a pótzászlóalj parancsnoka.
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Péter Ferdinánd főherceg, gyalogsági tábornok, a 66. gy. e. tulajdonosa.
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Megírtuk, hogy ezredtulajdonosun
kat egyik legújabb kitüntetése alkal
mából az egész ezred nevében pót
zászlóaljunk üdvözölte.

Erre az ezred tulajdonosa saját
kezű Írással a baloldalon látható le
vélben válaszolt, mely magyar fordí
tásba n a következő:

.,Derék, hős ezredemnek a lég- 
bensőbb köszönefemet nyilvánítom 
kedves jókivánataikért. Mindenkor 
büszkén kisérem figyelemmel a 
66-osok sikerekben gazdag hősies
ségét. Isten óvjon Mindnyájatokat. 
Szívélyes üdvözletemet küldöm kiváló 
bajtársaimnak.

Péter Ferdinánd főherceg. “

— A harmadik békekötés. Má
jus 7-én délben aláírták a román 
békeszerződést. Ezzel egész keleti 
arcvonalunkon megtörtént a hadi- 
állapotböl a béke állapotába való 
átmenet. Azokat a károkat, melyeket 
a román betörés főkép Erdélyben 
okozott, Románia megtéríti.

— Lovag Stauber Ferenc ezre
des jelenleg a Cattaro melletti Melinie 
várkórházában üdül, felgyógyulása 
után a brassói Heimkehrlagei' parancs
nokságát fogja átvenni.

— Dolobács Béla főhadnagyot, 
ki tanulmányi szabadságáról a na
pokban visszatért az ezredhez, a 
kolozsvári tudományegyetem jogi 
karán doktorrá avatták.

— Változások a káder Proviant- 
Jánál. A pótzászlóalj élelmező hiva
talának vezetését Gelb Benjámin fő
hadnagytól árp. 28-án átvette Fro
ntos Artúr főhadnagy.

— Lehrer Henrik alezredes, ki
a gy.-e.-től ezredünkhöz vonult 
be, átvette az első tábori zászlóalj 
parancsnokságát, melyet eddig Rad- 
váncr Pál alezredes, illetve helyettese 
dr. Kolieb Szigfried százados töl
tött be.

— Előléptetések. Őfelsége Koch 
József főhadnagyot századossá, Pi- 
setta Viktor e. ü. zászlóst 1917 aug. 
1. Glück Dezső zászlóst 1918 jan. 1. 
Dr. Mandel Béla, Sztankócy István és 
Weiszberger Mór zászlósokat 1918. 
febr. 1. ranggal hadnagyokká, ezred
parancsnokunk Kellő István, Sugár 
Fülöp hadapródjelölteket és Szigeti 
Dezső önk. szakaszvezetőt, a 65. gy. 
ezred parancsnoka pedig Krafcsik 
Béla hadapródjelöltet zászlósokká ne
vezte ki.

— A 111/65(11/66) zászlóalj ápr. 
28-án u. n. Károly-napot tartott, mely 
fényesen sikerült népünnepély kere
tében folyt le. A rendezésben Eissler 
Leó százados vezetése mellett Ger- 
cser Géza és Jászay László főhad
nagyok, valamint Botos Kálmán had
nagy vettek részt. Az ünnepélyen 
ezredünk meghívott tisztikarának kép
viseletében Pataky József főhadnagy 
és Bőtös Sámuel hadnagyok jelen
tek meg.

— Írógépet keres megvételre a 
„66.-os Hadialbumu szerkesztősége. 
Ajánlatok Huffman Rudolf főhad
nagyhoz (Ungvár) küldendők.

-  Ungvár város hadi-árvá
inkért. A 66 gy. e. pótzászlóaljának 
kabaréja alkalmából a rendezőség 
kérelemmel fordult Ungvár város kép
viselőtestületéhez, hogy a színház 
igénybevételéért a szokásos 50 K dij 
lefizetését engedje el. A képviselő- 
testület ápr. 25-iki közgyűlésén tár
gyalta ezt 1 kérelmet, de tekintettel 
a vonatkozó szabályrendelet imperativ 
rendelkezésére, nem teljesíthette azt, 
ellenben, kiindulva abból, hogy a 
háziezred vérveszteségei miatt fakadó 
könnyek szárításánál Ungvár városra, 
mint erkölcsi testületre is hárul fel
adat, az ezred özvegy- és árva-alapja 
javára tartalékalapjából ezer koro
nát szavazott meg. A határozat in
dokolása szerint ez az adomány mél
tánylás is akar lenni azért, hogy a 
06. gy. e. Ungvár városnak és Ung 
megyének hervadhatlan hírnevet és 
dicsőséget szerzett. A városi közgyű
lésnek ez utón is hálás köszönettel 
adózunk, amiért ezredünkkel annyira 
együttérez.
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— Visszatért altisztek tovább
képzésére a pótzászóaljnál uj alakula
tot szerveztek, melynek vezetője szá
zadparancsnoki hatáskörrel Varga Fe- 
rencz főhadnagy. Ebbe a csoportba 
oly altisztek és önkéntesek kerülnek, 
akik 1916-ban, vagy előző években ju
tottak fogságba és most hazatértek.

— Megtérítik a hazatérők úti
költségét. A hadifogságból hazatérő 
tisztek és tisztjelöltek a monarchia 
határának átlépésétől, vagy a meg
figyelő-állomástól kezdve illetékes 
póttestükig ugyanazon illetékeket 
kapják, mint az ügyködési utazások 
alkalmával. Legénységi állományú 
egyének, ha egyedül utaznak közvet
lenül a póttesthez, a monarchia ha
tárától, vagy a megfigyelő-állomástól 
megtett utjokra napi öt korona élel
mezési átalányt kapnak.

— A hadifoglyok szive. Az 
orosz fogságból hazatért és a III. 
pótszázad keretébe tartozó hadifog
lyokat, mikor tömegesen szabadságra 
mentek, Putsch Gyula százados lel
kes, buzdító beszédben szólította fel, 
hogy önkéntesen adakozzanak az öz
vegy és ávaalap javára. A népszerű 
századparancsnok felhívására a sza
badságra készülő hadifogolylegény
ség ott nyomban 3548 K. 83 fillért 
adakozott. Ez a tett fényesen igazolja, 
hogy katonáinknak mily nemes a szi
vük. Azt is mutatja ez az eset. hogy 
oly agilis, megnyerő modorú, ötletes 
és széles látókörű tiszt, mint Putsch 
százados, bármilyen beosztásban 
eredményes munkát tud végezni.

— Rubin Hermann, a Bergcr- 
kávéház diplomata főpincére, a 66-os 
tisztikar közkedvelt főura megvette 
az Emke-kávéházat, ahol nagy át
alakításokat végzett, egy külön he
lyiséget rekesztett el tiszti vendégei
nek s igy most az eperjesi gavallérok 
az Emke virágos asztalainál ülve 
nézegetik a szép májusi korzót.

— Hadapródjelölt — zászlós
jelölt. A tisztjelölt kifejezés nem je
lenti azt, hogy a hadapród rangot 
teljesen eltörölték. Tény, hogy most 
a hadapród-jelölteket a hadapród-rang 
átugrásával nyomban zászlósokká 
nevezik ki, ez a gyakorlat azonban 
csak a háború tartamára áll fenn. 
A „hadapródjelölt" kifejezést a mai 
körülmények között a „zászlósjelölt44 
megjelöléssel fogják helyettesíteni, 
mint a „K ül ügy-Hadügy44 írja.

— Felülfizettek az ápr. 20.-án 
rendezett 66.-os estély alkalmából: 
Helmer Antal alezredes 500, özv. 
Nehrebecky Györgyné 50, Csuha Ist
ván főispán 50, Csapó István fhgy. 
30, L)r. Horváth Rudolf főorvos 30, 
Papp Antal püspök 20, Berzeviczy 
István polgm. 20, Tahy Abris 20, 
Dr. Zombory Dezső 20, Kaminszky 
Géza 2o, Bobkó Sándor szdos 20, 
Markovits Albert 20, Dr. Guttmann 
Sándor 20, Matyaczkő T. 20, Dulis- 
kovits Elek 10, Bekényi Aladár 10, 
Gergely Antal 10, Hannel Antal 8, 
Stotter József 2, összesen 880 koronát. 
Az estély tiszta jövedelme 1834 K 
38 fillér volt, mely összeg az ezred 
özvegy- és árvaalapját gyarapítja. A 
résztvevőknek és a szives adakozók
nak ez utón is hálás köszönetét mond 
a rcndezöhizuUsá'.í.

NYILTTÉR.

Megálljának csúnya hatvanhato
sok, Eperjesen adták a kis ártatlant, 
Ungváron meg mindjárt kabaréznak, 
elcsavarják még a 14 éves leánykák 
fejét is. Szép maguktól, hogy még 
nem is hívtak meg minket, de ne 
gondolják, hogy elmentünk volna, 
világért se, nem vagyunk kiváncsiak, 
— azért sem a maguk kabaré
jára, mert egytől-egyig olyan külö
nösek, itt voltak két évig és még 
véletlenül sem lett egy sem vő
legény.

Eperjesi lányok.

Minthogy a IV. zászlóaljtol az 
I-hez költöztem, a Tábori Újság előfi
zetőinek jutányos áron telajánlom 
elszállítani nem bírt könyvtáramat, 
mely többek között a következő 
népszerű füzeteket tartalmazza :

1 drb. lnfanterie csízió
2 .. Harctéri álmoskönyv
3 „ Scherlock Holmes
4 „ Nick Carter
5 Buffalo Bili
0 „ Texas Jack
7 „ S . . . . vári kalendárium

„Mózes a varázsvesszővel “ c. érte
kezést Meisel hadnagy, — a „Gyors 
szerelmi levelezőit pedig Schőnber- 
ger hadnagy már előjegyezték.

Bogáthy.

LEVELEZŐ-LAP.

Pünkösdre Ungvá
ron leszek. 

Szervusztok fiuk I 
Respekt meine 
Herrn I

Eperjes, 1918. m ij. 5.
Flfik.

66-os

Tkli MnzS
Igy gúnyolják azt, akinek — enyves a keze. Ungvár.
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* Megtisztelve érzi magát. Kö
rülveszik a fogságból visszaszökött 
bakát és érdeklődve kérdezik, hogy’ 
es milyen volt a fogság...

— Hát bizony a muszkák alapo
san elagyabugyáltak, de azután na
gyon megtiszteltek, mert egy doppel- 
ríjenba vittek az őrnagy úrral... m.

* Villamosság a háború szol
gálatában. A következő pár sort 
egy 1895. évi folyóiratban olvastuk:

„Éjjeli kémszemlére induló tábori 
csapatok szintén nagy hasznát ve
hetik a villamos világításnak.

Mihelyt föltehető, hogy az ellen
ség állodásai már közel lehetnek, a 
csapat parancsnoka valamely emel
kedett pontról, vagy ennek hiányá
ban valamely fa tetejéről, az előtte 
fekvő terepre több irányban ráveti a 
villamos fenygarmadát, midőn aztán 
a helyzet tisztán felismerhető.* B.

* A borporció. Stellungban va
gyunk. A Horchpost megrántja az 
alarmirozó csengőt, mire az Alarm- 
post kirohan hozzá és idegesen 
kérdi

— Mi az, tán jön a muszka ?
— Kénét jön, hanem ha borfas-

sung lesz. meg ne feledkezzetek 
rólam! Gg.

* Gottlieb* hadnagy tüzérségi 
kiképzése. - Halló Reitende I. !...

Itt Kabáczy főhadnagy az első 
századtól !...

— Kérem, inkább ne lőjjenek, 
mert a gránátok mind a mi árkunkba 
esnek s nehány mára Oeckungomat 
kerülgette. A Reservezugnál volt is 
egy teli találat, de szerencsére senki 
sem tartózkodott az Unterkunftban.

— Nem mi lövünk — szólt az
inspektiós tüzértiszt — Önöktől van 
itt Gottlieb hadnagy (I napi kikép
zésen. P.

* Nóta bene: nem Gyula, hanem a
, Rezső. “ Sz.

* A zeller. Ezt békés foglalko
zású emberek meg szokták enni, a 
háború azonban sok furcsaságot te
remtett s legutóbb kitűnt, hogy ez 
egy igen kellemetlen dolog.

A lövöldén voltunk (mondanom 
sem kell, hogy az ellenség csak desz
kafigurákból állott) s a legénység 
szorgalmasan lőtt. Sokat, de rosszul. 
Egyre-másra meszelt a Zielerlöffel: 
Fehler! s egyre-másra jelentik a 
krajánok: Feller!

A célok mögött sziklás talaj emel
kedett, amelyről zugva-zizegve pat
tannak el a golyók s az instrukto
rok minduntalan megjegyezték : „Gel
ler, ez is Geller!*

A század egyik hólyagja lő. A 
Zieler ineszel s a hólyag harsányan 
jelenti .

— Infanteriszt Mucsicska, Zeller! R.
* Jól ismeri a mennyasszonyát.

Szabadságon lévén, be-be járogattam 
a jegyzői hivatalba, hogy legalább 
hébe-hóba tanulmányozhassam az én 
jó öreg, békebeli mesterségemet

Minap éppen az irodában ülök és 
körmölök, midőn az ajtón kopogtat
nak. Szabad — mondom, s az ajtó 
lomhán, félénken kinyílik.

Mit gondolnak, ki lépett be ? — 
Egy „hadvanhados" baka. Engem 
meglátva, ijedten összekapja magát 
és tulstrammul beszalutál. Azután 
mozdulatlanul és némán várt ; persze 
„Habi acht“-ban.

Rövid ideig mással voltam elfog
lalva, igy hát nem vettem őt észre. 
Csak mikor munkámból egy irgal
matlanul elkeseredett sóhaj rázott fel, 
néztem az ajtó felé.

Elmosolyodtam, mert a bakánk 
még mindég „Habt acht“-ban állott. 
Megkérdeztem hát tőle : „Co treba ?“

Erre ő a mi zengzetes tót nyel
vünkön elmondja, hogy nősülni 
szeretne.

— Ruht — mondom — és várj egy 
kicsit.

Később kérdem: — Hogy hívják a 
mennyaszonyodat ?

— Marcsa — válaszolja ő
Jó, jó, Marcsa — folytatom, — de 

milyen Marcsa, mi a másik neve?
Nye znam feleli.
Hogy az ördög bújjon beléd — 

mondom - hát még azt sem tu
dod, hogy hívják a menyaszonyodat ?

— Ne . . ne . . nem tudom had
nagy ur, de elmegyek a szomszéd 
faluba és meg fogom tőle kérdezni.

Mit gondolnak, vájjon boldog lesz-e 
a mi bakánk a házasság után ?

Én azt hiszem, igen, mert akkor 
is csak igy fogja mondani : „Marcso 
moja.“ Szotdk hdgy.

TŰNŐDÉSEK.

Vájjon Mauks főhadnagynak állí
tottak e májusfát a cigányok ?

Reversal.*
Vájjon örültek volna-e Hantsch 

és Szűcs főhadnagyok, ha valaki 
markukba nyomta volna — Ariadne 
fonalát, mikor az erdőben eltévedtek?

Jázon.*
Vájjon miféle természeti tüne

ménynek tudható be, hogy Gercser 
főhadnagy idejében vonult be az 
abszentierungról ? Talán afölötti örö
mében. hogy 4000 koronát nyert 
Alagon ? Rd

Vájjon Macik főhadnagy milyen 
lelkiállapotban vált meg egy tucat 
kutyájától, amikor Krakkóba vezé
nyelték ? Kh.

V ájjon mivel hizlalja Szűcs főhad
nagy a zsákmányul ejtett öt vad
disznócsemetét és egyáltalán beke
rülhetnek-e azok a Verpflegs-rapport 
Journalba ? vice.

Vájjon az .újabban hamvasarcu* 
Peiszerlét ki bizta meg, hogy Nagy- 
mihályon rezet rekviráljon ? Frd.

És vájjon miért akarja megvásá
rolni a Tábori Újság összes példá
nyait ? fl.

*
Vájjon igaz-e, hogy Hildenstab 

hadnagy „Péntekfalvi"-ra magyaro
sította a nevét ? Szombati.

És Schirger „Sürgős"- re? Mdjk.

Vájjon mily hosszú lehet Szántó 
hadnagy fekete szalonnadrágja, amiért 
„Nyakignadrág" a becéző neve?

RAfös.
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A Lim-hJd.
Irta Romy. 4. folyt.

Aug. 22-én a zászlóalj ismét a 
Limhidnál volt. Az elhelyezkedés 
alapelveiben ugyanaz maradt, mint 
az első megszálláskor. Most láttuk a 
túlsó parti állásokban, hogy milyen 
nagy volt a szerbek vesztesége. Bi
zakodó kedvünk még magasabbra 
hágott. Igaz ugyan, hogy csak nagy 
erőfeszitéssel, de teljes sikert értünk 
el s ha valahol, úgy a háborúban 
a siker az, amely mindent igazol. 
A nagyszabású hadműveletek a ve
szedelem nagyságára és feladatunk 
fontosságára figyelmeztettek bennün
ket s a jövő események ezt teljes 
mértékben igazolták.

Az összevont hegyi dandárok 
egymásután visszatértek Szerbiából, 
ahol egymagukban nem operálhat
tak tovább ; feladatukat befejezték és 
ez egyelőre elég volt. Az ellenség 
azonban nem nyugodott.

Szept. első napjaiban ugyanazok 
a jelenségek kezdtek mutatkozni, mint 
a szerbek első offenzivája alkalmával, 
de hatványozott mértékben. A sz* rb 
hadvezetőség — úgy látszik - -  itt 
akart okvetlenül bejutni az annyira 
óhajtott Bosznia szivébe. Újból 
megkezdődött alakosság menekülése, 
újból égtek a kucsák (házak) s újból 
megkezdődül Visegrad ostroma. A szer 
bek nagyobb erőket koncentrálhattak 
ide, mert Mocsvából vissza kellett 
vonnunk csapatainkat. Akkor sietett 
föl a Szávától József főhg. hadtestje 
Lemberg védelmére. A mi erónk 
pedig igy meg jobban szétoszlott. 
Derék China ütegünk 3 szerb üteg
gel állott szemben. A francia Schnei- 
der-Creusot ágyuk botrányosan jók, 
a szerb tüzérség kitűnőséget már 
a Balkán háborúból hírből ismerjük, 
de most igen érzékenyen tapasztal 
juk is. Tőlünk jobbra szintén heves

66-os TÁBORI ÚJSÁG.

harcok folynak, ott főleg monteneg- 
róiak állnak velünk szemben. Nap
nap után folyik harc, a Bujákról 
mind lejebb húzódik a gyalogság (de 
a hidra egyetlen egy szerb sem tét 
te a lábát) s Visegrad felől az ágyu- 
szó mint közelebbről hallatszik. Es
ténként rőt fénnyel lobognak a szerb 
és montenegrói jelzőtüzek. Az utóbbi 
napokban már olyan nagy az illumi- 
náció, hogy az egész láthatár szinte 
hajnali fényben ég. Ma érthetetlen 
előttünk az az őrületes gyújtogatás 
amely a szerb s főleg a monteneg
rói hadak útját jelezte, morális ha
tása azonban akkor tényleg félelme
tes volt.

E nehéz napok közben látjuk az 
első repülőgépet. A miénk volt Sara- 
jevoból. Zavartalanul röpködhetett, 
legfeljebb néhány gyalogsági szalvét 
kapót. Boldog idők ! (?)

Szept. 14.-én valósággal a hátunk 
mögött szólalnak meg az ágyuk. Erő
sítéseket vártunk, mert az egy hét 
óta tartó harcban már tetemesebb 
veszteségünk van s ahelyett elvisz
nek Joliink egy századot. A helyzet 
érthetetlenné kezd válni előttünk. A 
jobb és bal szárnyról mint rosszabb 
hírek érkeznek s mi a centrumban 
mindinkább attól tartunk, hogv be
kerítenek. Végre egy esteli parancs 
világosságot vet mindenre. Visegrad- 
nál túlnyomó erők elől visszavonu
lóban vagyunk, a gyönyörű törté
nelmi nevezetességű visegrádi török 
kőhidat, mely a XII. szazadban épült, 
felrobbantottuk, a Unióidat is este 
10 órakor fel kell robbantani s a 
lián Pesurici felé menetelve a Viseg
rad felől érkező csapatokkal egye
sülni.

Minden a megállapított terv szerint 
zavartalanul folyt le. A szerbek a 
hidrobbantás detonációjától annyira 
megzavarodtak, hogy egyáltalában 
nem tudtak tájékozódni. Világitó sze
rekről, fényszórókról szó sem volt 
s igy puskalövés nélkül ,,ellógtunk.“ 
Mire a szerbek eltűnésünket észre 
veszik és átkelnek a Drinán, már 
nem érhetnek utói. Soha sem fogom 
elfelejteni a visszavonulás éjszakáját. 
Akkor volt a mozlimok Ramazán

1018. május 10

böjtje s amerre csak haladtunk, min
denütt a szabadban virrasztó lakos
sággal találkoztunk, mely tábortüzek 
mellett töltötte az ünnepeket. Mintha 
a csillagos cg leszálott volna a földre 
olyan volt a számtalan tábortűz a 
sötít éjszakában.

Azután . . . Sok minden történt! 
Súlyos harcok a világháború kétség
telenül legjobb katonáival szemben 
majdnem nap-nap után, alig járható 
hegyeken, irdatlan rengetegeken ke- 
res'tül-kasul. Ha rendes csapatok 
nem jelentkeztek, komitácsikkal csete
patéztunk, akik minden rossz hirük 
mellett ügyes és vakmerő emberek 
voltak s akiknek felderítő tevékeny
sége igen értékesnek bizonyult a 
szerb hadvezetés javára. Ünnep volt 
számunkra, ha egv-egv „han" ha 
(török vendéglő) szánhattunk s a 
pompás török kávét ihattuk. Hanem 
össze tudom számlálni, hogy hány
szor voltam a szerb hadjárat idején 
fedél alatt !

Október végére meg volt tisztítva 
Bosznia a szerb inváziótól.* Akkor 
konstatáltuk, hogy a Limhid a rob
bantás után is használható maradt; 
középen kettészakadt ugyan, de két 
oldalt a pillérekhez támaszkodva ma
radt úgy, hogy a középén átfektetett 
gerendák és deszkák segítségével 
egészen szépe:: at lehetett ra jta menni. 
Jó volt ez nekünk később

Most már bizonyára újból dübö
rög rajta a keskeny vágány u kedves 
bosnyák vonat, teljesen biztosítva a 
néhai álnok szomszéd rablótáma
dásai ellen.

A zászlóalj pedig egyszersminden- 
korra megalapította jó hírnevét a hid 
hősies és eredményes védelmével.

Folyt. köv. A Mrzli Vrh.:

*) Később tudtuk meg, hogy a velünk 
szemben állott szerb csapatok vezére*Ste- 
panovics tábornok volt, aki a Balkán-há
ború idején elsőnek vonult be Drinápolyba.
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TISZTJEINK, ÚJABB KITÜNTETÉSEK.
Pótlás — Kiegészítés.

Sparber Rezső ezredes 
28. népf. hegyidandár 
Feldpost 316.

Zlinszky Gyula alezredes 
Hadkieg ’ pár. Bpest 

Rom József alezredes 
Heimkehrlager Rahó 

EissMer Leó százados 
lő. Ausb. Gr. Fp. 367. 

Jurovcin Jaroslav szdos 
Rés. Spit. 8. Prag.

Schág Antal szdos Káder. 
Bleissner Rudolf fhdgy 

Munkásoszt. Nborosnyó 
Safranek Gyula föhdgy 
Mar János hdgy iszabads.j 

III 65. Menetzászlóalj 
Feldpost 367.

Jászay László tidgy 
Nyvlt József 
Steimig Marcell 
Vatianu Teofil hadnagyok 

III 65. Táb. zászlóalj 
Feldpost 618.

Erős Gedeon hadnagy 
Techn Lehrkurs Őrhegy 

Sztankovszky Béla hdgy. 
Holzschlager-Deta- 
chement D A Gr. 72. 

Tesch I lorián hadnagy 
Musterkompagnie 
Nyárads/uitanna 

Csergovics Ernő hdgy 
66. Mbaen Fpcst 367 

Karos Ódon e ii. hdgy 
Keleti hadtest Bclgrád 

Marer Sándor hadnagy 
Káder 111 század 

Friedmann Áron zászlós 
Millitárkmdo Kassa 

Sztavorovszky Pál e. ii. zls 
134. gy. e Táb. p. 618. 

Schönbrunn Nándor 
Szabó György 
Weisz lapot zászlósok 

Gaskurs D A. Gr. 72.
Felmentett főhadnagyok
Cormdes Mihály gazdatiszt 

Almamajor p Nsurány 
Györffy László 

'földbirtokos Turkeve 
Neumann Dezső vezérig. 

O. M. bérszámitoló-váll. 
Bpest.. Vilmos-cs. ut 26. 

Szász Gyula 
postaíotis/.t Ungvár.

Uj hadnagyok.
Ádám Ferenc 

2065 (Ezred Mg. Ili )
Dr Friedmann József 

Hadtápker. bir. Fp. 191. 
Ladányi Zsigmond 

8201 (Rohamzászlóalj 
Feldpost 618.)

Gliick Dezső 
Pisetta Viktor <e. ii ) 
Sztankóczy István 

l'ótzászlóalj Ungvár 
Dr. Mandel Béla 

Rés Spital Kolozsvár 
Schwarcz Izsák 

2449 (Káder, Stáb) 
Resinger Imre 

7165 (Ezred 111. szd) 
Weiszberger Mór 

Monturdepot Lublin.

U) zászlósok.
Kellő István

16. táb. század Fp 618. 
Sugár Fíilöp 

15. Ausb. Gr. Fp. 367. 
Krafcsik Béla 

111/65. (II 66) Menetzióalj 
Feldpost 367.

Szigeti Dezső 
Off. Asp Kurs. 
Etappenpost 265. 

Bevonultak az ezredhez: 
A 86. gy. ezredtől 

Lehrer Fienrik alezredes 
(I. zászlóaljparancsnok.) 

Tanúim szabadságról: 
Dr. Dolobács Béla fhgy 
A keleti hdtsttől (Belgrád) 
Schőnberger Frigyes hdgy 
A koronkai gépf. tanf.-ról: 
Szkicsak Béla hdgy Mg IV.

A rohainzászlőaljtól: 
Vasas János hdgy 

Szabadságról: 
Csiszárik táb. lelkész 
Griinstein Sámuel 
Wait József főhadnagyok 
Braumtzer Ferenc I. 
Friedmann Adolf Mg. IV 
Dr. Rozsy Béla Mg I. 

hadnagyok
Buday Balint Mg. IV. 
Karol János B. IV 
Radácsy Ede XIII 
Takác- János II. szd. 

zászlósok.
Távoztak az ezredtől:

Szabadságra mentek : 
Radváncr Pál alezredes 
Peirovits József főhadnagy 
Izay Géza hadnagy 

Vezényeltettek: 
Hoszpodár Miklós hadnagy 
Brovkó Julián zászlós 

Rohamtanf Fp. 618.
Bevonultak a káderhez:

Orosz fogságból: 
Parleszák József őrnagy 
Sztupák Ágost százados 
Bakos Bertalan 
Fadenhecht Anselm 

hadnagyok.
Ganzangh Miklós zászlós 
A 3-as Csász. vadászoktól: 
Singer Rudolf fhdgy 

d. pótszd. parancsnoka) 
Heimkehrlagcrböl: (Sokai) 
Stotter Leó

Kórházból :
Vargha Ferenc fhdgy 
A III 65 menetzlóaljtól : 

Kinzl Vilmos fhdgy 
A 125. gy.e.-töl visszatértek 
Chira László
Cydlik Károly hadnagyok 

Távoztak a kádertól. 
Szabadságra mentek : 

Stoppel Ödön főhadnagy 
Lipovniczky Gábor 
Kilczcr Béla hadnagyok 

Vezényeltettek 
Háusler Lipot fhdgy 

Gépf. tanf. Bruck-Khida 
Novák József hadnagy 
Gitár-Conservatorium M-c

Bronz Signum laudis:
Jobek Arthur főhadnagy*) 
Dubetz Lajos 
Fischer Bernát 
Kishonthv Endre 

hadnagyok
* Ezúttal másodszor.

II. oszt. ezüst vit. 
érem:

Kárán Mihály 
Szemenyik Miklós 

rokkant gyalogosok. 
Legfelsőbb d>cs. elism. 
Neumann Dezső fhdgy 

Train Knidt IIP65. (11/66.) 
A X. sz ázadnál: 

Jaros András 
Maiina András

Károlycsapatkereszt 
A tábori ezrednél : 

Szüts István főhadnagy 
Gaál Ödön
Láng Adolf hadnagyok 
Szabó Imre zászlós.

A II. századnál: 
Czakóczi András 
Dunkó István 
Nagy Miklós 
Wachsmann János 

gyalogosok 
A III. századnál: 

Ádám János 
Borbás Gábor 
Drapos Alihály 
Falusi György 
Maros Vince 
Maár Sándor 
Nyikos Jó/.sef 
Ocskö János 
Svitek Mátyás 
Szabó István 
Szkita József 
Virág János gyalogosok 

A IV. századnál: 
Albert Tibor hadapr. j. 
Adaska István 
Bárány Gáspár 
Guba József 
Fodor Miklós 
Florváth József 
Paulik Károly gyalogosok 

A IX. századnál: 
Maiina András szak. vez. 
Apáti Gábor 
Bános Ferenc 
Fiatovics Selec 
Florika István

Grosz József 
Mucnicska Mihály 

gyalogosok
A X. századnál: 

Jaros András szak. vez. 
Vaszin Sándor káplár.
Vári János
Vrabely István örvezetök 
Alegyán Miklós 
Boku Silvester 
Buizan János 
Dani Simon 
Friedmannki Mihály 
Gancz Tódor 
Mátyás József 
Pandura Miklós 
Polacsek István 
Strutzcr ignác 
Sztojka Mihály 
Terhes Márton 
Vass György 
Végh Sándor 
Zswojnov Zsivo gylgsok.

A XI. századnál: 
Braun János őrmester 
Rótt János szakaszvezetö 
Maxim János káplár 
Braun Lajos 
Cservényük György 

gyalogosok.
A XIV századnál: 

Pradler Antal I o. sz. alt. 
Drienkó György káplár 
Malinik Pál 
Mauer Beia 
Puchel József 
Telbisz Péter gyalogosok
A műszaki századnál: 

Mika Miklós őrvezetö 
Dohun Péter 
Guttmann l/idor 
Huncsár Illés 
Jakubik János 
Kicsina János 
Kulcsanszki Mihály 
Pacolyák György 
Topolycsák György 
Vataha János gyalogosok.
Az I. gépf századnál: 

Csabi András 
Csontos András 
Takács Pál gyalogosok.
A IV gépf. századnál: 

Korba Mihály őrmester 
K. Kiss József 
Lukács János 
Zavadják László káplárok. 
Kohut János őrvezetö.

Andrejcsak János 
Fedor Mihály 
Kopornyik József 
Markolyev Alárk 
Nagy B. Fái 
Patyó József 
Vass István gyalogosok.

A pótzászlóaljnál: 
Fleinrich József százados 
Waitzner Ferenc hadnagy 
Dely János tiszthelyettes 
Freyer József I. o. sz.alt.
Ilies Ignác 
Róvai Márton 
Rudi György
Zoltán Bernát őrmesterek. 
Klein Albert önk. káplár. 
Balazcsak János 
Rosmann Sándor káplárok. 
Szabó Mihály őrvezetö. 
Bognár Péter 
Böjtin Mihály 
Budzinkai János 
Cifranics Mihály 
Csakurda lanos 
Danyó Tivadar 
Demján Adám 
Demján György 
Einstein Simon 
Fecsik Jurkó 
Feldmann János 
Frjojkovics József 
(jyaiya György 
Gajdos József 
Géczi György 
Groszk^pf István 
Flraskó György 
Jankovics Mihály 
Kacsunik András 
Klein Jakab 
Kontusz János 
Kunas János 
Kvozdulics László 
Meskó László 
Mihajló András 
Alitró János 
Mizsák András 
Molnár György 
Onda János 
Oszipcsak András 
Fopovics Mihály 
Popuca György 
Rojnicsek Mihály 
Rusznyák János 
Schrainek Rupolf 
Szofilkanics György 
Tupi Jakab 
Vovecskó István 
Zsigala János gyalogosok. •

járassa a „66-os Tábori üjság“-otl
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Berkes József zászlós urnák
I. R. 66. Feldpost 618.

— Bajosan érvényesülne a fény
képészeti pályán. A cukrász, aki 
megeszi a süteményt, — a szer
kesztő, aki a gondolkodásban el
rágja a tollszárat, — a bába, aki 
megissza a fürdővizet s a fényképész, 
aki megissza az előhívót, nem bol
dogulhat.

Böjtössamuháza, 1918. máj. 1.
Fixier Schaw

fényképész.

Mi a legnagyobb élvezet? 
Fogat huzatni Zsiga bácsinál.

Az első negyedóra dija 10 korona, 
a többi csökkenöleg kevesebb.

4 fognál felfelé gratis.
Strausz Zsigmond
fogfaragászati műterme

Eperjes.

Göre huszár lesz.
Tragikomédia 4 felvonásban. Irta : 

Kóstolányi. Játszotta ápr. .'31-én a 
IV. tábori zászlóalj tisztikara a kö
vetkező szereposztással:
Göre Gábor . . . .  
Durbints sógor 
Kátsa cigány . . . 
Csendőrtiszt . . . .  
Vicenótárius . . . .  
Vendégfogadós . . . 
Körorvos . . . . 
Lepéndi kisbiró . .

Tisztajövedelem 
melyet a menage 
ditanak.

Molnár 11. János 
Havas Ignác 
Gombás István 
Friedmann Adolf 
Karéi János 
Argay Ferdinánd 
Dr. Schönberger O. 
Radácsy Ede

őt)7 K 89 f. volt, 
feljavítására for- 

Kulisszay.

Kéziratot nem adunk vissza. Lapunk olvasói
nak Írásbeli megkeresésre készséggel nyúj
tunk felvilágosítást, útbaigazítást minden 
ügyükben. Névtelen levélre nem válaszolunk.

Érdeklődő. Az Ígért kimutatás hely
szűke miatt lemaradt. Legközelebb jönni 
fog Tisztek ismerősei és hozátartőzói nem 
csináltathatnak ruhát — kincstári posztóból. 
Ez az elv áll a cipőre is. A felhozott eset 
nem mérvadó; még utána nézünk.

Mumus Radvánc. Mi is hallottuk, hogy 
Waitzner, „a bohém“ tisztességes útra tér 
és trafikengedélyt kér.

Zsigabácsi Eperjes Putzeremnek egy 
odvas foga kifelé kívánkozik. Remélem, 
hogy a potya reklámért ingyen kihúzná. 
De ne ijedjen meg, nem küldöm a boltjába.

Tábori tisztikar. Gojdics hadnagy maros- 
hévizi nyaralásából iidvözietét küldi.

Kabarérendezök. Ha fényes sikert akar
nak, hívják meg vendégszerepelni Jobek 
főhadnagyot, aki Stuart Mária jelmezében 
mint nöimitátor szívesen fellépne.

Matyó Beregrákos. Tudassa közelebbi 
pontos cimét, hogy dorgatóriumot meneszt- 
hessiink, amiért a papír mindkét oldalára 
olvashatatlanul ir. Bármennyire értékes 
volna is kézirata, mig telies nevét nem 
tudjuk, szerzeménye nem közölhető.

IX. század. Furcsa, ha egy „Bajusz -os 
ember részletekben kapja a fizetését.

Oszy fhdgy III. Menage-niayernek nem 
jár a sarkantyú, de jár kompót a pecse- 
nyés vacsorához. Szerkesztőnek fekete is.)

Peres Tényi. Lehetetlen, hogy 3 hétig 
vacsora nélkül kibírta volna. Talán Succi 
koplalómester tanítványa volt ?

Medgyessy Imre !. Feldkomp. A közölt 
cimre még egynegyed évig járni fog az 
újság. Eddigi számokat már elküldtük.

Jakubovits Henrik III Baonstab. F év 
végéig szóló hatállyal a tavalyi előfizetést 
Jakubovics Jakab (Lőcse) javára elismerjük.

Lapunkra előfizettek. m.
Egész évre (10 K.)

Csiszárik Viktor táb. lelkész Fp. Ö18, 
Dely János tiszth S. A. Ujhely, Dubetz 
Lajos hadnagy Bajmóc, Jaczkovícs János 
hadnagy Szerednye, Dr. Medve István 
zls, Ungvár, Papp Zsigmond hdgy Fp. 618, 
Rusznyák József hdgy S. A. Ujhely, Stop- 
pel Arthur kadettisk tan. Tnaiskirchen, 
Stoppel Ödön flulgy Besztercebánya, Szo- 
ták László hdgy 1 aíraszéplak. 10 

Félévre (5 K i
Bach Ignácné Wien, Bánó Árpád hdgy 

Miskolc, Bradács Gyula közjegyző Ung
vár, Eperjessy Bélárié Várjeszenö, Fried
mann Adolf hdgy Ninihálv, Gombás And
rás Ják, Groszmann Loncy Eperjes, Koó« 
László zls, Fp. 6)18, Lebovits Bertalan 
örm Fp. 618, Lehotzky Péter Selmec
bánya. Maschanczker László önk. Ung
vár, Moskovits Ignác mérn. hdgy Brody, 
Oesterreicher Adolf szdos Ungvár, Radá- 
csi Edéné Bonyhád, Schőnny Eminy Ra- 
doskö, Schwarcz Izsák hdgy Ungvár, 
Schwarcz Salamonná Nyíregyháza, Szász 
Gyula postafötiszt Ungvár. Szvetelszky 
Alajos hdgy Fp. 618. Winkler Sándor 
zls, Fp 618. — 20 —

Negyedévre (2 K 50 f.)
Bley Márk önk. Bpest, Durchschlag 

Mór számv. altiszt Fp. 618. Grosz Ignác 
Bpest. Moskovits Ilonka Bpest, Lipp Ká
roly esperes Sajósztpéter, Rothmann Sán
dor zls, Fp. 618. Rottmann Dezső zls 
Fp 618. Schönberger Sándor önk. Fp. 
649, Stotter József hadapródjelölt Ungvár. 
Előfizetését félévre kiegészítette Gerőfy 
Józsefné Zsablya. — 10 —

Felülfizettek az özvegy és árvaalap ja
vára Csiszárik Viktor 10 K, G. R. 5 K. 
Tolvay Imre Nniihály 5 K. D.

Legjobb minőségben kaphatók

ruhaszövetek, selymek, 
sefirek,

delének és mosókelmék

ANTAL VIKTOR
divatáru üzletében 

UNGVÁR, Kossuth-Lajos tér 10.
Fried-féle bérpalota.

SCHWARCZ LIPÓT
a hazatérő hatvanhatosoknak

figyelmébe ajánlja

borbély és fodrászüzletét
Ungvár, Kishid-u. (Fehér hajó épület.)

Kozmetikai és piperecikkek
ben dúsan felszerelt raktár.
önborotválkozási felszerelések és 
hajvágógépek nagy választékban.
... Manikürözés az üzletben. ...

(U tánnyom ás tilos.) Nyom atott az „Unió" R észvénytársaság könyvnyom dájában Ungvár.


