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

200,000.
Nem is olyan régen jelentettük büszke 

örömmel, hogy százezer koronát gyűjtöttünk 
össze, ina még büszkébben, meg nagyobb 
örömmel tudatjuk, hogy kettőszázezer koronára 

* szökött fel pár hónap alatt özvegy és árva-ala
punk.

Istenem, ki gondolta volna ezt egy évvel 
ezelőtt. Kezdetleges és nagyon szerény kilátá
sokkal kezdtük el szorgoskodó munkánkat: és 
ma, hatalmas apparátussal lendült fel akciónk.

A három vármegye hadi özvegyei és ár
vái -  hála közönségünk és bajtársaiuk áldo
zatkészségének, — nem fogják a nincsetlenség 
sovány és kemény kenyerét enni.

200,(XX) korona: kis csepp a folyóvá da
gadt nyomorúságban és szenvedésben, de mi 
úgy hisszük, hogy ez a csepp kis érré fog 
megduzzadni, mely üdítő tisztaságával megra- 
gyogtatja az elszomorodott özvegyarcokat, meg- 
füröszti majd az árváknak a szegénység-sarával 
befecskendezett testét.

Gorlicze.
Az 1915-ik esztendő május inásodiki nap 

ezrediink .történetének egyik aranylapja. Gorli
cze, Tarnow, roham, felgöngyülés, muszkafutás: 
ezeket a neveket, szavakat akkoriban tanultuk 
meg igazán.

A lehetetlennek látszó esemény megtörtént: 
kimozdítottuk a gorlicze-tarnowi fronton az

orosz ármádiát, megfutamítottuk a galicziai földbe 
nőtt lábait. A következmény leírhatatlan volt: 
kitakarodott az ellenség a honi földről, végig 
szaladta Gaiicziát, Bukovinát, végig Lengyel- 
országot, hogy csak a Dünánál, Breszt-Litovvszk- 
nál, Csernovicznál állhatott meg.

A világháború a május 2-iki nappal új 
stációhoz jutott: új fordulat állott be az erő
viszonyokban s a központi hatalmak új, soha
sem hitt erőre kaptak.

És mi 16-osok ott voltunk, ott véreztiink, 
harcoltunk körömszakadtáig. A honvéd karját 
ott tanulták irieg különösen ismerni.

Ki ne emlékeznék közülünk Bobovára, 
Stastowkára, a bieznai erdőre. Ott véreztiink 
hónapokon keresztül, mig ütött az óra és a 
szurony csattogása, a géppuska idegölő hangja, 
ezer ágyú bömbölése, honvédek egetverő raj
tája harsogott, üzenetet küldött az ellenségnek. 
És este felé az ellenséges árkok már a mieink 
voltak. Foglyok ezrei vonultak hátra és mi gyö- 
zeleinittasan üldöztük az ellenfeleinket l£ nap
pal kapcsolatban napilapjaink hásábszámra di
csérték ezrediinket, magasztalták katonáinkat: 
vitézségünket.

És meg nem álltunk: napról-napra új fel
adat elé állított az ellenség; győzedelme
sen mentünk át az akadályokon: előre, mindig 
csak előre. Május második napjától kezdve 
augusztus 26-ig több száz kilométert lett ;::e,, 
ezrediink, közben egyik gyö/eimet a másik 
után aratta.



2 î6.te1\onv$>
A gorliczei ütközet emlékezetünkben ma

rad örökké, dicsőséges e napi harcunk fénye 
soha sem fog elhomályosodni.

Rekvirálunk.
Az új vetés már kikelt, végig zöldült a ha

tár, a fák nagyszerű virágpompában illatoznak: 
minden éled, minden lélegzik itt ismét a vég
telen rónán: az alföldön. Magunkba szívjuk a 
kultúrának szagát, friss termés illatát, az áldott 
magyar föld ózonját. És mi rekvirálunk. Ké
szítjük, kiegészítjük a következő hónapok élés
kamráját, hogy addig, amig ez a rengeteg friss 
zöld szín gyönyörű aranysárgává nem változik, 
ne szenvedjünk hiányt, addig, amig az új ter
mést be nem takarítjuk, jusson mindenkinek 
kenyér.

Most pihenünk, játszva — de lelkiismerete
sen — végezzük kötelességünket, hiszen a sok 
nehéz harc, avagy az árokélet bomlasztó mo- 
notomsága után jó egy kicsit végig nyújtózkod
nunk. És ki tudja milyen sors vár majd ránk, 
ki tudja milyen megpróbáltatások szomorúsá
gai következnek.

De sohse firtassuk: éljünk a Mának, a
nagyszerűen sütő napnak, a jó étkezésnek, a 
gondtalan napoknak.

Vándorok vagyunk, de nem eltévedtek, kik 
az életnek jó oldalát uein tudják meglátni, mi 
meglátjuk: éljünk is véle.

Levél a fiókszerkesztőségnek.
Olaszország, 1918. ápriiis 8

♦
Kedves Szerkesztő Úr!

A múlt hónapban azért maradt el a híradásom, 
mert efyben a hónapban szabadságot élveztem.

Odahaza voltam, az én kicsiny csaladom köré
ben, az én asszonyom ölelő karjai között, miért is 
óhajtom, hogy az „élveztem" szó a lehető legvastagabb 
betűkkel szedessék é> óhajtom, hogy a megtartandó 
szerkesztőségi rapporton a szedő a vastag betűk ki 
szedésére a legdörgedelmesebben figyelmeztetve legyen, 
mert szép, aranyos napok voltak az én szabadsá
gom napjai és mindenik frontos katona leikéből be
szélek, amikor azt mondom, hogy ezek a hébe-hóba 
élvezett szabadságos napok a mi veszedelmekkel tar
kított, de mindamellett egyhangú élelünk egyedüli 
szenzációi!

A szenzációk azonban hamar elmúlnak és jgy

Aranybogár.
Irta: Freimrlh László.

A vonat püffógve, sisteregve áll meg. Mintha 
haragudna ott elől a fekete gép, hogy visszatartják 
rohanásában, hogy gátat vetnek végnélküli zúdtilosá
nak és beállítják egy szürke kis vidéki állomás aklaba

Az állomás a városka mellett feküdt. A kanyar
gós, akácfasoros országúton egy két kopott fiáker 
várta a vár ;sbatévcdó idegent, hogy piros fehér csikós 
ülésén zötyögtesse el a t,liikáu-ig.

Kevesen szálltak le a vonatról. Nagyobbrészt tót 
napszámosok. Olajos hajuk lengett, amint a batyutól 
görnyedten lépdeltek a sínek közt.

Aranybogár újnak, kedvesnek találta az állomás 
csilingelősét, a baktató tótokat, a távoli kék hegyeket, 
mindent.

Gyalog indult el az Urával a város felé. Szőke 
fejét fölemelte és mélyen szívta magába az édes akácfa
illatot. Arca kipirult, amint csöp mellén megfeszült a 
blúz s Aranybogár elkacagta magát örömében. Dal 
volt a nevetése, madáitrillázás és nagyon szerette hal
lani a saját hangját. Boldogan nézett le az Urára és 
kedves selypítéssel szólt hozzá:

— Ész juszt isz kacagok, hiába néz úgy rám 
maga csúnya. Hogy lehet valaki olyan caci, hogy

akkor nevet csak, mikor nagyon nevetszégeszet ball. 
Mindig kell. Úgy jó.

Az Ura csúffárugdalt kis ember — akart va
lamit szólni, de nem jutott más az eszébe a ,,fakutya" 
hasonlatánál. Érezte, hogy az út, most igen komisz 
lenne; hallgatott, úgy bandukolt uj és fiatal felesége 
után.

Beérkeztek a faluba: A napsugaras, meleg délu
tán méhzsongásos csendjében Aranybogár valami vég* 
télén finom szomorúságot és csendes örömet lelt Pi
cinyek voltak a házacskák mind és kopottak és igen 
rendetlen sorban gugoltak egymás mellett Az utca 
szélin két liba csipegette a füvet; egyik nyitott kiska
puban óriás komondor szundított s mikor elmentek 
mellette ép csak szemét nyitotta fel s a füle billent 
még egy cseppet

Aranybogár nagyvárosi lelke a falu csendes, 
vágynélküli nyugalmát, a szenvedélyűin, egyhangú élet 
báját megérezte és tetszett most ez neki s a zárdába 
menő leány melankóliájával gondolt a jövő életére.

Odasimult az Emberhez és mosolyogva szólt
— Súgok valamit neked macskám
Mikor aztán az Ember felé billentette az arcát: 

hirtelen negpuszizta a fülén és kacagott. Az Ember 
elvörösödött s zavartan mondta:

— Ej, ej, node ilyet; még meglátja valaki. Mi
csoda dolog az ilyen ?
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elmúltak a szabadságos napok i s ; egy tudattal gazda
godtam csak meg, hogy milyen boldogok is lehetné
nek az emberek, ha már nem volna háború és a 
tisztes családapák megtehetnék azt, hogy a különféle 
idegen oszágokban való csatangolás • helyett inkább 
feleségeiket boldogítanák és gyermekeiket nevelnék.

A szenzációk elmúltak, de a háborúnak esze- 
ágában sem volt önmagát be- és lefejezni, mit volt 
mit tennem, a szabadság lejártának napján újból Itá
liába költöztem.

A Bécs—Udinei közvetlen gyorsvonat, mely 
ezt a nagyutat nem is 17 óra alatt futja végig — a 
szerencsétlen magyarországi csatlakozások következ
tében szerencsésen lekéstem és igy nagy varga betűt 
voltam kénytelen csinálni Nabrezinán keresztül, hogy 
Udinébc juthassak. De csöppet sem bántam meg ezt 
a hosszabb időt igénybe vevő megkerülést, mert az 
útmentén alkalmam volt ismét végigszemlélni az ezen 
a tájékon átdühöngött háború vigasztalan nyomait. 
Kiváltképen Nabrezinától kezdve — végig a tenger
parton — borzalmas a látkép: a vasúti állomások 
h.f lyeit mindenütt egy-egy romhalmaz jelzi, — a vasút 
menti városok és falvak egytől-egyig mindmegannyi 
Aquincuinok és még mindig lakatlanok, sok évnek kell 
leperegni, míg a romók fölött egészen uj városok, 
falvak emelkednek és az élet az előbbi keretekben 
újból felpezsdül. — fA hegyek oldala, hol valamikor

régen az olaszok állásai húzódtak keresztül-kasúl, a 
töméntelen gránáttölcsértől óriási szita gyanánt tűnik 
elő. Alapos munkát végeztünk, oly alaposat, hogy az 
olasz ezt holta napjáig megemlegeti.

Udinétől aztán befutottam  a háború kellős kö
zepébe. Holdvilágos éjszakában egy másik vonat vitt 
innen tovább és mint egy halálba menő áldozati 
bárányhoz illő lassan, óvatosan és csodálatos csende
sen bandukolt a cél felé; még füstölögni sem meré
szelt, ftityürészgetni sem merészelt, mégis észrevették 
a levegőben koválygó ellenséges repülőgépek és a 
bombáknak egész tömegét hajigálták le. Hála afconban 
a célzás gyatra mivoltának, a bombák mind a sínek
től messze oldalt zuhantak 1 e, a vonatban utazókat 
még az egyszer megmentette a magyarok istene. A 
védelmi és elhárító intézkedések ellenben kitűnőek: 
circa minden 50 lépésre géppuskák, ágyúk sorakoz
nak a vonal mentén és a támadás alatt folytonosan 
kattogtak a géppuskák, bömböltek az ágyúk és szórták 
az ég felé a foszforos golyókat; pokolian szép zene- 
kiséret mellett folyt le az utazás befejező része és 
pokolian szép látvány volt az ég felé repülő ezernyi 
szentjános bogár és a magas'\ szilaj lánggal szét-
fröcscsenö ágyúgolyó De talaiv címek a hatalmas de
monstrációnak köszönhetjük szerencsés megmenekülé
sünket

Enyéimet pont azon a helyen találtam, ahol sza-

Aranybogár nagy szemekkel nézett reá Úgy bá
multa, mintha mint kisgyerek mutatná egv másiknak 
a legszebb játékát s az azt kérdezné:

Minek kell ez?
Merev rémület szállta meg, a terka összeszámít, 

és nem tudta, hogy mi az, amitől megijedt Elkomo
lyodott s a poros utat nézte, amint az egyenletesen 
siklott a talpa alá Halkan szólalt meg:

— No ész azután ?
— Nem, az mégsem járja — dörniögött bosszú

san az Ember.
Aranybogár nem tudta már, hogy mire fele Igei

nek, de érezte, hogy most igen-igen fontos dolog dőlt el.
Szótlanul haladt a jövendő otthona felé . . .

A kiskapuban ráncos arcú venasszony fogadta 
őket. Köszönés helyett valami morgás jött ki beesett 
ajkai mögül. Kancsal volt és sohasem lehetett tudni 
melyik szemével les ki az emberre a koponyájából 

•Apró szemei hasitóan néztek.
Az Ember barátságos hangon szólt hozzá:
— Nézze Mári néni, ez itt a feleségem.
Mari néni dereka megbiccent, mintha kezet akarna 

csókolni a ház jövendő úrnőjének. Aranybogár elkapta 
a kezét. Mári néni visszabiccent s a haját igazította 
meg, amint kilógott a szemére a kendő alól.

Befelé indultak Mári néni elöresietdt s ekkor az 
Ember csendesen mesélte Aranybogárnak :

-  Áldott jó lélek, csak mindig ilyen mogorva 
De megszokja az ember.

— Meg zólt az Asszony és valahol messzi 
járt a gondolata

A szobák szíikek vohak és nedves hideg csapott 
a belépő felé. Az ablakban cserépvirágok, teli sárga, 
fonnyadt levelekkel. Az Ember kint tárgyal valamiről 
Mári nénivel s a hangja behallatszott a szobába.

Aranybogár egv székié roskadt; kezeibe temette 
arcát és nagy, szorongó szomorúság fogta el. Képek 
vágtatlak el szemei előtt őrült iramban és mindinkább 
megtelt keserűséggel A Ember bejön a szobába és ott 
babrál valamit szótlanul

Aranybogár föláll, kinéz a kis kertbe a leeresz
tett zsalys ablakon A vékony réseken felészomorkod- 
nak a hőségtől likkadt, gyürődö’t szirmú virágok. Kö
nyörgő hangon szól az Urához:

Oly bágyadt vagyok Lepihenek
Az Ember csóválja a fejét azután vállránditva 

kifordult a szobából.
Aranybogár lefekszik az Ízléstelen nippek kel te

lerakott támlájú díványra. Nézi a menyezet gyalu- 
latlan gerendáit, azután lassan lezáródnak szemei és 
a lecsukott szemhéj alatt nyüzsögni kezd a feketeség 
és életrekél a m últ....................................
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badságoni megkezdése előtt is voltak. Hiábavalónak 
bizonyult az ellenségnek a velünk szembeni hegyeken 
való előnyös elhelyezkedése és a» naponként megis
métlődő pergőtüzes rajtaütések sem vezettek és nem 
is fognak soha vezetni eredményre; bennünket a mi 
völgyeinkből egy tapodtat sem lehet elmozdítani. Meg 
van ugyan minden egyes napnak a maga köteles ál
dozata, de odaát sincsen máskülönben, csupán az a 
különbség, hogy amig mi minden egyes áldozatunk 
véréből uj erőt merítünk, mindenik hősi halottunk 
nyomán uj fellángolás sarjad, addig odaát észrevehe
tő ig  fogy és fogy a tettvágy, lanyhul a harci készség. 
Az ang 1 és francia hadosztályok már véglegesen el
tűntek, egyszerűen kámforrá váltak, a' sokat felhány- 
torgatott szolidaritásnál sokkalta fontosabbnak vélték, 
hogy a most oly rettenetesen veszélyeztetett saját 
frontjuknak védelmére siessenek. Valószínűnek tartom, 
hogy ezt a háborús konjunktúrát a napokban alaposan 
ki fogjuk használni.

Nyár van, isteni idő, a mi levegőnk balzsamos, 
telítve van a zöldbe öltözött rétek ibolyáinak illatával 
És micsoda ibolyák! Nem egy feje van egy szálnak, 
hiniin némelyikre három kékelő fejet is rakott rá a bő
kezű tavasz. A mandulafák, baranckfák és egyéb gyü
mölcsfák tobzódva virágzanak, a létek, mezők mind 
a remény zöld színébe öltözének; köröskörül ameodig 
a szem lát — virágok szinpompája, -  a természet

egyáltalán nem hajlandó tudomásul venni, hogy itt 
tulajdonképpen háború van és az emberek természet- # 
ellenesen öldösik egymást.

Sokat nevettünk a legutóbbi napokban olasz re
pülők által ledobált „lázitó- rüpiraton. így szól :

„Matyarok! ! ! ! A tavazs it meg Van ! !! Ö asz 
Életeteknek nagi Tele lesz ! ! ! A ti Császár asz Orosz- 
zsal „Beke“ csinálni meg. Nem tovébb harcolaszni! ! !“ 

És a leghumorosabb á dologban, hogy mi ilyen 
csábitő' felhívásra még sem lázadtunk M és egész 
nyugodtan tovább „harcolaszunk ! ! ! !“

Mert amit nem hozott meg a csatazajban immár 
negyedízben beköszöntött húsvét, a békét talán majd 
meg fogja hozni a Szentlélek ünnepe, vagy még talán 
inkább a mi törhetetlen kitartásunk és a német csoda
ágyú. Szívélyes üdvözlettel

Taraszovits Ödön hadnagy.

A ki a 16-os özvegyek és árvák Qgyét 
szivén viseli: adakozzon részükre bármi
lyen csekély összeget.' Pénzét soha sem 

fektette nemesebb célra.

Hallja a nagyváros zsongását, a messziről jövő, 
megszíírődött villamos csöngetést Harmadik-emeleti 
kis udvari szobában van és a ,,szobaár" orvosi tan
könyveit rendezgeti, nézegeti Puha, meleg száj tapad 
a nyakához, nem néz hátra, tudja, hogy ,,Ö‘‘ az, az 
álmok lovagja, a deli hős királyfi: a szegény és jó
kedvű diákgyerck

Az álom kábulatában megérzi Aranybogár, hogy 
most haldoklik a múltja és végig akarja élni minden 
kis örömét mégegyszer. Maga előtt látja a Fiút, hallja 
csendülni a hangját, érzi a mosolyát, amint rcámelc 
git . . .  Elvonul előtte a sok örömös pillanata, apró 
kacagások és ezer fontos jelentéktelensége az örök: 
az első szerelmének. . . .

A zután---------------- 1 9 1 4 -------  a halál ősze és
a Fiú abban a szürke ruhában áll előtte és igen ko
moly

— Aranybogár holnap indulunk — szól. Meg
lásd mikorra sárga levél zizeg lépteid alatt, én már 
óh jaj Szivem, minek is mondom én ezeket neked ; 
elvisz holnap-a nagy masina és a vonat füstje lilás, 
múló árnyékot vet a napsugárban fürdő völgyekre . 
múló árnyék, múló fény leszek én is az életedben. 
Egyetlen örömed, egyetlen bűnöd és gyönyörűséges 
emléked. Aranybogár indulunk holnap és én még fia
tal vagyok, a karom erős és én most megfogojn az 
utolsó, az egyetlen boldog percemet és az Élet, aki

nek eddig rabszolgája voltam, most érzem és akarom : 
királlyá avat . . .  ................................

És Aranybogárnak most is a lelkében élnek és 
perzselik ezek a szavak, mint akkor, azon a bús őszön, 
mikor boldog martirumában, ellenkezés nélkül szerel
mes elvonúlásában a Fiút az örömök királyává avatta . ..

Azután jött egy-két rózsaszínű lap teli élniaka- 
rással és mérges elkeseredéssel a Halál ellen. Miko
rára a kopasz fák fekete vonalakban rajzolódtak a 
szürke égre — elmaradt az irás. Aranybogár sokat 
sirt akkor Azután óriási iv papiroson hosszú névsorok 
jelentek meg (emlékeztek még reá?) és az egyiken 
ott volt a Fiú neve is Az évek múltak, szűk napok 
jöttek és egy napon megjelent az Ember. Megkérte öt 
s az Anyja beletette a kezét az Ember tenyerébe . . .

Már nem aludt Aranybogár, csak csukott szem
mel, fáradtan feküdt. Valaki keltegetni kezdte.

— Kelj már fel — szólal meg az Ember mel
lette hisz’ már vacsoraidö van. Különben is . . .
hehehe, nem illik ilyenkor aludnod. Elvégre ma lesz 
a nászéjszakád!

Aranybogár fölemelkedik, kinyitja szemeit és 
mereven bámul a petróleumlángba . . .  a sárga fény
körök libbennek, táncolnak a szeme előtt..................
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Énekelni kéne.
Újra megérkezett a virágos tavasz,
Vándor szürke felhő, könnyet ejt; nem havaz. 
Dalos pacsirta száll a levegő égre . . . 
Énekelni kéne!

Miről szóljon miről, zengjen tehát a dal? 
Szirmot körűl-zsongó fuvalmas tavaszszal. 
Fáj megénekelni a vérrózsás berket,
A közös sirkertet!

Nemes virágokról zengne csak, szép ének! 
Fesléséről piros rózsa levelének.
Rezgő harmatcsepről, mely  gyöngyözik ringón 
Fehér rózsabimbón.

Vagy a szerelemről: bús szivek virága, 
Gyönyör volt nyillása, fáj elhervadása.
Bús lelkek világán de sok vihar támad, 
Fájó, néma bánat.

A mull, a remények árnyas temetője, 
Benne borús lelkem, márvány-kripta őre. 
Kápolna ajtaján megváltó szent képe . . . 
Előtte könnyezőn, énekelni kéne.

Nagy Bertalan.

Gondolat forgácsok.
. . . .  Fszvesztö zengés, egymást túlharsogó 

borzalmas dörej lánc, hegyek tűnnek el és születnek 
újból, lángtenger és izzó folyama az olvadt tömegek
nek . . .

Azután csend lett s testvéreitől elszakítva, erek
ként elnyúlva, hatalmas kötenger aljára került . . . .

S nem tudta, hogy mi történik felette és körü
lötte. Néma sírba zárva, feje felett évszázezredek su
hantak el s ö várt meredt-dermedésben, várt s nem 
tudta, hogy mire kell várnia? Nem tudta, hogy él s 
nem tudta, hogy ö akkor is é l t ; hogy őt a testében 
lévő atomok milliárdjainak mozgása alkotja s e moz
gás az ö élete . . . .

Várt tovább S egy napon (pedig nem tudta, 
hogy nap is létezik) a százezernyi évek már kínossá 
vált fekete csendje, nyugalma után fülét furcsa, pará

nyi dörej ütötte meg, mely halk, szakgatott egymás
utánban közelgett feléje. Lehullottak az őt rabbá tett 
sziklaboncok, testéről a milliónyi súly ledőlt. Felléleg
zett. Kíváncsin nézett pislákoló szemeivel az előtte 
imbolygó mécses szemei közé s ez kiváltotta lassan 
mozgó agyának rejtekéből a visszaemlékezést . . . . 
Igen, hogy is volt. . .? . . Igen, valamikor hatalmas 
korong nézett le rájuk vakítva — tüzelőn s ő és 
és testvérei nyugodt-mozdulatlan bámultak belé, majd 
midőn a tüzóriás eltűnt a láthatár alatt, ők a bárso
nyos éjjel puhaköntösébe takartan várták, hogy keljen 
az óriás megint . . . . S az igy ment végtelen sokáig, 
mig jött a nagy rengés s alákerültek idegen nemze
dékek alá, melyek oly súlyosan-terpedve nyomták le 
őket s tagjaikat meredt-zsibbadtá tették . . . . S csak 
nézett pislákolva a parányi fénybe, lángba s meg
akadt szeme a lángot tartó furcsán mozgó testen, mely 
ványadt-lihegőn, izzadt-porosan a törzsén imbolygó 
gömböt töriilgetie a hozzá nagyokat fújt . . . .  Csak 
nézte és várt s ekkor a mécsest tartó alkotmány két 
elálló tagja meglendült, a testébe vágott szilaj erővel 
egy hegyes, kemény tárgyat . . . . S ő nagyot búgva 
fájdalmában, két szerte vetett tagja elé re p ü lt............

Fájón nyikorgó, kerekeken mozgó erő vitte most, 
vitte s nem is kérdezték tőle, hogy inegúnta-e már a 
végtelen várakozást . . . .?

Az erő vitte tovább s ini feltűnik előtte a rég 
nem látott korong és . . .  . eszébe jutva haragos né
zése, már előre is behunyta sötéthez szokott sze
mét . . .

Hatalmas tüztengerbe vetették őt és testvéreit s 
onnan olvadtan folytak alá, mig lassan-pürögve ismét 
a régi dermedtség szállta meg tagjait . .

A sok évezred fásúltan-nyugodt, várakozó sü
ketségét mozgalmas zaj váltotta fel. Hatalmas, pöröly 
zuhannásoktól dühödtem zajos kálváriát járattak vele s 
mire feleszmélt, nem ismerte meg már-már megszo
kott halmazállapotát. Oly furcsa henger alakja leit, 
melyben hosszas üreg vonult végig s melynek végén 
(saját magából nézett ki) korongszerü nyilás ásított a 
kék ég felé. Majd kerekekre emelték s hurcolták, von
ták keserves utakon s körülte izzadón-fujtató alakok 
imbolyogtak. Mily furcsának is találta, hogy a nagy, 
süket csend és nyugalom után mindenütt csak küz- 
ködve-robotoló, lihegőn küzködő alakokat látott s nem 
tudta felfogni, hogy mind ez Miért . . . .?

S rohantak vele úttalan utakon, majd megálltak. 
Testébe idegen, kérdve-tekintő, hideg tömeget csúsz
tattak, megrándult rajta egy hosszú kötél s borzasz
tón üvöltve, lángot lövelve tört ki belőle az idegen 
testvér s nem tudta, mi történt vele . . . .? S igy 
ment ez most mindig tovább!

A bizonytalanság kezdte gyötörni atomjait s teste 
kimelegedett, és a porlepte, izzadt homlokú, fáradtan- 
imbolygó árnyak csak tömték tovább !
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; Majd látta,' hogy szembe vele nagy tömegű árny 
rohan. Két tagjukban fénylő, hegyes tárgyat markol
tak s két fénylő, vérbeborult szem mered rá s rohan
nák az árnyak mindig közelebb! S ekkor megrándult 
rajta ismét a kötél ! Testéből rémes dörejjel ezernyi 
szilánk röpült ki őrjöngőn-üvöltve; teste a nyomástól 
ronggyá szakadt s mikor a füstfelleg felszállott előtte, 
borzadály szállta meg!

Az ezernyi szilánk, melyet teste okádott ki, ut
cát hasított az árnyak tömegében s az árnyak cafattá 
rongyolva, sárrá változottan feküdtek nem messze 
előtte.

. . . .  Itt egy tag, mely még a fénylőn-hegyes 
tárgyat markolássza, amott egy ráncos, véres, furcsa 
gömb (fej talán?), melynek üregéből iszonytkcltően 
két szem folyik ki . . .  .

S testében remegve, még ő is megur.dorodott. ..!

Kardjuk ahol talál 
Ott biztos a halál,

Apák, fiák egymásután hullanak l 
Otthon anyák keservesen aggódnak. 
De jönnek a jobb napok,
5  hullanak a tatjának.

Kozák amerre jár 
Kegyelmet sehol nem talál.
Az angol is szalad,
Dühében nyelvébe harap.

Honvédcink rohannak,
Megállnak ballagnak,
És a csalóban 
Mindenütt ott vannak.

Puska ropog, kard vagdal.
d' Erbé Zoltán. Ágyú dördül nagy zajjal.

A gyermek szeme.
A kis fiú, aki jött hozzánk, asztalok székek pa

pírok és tinták szürke világába, egy redakcióba — ha 
még csak táboriujságé is ez, jött az ö tizenegy 
évének semmiségével, és egy verssel mint egv komoly, 
sőt dekadens poéta, ahogy meghajolt! a kis fiú mon
dom, illetőleg ő mondja a következőkben : a háborút 
így látta. így látta, mert mennvi mindent látnak ők 
most, amit pedig csak hallanak, de egy hevület, ami 
mostanában már alig tiz év után is belebetegszik a 
még egészen hűvös telkekbe, úgy látszik tágranyitja a 
szemeket, a nagy bámuló gyermekszemeket, ahogy a 
papa beszél, mesél, vagy egy kis társuk rettenetes 
micsoda fekete ruhákat visel, és egy öreg néni köny- 
nyezve bólint: bizony a háború, bizony . . .

Bizony. Hat kis versszak, öntudatlan utánérzés
sel, tüzes paripák, huszárok, elörék, anyák aggódása, 
kis kárörömök és mindennekfölött a honvédek meg
látásán keresztül elkövetkezik az utolsó két sor, óh 
egy rezignált kis gondalat!: De a honvéd nem moz
dul, mig a vére kicsordul.“ — De olvassátok!:

Csata.
Irta : Szántó Miklós kir. katli. főgimn. I. o. t.

Megvillan a kard a láthatáron
Jönnek a huszárok tüzes paripákon .
Szuronyt szegezz! Előre!
A csatamezőre!

Az ellenség hanyathomlok rohan
Huszárjaink mindenütt nyomukban

De a honvéd nem mozdul 
Mig a vére kicsordul.

Ügy adjuk, ahogy vettük, a kis poéta kezéből, 
akinek inkább angyalokat kellene látni, fi hérszárnyú 
angyalokat, akik minden jó kis fiú ágya mellé tele
pednek este, és elűzik a rossz álmokat.

F'gvszer majd csak elűzik . . . .

Adataink közlését csak a forrás megnevezésével engedhetjük., meg.

Kinevezés () császári és apostoli királyi Felsége 
legkegyelmesebben kinevezni melto/iatott az alant kö
veiké/ókel (A kmeve/esikei <» í. évi 53 s/ámu Ren
deleti Kö/iöny hoz/a ) A tényleges állományban ör- 
naggya: »91ó evi ma|U> hó l-i ranggal, //lés Ödön 
századost. (Rangs/.ám 4 ) A tartalékban hadnagyokká: 
1917. február l-i ranggal, A limait Jenő tart zászlóst, 
(rangszám 4ö3 4) 1918. január l-i ranggal, Kárach
Sándor tart. zászlóst, (r.mgs/.am 1 1 1 1 .) Radócz József 
tart zászlóst, (rangs/atn 1/25) 1918. február hó l-i 
ranggal, szabó József tart. zászlóst, (rangszám 2264.) 
Tartalékos egészségügyi hadnaggyá: 1917 augusztus 
1-i ranggal Soós Zoltán tart. egészségügyi zászlóst, 
(rangszám 17.4) A m. kir népfelkelésnél: népfelkelő 
századossá 1917. november l-i ranggal, liahéry Vik
tor főhadnagyot Népfelkelő, hadnaggyá: 1917. decem
ber 1-i ranggal Remenyik Aladár népf. zászlóst, 1918 
február 1 -i ranggal, (ndáth Gusztáv népf. zpszlóst. 
Népfelkelő százados gazdászati tisztté, 1918. február 
1 -i ranggal: Weisz Ede népf. főhadnagy gazdászati
tisztet. Népfelkelő hadnagy gazdászati tisztté: 1918.
február 1 -i ranggal, Serobogna József népf. g t t. 
Népfelkelő főorvossá: 1914. november 1-i ranggal,
Dr. fíaum  Lipót népf. segédervost, Stcinhiibel Lajos 
kpvj. őrmestert parancsnokságunk zászlóssá nevezte
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ki. A 313. h. gy ezred parancsnoksága április 1-vel 
Gyetvan István őrmester hadapródjelöltet t. zászlóssá 
nevezte ki.

Tiszti kitüntetés. Az 50. sz. Rendeleti Közlöny 
hozza: Podobnik Tivadar t hadnagyot és Ponoczky
Sándor e. ü. hadnagyot önfeláldozó magatartásuk el
ismeréséül () felsége a legfelsőbb dicsérő elismeréssel
— a kardok egyidejű adományozása mellett — tün
tette ki. Púvei Árpád e ii hadnagy megkapta a ko
ronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalag
ján. Blumcnfeld Hermman népf. hadnagy gazdásztisz- 
tet az arany érdemkereszttel tüntették ki. Most, utó 
lag lett kitüntetve Kengyel Kálmán t. hadnagy a II. o. 
ezüst éremmel és Fekeis Géza t hadnagy a bronz vi
tézségi éremmel A 20. honv.gy. ezred parancsnokság 
Wcisz Izidor t. zászlóst a II. o. ezüst vitézségi éremmel 
tüntette ki.

Legénységi kitüntetések.
Bronz vitézségi érmek. Hornik Sámuel szakasz

ra ' vezető, Kovács Mihály, Hering István, 
I-Vtrovics András tizedesek, Szádeczky 
János, Litovszky István, Szaniszi Ger- 

Í M  f i k  gely úrvezetők és Priatka József, Prém 
/ Jfl Í T l  ^ ,K1C’ K(,,ma János, Schwartz
LfM  u J f  Samu, Tudós Imre, Csolti Sándor, Há- 

ga! Sándor, Varga Márton, Zatroch Já- 
nos. Bodnár Károly, Lenhardt András, 

Kiss Imre, Jakab János, Hugany András, Kompős Sán
dor, Begden Imre. Görög Illés, Szikurt György, O/.o- 
róczki András, Bárány András. Lukács György, Dobos 
József. Buócz Andi ás. Csank Ágoston. Skultety József, 
ridiexini Gusztáv. Csikanv Imre, Sulak János, (>/ur- 
csó János, Kamens/ici György, Kosztivják György, 
Stateller János, Lnovszky István. Jakubccz János, Va- 
nyó András, l’.ela János, Cselénvi János, Gálik György, 
Horváth I* ere ne. Kuroina József, Kirseimer Izsák. Ko
vács Mihály, Laclimankovics Dávid honvédek, vala
mennyien az ellenség élőit tanúsított vitéz magatartá
suk elismeréséül a bronz vitézségi éremmel lettek ki
tüntetve.

Koronás vas érdemkeresrtet kaptak: Tiszó Pál,
Szabó Gyula, Kriuner Imre és Kovács Árpád őrmes
terek.

Vas érdemkeresltet kapott: Puchy Károly szakasz- 
vezető, Vukó Pál örvezetö, Ivanics János, Erdős Ká- 
ioly, Hajdu János, Kantorák András, Misko János, 
Mihalko Mihály, Nagy Lajos. Prihisán András, Szép 
István. Huja András, Tőre Ferenc, Török Sándor, Ma
gát Pál, Őszi mán György honvéd.

Kitüntetés a különféle alakulatoknál. A m. 
kir. 32. h. gy. ezred parancnoksága Kosztivjár György 
újoncot a II. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntette ki.
— A tábori csendőrség parancsnoksága Fejes Miklós 
szakaszvezetöt a II. o. ezüst vitézségi éremmel díszí
tette fel — A m. kir. 315. h. gy ezred parancsnok
sága Tóth Lajos c. őrvezetőt a II. o ezüst vitézségi 
éremmel és a 313. h. gy. ezred parancsnoksága Ullár 
József újoncot az I. o. vitézségi éremmel, Szendrei 
József néfelkelőt pedig a vas érdemkereszttel tüntette ki.

Az olasz győzelmek titka
vagy:

Weteorologia a modern hadviselésben.
(Egy elkésett ripo’rt.)

Irta: Tyn.
, (Folytatás;

Szorgalmasan jegyeztem s készültem a második 
kérdésre, mikor a padsorokból valami bizonytalan zaj 
hallatszott, nemsokára egészségügyi katonák jöttek be 
s vittek ki egy ájult barografust! A vezér parancsára 
Sior Givanni utánanézett a dolognak s jelentette, hogy 
az illető a sok állásban kimerülve összeesett. Ma reg
gel óta összevéve hét és fél órát állt, feszesen tisztelegve.

— Hadd hűljön a férgese! — jegyezte meg 
Cadorna Atya s hozzám fordulva várta a második 
kérdésemet.

— Eccellenza, némely arcátlan lap oly híreket 
mer terjeszteni, hogy az olasz hádvezetőség az oszt
rák-magyar repülőktől való félelmében homokzsákok
kal kitöltött kettős deszkaburkolattal látta el a velencei 
templomokat, különösen a San Marcot és kupoláit. 
Feljogosít Eccelenze, hogy ezt a gaz hazugságot meg
cáfoljam ? S egy lépcsőfokkal magasabbra ültem, 
számítva a jó hatásra.

— Nagyon természetesen gyermekem ! ügy látom 
ün éles szemű, erős itélőképességü újságíró! a hír 
ilyen formájában természetesen aljas hazugság.

— És mivel magyarázható ?
— Nagyon egyszerűen. Velence idegenforgalma 

az utóbbi időben megtízszereződött. Különösen a büsz
ke angol nemzet fiai látogatták sűrűn, akikről pedig 
köztudomású, hogy valóságos szenvedélyük mindent 
mindenünnen, minden oldalról alaposan megnézni. 
Lassanként divatba jött, hogy a San Marco gallériára 
kisétálva nem elégedtek meg ennyivel, hanem kioson
tak a tetőre, a kupolákra is és felkapaszkodtak egészen 
az aranyozott gombokig, hogy onnan gyönyörködhes
senek a kilátásban. Legjellemzőbb, hogy utóbb már 
külön „kupola-vezetők" voltak San Marconái szerződ
tetve, akik kizárólag az ilyen utasokat kaluzolták. Ha 
most már nem feledkezik meg arról, hogy a nemes 
brittek nagy előszeretettel viselnek erős, vastagtalpu, 
sőt szögezett lábbelit, elképzelheti, hogy ityen látoga
tottság mellett a kupolák épsége komoly veszedelem
nek volt kitéve. Ez és tisztán ez indította a magiszt
rátust az említett óvintézkedésre.

— Ó, mily világos igy az egész! Eccellenza, 
Önnek egyetlen szava ezernyi fájó kételyt oszlat e l !

— Ne hízelegjen, kis bizánci, halljuk a harma
dik kérdést!

A kegyelmes ur pompás hangulatát látva most 
egyszerre két lépcsőfokkal ültem feljebb, messze ma-
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gam alatt hagyva a vezérkari tisztet. Következett a 
harmadik kérdés.

— Semleges lapokban gyakran olvasunk arról,
hogy az olasz harctérről a sebesült szállító vonatok 
csak éjjelente indulnak az ország belsejébe, nehogy 
a lakosság a sebesültek nagytömegét látva a háború 
ellen fellázadjon. Mit szól Eccellenza ehez a képtelen 
koholmányhoz ? ♦

— Semmit, majdnem semmit. Sebesültjeinket 
puszta humanizmusból szállítjuk éjjel, amikor a nap
pali hőségtől nem kell annyit szenvedniök'

— Mégis nem fontosabb-e sok sebesültnek, 
hogy mielőbb kórházba jusson, semmint hogy hűvös
ben utazzék?

— Hah, kis hamis maga mindenre gondol? Igaz 
újságíró mindent tudni akar! Jól van hát, megmon
dom az igazi okot. Tényleg azért visszük a sebesülte
ket éjjel, hogy a nép ne lássa. De nem azért, hogy — 
amint a semlegesek Írják, — fel ne lázadjanak a  ̂
háború ellen, sőt ellenkezőleg: nehogy a háború mel
lett találjanak fellázadni. Tudja, a mi katonáink meg
sebesülve lelkesebbek, még harciasabbak mint sebesü- 
retlenül s ha a nép ezekkel érintkesésbe jut, rájuk is 
áragad a véres őrület s asszony, gyermek, még az 
csecsszopó is fegyvert ragad! Tudja, izé izé . . , 
hiszen maga ismeri az olasz temperamentumot, a 
olasz kedély izzó lávafolyam s most javában forr, csak 
vigyázni kell, hogy ki ne fusson Mert a láva, akár
csak a tej, ha kifut, büdös, . . . és mi nem szeretjük 
a büdösséget.

(Folyt, köv.)

Leszerelők lexicona.
A civil ruházat kiskátéja, hosszabb időre szabadságolt, 

felmentett vagy elbocsátott volt katonák részére.
Kiadja az Átmenetgazdasági Ministerium Ocskaruha- 

szakosztálya.
— Szerkesztette: i'yn. -

Használati utasítás!
Mindenekelőtt jegyezd meg, hogy az itt felsorolt 

ruhadarabok egyikét sem lehet felvételezni, hanem 
csak felvenni Felvenni viszont csak akkor lehet, ha 
előbb megvetted (Kivéve, ha már régebben birtokod
ban volt.) A kincstár azt a rizikót, hogy a bőrödet 
odaadtad esetleges kilyukasztás céljaira, avval hono
rálta, hogy pénzzel tömött, táplált és felruházott, szó
val: ápolt és eltakart. Most, hogy bőrödet - -  kilyu
kasztva, megfoldozva vagy épségben — visszakaptad, 
a kincstár leveszi rólad a kezét s a ruháját, ezentúl 
tehát légy szives saját magadat ruházni és ne fáradj 
se a hadi-, se a béke-raktárba holmi szolgálati je

gyekkel, hanem erősítsd meg lelkedet (legcélszerűbben 
erre alkalmas szeszekkel), tömd meg pukkadásig a 
tárcádat minél kiterjedtebb regiszterü bankjegyekkel s 
kopogtass be — de minél szerényebben — a polgári 
cipészhez, szabóhoz, kalaposhoz stb. Ha régi ruháid, 
cipőid stb. vannak, ezeket viselheted anélkül, hogy 
ezért kihallgatásra menned vagy kér. pár. engedélyt 
kérned kellene.

Most kezdődik a Lexicon
Átalvetö, iszák, tarisznya: olyasféle, mint a ke

nyérzsák. Ilyet nem érdemes beszerezni, ha épen vé
letlenül nincs, mert többnyire fehér cipóval és szalon
nával szokták megtömni, ez pedig ma némi akadályokba 
ütközik, mert avval, ami nincs, maga Hozseás próféta 
sem tudja megtömni a- tarisznyáját.

Bakancs : lásd : Cipő.
Cilinder: fejtoldó, alacsony emberek számára. 

Bűvészek előszeretettel használják rántotta készítéshez.
Cipő: lásd: Bakancs., tagy mégsem, inkább 

elmondom itt. Hát ez épen olyan izé, mint a bakancs. 
Háború előtt bőrből készült, most többnyire papírból. 
Nedvesség árt Van többféle: fűzős, gombos, cúgos. 
A fűzőst azért hívják igy, mert úgy sinul a lábhoz, 
mint a szép asszony testéhez a fűző, a gom aos onnan 
kapta a nevét, hogy a suszter igen sokat begomboi 
érte, a eugoson pedig két oldalt gummi-szövet betét 
van. Ez tudvalevőleg likacsos s a szemközti likacs. - 
kon át t-rös a léghuzam. Innen a neve

Csizma úgy származik, hogy egy bakancs ösz- 
szenö egy bőr lábszárvédövel s egy darabból állé 
comblexumot alkot

Csizmahuzó: Xanlippe kedvenc kézimunkája Ezt 
szokta az ura fejéhez vágni, ha későn jött haza a 
kocsmából.

Dugó : nem olyan, mint katonáéknál, amilyet íe- 
leteseitől kap az ember, hanem parafából való kerck- 
ded-hosszudad hengerke Ruházati cikk annyiból, mert 
kihúzásához

Dugóhúzó-1 hord magánál az ember, és pedig 
többnyire a bicskán, a mellényzsebben Bizonyos idő 
múltán kifúrja a zseb-bélést s a lyukon keresztül ki
esik és elvész. Ilyenkor legcélszerűbb egv másikat 
beszerezni s azt az ellenkező oldali mellényzsebbe tenni.

Dmberismerct: civilben igen fontos ruhadarab, 
mely a katonai egyenruha rangjelzéseit pótolja. Ez 
mondja meg t i., hogy kall köszönnöd s viszont ki 
tartozik neked köszönni

Felöltő: az, ami katonáéknál a köpeny De var
rathatod olyanra, ahogy neked jól esik, tizenkét gomb
bal és két gombos dragonnyal, még ha legénységi 
állományú egyén voltál is. A bal zsebét ne lyukaszd 
ki, egyrészt, mert nem kell rajta kardot átdugni, 
másrészt mert akkor kiesnék a kapukolcs. (Lásd 
ott.)

Peren, jóska: lengő szárnyú, de zsinórtalan s réz- 
gomb-mentes diszöltöny. Viselőjének bizonyos ünne
pélyességet kölcsönöz, de aki állandóan hordja, esküt 
tehetsz rá, hogy a többi ruhája a zálogházban van.

Frakk: fényüzési cikk, a mai világba nem való. 
Folyó méterje 5000 korona.

Gallér, ing-gallér: fehér vászon-csik, mely a 
törzset a fejtől elválasztja. Arra való, hogy látni lehes
sen, ki mennyire tartja tisztán a nyakát. Táncmulat
ságban a gallér megpuhulása és összegyürödése azt 
mutatja, hogy viselője kitünően mulat.
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Gomb: gömbölyű, kerek, szögletes, fényes, matt. 
sima, érdes. Igen sokféle van, pl. cipőgomb, inggomb, 
nadrággomb, villamos csengő-gomb és nyommegagomb- 
ot. Akinek a ruháján sok van, arra azt szokás mon
dani, hogy • igen zárkózott természetű ember, mert 
állig begombolkozik.

Gomblyuk: az a lyuk, melyen a gomb hivatása 
teljesítése közben keresztül, búvik. Néha szegfűt, meg 
rózsát tenyésztenek benne.

Gomblyukfájdalom : veszedelmes betegség. Kato- 
náéknál is ismerős, de ott a bal mellén, a 3 -ik és 
4-ik borda között szokott jelentkezni Rendjelekkel 
gyógyítják. Nem ragadós, de igen sok emberrel vele- 
születik

Harisnyakától a szitakötő ellentéte. Olyasvalaki, 
aki harisnyát köt. Egyébként a térdszalagrend jelvé
nye. Nem a mellen viselik

Ing: az „akinek nem inge, ne vegye magára*' 
közmondás tárgya. Az ing-a orrához semmi köze.

Kabát: kiskabát: ugyanolyan célt szolgál, mint 
a zubbony. Arra való, hogy rajta zsebek legyenek s 
ezekben különböző dolgokat lehessen tartani.

Kalap. a víztorony befedésére szolgál, mint a 
sapka. A sapkából úgy keletkezik, hogy annak ellen
zője oldalt s hátrafelé továbbterjed, mig végül körös
körül összeér. Gomb és ‘apkarózsa helyett masli, vad- 
disznósörte, zergeszakáll, darutoll, árvalányhaj és több 
kevesebb zsir szokott rajta lenni.

Kapukulcs: nem szorosan vett -ruhadarab, de 
igen lényeges. A felöltő, vagy kabátzsebben szokták 
hordani, kivéve oly házaknál, ahol az „asszony" őrzi 
Ilyen helyeken tőle kell esetenként kikönyörögni, vagy 
csellel, furfanggal kicsikarni. Csaknem egyértelmű a 
„kimenő" szóval.

Köpönyeg: ingatag jellemű emberek kedvenc 
ruhadarabja, forgatni szokták.

Lélekjelenlét : sem szorosan vett ruhadarab, de 
társaságban mindég hasznos és hozzátartozik a jólöl- 
tözöttséghez. Az ember rendszerint akkor vesz róla 
tudomást, mikor elveszti. Az elvesztett lélekjelenlétet 
sem keresni, sem megtálálni nem szokták, hanem 
visszanyerni.

Mancsetta : manchette, kézelő : ugyanazt a célt 
szolgálja a csuklókon, mint a gallér a nyakon For
dítani is szokták, de ehhez a fordításhoz szótár és 
nyelvtudás nem szükséges.

Mellény : arra való, hogy eltakarja azt a nyílást, 
melyet az elöl be nem gombolt kabát (Lásd ott) sza
badon hagy. Az óralánccal (L. o.) kapcsolatban fon
tos hivatást tölt be

Nadrág: mint katonáéknál, de zsinórozás, vagy 
lampasz nem dukál reá még táblabirónál sem. Aki 
akarja ugyan felvarrathatja, de valószínűleg megfigye
lik miatta A civil fekete nadrágba piros esik nem kell

Nyakkendő: azt a kis csikót takarja el, ahol az 
ing a gallérral összeér. Megkötésénél némelyek düh
rohamokat szoktak kapni, de ez múló természetű baj 
s az elme épségét nem zárja ki.

Óralánc: civileknél a derékszíját helyettesíti s 
arra szolgál, hogy a mellény egyik zsebéből a má
sikba átkapcsolva a hasfalakat erősen összetartsa.

Papucs: tulajdonképen kényelmi ruhadarab, de 
némelyeknek, — akik t. i. alatta vannak, — annál 
kényelmetlenebb, sőt kínos valami Használatánál te
hát roppant elövigyázattal kell eljárni és sohasem sza
bad felfelé, a magasba nyújtott lábakkal felhúzni, ha

nem mindég csak lent tartani a földön s a lábakat 
úgy csendesen belecsúsztatni.

Poloska: igen kedves, ragaszkodó — mondhat
nám : testhezálló, — könnyen szaporodó, gyors moz
gású, kellemes illatú apró lények, melyek az egyes 
ruhadaraboknak némi elevenséget kölcsönöznek. Ezek 
civilben is igen könnyen felvételezhetők.

Ránc: a ruhán arra való, hogy a „vasaló" nevű 
házieszközt legyen mire használni. Evvel szokták t. i. 
a ruha ráncait elsimítani. Olyan vasalót, mellyel bot
rányokat lehetne elsimítani, még nem találtak fel.

Sarkantyú: fess csizmán viselheted, ha nem is 
voltál önálló alosztályparancsnok, de mégsem ajánlom, 
mert csak úgy stilszerü, ha lovagló kosztümöd is van 

' hozzá. Ez viszont ló nélkül mit sem ér, a lóhoz pe
dig lovász, zab, istálló, park, kastély, nagybirtok, hit- 
bizomány stb. stb. kell, s ez már csak nagy ár egy 
pár sarkantyúért.

Sétabot: civileknél az oldalfegyvert helyettesíti. 
Hüvelye nincs, mint a szuronynak, vagy kardnak, de 
azért kávéházi afférek sommás elintézésére egészen 
megfelel A különbség mindössze annyi, hogy mig a 
szurony szúrt-, a kard vágott sebet hagy, addig a 
sétabot útját zúzott sebek jelölik. Nem árt megjegyez
ni, hogy mint minden botnak, úgy a sétabotnak is 
két vége van!

Trikó: főképen színésznők hordják, a férfiak in
kább imádják s nem annyira magát a trikót, mint in
kább a trikót viselő díva költségeit viselik.

„(Jri Divat" : igen jól felszerelt szaküzlet, ahol 
az összes itt felsorolt cikkek kaphatók. Tulajdonosa: 
Molnár Ferenc.

Viselt ruha: állandó rovat a napilapok apróhir
detéseiben. A „viselt ruha" kezdetű urak levelező 
lapra rendszerint jönnek, — házhoz jönnek.

Zsebkendő: katonáéknál ismerős. Azért kell, hogy 
a búcsúzkodó utas-emberek tudjanak mivel integetni 
egymásnak. Arra is jó még, hogy a náthás ember 
keze oda ne nőjjön az orrához. Rendesen fehér, vagy 
színes vászonból készül. Egy igen ritka, különleges 
példányát, — melyet a dalköltő elveszített, miközben 
végigment az ormódi temetőn, — direkt piros bár
sonyból készítették. A fentebb ismertetett, célokra eb
ben a minőségben nem igen felel meg.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ©  9 0 0

hírek.
Május 1.

Az éjjel megérkezett május, nem egy túlzsúfolt 
vonaton harcolva némi pihenésért egy ülőhelyen, és 
reménytelenül bámulva az állomások ásító lámpáit, 
nem sötét sínek messzefutó vonalán gördülve, zaka
tolva, de megérkezett Honnan jött, milyen utakon, és 
hova fog menni miután ránkmosolygott — a naptár
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szerint 3! napig — ki tudhatja P Talán egy asszony 
hajnali álmából kelt útra, fehér függönyök mögül, 
mint egy éjjeli zenére eszmélt vándor, vagy egy kis 
csibész ébredő vágy akarása indította felénk, aki füt- 
työs kedvvel kóborolt az ucákon, s rózsaszínű alma
fák kacér hajladozásán részegülten, idegen kertekbe 
tévedt, lehet, hogy hercegnők akartak orgonákat tépni 
és eldobni, vagy egy viharvert katona arca hajolt a 
rétek fölé kutató szemmel egy szál virág után, me
lyet majd elküldhet tábori lapon, ha addig él.

Lehet minden, mert ő megérkezett, akit kíván
tak, vágyva, titkon, akaratosan dobbantva, vagy egy 
kedvüséget színlelve és nemtudommiért ?-tel. Kinyitva 
az ablakokat reggel és látva a felhők finom fodráról 
integetni, amint fel jő a Nap A nap ! a csikós éltető, 
mint egy meleg kacagás felülről! (aranyporzó minden 
szomorú Írásokra!), amint végigszóródik a világon, 
ami itt van, két fasor közé bezárva, fákkal, kocsik
kal, kirakatokkal és kéményekkel és zavaros hangok
kal és emberekkel akik szeretnének nem itt lenni, in
kább rászabadulni a rétekre, a folyók mellé, ahol 
füvek esőznek holmi fiatal leveleket mint egy tükör 
fölött fürkészve uj öltözetük díszét. A Nap, a Nap, 
meleg kacagás fölülről, csak omlik alá mindenekre, 
itt és távol, ahol a naptár nem is figyelmezteti az em
bereket, hogy mi történt tegnapról mára. A Nap csak 
ömlik, boldogan és nemtörődve, és nevet mint egy 
nagy játszó gyerek a zöldelő szőnyegen, kis házak, 
kis kocsik, kis babák, kis katonák, kis ágyúk és kis 
keresztek között, melyeket május most újra festett 
pompás színekkel, mint egy hamis szemű vidám 
szélhámos.

S a Nap boldog, szép játékai vannak . .
Oheion.

Szemle. Doherdői fírcit József altábornagy, had
osztály parancsnokunk f. év április hó 18 án megszem
lélte az ezredet és a látottak felett a legteljesebb meg
elégedését fejezte ki.

Juhász László ezredes ezredparancsnokunk 4 
napi eltávozáson volt.

Szidon Imre őrnagy a kiképző csoporttól be
vonult és átvette az I. zászlóalj parancsnokságot.

Eltávozás. Múlt számunkban jelentettük már, 
hogy Ohyczy Ferenc őrnagy elhagyta az ezred köte
lékét és a 39. honvéd hadosztály kiképző csoportjához 
távozott. A kiképző csoporttól áthelyezték a tanezred
hez Inotára. Parancsnokunk, Juhász László ezredes, 
az ezred nevében legmelegebb köszönetét fejezi ki — 
az ezrednél eltöltött hosszú hónapok eredményes mun
kálkodásáért.

Itt adjuk közre az ezredparancs 8 pontját szó
ról szóra :

Tekintettel, hogy Ghyczy őrnagy egyelőre - de 
valószínűleg huzamosabb időtartamra — kiválik az 
ezred kötelékéből, elmulaszthatatlan kedves köteles
ségemnek tartom, hogy parancsnokságom alatt telje
sített kiváló szolgálatáért a legmelegebb köszönetemet 
fejezzem ki.

A háború kezdete óta — rövid megszakításokat 
kivéve — állandóan az ezrednél volt, annak csaknem 
minden harcában részt vett.

Minden alkalommal, mint kiváló, rettenhetetlen 
bátorságú parancsnok, — meggondolt, nyugodt vezető 
— alárendeltjeiről minden körülmények között feltét

lenül gondoskodó előjáró, — melegen érző kedves 
bajtárs és barát tűnt ki, mindnyájunk szeretetét, be
csülését, tiszteletét nem cs.k kiérdemelte, de az ez
reddel annyira egybe forrott, hogy távozása mindnyá
junkat mély fájdalommal tölt el.

Nehezen nélkülözzük távollétét, de különösen 
akkor fog hiányozni körünkből, ha az ezred ismét a 
harctéren fog küzdeni szeretett hazájáért és királyáért 
s nem érezhetjük az Ő kipróbált harci tevékenységét, 
higgadt, meggondolt vezetését mindenre kiterjedő 
gondoskodását.

Mindnyájan őszinte szeretete kiséri az uj beosz
tásában és az egész ezredem nevében kívánom, hogy ki
váló képességeit a honvédség javára és dicsőségére 
uj állásában is oly eredményesen érvényesíthesse, 
mint a mily maradandó hírnevet hagyott az ezred tör
ténetében.

További működéséhez sok szerencsét kívánok ! 
Isten vezérelje!

Tiszti beosztás. A kiképző csoporttól a követ
kező tisztek és önkéntesek vonultak be: az I. zászló 
aljhoz : Simon József hadnagy, Erdődy László, Bec- 
ker Ervin és Lichtmann Sándor e. é. önkéntes sza- 
kaszvezetök. A II zászlóaljhoz: Hilmcr Iván, Bacskor 
Béla c. é. önkéntes tizedesek. A III. zászlóaljhoz : 
Stróbl Frigyes e é önkéntes tizedes és Szmida Jó 
zsef e é önkéntes úrvezető. Továbbá Fíizessy Árpád 
hadnagy.

A III. zászlóalj uj gazdász tisztje. Pap Ákos 
főhadnagy, ki a 9 honvéd gyalogezredtől vonult be, 
átvette Walcz Béla hadnagytól a gazdásztiszti főnöki 
teendőket.

Kórházból bevonult: Lazok Gyula honvéd és 
Ádám András honvéd

Áthelyezés. Hacker Béla hadnagyot áthelyezték 
a műszaki századhoz.

Pótzászlóaljhoz vezénylés Hosszú harctéri 
szolgálat után az ezred parancsnokság a pót/.ászlóaljhoz 
vezényelte Csúz Lajos törzsőrmestert, Racsko György, 
Teréki István, Komora Vilmos, Grünmann Izidor, 
Sz.ilbcrreisz József, Koller Ádám és Hlavács Gyula 
őrmestereket.

Szabadságon lévő tisztek Balthazár Dezső t 
zászlós, Gulyás István t. hadnagy, Korpás István t. 
zászlós, I. eszkovszky Ferenc t. zászlós és Val Imre
zászlós.

Adomány. Kramcr Marton szakiszvezetö 14 da 
rab fénykép felvételt adományozott az ezrednek, amit 
hálás köszönettel nyugtázunk. Kívánatos volna, hogy 
minden hajtársunk, ki fényképezéssel foglalkozik, az. 
ezred történetével kapcsolatos kópiáit vagy lemezeit 
felajánlaná a ..Történelmi osztálynak,“ amit hálásan 
köszönve — bizonyos idő múltán —- visszaadna tu
lajdonosának.

Személyi hírek a pótzászlóaljnál. A pótzász
lóaljhoz bevonultak: Gembiczky Géza t. zászlós kór
házból, a skutarii állomásparancsnokságtól Hátki János 
szkv. százados, Hugyecz Ede főhadnagy, l.ówy Lajos 
t. zászlós egészségügyi szabadságukról, Hcrmann 
Károly főhadnagy az. inotai tanezredtöl — Tisztek 
vezénylése. Fejes István t hadnagy, mivel arcvonalbeli 
szolgálatra alkalmas lett az Iglói géppuskás tanfo-
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lyamra vezényelték. Mocsáry József szkv. főhadnagyot 
áthelyezték Egerbe, ahol átvette az őrkülönitmény és 
katonai rendőrség parancsnokságát. Danis Pál e. é. ö. 
őrmestert a gy^logágyús tanfolyamra vezényelték. Breuer 
Mór gazdász tiszthelyettest Sopronba a 18. h. gy. ez
redhez helyezték át. Polesznyák József t hadnagy a 
harti (Amstettcnél) fogoly tábor örzászlóaljához indult 
útba. Sebők Ernő t. zászlóst áthelyezték a 9. honvéd 
pótzászlóaljhoz. Lábos László és Paulovits József fő
hadnagyot és Turcsányi Jenő hadnagyot a géppuskás 
tanfolyamra Iglóra indították útba. Pór Ernő t had
nagyot áthelyezték a 9. honvéd pótzászlóaljhoz köz- 
igazgatási segédtisztnek. — Szabadság. Holló Izidor 
t. hadnagy 8 heti, Trebulya György t. hadnagy 4 heti, 
Singer Emil népf. hdgy. 8  heti, Suclia Jenő t. zász
lós 4 heti, Ruzsinszky Pál szkv. hadnagy 8  heti, Bé
kési Géza t. zászlós 8  heti, Longaucr Viktor, Medek 
Béla t. hadnagy 6  heti, Madarász Lajos kpvj. őrmes
ter 4 heti, Veress Gyula t. zászlós 4 heti, Frank La
jos kpvj. őrmester 6  heti és Reicli Kálmán t főhad
nagy május 26-ig szabadságot kapott. — Máttyássy 
Gábor szkv. századost és Lakatos Géza főhadnagyot 
illetékeiknek beszüntetése mellett a nem tényleges vi
szonyba helyezték. — Csernuch Emil őrnagy 6  heti 
szabadságot kapott Dr Takácsy Ákos t főhadnagyot

Áthozat K 941 .—
Tornaijai kabaré jövedelme .................
Bihary M a rg it..............................................
Körjegyző, V á m o s ......................................
5. szd. kártyapénz .....................................
„Irányító" gyüjtőperselye.........................
Pótzászlóalj gazd. hiv. perselye . . . .
Vámosi sz in ie lő ad á s .................................
Putnoki k a b a r é .........................................
Vívó tanfolyam .........................................
Böhmann I z a ..............................................
Nagy B a b c i..................................................
Boros és Huszár őrmester .....................
Pivarcsek fhgy, J o l s v a .............................
Sümeg Hugó, Illéspuszta, Tittel Edit utján
Dr. Vajda Zoltán főhadnagy................
Br. Madarassy Beck Zsuzsa gyűjtése . . 
Nagyszuhai jótékonyeélú előadás . . . .
Bende Mihály, A lsóesztergály.................
N. N............................... .................................
Dr. Vajda Zoltán főhadn., Zólyomlipcsén 
Himmler Ilonka, Balassagyarmat . . . .  
MÁV. fütőház személyzete, Balassagyarmat
Körjegyző, V á m o s .....................................
Szíjgyártó Erzsiké, Beregszász . . . .
Szita Flórian tiszth. érempótdija . . . .
Kékkői műkedvelő e l ő a d á s .....................
Törzsszázad gyű jtése .................................
Zólyomlipcsei k ab a ré ..................................

Összesen

„ 1000-
■ 3 0 .-
■ 5 0 .-
„ 13 —
„ 26.61 
„ 203.— 
» 5 0 . -
„ 1383 67 
„ 1 0 0 .— 
„ 10.— 
„ 3 . -
„ 2.—
„ 1 0 . -  
„ 1 0 0 . -  
• 1 0 0 .-  
„ 260.— 
„ 150.—
„ 10.— 
„ 11.60 
„ 94.—
* 2 0 .-  
„ 449.66 
•* \ 35.- 
„1 f 134.— 
„ Z  57.50 
„£ 4 4 0 . -  
„ 39.42
„ 547 — 
K 6280.46

junius 30-ig felmentették \Hadár József népfelkelő fő
hadnagyot szeptember 30-ig a nemtényleges viszonyba 
helyezték. Szccsy János t hadnagyot áthelyezték a 9. 
honvéd pótzászlóaljhoz. Dr. Szontagh Andor népf. 
hadn tgyot szolgálattételre a kerületi ügyészséghez ve
zényelték.

Szerkesztői üzenetek.
'■ m m e m m m

Hősi halál. Márer Miksa őrmester a harctéren 
szerzett súlyos betegség következtében a balassagyar
mati kórházban meghalt.

Bajtársunkat talán mindenki ismerte az ezrednél 
Bajban, rosszban mindig jó kedvű volt, felvidította a 
legszomorubb arcokat is Négyszer volt kint a harc
téren, egyszer megsebesült és több kitüntetés díszí
tette a mellét.

A kór gyorsan terjedt el testén és 26 éves ko
rában, fiatalon kellett meghalnia hazájáért.

Mi szomorú szívvel búcsúzunk tőle és nagyon 
fájlaljuk elhunytát.

Menetszázad utbalndúlása Április hó 16-án 
indult útba a pótzászlóaljtól a 39-ik menet 1. százada. 
Szvoreny Jár.os hadnagy parancsnoksága alatt. Mint 
alantos tiszt Gödi Károly zászlós ment ki ezzel a me
nettel. Április 2 1 -én egy maláriás menetszázad ment 
e l; Spcckncr Szilárd hadnagy mint századparancsnok 
ment ki és Kovály Gyula hadnagy, mint alantos tiszt.

A 16. h. gy. ezred története a román harc
téren c. cikksorozatunkat helyszűke miatt következő 
számunkban folytatjuk.

Adományok az özvegy és árvaalapra:
Cs. és kir. katonai vezetőség, Nagyszabos K 30.—
Madách társaság hangversenye . . . . „ 809.—
Ritter Jenő fhgy g y ű jté se .........................  „ 82.—
Balázs E m ilné....................................................  20.—

Átvitel K 94 h —

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

F. Józsefné Gyalár (Hunyad m.) „Háborúban- c. ver
sét alkalomadtán közöljük. A másik verset sajnos, kimerítően 
megbírálni, illetőleg a bírálat eredményét itt közölni, nem áll 
módunkban. P. Sárika. Ivankievits Kálmán. — Tittel Editke 
Balassagyarmat. Szigorú hangú leveleiét 1 öszönettel vettük és 
bocsánatát kell kérnünk mulasztásunkért. De mentségül felhoz
zuk, hogy más összeget sem nyugtáztunk, mert az a munkatár
sunk, ki e rovatot vezeti nem volt itthon. Most haza jött és ime 
az eredmény. Serénykedő tevékenységéért ezer hálás köszönet.
— Rostár hdgy. A pénzt közben megkaptuk és igy előfizetése
csak 1919. január 1 -én jár le. I. F. Tp. A humoros karcok
nak sorját vesszük. Várjuk a következőket. — Közös bajtárs. 
Egyik talán már c számunkban lát napvilágot. Köszönet. — T. 
K. Hogy van, mikor vándorol már mi felénk. — K. Jóska. 
Hűtlen, vigyázzon, hogy ne találkozzunk valahol. — Pór Ernő. 
Köszönjük mi jól vagyunk, hogy érzi magát új beosztásában; 
a kettő nyomdászról ne feledkezzék meg, mert igazán mi nem 
tudunk szedni és mi lesz a lappal ? - Meg nem felelök.
Sóhaj, 918-ok, Roham, Gondolkozzunk, nem felelnek me®.
— Szomjas. Könyveket minálunk is megrendelhet. — T.. 0. 
hadnagy. Köszönjük a küldeményt, várjuk a folytatását. Üdv.

Szerkesztőség és kiadóhivatal Tábori posta 425.

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

Kiadó: a m kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred 
történelmi osztálya.

Felelős szerkesztő: KUN BERCI.
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Ö cs. és kir. Fensége József Főherczcg 
Udvari szállítója.

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

B E S Z T E R C E B Á N Y A ,
Készít :

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

= =  séges mindennem ű börcikkeket 1. __ c. . . . . .  \

CZfíRÁK JÓZSEF
HU NG Á RIA  k A V É H A z a

B E S Z T E R C Z E B A N Y fl.
v _ _______________________________________s

l « i i i i A l i A i A A A i Í A A »

BESZTERCZEBAflYfl
Gyümölcs-likőr lepárlás- és 

rum-gyár.
B orovicska-, szilvórium -, 
t orseprü- és baraczkpálinka 

nagyfőzde.
i A l f f l f l I I I I I I I I

SZOMAHÁZY ISTVÁN
i e g é n y e

Ágota férjhez m egy.
ARA ti KORONA.

Amiről csak kelten tudnak
Irta: MOLNÁR JENŐ 

ÁRA <> KORONA

A Kultúra Részvény-Társaság kiadása; 
KAPHATÓK:

Fiókszerkesztöségünkben Bcszterczebányán, 
valam int a  „Nap“ kiadóhivatalában Budapesten

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5  R Ö V ID  N Ü R N B E R G I  A R Ú k J  
*  nagy választékban kaphatók M

X
X
X

nagykereskedőnél
Beszterczebánva ?

Ne ve&viínk uj ruhát,hanem fessünk
régi és kifakult ruhákat, harisnyákat, 

bloust, selymet, pamutot, vásznat
bármilyen szilire

K i m s - i t i u i i i i t s i k i i
m ely n ek  főelárusitója :

L A U F E R  J E N Ő
fe sték -n a g y k eresk ed ő ,  B eszterezeb án yán .

Ara csomagonként használati utasítással együtt 60 fillér.
Viszontelárusitóknak nagy árkedvezményt 

nyújtok.

; Beszterczebányai I 
* első magyar • 
; gyümölcslepárlás ;
■ Likörkülönlegességek és Rumgyár m

a gőzerőre, Szilvórium-, T ö r k ö l y B 
m Borovicska-, Seprű- és Barack- "
■ fözde, Cognaclepáriás, Gyümölcs• ■
B szörpök és Qyümőlcsborsajlolő m

hidraulikus üzemmel ajánlja köz-

■ kedveiíségnek örvendő gyártmányaik ■

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


