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M I  L E S Z ? !

Igen, legyen hát békéi Jöjjön 
el az, amire már oly régen vá
runk, amiről a hosszú éjszakákon 
álmodozunk, amit minden imád
ságunkban hosszú időn át az 
Istentől kérünk. Már eleget ta
postunk vérben, eleget szenved
tünk, elég derék vitézt hivott 
már magához a Hadúr. A vérözön 
mintha már leapadna, a háború 
sűrű füstfelhői ritkulnak és már- 
már látjuk a messze láthatáron 
a háború tűzcsóvájának alko
nyát. De ki tudná megmondani, 
hogy mikor tűnik el végleg sze
münk elöl, mikor fog elmúlni az 
emberiség ezen nagy betegsége ? 
Talán már néhány hét múlva, 
talán csak az év vége felé ? . . .  
Nincs senki, aki erre a kérdésre 
határozott feleletet tudna adni. 
De ha erre a kérdésünkre nem 
is kapunk kielégítő választ, talán 
megtalálhatjuk az utat, melyen 
haladva várva-várt célunkhoz 
érhetünk.

R  háború az emberiségnek 
olyan gyógyíthatatlan betegsége, 
melyet időnként csillapíthatunk, 
de megszüntetnünk nem lehet. 
R  háborút az emberi irigység, 
önzés és nagyravágyás szüli és 
addig míg ezeknek a csiráit ki 
nem irtjuk a lejkekből, addig 
újra és újra fogja ez a betegség 
gyötörni az émberiség testét.

Vannak olyan idealisták, akik 
azt állítják, hogy a háború kelet
kezését meg lehet akadályozni. 
Hogyan ? R népek szövetségéről 
ábrándoznak, nemzetközi döntő-

irta: Num Gyula százados.

bíróságról beszélnek, melyben 
minden nemzet szóhoz jutna és 
amelynek egy nemzetközi kar
hatalom állna rendelkezésére 
ítéletének végrehajtására. Nézzük, 
hogy milyen döntést hozott volna 
ez a nemzetközi bíróság, ha 
1914-ben már meg lett volna. 
R  két panaszos fél a központi 
hatalmak és az entente. Rz el
lentétek pedig a következők: 
Oroszország a Monarchiánkban 
éló szlávokkal kacsingatott és 
legalább is teljes önállóságot 
óhajtott nekik szerezni a Monar
chián belül és a Balkánon élő 
szlávok protektorának nevezte 
ki magát csak azért, hogy döntő 
befolyást szerezzen a szlávok 
között ellenünk és hogy közelebb 
jusson Konstantinápolyhoz, amire 
égető szüksége van és amelyet 
már régen meg akart szerezni. 
Titokban feldarabolta országun
kat és oda ígérte az olaszoknak 
és oláhoknak. Anglia pedig meg- 
sokalta Németország iparának 
hatalmas fejlődését, hogy népé
nek szorgalma által képes lett 
a világpiacon a versenyt vele is 
felvenni. Franciaország nem tudta 
elfelejteni az 1870—71-ben a 
németek által szenvedett veresé
gét és vissza akarja szerezni az 
akkor elvesztett Elszász-Lotha- 
ringiát. Oroszország tehát Kon
stantinápolyi követeli, mert ke
reskedelme nem nélkülözheti ezt 
a kikötőt, Franciaország pedig 
ragaszkodik Elszász-Lotharingia 
visszaadásához, mert azt erő

szakkal vették el tőle. Ezeket az 
ügyeket a döntőbíróság elé hoz
zák és nézzük most annak Ítéle
tét. Ahogy Angliának pénzzel és 
egyéb vérmes Ígéretekkel sikerült 
a mostani világháborúban majd
nem az egész világot ellenünk 
uszítani, ugyanúgy, vagy talán 
még könnyebben megszerezte 
volna a döntő bíróságban a sza
vazatok többségét ellenünk. Ezen 
esetben vagy elismertük volna 
a döntő bíróság ítéletét, mely 
országunk feldarabolását rendeli 
el és Németországot arra kény
szeríti, hogy adja vissza Elszász- 
Lotharingiát, vagy pedig nem 
ismertük volna el és kénysze
rítve lettünk volna háborút kez
deni, magunk ellen zúdítva az 
egész világ haragját, amiért nem 
vetjük alá magunkat a döntő 
bíróság ítéletének:

Az jött, aminek jönni kellett 
a háború. A Kárpátoktól az 

Adriáig visszhangzott szép ha
zánk ahogy akkoriban üdvözölve 
fogadtuk, az előttünk ismeretlen 
jövevényt. Újra felforrt az ősi 
szittya vér és sok ezer magyar 
vitéz szeme lángolt a hősi harcok 
reményében Kezdetben válta
kozó szerencsével dúlt a harc, 
de minél jobban megtanultuk a 
harcviselés módját, annál nagyobb 
sikereket értünk el. Szerbia déli 
határain rengett a magyar fiuk 
nótája, Montenegró megszűnt 
létezni, mélyen Oroszország bel
sejében égtek a magyar tábor
tüzek. Alig végeztünk egy ellen-



2 LUDWIG BAKA

ségünkkel. Anglia pénze újat 
állított elénk és újra meg újra 
győzedelmeskedtünk, hol egy 
régi ellenségünkön, hol egy régi 
szövetségesünkön. De mi volt 
ír idéz a magyarnak? Szeme 
ö. mtól lángolt a győzelem má
in. .iban és lelkesülve mondta, 
ha sok az ellenség, sok a di
csőség is! Most már aligha állít
hat újabb ellenséget ellenünk 
Anglia, mert már az egész vi
lággal szemben állunk. De az 
erők már egyensúlyba jöttek és 
most arra kellett várnunk, hogy 
ki enged előbb, kinek az idegei 
mondják fel előbb a szolgálatot. 
Sreink megdagadtak, izmaink 
megfeszültek a megszakadásig, 
de idegeink nem mondták fel a 
szolgálatot, hanem álljuk a küz
delmet és állni fogjuk a végső 
győzelemig.

Nemes harcosokhoz illően fel
ajánlottuk ellenfeleinknek béke
jobbunkat, de ők ezt durván 
visszautasították és ragaszkodnak 
országunk feldarabolásához. így 
hát erőnk tudatában tovább foly
tattuk emberfeletti küzdelmünket 
és kitartásunknak gyümölcsei már 
kezdenek érni.

Az entente hatalmai, akiket 
Anglia pénzzel és minden ren

delkezésére álló erőszakkal sze
kere elé fogott, kezdenek inogni, 
idegeik felmondják a szolgálatot. 
Oroszország volt az első, aki 
belátta, hogy nem bírja tovább 
és meghívta a harcban álló álla
mokat a béke-asztalhoz. Szövet
séges társai ugyan most is nyer
sen visszautasítanak minden béke
gondolatot, mert Amerika milliós 
hadseregében bíznak, amely eddig 
még csak Ígérve lett és egyelőre 
még a nagy tavon túl van. Ez 
alighanem későn fog jönni, mert 
időközben felmondják az ő ide
geik is a szolgálatot és akkor 
kivívtuk a várva-várt békét.

Így hát csak az oroszokkal 
ültünk le a békeasztalhoz, hogy 
mint nemes győzők elfogadjuk a 
felkínált békejobbot. De mit lá
tunk? Az oroszok nem meg
egyezni ültek le velünk, hanem 
diktálni akarják a békefeltételeket, 
mintha nem mi állanánk győze
delmes hadseregünkkel az ö föld
jükön, hanem ők a mienken. Mi 
nem könyörögtünk a békéért és 
nem azért folyt annyi drága vér, 
hogy a legyőzött, minden réte
gében felfordult Oroszország 
diktáljon nekünk, beavatkozva 
országunk ügyeibe. Mi, akik 
győzedelmes, harctól vissza nem

riadó csapatainkkal orosz földön 
állunk, ragaszkodunk megingat
hatatlan álláspontunkhoz. Szilárd 
álláspontunk megingatta a tár
gyalások kezdetét, de ismét 
folytatták azokat, mert Orosz
országnak minden áron kell a 
béke. Mikor a tárgyalások félbe
szakítása fenyegetett, mintha tü
relmetlen hangokat hallottunk 
volna hazánk felől, mintha a 
kishitűek a minden áron való 
békét kívánták volna.

Csak azt ne! Ne akadálgozza- 
tok meg bennünket az utolsó 
erőfeszítésben és mi meghozzuk 
nektek a dicső, a várva-várt 
békét. Te pedig magyarok hősi 
vére, nyújtsd ellenségednek egyik 
kezed békére, a másikkal meg 
markold meg fokosodat az utolsó 
rettenetes csapásra. Ha nem 
fogadnák el a békére nyújtott 
kezed, úgy sújts le reájuk, tipord 
össze őket és úgy vívd ki a 
szegény szenvedő népednek a 
Békét!

Terjesszük a Ludwig bakát 
ismerőseink ás hozzátarto
zóink körében 1

a Jancsi s nem kevésbbé különb 
kis cseléd a Mariska.

Egyszerre azonban, mint a tiszta 
égből a villám, úgy csapott le a 
szomorúság a boldog kis fészekre. 
Kiütött a háború. János katonavi
selt ember volt s így azonnal be 
kellett rukkolnia. Könnyeivel da
gasztotta a szegény menyecske az 
utravaló pogácsát. Majd gyerme
keivel sirva kisérte ki drága jó urát 
az állomásra: „Csak vigyázz ma
gadra édes jó uram 1“ — ennyit 
hallott még János, a többit elnyelte 
az induló vonat zaja, a hűséges 
asszony és a gyerekek zokogása.

jános hamarosan kikerült ezredé
vel az orosz harctérre, hol nem egy 
csatában megmutatta, hogy 6 ott is 
talpig ember. Tisztjei mindjobban 
megszerették és egymásután tüntet
ték ki. János boldogan irta haza 
Máriájának, hogy már káplár, majd 
hogy Zugsführer lett, de legbüsz
kébb akkor volt, mikor megírhatta, 
hogy megkapta a nagy ezüstöt D« 
azért legboldogabb mégis akkor 
volt, mikor kezeihez jutott egy-egy

_____________ T Á R C A .

Három háborús történet-
i.

Első történet, ahol senki sem hibás.
A  Tisza mentén egy szabolcsi 

fatornyos faluba élt szép kis mus
kátlis házában Barna Balogh János 
szépséges életpárjával, a bogárszemü, 
ringó derekú Harsányi Máriával.

Szegény legény volt valamikor 
Balogh János, de azért nagy volt a 
tekintélye a faluban, mivel senki 
sem tudott olyan rendet vágni, 
mint ő s nem volt egy legénynek 
sem olyan szép nyalka bajusza. 
Meg is akadt hamar a szeme rajta 
Harsányi Máriának, a falu legmó
dosabb s egyik legszebb leányá
nak. Hiába csúfolták a rokonok, 
hogy nincs annak a legénynek sem
mije, csak a koldus tarisznyája, nem 
hallgatott rájuk, hanem csak sze
relmes szivére s igy lett belőle alig 
16 éves korában barna Balogh Já-

nosné, a falu legboldogabb me
nyecskéje.

Az esküvő után ezúttal fordítva 
történt: Nem a férfi vitt asszonyt 
a házhoz, mivel hogy nem is volt 
háza, hanem az asszony hozott fér
fit a házhoz, ahol eddig csöndesen 
élt öreg édesanyjával.

János nemcsak szerető férjnek, 
hanem kitűnő gazdának is bizonyult. 
Szorgalmasan szántotta földecskéjét 
két címeres szolgájával, a Ráróval 
meg a Csellővel, mikor pedig es- 
ténkint hazatért munkájából, otthon 
már várta az ízletes estebéddel s 
forró csókjaival a hűséges feleség.

Múltak az esztendők, de az évek 
számával is csak nőtt a boldogság, 
amint egymásután született a Jancsi 
és a Mariska. Ügyes kis inas volt
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József főherceg távozása.
A ml szeretett arcvonalparancs- 

nokunk, József főherceg vezér- 
ezredes, vagy mint embereink 
nevezik — fenséges apánk — 
elhagyott bennünket, miután 
ö  felsége legfensőbb elhatározá
sával újabb feladat megoldásával 
bizta meg. A mi magyar főher
cegünk, akinek szelleme állan
dóan közöttünk él, aki fogalommá 
vált lelkűnkben, akinek szerete- 
tünkből oltárt emeltünk, hogy 
azon hazafiasságunk áldozatait 
bemutathassuk, a mi főhercegünk 
más arcvonalra lett rendelve. 
Még magunk előtt látjuk, amint 
a legexponáltabb helyen is, ki
megy a legelső horchposzthoz, 
hogy megkérdezze tőle : — Hogy 
vagy fiam ? — Daliás alakját 
számos legenda szerű történet 
övezi, mely bakáink mindennapos 
beszéd tárgyát képezi. És most, 
egy bizonyos fokú szomorúsággal 
vettük a búcsú levelét, melyben 
minden egyes embertől elköszön:

A  legfelsőbb hadúr parancsa más 
arcvonalra rendel. 14 hónapon át 
jutott osztályrészemül nehéz csa
tákban a József főherceg hadsereg- 
arcvonal hősies munkáját vezet

hetni, vahmint az összes vezetők 
és valamennyi csapat és fegyver
nem hősies és mintaszerű ossz mű
ködését láthatni.

Az összes ellenséges támadások, 
habár nagy túlerővel jöttek is, és 
csapataimat a legnagyobb követel
mények elé állították is, mind el 
lettek hárítva, vagy az elveszett 
terület gyorsan vissza lett szerezve. 
Az ellenség Magyarországból és 
Bukovinából jelentektelen általa 
megszállott területek kivételével ki 
lett verve, hazánk megszabadítva 
é« megvédelmezve Szakadatlan 
munka és mérhetetlen nélkülözések 
közepette erős védelmi berendezé
sek létesültek, amelyben — gyér 
vonalon, hol minden egyes csatár 
csak magára és hűséges szivére volt 
hagyatva az ellenség minden 
rohama összeomlott. Láttam a mesz- 
sze előretolt őrszemeket dermesztő 
hidegben, éhezve, angyalok hűsé
gével őrködni, minden kint elszen
vedve, mosolygó ajkukon ama kije
lentéssel, hogy: „Amíg én itt állok 
ét élek, addig e szentelt föld nincs 
veszélyben és csak holttestemen 
át jöhet az ellenség tovább !‘‘ 
Nem voltak ezek elhangzó szavak,

hanem testet öltöttek a midőn 
gyenge tábori őrsök támadó ellen
séges századokat, kikülönitett ki
sebb osztagok rohamozó ellenséges 
ezredeket vertek vissza pergőtűztől 
felszántott állásokból. Ezredeket, 
amelvek dán Járókát, sőt egyes 
csodalatra méltó esetekben ellen
séges hadosztályokat vertek vissza. 
Megszamlalhatatatlan, fényes fegy- 
verténvei voltak mindezek vala
mennyi hős lelkének, akiket büsz
keséggel „az hőseimnek44
nevezek.

Minden fegyvernem, műszaki 
csapat, úgyszintén az összes egyeb 
alakulatok egvenlő dicséretet ér
demelnek mindenkor mintaszerű 
teljesítményeikért. Most, amidőn 
nehéz szívvel válók meg tőlük, 
minden vezetőnek, parancsnoknak 
és az egész legénységnek legben
sőbb köszönetemet fejezem ki és 
tiszta szívből jövő „hten hozzad“-ot 
mondok.

Valamennyit biztosíthatom, hogy 
mindenkor megindult és büszke- 
séggel telt szívvel fogok mindama 
bősökre gondolni, kik drága és 
annyira szorongatott hazánkat meg
szabadították s testtel és lélekkel 
védelmezték és ama hűségesekre, 
kik szeretett uralkodónkért és a 
hazáé't mindenkor örömest készek

rózsaszín lapocska az asszonyától. 
Ilyen nap valóságos ünnepnap 
számba ment nála. Pedig alig volt 
egy ilyen lapocskán egyéb, mint 
az, amit utoljára hallott a felesége 
szájából, hogy csak vigyázzon ma
gára nagyon.

Persze az ő lapjait olvasták ott
hon a szomszéd asszonyok is és ők 
is örültek a kitüntetéseinek, mert 
becsülték ; hiszen jó szomszéd volt 
mindig.

Csak Szilágyi Pistának, a szom
széd 25 éves legény fiának fájt 
mindig a szive mélyén valami, mi
kor olvasta, hogy milyen nagy em
ber lett János bátyából, ö t  ugyanis 
már két sorozáson nem vették be 
testi gyengesége miatt.

Egyszer azonban elmaradtak a 
rózsaszínű lapok. Hiába várt Mária 
nap-nap mellett aggódó szívvel reá
juk. Csak várt, mégis várt hűsége
sen, de mindig nagyobb gyötrel
mek, aggodalmak között. Az ilyen 
várakozás pedig borzasztóbb a harc
tér összes szenvedéseinél. Mert mi 
itt a harctéren legalább tudjuk min
dig, hogy hányadán vagyunk, az

asszonyainkat azonban állandóan kí
nozza a bizonytalanság. Azt hiszem, 
ha háború után a Mindenható Is
ten, aki belát a szivekbe, martir- 
koszorut adna azoknak, akik a há
borúban legtöbbet szenvedtek, ez 
a koszorú nem nekünk, harctéri 
fiuknak jutna, hanem az otthon ma
radt hűséges asszonyainknak.

Egy napon aztán mégis megjött 
a posta szegény Máriának. De bár 
ne jött volna meg! Szomorú levél 
volt. Az állott benne hivatalosan 
az ezredtől, hogy Barna Balogh 
János Zugsführer az 1914. nov. 
22-iki csatában Alsóvereckenél hősi 
halált halt.

Mária eleinte azt hitte, hogy 
összeomlik vele a világ, de azután 
felülkerekedett benne a hit. A  szive 
azt súgta neki, hogy netn igaz, 
hogy az ura elesett. János mindig 
becsületes ember volt, mért pusz
tította volna el épen őt a háború ? 
Ez lehetetlenség 1 Hiszen ő is min
dig jó asszony volt! Mióta elment 
az ura, azóta is mindig csak érte 
imádkozott. A  templomban sem 
nézett soha még arra az oldalra

sem, ahol a legények ültek. Mért 
sújtaná hát épen őt az Isten ?

Történetesen épen akkor jött 
váratlanul haza a szomszéd Szilágyi 
János mint rokkant. A  lábára bi
cegett kissé.

Ettől a perctől kezdve még biz
tosabban remélte Mária, hogy az ő 
ura is igy fog majd egy napon vá
ratlanul hazajönni. Nem banja, hogy 
ő is rokkant lesz, szívesen dolgozik 
majd helyette is, csak hallhassa 
hangját, csak érezze újra maga 
mellett.

M^ria ezután kijárt minden nap 
a vasútállomásra ha/avárni az urát. 
Naponta kisirt szemmel s halvány 
arccal jött haza A  szomszédok 
szánakozva nézték s szomorúan 
mondogatták: „Istenem, még el
veszi az eszét a nagy bánáti Mi 
lesz a két kis árvával ?“

Az Isten azonban könyörületes 
volt a két árvával szemben. Egy 
napon nem ment ki hiába Mária. 
Alig hogy megállt a vonat, kiszállt 
belőle néhány katona. Köztük két 
mankóra támaszkodva az ura. Igen, 
ő az I Ugyanaz az arc, a bajusza
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legjobbjukat — életüket feláldozni. 
— Hűséges ragaszkodással ama 
legbensőbb óhajomnak adok kife
jezést : Isten áldjon és óvjon mind
nyájatokat 1

Hálatelt szívvel vezértek és baj- 
társtok

Jó z se f főherceg .
Irigységgel gondolunk azokra 

a csapatokra, akik most az ó 
parancsnoksága alatt harcolhat
nak, akik most majd maguk 
között ünnepelhetik a mi főher
cegünket. Reszkessetek elleneink, 
mert ütött az utolsó órátok! A 
sabáci győző, a kárpátok rette
gett hadvezére, az Isonzo vas
falának imádott parancsnoka, 
Csernowitz dicső végleges vissza- 
foglalója most újra, uj helyen 
akcióba lép és most az utolsó, 
a legnagyobb csapást fogja re- 
átok mérni. Isten áldása kisérje 
utain és segítse győzelemhez a 
mi szeretett József Apánkat!

— Káté. —

Gyarapítsák ezredünk özvegy 

— és árva-alapját! —

ugyan nincs olyan nyalkán kipö
dörve, de hát persze ki gondolhat 
ezzel a háborúban ? Ujjongva fu
tott elébe az asszony, sírva örömé
ben, mivelhogy az asszonyi lélek 
úgy van berendezve, hogy akkor is 
sir, ha szomorú s akkor is, ha öröme 
van.

Mikor azonban közelébe ért, 
akkor vette észre, hogy csalódott, 
nem a János volt az, hanem Fe~ 
renc, az ura testvéröccse. De azért 
neki is örült, hiszen együtt mentek 
el s most biztosan remélte, hogy 
az ura is hamarosan itt lesz. Ha 
nem ma, hát holnap. Ferenc bizo
nyosan tud róla. Neki is esett 
mindjárt ostromolni őt kérdésekkel. 
„Hát János hol maradt ? Ugy-e, 
holnap jön ? Neki mi baja van

Szegény Ferenc azt sem tudta, 
hogy hogyan kezdje, hogy mondja 
meg a sógorasszonynak a valósá
got.

Mesélni kezdett, hogy János bátya 
milyen hős volt, hogyan harcolt, 
hogy szerették a tisztjei. Mindent 
elmondott, csak az utolsó csatát,

ARANYIéPQK
EZREPONK

Történekből
*

(Folytatás).

Mire a Nap lealkonyodóban 
volt már érintkezésben álltunk 
az ellenséggel, a szép, erdős 
Strypa völgyében. A kis, de 
erős sodrú folyó választott el 
bennünket egymástól. Csakhamar 
kifejlődtünk, de meglehetősen 
kellemetlen fogadtatásra találtunk. 
Ez azonban nem gátolt meg 
bennünket abban, hogy ne kezd
jünk uj helyünkön berendezkedni, 
hiszen most már nem voltunk 
naiv kezdők. Fánk és kövünk 
eme legfontosabb anyag — volt 
bőven. így hát mi sem állta 
útját, hogy palotáinkat felállítsuk. 
Ment is a munka szaporán, de 
a szomszéd odaátról nagyon 
szemtelenkedett ó  már előre 
elkészített állásbán várt bennün-

azt kerülte el félve ; azt az utolsót, 
ahol látta amint egy muszka tiszt 
pisztolyával szembe lőtte s egy 
muszka a szuronyával keresztül 
szúrta.

Végre azonban, amikor mar 
majdnem a Mária házához értek, 
erőt vett magán és kibökte:

„János bátyámnak nincs már 
semmi baja, de édes sógorasszony 
ne várja őt többé haza, mert aki 
meghalt, az nem tud hazajönni. 
Megölték őt a muszkák a szemem 
láttára!“

Az utolsó szavakat már nem is 
hallotta a szegény Mária, akkorra 
már eszméletlenül esett az elő- 
ugró szomszéd Szilágyi Pista kar
jaiba.

Három napig feküdt öntudatla
nul, forró lázban. El is pusztult 
volna, ha a jó szomszédok nem 
ápolták volna oly gondosan.

(Folytatom.)

Greiner 'Béla, 
százados.

ket, igy hát egyéb dolga sem 
volt, mint piszkálni, nehéz mun
kánkat zavarni. össze-vissza 
szórta ágyúival az egész terepet, 
— hiszen az ellenség akkori 
municiópazarlása köztudomású — 
és bizony néha nagyon közeli 
vonatkozásba kerültünk gránát
jaival és srapnelljeivel. Takarást 
pedig e „csomag“-ok ellen nem 
igen nyújtottak a fák. Egy ilyen 
alkalommal amint a terepet szem
léltük, kérdi humorosan század
parancsnokom, Steinhardt főhad
nagy Planka bajtársamtól: „Muss 
mann lajfen  P“ Ez volt ugyanis a 
galíciai zsidók szokásos kér
dése visszavonulásaink alkalmá
val. Mert ilyenkor már rosszat 
sejtettek, hozzánk csatlakoztak s 
igyekeztek a muszkával a szom
szédi viszonyt kikerülni. Két nap 
múltán minden molesztálás dacára 
megfeszített munka árán elég jól 
berendezkedtünk. Volt már fede
zék, kályha, saját gyártmányú 
szék, ágy, asztal, szóval az 
összes hasznos házi bútorzat. 
No, de nem azért van az em
bernek legénye, hogy az — már 
a mi mostani fogalmaink szerinti 

kényelmi tárgyakról s élelmi 
cikkekről is ne gondoskodjék. 
Tudta azt a Kajla Jani, kit én 
vallottam legényemül, hogy gaz
dája a puha ágyon szeret csü
csülni és a rántott tojást sem 
veti meg. Nosza hát, magához 
vett még egy cimborát, s ment a 
legközelebbi faluba a szüksége
seket beszerezni Mit nem hozott 
volna ő el, ha tudta, hogy ezzel 
gazdájának kedveskedik? Vissza 
is jött beszerzési útjáról s olyan 
jó forrásai voltak, hogy csodá
latosan mindent kapott. Hozott 
ő puha zsupszalmát, egy csomó 
tojást, vajat stb. Amikor tuda
koltam, hogyan jutott ezekhez, 
egy egész Odysseát mondott el. 
Először — mondja ő — tisztes
séges eszközökkel próbálkoztam 
meg, de semmire sem nie*-‘ ti. 
Egyszerűen — akárcsak n it 
sokan odahaza, mondom 
a csujesek elrejtették készletei
ket. Mind azt mondja, hogy 
„Panye, nyima nyic, muszkali 
vsisztko zabrali!“ (Uram, sem- 
sink nincs, az oroszok mindent 
elvittek.) No, de nem azért volt 
ó a kadett ur legénye, hogi* 
ilyen nép az eszén túljárjon 
Fogta magát, kivezetett az egyik
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bennszülöttnél egy üszőt az is
tállóból s megértette a már ve
rejtékező házigazdával, hogyha 
nem ad el a kért dolgokból, 
üszőjének nyomát ütheti Ez az 
ötletes fogás nem is tévesztette 
el hatását. Egyszerre minden 
lett az én legnagyobb örömömre.

Már kezdtük magunkat újra 
otthon érezni s a fiuk közül 
egyik is, másik is mondogatta, 
hogy bizony itt akár a háború 
végéig is ellehetnénk.

*
De nem odáig volt ám. Bele

szóltak a játékba a mi fegyver- 
társaink, a jó öreg ágyuk. Most 
már mi is nagy fiuk voltunk, 
hiszen volt már jó árkunk s még 
pompásabb hátvédünk. A hátvéd 
valósággal leperzselte a szom
szédot. Olyan alapossággal dol
gozta meg a sógort odaát, hogy 
'imikor ismét mi vettük át a 
szót, csak halk ellentmondással 
találkoztunk.

Hajtottuk is a szomszédot uj 
határba, mely még nem volt ki
aknázva. Hadd keressen ott bol
dogulást, szebb jövőt, hiszen mi 
neki is jóakarói voltunk. Ment is 
ér* nélkül a helyes direkcióban 
f 'afelé. A Szereth-ig meg sem 
á 'rt De bakáink, ha szabadjára 
e. ,-dtük volna őket, még gyor
sabbak lettek volna. Alig lehetett 
őket fékezni. A máskor annyira 
áhitott menázsiról is megfeled
keztek, csakhogy szakadatlanul 
üldözhessék ellenfelüket. Amikor 
e lázas sietség után érdeklődtem, 
azt mondották, hogy a határig 
meg sem akarnak állani. Tudták, 

hiszen voltak közöttük közép
iskolát járt fiuk is — hogy a 
határ már csak két napi járó ut, 
előre hát, érjük el mielőbb és 
ott ássuk le magunkat. Mindjárt 
készen volt e haditervük. És 
mondja még valaki, hogy nincsen 
a fiukban talentum, érzék a ma
gasabb stratégia iránt. Nem 
tudom, miért is nem hajlott a 
hadvezetőség e jeles terv elfo
gadására. Midőn elmagyaráztuk 
nekik, hogy nem oda Buda, nem 
lehet egy kis frontrészen hűbele 
Balázsba rohanni, ha a szomszé
dok lemaradnak. Mert akkor 
könnyen „lakapcsolnak" ben
nünket. Egy kis időre lehorgasz- 
tották fejüket, hogy szépen meg
alkotott tervük igy rombadőlt s

csak mikor újra meg újra átgon
dolták magyarázatunkat, látták be 
ötletük céltalanságát s követtél; 
meqnuuqvással a felsőbb utasí
tásokat.

Utunk Jagielnicán át vezetett, 
hova éjjel 12 órakor érkeztünk 
meg. Itt megismétlődtek a Potok- 
Zlotiban történtek. Igen kedves 
vendégek voltunk. Akkora öröm 
sugárzott minden arcról, mintha 
mindenki egy-egy főnyereményt 
húzott volna ki. Diadalmenetben

vonultunk végig e kis városkán 
is s a lakosság apraja-nagyja 
szolgáltatta a diszbandériumot a 
város keleti kijáratáig. Még egy 
negyedórái menetelés és jött a 
jól megérdemelt pihenő. Az éber 
tábori őrsök fedezete mellett kiki 
pihenni tért s szépeket álmodott 
a szűz anyaföldön.

(Folytatom).

Dr. Herez J ó t  s é f  
hadnagy, izázadparancanok.

A  K I B I C .
Kártya-játék egy felvonásban.
I d ő : Mikor legalább négynek pénze van.

Szem élyek : Főorvos ur pénzemnél vagyok (F p )
Hadnagy ur pénzednél vagyok (Hp.)
Hadnagy ur szerelmes vagyok (Hsz.)
Zászlós ur nyerni szeretnék (Zny.)
Főnadnagy ur kellemes (Fk.)

Hely : A legszebb tiszti lakás az ezredben, nem annak a részére 
készült aki lakik benne, de azért köszönöm jól érzi magát. Díszle
teket egy jóképű asztal, 4 szék és 1 ágy képezik. Van még más is 
a szobában, de a többinek nincs szerepe a humoreszkemben. (Ja 
igaz! El is felejtettem közölni, hogy ez kérem egy humoreszk! 
Vagy talán már észre tetszett venni?!) Most, hogij a függönyt fel
húztam, még csak három szék van bezeccolva. Fp., híp. és Zny.

lorumoznak.

Fp. Sanyarú napokat élünk, a 
hónap eleje van és nincs negye
dik egy kis intelligens játékhoz. 
P á sz !

Hp. : Nem baj, legalább meg
marad a pénzem. (A frász töri 
egy kis 21. után.)

Zny. Hát mi van azzal a tök 
alsóval ? !  Nem bírom kiszorí
tani

Hp. (nem tud mást tenni, nagy 
lelküen:) Na hallod, ha csak az 
kell. itt van nesze.

Zny. (mélyen átérzett sóhajjal) i 
Már késő, már nem nyerhetem . . .

Fp . : Ha a lorumot nem, de 
tapasztalatot azt nyerhetsz.

Zny A rosszseb egye meg, 
azt eleget nyertem.

(Kopogtatás hallatszik.)
F p . : Hátha balek jó ? !  — Ja !
Hsz. (belép sántítva): Szer

vusztok fiuk, megint kártyáztok ?!
Fp. (szellemesen): Nem — 

rodlizunk.
Hsz. (szerelmesen és szomo

rúan) : Ne viccelj doktorkám, légy 
szives vizsgáld meg a

Fp. (mint sebész közbevág): 
. a zsebedet?! Kérlek majd 

játék után.
Hsz. : Dehogy kérlek, a zse

bem az egészséges, hiszen most 
volt elseje, hanem a térdem az

F p . : Az m ás! Egészséges em
berrel szívesen játszom. Ülj l e !

Hsz. : De kérlek szépen .
Fp . : Hiába minden! Hazalógás 

kizárva. Hiába igyekszel élesen 
feltakarni a hinterlandra.

Hsz. (úgy csinál mintha ké
retné magát): Ne kapacitáljatok 
fiuk, én úgy sem játszom. A tör
vények szerint én csak veszthe
tek.

Hp. (mohón): Legyen szeren
csém, fájdalommentes kezelésről 
garantálva!

Hsz. : Szellemes fiú lett belő
led Avaschuhr. (Blúzán számol
gatja a gombokat:) Szeret, nem 
szeret, szeret, nem szeret . . 
szeret (boldogan :) Na lás
suk .

Zny. (biztos a ,,Pali‘‘-ban) 
Úgy szeressen, mint én nyerni!
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Fp. (kever): Ne szavaljatok 
annyit. Tiz pénz a bank. (Oszt.)

Hsb. : Bank I (kigusztálja)
E lég i

Fp : Azt majd én mondom meg 
(gusztál, száját félre húzza, fél
szemmel felpislant, szeretné Hsz. 
arcáról leolvasni a tizenhetet). 
Lauf ?

H sb . (bánatos mosollyal): Nem 
kapáltam érte.

f p .  (nem sok reménnyel): Mid 
van?

Hsb. (a pénz után nyúl) : Amit 
játszunk.

f p .  (lemondóan): Nyertél.
A játék javában folyik, Fp. 

nem szeretne veszíteni, Zny. sze
retne nyerni, Hsz. szeretne sze
retve szeretni, Hp. mások pén
zénél van.

Főhzdnzgy ar kellemes (kopo
gás nélkül benyit, széles m o so l
lyal, elbájolóan): Szervusztok
ecséim . . játék, játék? Majd 
egy kicsit kibicelek.

(Mindenki hallgat és megdöb
benve lesi, hogy hova fog le
ülni )

Hsz. (magában imádkozik): . 
és szabadíts meg a gonosztól

Fk. (körül néz, több szék nin
csen, az áqy it Hsz. mellé húzza 
és leül. A többiekből öröm-só
hajtás tör ki, Hsz.-en a frász és 
ettől még szomorúbb lesz.)

H sb. (adja a bankot).
Zny. : 40 pénz. (Gusztál) to

vább.
Hp. (piros ászra indul): A 

többi . . mennyi az?
H sb. : 50 pénz.
H p .: Adj rá 1 (Izgatottan gusz- 

tálva, elölről, hátulról és oldal
ról.) Egy szin nem csal (halkan) 
te jösz.

H sb . : Na komám, most meg
fogtalak. Alászolgája és 180 pénz.

Fk. (úgy érzi, hogy muszáj va
lami kedveset mondania): Meg
nyugtatlak ecsém, te nyerhetsz.

H sz .: Ugyan főhadnagy ur, 
látott már valakit makk ászra 
bukni ?

Fk. (vésztjóslóan): Én már lát
lak téged ecséml

Hsz. (kigusztál az ászra egy 
hetest és meg akar állni.)

Fk. (jóakaróan): Csak nem állsz 
meg 18-ra mint bankár?

H sb. : Ugyan kérem, csak nem 
vágok be 18-ra ? I

Fk (rá tesz a lapjára még

egyet): Hát a rezony?! (Sose 
használ idegen szavakal, csak 
most, hogy ne ismerjék meg az 
olvasók, hogy kiről van szó.) 
Mind a kettőnek két lapja van.

H sb. : (A további érvek töme
gétől félve enged és gusztál.) 
Fuccsl Vigyétek I (Káromkodna, 
de respektálja a két csillagot.)

Fk. ("nevetve): Hiszen mond
tam, hogy nem nyerhetsz.

Hp. : Úgy kell neked, mit hall
gatsz másra. Mondtam, hogy egy 
szin nem csal. Elég is volt az én 
kis 15-öm.

Mindig szerettem zavartalan 
óráimban oly kérdések felett el
mélkedni, melyeken mások talán 
könnyedén átsiklanak.

Ilyen önbirálatra legalkalma
sabb idő a fegyverszünet csön
des éjszakája. Ilyenkor jól esik 
kitárnom lelkem legrejtettebb, 
szinte előttem is eltitkolni próbált 
érzéseit, gondolatait. Persze 
ilyenkor keserű igazságokat kell 
bevallanom magamnak, de épen 
ez az, ami megnyugtat, mert ha 
egy-egy újszerű jelenséget fede
zek fel magamban, addig nem 
nyugszom, mig ezt tökéletesen 
szét nem boncoltam, feltárva 
annak mibenlétét.

Újabban megállapítottam, hogy 
lelkem a háború alatt tökéletes 
átváltozáson ment keresztül. Ez 
az átváltozott lélek tűrhetetlenné 
tette nekem a Hinterlandban 
való állandó tartózkodást még 
családom közelében is és küzdel
meket, csatákat követel.

Eleinte azt hittem, hogy ezen 
jelenség csupán a pergő tüzekben 
kissé meglazult idegeim beteges 
játéka, de miután átmenetileg 
otthon levő nős és nőtlen bajtársa
imtól kapott levelek minden so
rából kicseng a harctér utáni 
őszinte vágy s az elégedetlenség 
afelett, hogy a belországban való 
szolgálattételre vannak kárhoz
tatva, megbizonyosodtam afelől, 
hogy egy általános jelenség állott 
elő. Ezt a tünetet a háborús lélek

Fk* Ez a rezony. Mit tudjátok 
ti, hogy mi a játék. Jertek hoz
zám tanulni ecséim, hiszen még 
a . . . voltatok, mikor én már 
kibiceltem !

(A játék tovább folyik. A hely
zet változik Hsz. szigorúan vé
szit. Egy negyed óra múlva fel
áll. A zsebe súlyos beteg lett, 
ellenben a térde nem gyógyult 
meg:) Köszönöm a játékot és 
főhadnagy urnák a végtelen kel
lemes kibicelésétl 

Fk.-. Szívesen ecsém, máskor is.
-  FAUN. —

metmorphosisénak nevezhetjük. 
Miután pedig általános kérdésről 
van szó, azt hiszem nem lesz 
érdektelen ezt nyilvánosan is 
leszögezni.

Mikor 191ö-ban sebesülve haza 
érkeztem s két hónap múlva 
annyira magamhoz jöttem, hogy 
irodai szolgálatra már beoszthat
tak, eleinte igen boldog voltam, 
hogy Így kis családommal élhe
tek. Mikor azonban néhány 
héttel később már hadiszolgálatra 
alkalmas lettem újra, nem volt 
többé otthon nyugodalmam. Ha 
beültem egy kényelmes angol 
fotelbe, mintha kígyó csípett 
volna meg, úgy fel kellett hirte
len ugranom, mert eszembe ju
tottak bajtársaim gyalulatlan 
deszkalócái kint a harctéren. 
Mikor legédesebben csókolt hitve
sem, mikor legforróbban ölelt 
kis fiam, mintha Így szólott 
volna valaki hozzám: „Hát férfi 
vagy te, hogy itthon ölelkezel 
mint egy szerelmes kis diák, 
mig véreid ott a harctéren küz
denek ? 1“ Ettől a hangtól keserű 
lett a legédesebb csók s a leg
forróbb ölelés.

Nőm gyakran kérdezte aggódva, 
hogy mi a bajom, mikor néha 
órákig ültem szótlanul s én is 
épen azon töprengtem, amit ő 
kérdezett, hogy voltaképen mi 
van velem. Csak éjjel nyugodtam 
meg, ha elnyomott az álom. 
Akkor kiszöktem a frontra az

A  katona lelkének háborús 
metamorphozisa.
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őrszemekhez, buzdítani, biztatni 
őket. De annál kínosabb volt az 
ébredés, mikor láttam, hogy bi
zony még mindig itthon tespedek 
selyem takaró alatt. Ettől azután 
még fáradtabb lett a lelkem. 
Bántott a jó reggeli, a szépen 
terített asztal, a puha szőnyeg s 
a függönyök. Úgy éreztem, hogy 
mindez csak sallangja a kultúrá
nak, mely csak arra való, hogy 
belőlünk, férfiakból, a „teremtés 
koronáidból lágy, gerinctelen 
puhányokat neveljen. Egy napon 
ép az utolsó pillanatban azon 
kaptam magamat, amint ép egy 
csillárt szerettem volna letépni 
és kidobni az ablakon. Ekkor 
magam is megijedtem magamtól. 
Láttam, hogy már elérkeztem az 
utolsó előtti állomásra, honnan a 
Lipótmezőig csak egy állomás 
van hátra.

Miután pedig megállapítottam, 
hogy még hősi halottnak is jobb 
lenni, mint önmagámnak és csa
ládomnak terhére levő élő ha
lottnak, elhatároztam, hogy irok 
Möller alezredes urnák, s kérem 
az ó segítségét. Az elhatározást 
tett követte, csakhamar megjött 
az alezredes úrtól a válasz, hogy 
örömmel várnak vissza a harc
térre ezredünkhöz. E perctől 
kezdve úgy éreztem magam, 
mintha sikeres műtét után lettem 
volna.

Midőn pedig néhány hét múlva 
kijutottam újra ide a harctérre, 
régi életkedvem teljesen vissza
tért. Újra tudtam örülni a mun
kának, tevékenységnek, amely 
otthon az irodában már elvisel
hetetlenül terhesnek látszott. Mi
után igy a bajt és orvosságát 
megtaláltam önkéntelen is kutatni 
kezdtem e lelki metamorphosis 
okát. Hogy lehet az, hogy még 
mi, nős emberek is, kik békében 
igazán csak a családunk körében 
éreztük magunkat boldognak, 
most ott nem tudunk nyugodni.

Erre nincs más magyarázat, 
csak az, hogy az erkölcs jött 
segítségünkre, hogy a küzdel
mekben el ne lankadjunk. Ez a 
katona morál elvarázsolta nekünk 
kedves otthonunkat a háború 
tartamára. Idegen lett nekünk 
otthonunk, amelyben szinte ki sem 
ismerjük magunkat. A háború 
előtti boldog családi élet min
dennapi jelenségei, amelyek az

előtt természetesek voltak, misz
tikussá, érthetetlenné váltak. Hi
szen itt a harctéren is ugyanaz 
a feladat, ami otthon: küzdeni
az életért a halál ellen De ez a 
küzdelem itt becsületes, nyílt, 
egyenes és oly egyszerű; otthon 
mind szövevényesebb és bonyo
dalmasabbnak látszott, nem tud
tam jobbra kell-e lépnem, vagy 
balra. Ez a bizonytalanság, örö
kös találgatás kimerítő és tart
hatatlan.

így varázsolta el nekünk a 
katona-erkölcs otthonunkat, hogy 
erősek maradhassunk, hogy be
csülettel harcoljuk végig ezt a 
harcot s fölemelt fővel, tiszta 
lelkiismerettel térhessünk vissza 
majd meghitt fészkeinkbe s ér
demesek maradjunk háború előtti 
boldogságunkra.

„Az nem lehet, hogy annyi szív 
hiába onta vért.“ Ezt az igazsá
got szeretném minden otthon
valónak szivébe vésni, hogy igy 
a mi birodalmunk az ö birodal
mukká is váljon. Épen ez a vér 
az, amely meg fogja változtatni 
a világot, amelynek árán „szebb 
lesz majd a világ, boldogabb az 
élet 1“

Kell, hogy az igaz Isten háború 
után ítéletet tartson felettünk és 
aszerint osszon földi boldogságot, 
vagy földi bűnhödést, amiíy mér
tékben kiki kivette becsületes 
részét a világmegváltásban. Ak
kor majd azok, akik legtovább 
hordták a háború legsúlyosabb 
keresztjét, legnagyobb részt fog
nak kapni a földi boldogságból.

Ne hallgassatok hát otthon
valóink a körülöttetek élő, harc
tér elől bujkáló farizeusok sophis- 
máira, akik oly arcátlanok, hogy 
még nekünk is, ha üdülés végett 
haza megyünk szabadságra, nyíl
tan a szemünkbe merik vágni, 
hogy bolond az, aki most a harc
téren küzd, ha otthon is lehetne. 
Válaszoljátok ezeknek, hogy mi 
nem azonosítjuk magunkat ezzel 
a becstelenségig sülyedt férfiat- 
lansággal. Különben i s : de gus- 
tíbus . . .  A makulátlan férfiasság 
képviselői itt vannak körülöttem 
és mi igy képzeljük el a férfi 
ideálját. Mi inkább vagyunk az ö 
nézetük szerint becsületes bolon
dok, mint

Greiner 'Béla, százados.

Pótzászlóaljunk.
Vima Munkácsra. — Ot. 

nepélyes fogadtatás*
(Saját tudósítónktól.)
M u n k á c s , 1 9 1 8 . ja n u á r 5 .

Zakatolva futott be a vonat, 
mely a pótzászlóaljunk parancs
nokságát hozta vissza régi vá
rosunkba. Kellemes meglepetés 
ül mindnyájunk arcán, amint a 
gyönyörűen feldíszített állomást 
megpillantjuk. Végtelen jólesett 
ez a nagy, határozott szeretet 
megnyilvánulása, mely a külső
ségekben is ilyen kedvesen ki
fejezésre jutott. A vonatról le
szálló Dávid őrnagyot, Glockner 
századost és a többi tiszteket 
gróf Schönborn-Buccheim Károly, 
dr. Petrovay h. polgármester, dr. 
Gergely t főügyész és a város 
vezetősége fogadta.

Gróf Schönborn igen meleg 
hangon adott kifejezést az egész 
város nevében azon nagy örömé
nek, hogy a házi ezredet hosz- 
szas távoliét után ismét viszont
láthatják és kijelentette, hogy 
boldognak érzi magát, hogy mínd- 
nyájok nevében a hazatérő hő
söket üdvözölhette.

Erre Dávid József őrnagy pót- 
zászlóaljparancsnok megköszönte 
a grófnak és a város küldöttsé
gének a szives és megtisztelő 
fogadtatást és abbeli reményé
nek adott kifejezést, hogy az ez- 
redünk és Munkács városa kö
zötti, már békében fennállott jó 
viszony, még melegebb ápolás
ban fog részesülni mint eddigelé. 
Lendületes beszédét azon kije
lentéssel fejezte be, hogy — 
örömmel jöttek haza a 65-ösök, 
mert meg vannak győződve ar
ról, hogy Munkács városa házi 
ezredét oly szívesen látja falai 
között, mint amilyen szívesen 
jöttek haza a Ludwig bakák 1

*
Az egész pótzászlóaljunk át

költözött már Munkácsra és rö
videsen ismét otthoniasan érzik 
magukat az ott időző Ludwig 
bakák kedves városunkban.

Az egész pótzászlóalj nem fért 
el a város belterületén, egyes 
alosztályok a közeli falvakban 
nyertek elhelyezést.
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Ha majd az almafák újra 
virágoznak

Az almafák virágoztak,
Magácska fogta a kezem.
Azt kittem örökké így lesz,
Örökké együtt lesz velem.
Selyem pilláit lezárt?,
Én megcsókoltam homlokát • • .
Ha elment, rajongva néztem 
Pici lábának nyomdokát.
Aztán nekem menni kellett,
Messze, hot arat a Halál!
Onnan száll esküm Magához,
Hiszem, hogy szivéhez talál • • .

Ha majd az almafák újra virágoznak, 
Visszajövök magához, fehér menyasszonyom. 
Bársonyból, aranyból lesz majd a ruhája,
S megszólal a harang az öreg templomon. 
Jázminokkal hintem tele az utcákat,
Köröttünk illatok, mámorok zsongnak,
Úgy megyünk esküdni orgonazugás közt,
Ha máj 1 hz almafák újra virágoznak!

Hullnak az almavirágok,
És ma megjött a levele • . »
Fázva, remegve bontom fel,
Istenem, vájj4 mi van benne ?
Kezem remeg, ajkam elfehérül 

Másé lesz — ezt olvasom:
— Kínt dörög az ágyú, harsog a szél 
S én azt hiszem, hogy álmodom 
Egy könny pereg le szememből, 
Megragadom a pisztolyom.
Már zeng a hurráh. Indulok!
Isten vele, szép angyalom.

Mire az almafák újra virágoznak,
Én már akkor régen hideg halót leszek . • . 
Mire az almafák újra virágoznak, 
Elcsendesülnek a dübörgő harcterek.
Maga akkor indul esküvőre mással 
S nekem nem lesz nyugalmam ott a sírba lenn. 
Oh küldje fejfámra menyasszonyi fátylát,
Attól majd elcsittul a bolond hü szivem • • .

Munkács, 1917. dec. 4*
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Lebovics Sándor,
hadnagy.

° — °  ir ^

Aust Adolf altábornagy, had
osztályunk parancsnoka, az el
lenséggel szembeni kiváló ered
ményesen vezetett működéséért 
a hadiékitményes 2. osztályú vas- 
korona-renddel lett kitüntetve, a 
kardoknak egyidejű adományo
zása mellett.

ő  Felsége Dávid József őr
nagynak, pótzászlóaljunk parancs
nokának, az ellenség előtt tanú
sított önfeláldozó és eredményes 
munkásságának elismeréséül a 
Fertncz J ó z s e f  rend  hadiékitmé
nyes lovagkeresztjét adományozta.

Albrecht Ernő százados, aki a 
stanislaui harcok alatt az ezre- 
dünk műszaki századának volt 
parancsnoka, az ellenség előtti 
vitéz magatartásának elismeréséül 
az ezüst stgnum laudist kapta a 
katonai érdemkereszt szalagján, 
a kardok egyidejű adományozása 
mellett.

Dr. Deák István, ezredünkhőz 
tartozó ezredorvos, önfeláldozó 
szolgálatáért a Ftrencz Jó z s e f  
rend lovagkeresztjével, Detvay 
Sámuel zászlós a koronás arany 
érdemkereszttel lett kitüntetve.

é\agg ezüst vitézségi érmet 
kapott: Török Menyhért (rok
kant) gyalogos.

Kis ezüst vitézségi érm et: 
Bernstein Salamon és Farkas Já
nos (rokkant) gyalogosok. Bern- 
steinnak ezen kitüntetés utólag 
lett adományozva. Délczeg had
nagy adta be a stanislaui har
cokban tanúsított vitéz magatar
tásáért. Bernstein résztvett a 8. 
század sikerült ellentámadásában 
és a legnagyobb pergőtűz alatt, 
haláltmegvető bátorsággal vitte a 
jelentéseket gránáttölcsértól-grá- 
náttölcsérig szaladva.

S S se, Tűz (Le Feu)
cimü Goncourt-dijat nyert béke- 
regénye. Fordította LENDVAY 
ISTVÁN. Ara 10 korona. Kap
ható „A NAP4' könyvosztályában 
Budapest, VI., Teréz-köru£5. sz.
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10 LUDWIG BAKA

Beszélgetésem egy orosz zászlóalj
parancsnokkal.

— A Ludwig Baka eredeti riportja. —
Ezredpurancsnokságunk tiszti 

étkezdéjében vendégül láttunk 
három orosz tisztet, egy száza
dost és két főhadnagyot. Mind a 
hárman legénységi blúzban van
nak és egyáltalában nem keltik 
bennem az intelligens ember be
nyomását. A százados töredezve 
németül is beszél, a két fő
hadnagy csak oroszul. — Az 
ebéd befejeztével helyet cse
rélek Nuss századosunkkal, aki 
az orosz százados mellett ült és 
közlöm vele, hogy ezredünk tá
bori újságjának a szerkesztője 
vagyok és szeretnék egyes dol
gokat lapunk számára megtudni 
tőle. A Redakteur szóra széles 
mosolyra húzta a száját és kije
lentette, hogy a legnagyobb kész
séggel a rendelkezésemre áll. 
Kérdésemre lassan, meggondol
tan válaszolt és mindenekelőtt 
arra kért, hogy nevét ne közöl
jem, mert abból baja támadhat 
Ezt megígértem neki, de megje
gyeztem, hogy se Trockij, seK e- 
renszki még nem fizettek elő a 
Ludwig Bakára és különben is 
csak általános érdekű dolgok é r  
dekelnek.

Első sorban az orosz tábori 
újságokról kérdezősködtem.

— Igen, nekünk is vannak 
ilyen lapjaink — válaszolta — 
de csak hadosztályonként. Leg- 
többnylre schapirographal lesz
nek sokszorosítva és három-négy 
oldal terjedelemben, humoros tar
talommal jelennek meg. Nagyobb 
városok közelében levő csapa
toknak nyomtatott újságjaik is 
vannak.

A tartalmáról és szerkesztésé
ről bővebben nem volt hajlandó 
nyilatkozni és igy a vendéglátó 
udvariasság megtiltotta, hogy erről 
tovább faggassam és arra kértem, 
hogy a viszonyaikról beszéljen.

Lassanklnt belemelegedetl a 
diskurzusba és kérdezés nélkül is 
elmondott sok-sok érdekes dolgot.

— Huszonhárom éves vagyok, 
tényleges tiszt, hét évig jártam a 
kadett iskolába és 2 évig a ka
tonai akadémiára (Jucker-Schule). 
Két^és fé ltév é ’ vagyok kinnt a

fronton, 8 nagyobb ütközetben 
vettem részt, mint ezredem va- 
dászkülönitményének (Jagd-De- 
tachement) parancsnoka és 6 íz
ben lettem kitüntetve. 1915. jú
liusában Lembergnél megsebesül
tem és két hónapig kórházban 
voltam. Kitüntetéseim közül csak 
a Szent György-kereszt maradt 
meg. a többit eltörölte a forra
dalom. Tiszti rang nincs nálunk. 
Embereink választják a parancs
nokukat (Kamerad-Kommandant), 
de ennek sincs joga parancsolni 
— csak^kérni. Ilyen körülmények 
között — természetesen fegye
lemről szó sem lehet.

De erre most már nem is lesz 
szükség. Legfeljebb egy hónap 
múlva haza megyünk és először 
rendet fogunk csinálni az ország
ban, azután ha szükséges meg
szervezzük a katonaságot is. Har
colni nem fogunk többé, mert a 
mi anyagunk jó katona, de há
borúban nem szerencsés. Külön
ben is most fontosabb dolgaink 
lesznek otthon
I ^Mondott ezenkívül a kapitá
nyom még sok érdekes dolgot a 
politikai nézeteivel kapcsolatosan, 
de erről egyelőre még hallgat
nunk kell. Az egészről azt a ké
pet alkottam magamnak, hogy 
mind szegény, szerencsétlen pro
letárjai lettek egy egykor hatal 
más és virágzó országnak, akiket 
álnok szövetségesei először vá
góhídra hajszolt, most pedig el
vetette közöttük a polgárháború 
öldöklő magvát.

Egykori ellenfeleinkkel békés 
barátságban ülünk most együtt a 
fehér asztalnál és valahányszor 
felemelkednek, hogy telt pohár
ral üdvözöljenek bennünket, sza
vaikból élesen ki cseng a — meg
bántuk — későn született érzése.

Radwaner alezredes mindent 
elkövetett, hogy vendégeink jól 
érezzék magukat nálunk és hogy 
ez teljesen sikerült, annak az a 
legjobb bizonyítéka, hogy az ebéd 
vége felé már magyarul igye
keztek éltetni bennünket: U á !
Ó Udwig A ka!

— Lucy. —

Tábori strófák.

Ki a tettes?

Nádfedeles kis deckungunk 
Leégett a héten.
Gyanús Tolt az eset, tehát 
Vizsgálatot kértem*
K i is derítette nyomban 
Azt a tüzvizsgálat,
Hogy egy gyújtó hatású city  
Otysta a káré t!  ♦

Béke.

A keleti fronton
Nincs harc* Minek?
Mindenkinek
Meg van a békéje már!
Csak az a kár,
Hogy Brest-Litowskba 
(Hiába tartják titokba)
A küldöttségek 
Küzdelmének 
Még most sincs vége. 
&{em is less közöttük 
Szent a béke,
Mig asszonyt térnek 
Maguk körébe! *

Ingyen tanács.

Cseng a rímem,
Zeng a nótám;
Egyik-másik 
Köztük jó tán. -  
Peng a lantom,
Szól a versem,
Meg ne edd a 
Cufuszt nyersen.
Mert az árát meg találod 
Könnyen adni,
Ily tanácsot mindig lehet 
Tólem kapni! . . .

Szikár.
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Tüzbe
bámultam az este. Kandallóm tú- 
zébe meredjt két szemem, amint 
egyedül ültem kicsiny szobámban. 
Odakint a hideg  téli szél garáz
dálkodott vásott gyerek mód
jára s lelketlenül tépázta a hatal
mas fenyők gallyait. Szobámat 
csak a tűz fénye világította meg. 
Ilyenkor vannak legszebb gon
dolatai az embernek, mikor 
zimankós téli estén a kandalló
hoz húzódva mereng.

Vígan pattogtak a vörösszemű 
zsarátnokok. Néztem, néztem a 
tüzet s a lobogó lángokat. Halk, 
szelíd duruzsolással morgott finom 
meséket hangjuk. Majd mintha 
elkomorodott volna a muzsiká
juk : Széles lett, kiöblösődött,
áradva hömpölygött ■ lassan fé
lelmetessé vált. A vörös lángok
ból misztikus alakok tűntek elő/ 
groteszk figurák váltak az izzó 
parázsdarabokból. Ezek versenyre 
keltek, birkózni kezdtek egymás
sal s hol az egyik nyomta le a 
másikat, hol ez kerekedett felül. 
Véres dulakodás támadt, s a pat
togás közepette mintha éles sza
vak harsantak volnat Előre! Él
jen! Hoch! Vorwárts! Feszülten 
figyeltem a recsegő pattogásra 
s mintha hallottam volna tovább: 
U á ! . . .  A llons!. Avanti! . .  ♦

Verejték ült ki homlokomra 
amint hallgattam s szemléltem 
ezt a rettenetes chaost, mely 
izzott, gyöngyözött, sistergett, for
rott és tűznek, vérnek, gyilko
lásnak, embertelenségnek, kegyet
lenkedésnek gyászos kloakáját 
láttam kifejlődni a tusából. . . .

Addig-addig néztem a küzdel
met, mig tüzem kialudt s a lán
gokból kirajzolódott képek eltűn
tek, a küzdő felek hamuvá let
tek és én összerázkódtam a nagy 
sötétségtől való félelmemben.

. . . Vájjon mikor'fog a nagy 
tűz kialudni, mikor lobban utol

sót csúnya, vörös lángja, mely
nek eltűnése után ragyogó szép 
fehérség árad szét a földön* mi
kor alszik ki a fény, melynek 
hűnyta^ nyomán nem fázós hideg
séget'^ érzünk, hanem a lüktető, 
meleg Jvér fog ismét uj életre 
kelni;?!(?

—yly—

H Í R E K . —
Változás az arcvonalunk 

parancsnokságában. Mint első 
hasábjainkon közöljük, József fő
herceg vezérezredest, ö  felsége 
parancsa más frontra rendelte. 
Arcvonalunk parancsnokságát kő- 
vesházi báró Kövess Hermann 
tábornagy vette ót, akinek nevé
hez számos kiváló haditett fűző
dik. Többek között Iwangorod 
ostroma, a győzedelmes szerbiai 
harmadik hadsereg parancsnok
sága, a kövesen elfoglalása, a 
Csernowitzi offenziva stb.

Möller alezradas azradpa- 
rancsnokunk állapota. M öller 
apánk mint értesülünk rövidesen 
vissza jön hozzánk. Súlyos be
tegségében, mely már második 
hónapja tart, lényeges javulás 
állott be és mint írja, mihelyt 
annyira magához tér, hogy az 
ágyat elhagyhatja, rögtön útnak 
indul hozzánk. Reméljük, hogy 
rövidesen teljesen meggyógyulva 
ünnepelhetjük ismét magunk kö
zött, kimondhatatlanul szeretett 
parancsnokunkat.

— Változások a parancsnok
ságban. Radwaner Pál, a 66. gy. 
e alezredese néhány napra eltá
vozott és ez idő alatt Nuzs 
Gyula százados vezette az ezred 
parancsnokság teendőit — Grel- 
ner Béla százados szabadságáról 
visszatért és átvette ismét az 
első zászlóaljunk parancsnoksá
gát. — Bogdán hadnagy a 8. 
század parancsnokának lett kine
vezve. Simó Zoltán hadnagy 
tüzérségi tiszti iskolába lett ve
zényelve és ezen időrejAbkaro- 
vics Károly főhadnagy vette át 
az első század parancsnokságát. 
Hegedűs Sándor főhadnagy sza
badsága alatt, Fodor Arthur fő
hadnagy vezeti ezredünk műszaki 
századát.

— Végzates halasat áldozata 
lett a második századunk egyik 
legderekabb^embere, a Szabolcs

megyéből (Tiszadada) származó 
Böszörményi János gyalogos. 
Költözködés közben az övébe 
akasztotta egyik kézi gránátját 
és valószínűleg vigyázatlanságból 
lógva hagyta annak elrántó mad
zagját. Menés közben ez a mad
zag beakadt egg kiálló gallyban, 
elrántódott és a kézigránát a 
testén ezplodálva, néhány percnyi 
szenvedés után, elragadta az 
élettől a 56 éves Böszörményi 
Jánost, árván hagyva három 
kicsiny csemetéjét. Január 18-án 
lett H . . . .n eltemetve a 
kis-kápolna közelében, a többi 
őzen a fronton elköltözött Lud- 
wig baka mellé. Sírjánál Máthé 
Miklós református lelkész tartott 
búcsúbeszédet és zenekarunk 
mélabus akkordjai mellett lett 
ismét átadva egy derék Ludwig 
baka az örök enyészetnek 
Béke lengjen porai fe le tt!

— Vezénylések. Gattein Mik
lós hadnagy szabadsága alatt 
Löwenkopf zászlós végzi az 
első zászlóalj segédtiszti teendőit. 
Fischer Ferenc és Rubinstein 
Jechil zászlósok, Temek száza
dos tüzérségi csoportjához lettek 
egy rövid időre vezényelve.

— 05-osök az olasz harcté
ren. A harmincharmadik menet
zászlóalj harmadik százada az 
olasz harctéren teljesít szolgála
tot a 46- szegedi gyalogesredhez 
beosztva, Mihalovics Béla had
nagy parancsnoksága alatt. (Tá
bori posta 357.)

— Szabadságon vannak : He
gedűs Sándor, Herczl Béla, Can- 
dea Miklós és Schlusche-Simonyi 
főhadnagyok, Dr. Daday András 
főorvos, Gattein Miklós, Chmely 
Imre, Grünwald Nándor és Kos- 
tiner József hadnagyok.

Szabadságon szeretnének 
lenni . . . ezeket is közölni óhaj
tottuk, de annyian vannak, hogy 
betöltenék lapunk egész terje
delmét.

— Tartalékban. Második 
zászlóaljunk egy közeli faluba 
tartalékba került, ahol jól elké
szített meleg lakásokban lettek 
négy és fél hónapi folytonos 
árok-élet után embereink elhe
lyezve. Az utolsó időszak, az 
árkokban is teljes csend-élet 
jellegű volt, de mégis jobban
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érzik a rezorodba magukat a fiuk, 
ahol állandóan mindnyájan együtt 
lehetnek és a szorgalmas kikép
zés mellett tág tere nyílik a 
különböző szórakozásoknak.

Ezredünk zenekara múlt 
hó 20-án egyik szomszédos had
osztályunk jótékonycélu előadásán 
szerepelt nagy sikerrel.

— Helyreigazítás. Múlt hó 
15-iki számunkban Dr. Hegedűs 
József helyett tévedésből Viktort 
közöltünk. (Hírek — Áthelyezés

uj beosztás.) A masiniszták 
mint betlehemesek cikkünkben 
tévedésből második gépfegyver
századról tettünk említést, Panek 
főhadnagy első százada helyett.

— M egbetegedés. Ackermann 
Márton őrmester, aki közel három 
éve ezredparancsnokságunk iro
dájában végezte önfeláldozó lel
kiismeretességgel munkáját, aki
nek írását mindnyájan a legszí
vesebben olvastuk, hiszen a 
nyílt parancsokat is ő állította ki, 
január második felében súlyosan 
megbetegedett. Eszméletlen álla
potban lett a közeli kórházba 
elszállítva.

— Kiképző csoportunktól
újabb kiegészítést kaptunk, mely 
Abkarovics Károly főhadnagy 
parancsnoksága alatt érkezett 
ezredünkhöz. Abkarovics főhad
nagy egyelőre az első század 
parancsnokságát vette át, Huray 
Gyula zászlós a 7. századhoz 
lett beosztva, a legénység pedig 
a 'tábori századok kiegészítésére 
lett felosztva.

— A szatmári lányoktól szo
morú hangon irt levelet kaptunk. 
Sajnálják nagyon, hogy a 65-öso
két elvitték tőlük. Azon remé
nyüknek adnak kifejezést, hogy 
nem véglegesen távoztunk el 
körükből és ha máskép nem, 
legalább szabadságunk ideje alatt 
meg fogjuk őket látogatni Ezt a 
kedves üzenetet azon megjegy
zéssel közöljük, hogy a választ 
minden Ludwig baka külön fogja 
megadni akit e sorok illetnek.

— Dohány hiány. A háború 
első hónapjától eltekintve, január 
második felében először fordult 
elő ezredünknél, hogy a tisztek 
nem kapták meg dohány illeté
küket A legtöbbnek közülünk 
rru>f. volt a kisebb-naauobb tar

talék — a spóresz, de azért 
szegény élelmezési tiszteknek 
volt mit hallgatniok, dacára annak, 
hogy nem tehetnek ők sem a 
dohány mizériákról. Az étkezdé
ben a szenvedélyes dohányosok, 
akiknek készletük már elfogyott, 
ragadozó madárként csaptak le 
áldozataikra; az asztal alatt tár
cájukba nyúló árufelhalmozókra. 
Kivételt csak Gabi képezett kö
zöttük, mert ő már régóta, kon
zekvensen — a másét szívta. 
Amellett ő az egyedüli, aki kri
tizálja még a dohány fasszungot 
is. Mikor szegény Ricsi utolsó 
szivarját és szipkáját kérdezés 
nélkül agyarai közé illeszti, 
olyankor úri előkelőséggel jegyzi 
m eg: „Ezt a fajta szipkát nem 
nagyon szeretem44

— Kártérítés a bevonuláskor 
elveszett ruhákért. A bevonu
láskor elveszett polgári ruhák 
értékét negyven koronáig az ille
tékes katonai parancsnokság té
ríti meg. Bebizonyitottan maga
sabb értékű polgári ruhák helyett 
nem pénzt, hanem ruhát adnak 
pótlásnl. Polgári ruha helyett 
megfelelően átalakított egyenruha
darabok is adhatók. Az elveszett 
bőröndért, ládáért csak akkor 
adnak kártérítést, ha a tulajdonos 
megbízható tanukkal igazolja a 
bőrönd eltűnését. Értéktárgyakért, 
(óra, gyűrű s tb ) nem jár megté
rítés. (36.094. Abt. 13. 1917.
november 19. sz. rend.) (Külügy- 
Hadügy.)

Frontirodalom. Igen las
sanként önálló, külön helyet kö
vetelő irodalommá fejlődik a 
fronton élők gondolatainak írás
beli közlései. A keletkezésükkor 
szerény és igénytelen külsejű 
sokszorosított lövészárok híradók, 
a hosszú háború alatt tekintélyes 
és komoly formába öltöztetett 
újságokká váltak, melyek időköz
ben már létjogosultságot is te
remtettek maguknak. Erdély Jenő, 
a Nyugat újévi számában hosz- 
szabb tanulmányban foglalkozik 
ezzel az irodalommal, vagy hogy 
szavaival éljünk „a front lelké44- 
vél. Lapunkat, mely az első 
tábori újságok közé tartozik, 
hosszabb szemelvényekkel emeli 
ki e cikkében, főleg Möller al
ezredes ezredparancsnokunk ve
zércikkeiből idézve. — Itt említ
jük meg, hogy Németországban

máris nagy szenvedéllyel gyűjte
nek az irodalom-barátjai minden 
háborús nyomtatványt és igy 
elsősorban front-újságokat. Ennek 
köszönhetjük, hogy eddig ötven
két németországi előfizetőnk van, 
akik között elsőhelyen a wiir- 
tembergi király ó  felsége áll.

— Házasság. Kakas D. Jenő, 
ezredünk közkedvelt "cigányprí
mása rövid szabadságot kapott 
Élesdre, ahol január 20-án örök 
hűséget esküdött Sarkadi Emma 
urleánnyal. — Sok boldogságot 
kívánunk az ifjú párnak.

— Vadászat. Nagyban dühöng 
az egész vonalon a vadászati 
szenvedély. Naponta akadnak 
emberek, akik az erdőben, a drót 
előtt, a pataknál farkast, rókát, 
medvét, oroszlánt és elefántot 
látnak. Ilyen hírekre azután meg
indul a hajtóvadászat, ahol a sors 
különösen szerencsés játéka foly
tán még egy hajtót sem lőttek 
le, vadat ellenben nem is láttak. 
Néhány ártatlan mókuskán kívül 
csak egy nagyobb vad lett lete- 
ritve, egy tekintélyes vaddisznó, 
melyet egyik zászlósunk mint 
mentegetődzve kijelentette, csak

önvédelemből lőtt le. — Ezen
kívül egy ízben Petár kománk is 
kapott egy rókát lövésre, de 
olyan pontosan célzott, hogy — 
bakot lőtt.

Mindenkinek megküld
jük a „Ludwig bakát44

aki ezredünk özvegy- és 
árva alapja javára kiadóhi
vatalunk utján bizonyos ösz- 
szeget beküld. Tábori új
ságunkat mindaddig küld
jük, amíg a beküldött ösz- 
szegből a lap árának meg
felelően telik. — Címűnk :

K. u. k. Inft. Reg. No. 65. 
Ludwig baka kiadóhivatala 
Cs. és kir. tábori posta 618*
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Éjféli le v é l j
Felhívás egy körkérdésre*

Hozzád fordulok óh nyájas ol
vasó, hogy kegyeskedjél helyet
tem megírni ezt a cikkecskét. 
Hiszen tudni inéltóztatol, hogy mi 
a célja ennek a szegény kis ro
vatnak, mely egy szerencsétlen 
pillanatban — az éjfél dacára — 
napvilágot látott. Mig a többi ro
vatja lapunknak rád nézve telje
sen értéktelen, addig ez kizáró
lag a tiéd Ebben elsírhatod min
den búdat, bánatodat, Írhatsz 
benne mindent ami nekem jól
esik. Bocsánatodért esedezem, 
hogy akaratodon kívül élni bá
torkodom, de már megtörtént és 
ha ezen a tényen változtatni 
igyekeznél, úgy összeütközésbe 
kerülnél úgy a katonai, mint a 
polgári perrendtartással. Miután 
az államnak becézett pártfogóm 
ennyire oltalmába vett, e mögül 
a schutzschild mögül elárulhatom 
neked nyájas olvasóm, hogy a 
hátad mögött álltam, mikor a 
múltkoriban diskurálni kegyes
kedtél egy másik nyájas olva
sómmal, kedves kollégáddal. Ne 
vágj olyan ijedt képet, hiszen 
ismersz engem, nem olyan fiú 
vagyok, aki itt szellőztetni óhajtja 
viselt dolgaidat (nem a fehér
neműdre gondoltam, ami minden 
csak nem fehér) hanem arra 
a kis történetkére, amit az asz- 
szonnyal kapcsolatosan említettél. 
Sőt azt sem mesélem el, hogy 
mikép készítettél egy szép francia 
orrú, likacsos szegélyű civil cipőt 
a faszolt eráris bakancsból. Nem, 
ezeket a dolgokat úgy veszem, 
mintha nem is hallottam volna 
őket. Hanem arról óhajtok re
gélni, amit te, meg a többiek 
folytonosan emlitgettek és egyi- 
tek sem hajlandó a nagy nyil
vánosság elé hozni. Igen, elta
láltad nyájas olvasóm, arról a 
kérdésről szeretnélek beszéltetni, 
hogy mi less háború után ? I

Egy csomó komoly bácsi töri 
most azon a fejecskéjét, hogyan 
lehetne ezt a problémát legjob
ban megoldani. Ezek a bácsik 
szívesen eljönnének hozzátok nyá

jas olvasóim, hogy mindegyitek- 
töl megkérdezzék, hogy milyen 
megoldást szeretne legjobban. De 
általam bocsánatot kérnek tőle
tek, hogy képtelenek erre a fel
adatra, bár nekik is bizonyára a 
leghóbb vágyuk, hogy a frontra 
kijöhessenek, de most nagyon el 
vannak foglalva, mert mint meg
említettem a fejüket kell törni 
szegénykéknek. Ezért tehát ne
künk kell segítségükre sietnünk 
és korunk legkompetensebb sajtó 
orgánuma, a Ludwig Baka révén 
kell a mi véleményünket e tárgy 
körül tudomásukra hozni.

Ne mosolyogjatok olvasóim 
ezen a kijelentésemen, mert ez 
egyáltalán nem nagyzási mánia, 
amit sietek konkrét adatokkal be
bizonyítani. Egyitek sem mosoly
gott volna, ha kijelentésem a 
„Newyork Herald“-ra, vagy a 
„Times‘‘-re tettem volna Pedig 
elhihetitek nekem, hogy egyiknek 
sincs országunkban oly nagy
számú olvasóközönsége mint a 
Ludwig Bakának!

Azért tehát álljunk össze és 
kürtöljük ki lapunkban a világ
nak, hogy mit akarunk, hogyan 
képzeljük el azt a segítséget, 
amit háború után, a véráldoza
tunkért elvárhatunk.

A tisztek fizetése, a család- 
alapítás és fenntartás módjainak 
a rendezése, a polgári életbe 
való átmenet, a ruházkodás és a 
megélhetés súlyos problémái, 
mind-mind tág teret nyújtanak 
nektek olvasóim a válaszra, ame
lyek azután hivatva lesznek arra, 
hogy azokkal, akik sorsunkat in
tézik, közölhessük az egyedüli 
helyes megoldás módjait.

Ne dobjátok félre kérésemet és 
ne morfondírozzatok, hogy — áh 
mit, én nem írok, lesz ahogy 
lesz mert ezzel az úri nem
törődömséggel nem lehet elütni 
a dolgot.

— Néma gyermeknek az anyja 
sent érti a szavát mondja 
egyik régi de jó közmondásunk 
és miután a ti érdeketek, hogy 
anyánk az állam meghalljon min
ket, tehát szólaljatok meg bátran 
mindnyájan.

Hegyezd meg nyájas olvasóm 
a kantinban negyven pénzért vett 
finom plajbászodat, tégy egy kis 
papirost magad elé és ird meg 
rajta szived szerint, hogy mi a

vágyad, óhajod a háború után* 
helyzeted m egkönnyítésére ?

Nem kell sokat írnod, elég 
úgy 8 10 oldal, akarom mon
dani sorocska és küld el azt a 
szerkesztőségbe — és a legkö
zelebbi számban láthatod magas 
szárnyalásu világmegváltó gon
dolataid a köztudomás hálás or
szágába repülni. Ha más ered
ménye nem is lesz válaszodnak, 
annyiért mindenesetre jót állok, 
hogy a legközelebbi számhoz 
egy-két oldallal kevesebbet kell 
firkálnom, mindnyájunk nagy meg
könnyebbülésére

Lucy.

Özvegy és árva alapunk
Az elmúlt napokban hozzánk 

érkező adományok fényesen tanú
sítják, hogy a nemes cél érdekében 
kifejtett akciónk úgy a mögöttes 
országrészekben, mint a front em
bereinél a legnagyobb megértésre 
talál. Legutóbbi beszámolónk óta 
nagyobb összegek érkeztek árva
alapunkra, az előfizetők száma is 
megszaporodott.

Cora Ehman Erdőbényéről 1000 
K-t küldött azon alkalomból, hogy 
férje, Ehman főhadnagy, aki a 
stanislaui csatában eltűnt, most 
életjelt adott magáról szerencsés 
megmenekülését tudatva.

Nagyobb összeggel gyarapította 
alapunkat Jeremiás hadnagy, hadi- 
kólcsön jegyzési tiszt gyűjtése és 
ezredtörzsünk tisztikarának ado
mánya. — Az újabb adományok a 
következők:

Cora Ehman Erdőbénye 1000 
K, Jeremiás hadnagy gyűjtése 
351*25 K, Ezredtörzs tisztikara 
(macska asztal) 320 K, Kiképző
csoport tisztikara 140 K, Sáros
pataki takarékpénztár. 100 K, Tóth 
Jenő főhadnagy 30 K, Kálnay 
Miksa Sárospatak 20 K, Fried 
Magda Szatmár 20 K, Chmely 
hadnagy 20 K , Császy László Kis- 
várda, Steinberg Márkus Fp. 380, 
Mayer hadnagy, Barna Miksa Mád, 
Soltész Lilly Rétköz, S . J. Kis- 
várda, Papp Istvánné Felsőverecke, 
Dr. Bartos Mihály Kassa, Nagy 
Joli Kisvárda, Zuckermann Mártha 
Bpest 10— 10 K , Gróf Majláth 
József Perbenyik 7 20 K, Lónyay 
Elemér gróf titkári hivatala Orosz
vég 7*10 K. -  Összesen 2115*55 K.
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A z asssony.
Mit beszélnek a bakák 7

— Hallottátok-# mit ír az ujtág ? 
Kérdi az öreg ráncot képű Miho- 
vios bácsi a többiektől.

— Nemi Nemi No mit tud 
kend ? 1 Hangzik a válasz.

— Mit tudok ? Hászen hát mit 
tudnék* azt* amit más is tud, Hát 
mit is mongyak. Annyit hallottam, 
hogy hát B#szlitokba a béketárgya- 
láson valami nőszeméi is van. oszt 
a is b#léavatkozik a világ dógába.

—  Nát 'itzen azt ménk is tu- 
gyuk, d# azt meg kend se tugya, 
hogy mé‘ avatkozik be az asszony 
il#n bajba?

— Én meg atzondom magának 
Mihovics bácsi, hogy nekem nem 
jó előlérzetem van a felől a fejir- 
cseléd felől, hogy ammég elcsa
varja a fejit ott az uraknak igy 
vélekedik a vereshaju Kerekes.

— Hát kedves öcsém én más
képen gondolkodok afelől Én 
aszondom, hogy hát nagyon is 
beles.

— Mi helyes? zudul fel az 
egész társaság Mihovics bácsi ellen, 
— hát nem tudja kend, hogy mi
lyen következménye lehet annak, 
ha ilyesmibe asszony beleüti az 
orrát ? 1

—  Most is csak azoké a világ 1 
Azo* élnek, mig mi itten nyomor- 
kodnak. Hátha még megadják 
nek$ az utat, hogy mindenben ők 
legyenek a gazdák, hiszen akkor 
v íf jn k  van 1 Mit szólana kend 
Mihovics bácsi, ha asszony bíróság 
véna, meg asszony kormányzó meg 
minden, meg választójogot kapná
nak asazonyok, ahogy az önkintes 
ur beszilte, hogy hát affog bejönni.

—  Nizzitek fiuk — szól az 
öreg Mihovics — ha megvizsgájjá- 
tok az asszony ügyet, hát tik is 
rágyüttök. Én magamról veszek 
példát, a hogy rajtam törtint meg. 
Én a kösségbe kisbiró akartam 
lenni. Akkó még fiatal ember 
vótam, alig harminc esztendős, a 
felesigem pedig huszonkettő. Hát 
mikor megtuttam hogyhát kisbirót 
választanak ementem pájázni a 
főbíró urhó. A  főbíró ur nagyon 
szigorú vót vélem szembe. Úgy ült 
azon a helen ahogy te ülsz most, 
én meg igy ültem la. Hát elmon- 
tam neki, hogy mir jöttem# oszt 
aszongya hogy hát nem úgy van a

kedves barátom, mán eddig 15 
jelentkező vót itt, oszt csak 5 kell.

De a felesigem küdött minden
nap, hogy menyek mán megint, 
mentem is 4-szer, 5-ször, többet 
nem. Aszontam az asszonynak, hogy 
menyik ő, émmán nem megyek. 
Hát elment a felesigem a község
házába, azt monták nincs ott a 
főbíró, a lakásán van. A  felesigem- 
nek se kellett több, aló a lakására, 
oszt ott beszilt vele, én pedig 
harmadnapra kisbiró vótam. 
Azután oszt ott szógáttam a kös- 
ségházánál nigy esztendőt, a segéd 
jegyző úrral is össze barátkoztunk, 
nagyon jó ember vót hozzám, úgy 
hogy még a disznó torba is elhit- 
tam, mer* mindég jó egy ilyen úri 
ember, ha tanácsokat ad az ember
nek. Én mán úgy tartottam, mintha 
a gyermekem lett vóna a kis se- 
gédjegyző. Sokszor aszondom neki, 
hogy szereti-e a zsíros puliszkát, 
mer a felesigem igen jól meg tudta 
csinyálni. Hát aszongya, hogy 
szeret ű minden itelt, oszt el-el 
jött hozzánk gyakran. A felesigem 
ammeg tudott is járni a kedviben 
mindig. Eccer a foga nagyon kez
dett fájni az asszonynak oszt ki- 
iukadt. Mutatjuk a jegyző urnák, 
hát asszongya, hogy hát ezt nem 
szabad kihúzni mert szentfog, ha
nem be kell bombázni. De hát, 
hogy kell azt jegyző ur ? — mondok.

Hát csak aszongya, hogy annak 
fogorvos kell, appedig itt nincs, 
hát el kell menni Debrecenibe oszt 
ott kell azt csinyálni. De hát az 
baj, mer hogy az asszony nem 
ment még vonatba sose.

— Nem baj a Mihovics 
mongya a jegyző, én úgy is járok 
Debrecembe, eljön velem az asz- 
szony. — Na jó hála Istennek, 
hogy még lesz olyan szives I Hát 
tugyátok elment vele Debrecembe, 
oszt mindenfélét mutogatott ott 
néki. — Nem győzött nekem dicse
kedni, hegy mennyi mindent látott, 
a mozit, a fürdőt, mindent elsorolt, 
oszt nagyon örült neki Azt mondta 
a fog doktor, hogy hát nem élig 
egyszer oda menni, nem lehet 
készre csinyáni egyszeribül, hanem 
5-ször kell menni. Hát nem mon
dom vót mibül, mer hogy elattam 
két kövér disznót, oszt vót alig

piz otthol# A  jegyző ur meg min
dég ment véle. Utójára mán any* 
nyira szerettük, hogy a felesigem 
süteményt is sütött neki, oszt el
hozta a hivatalba, mer tugyátok a 
jegyző nőtlen vót, hát jól esett 
neki amit a felesigem adott. Meg 
azt is kijárta, hogy ingyér csinyáták 
a fogát Nem lehet azt elsorolni, 
hogy mennyi mindent tett nékünk 
a jegyző. Mindig aszonta nekem, 
hogy hát Mihovics bácsi ha valami 
baj van a ház körül, mindig az 
asszonyt kügye, az jobban el tugya 
intézni, oszt ez igaz is.

Hát csak azir montam nektek el 
ezt a példát, hogy hát ha az asszony 
beleártja magát valamibe, hát annak 
sikerünyi kell I Meg lássátok, 
hogy az a béketárgyalás is sikerül, 
hogy az a naccsága ott beleszól I 
Én se lettem vona kisbiró, ha az 
asszony nincsen.

— Vak volt maga Mihovics 
bácsi, mikor kisbiró vót, jegyzi meg 
Inft. Klein csípősen.

Az öreg nem érti meg a célzást 
és egy kissé sértődötten feleli: 
— Hát vak ippen, nem vótam, de 
az igaz, hogyhát a szemeim gyen
gék, mert mutattam a főorvos urnák 
is a mutkor, oszt ű is belátta, hogy 
gyenge a szemem. A  manyikulás 
káplár be is irt másnap engem 
valami Oak-battajonba (W ach- 
Battaillon) aszonta, hogy az fog 
alakulni itt a román fronton őre- 
gekbű a határt őrizni. Hát biztosan 
azir irt be.

L év *g , őrmester.

T á b o r i  felszerelések

nagy választékban 
legolcsóbban, nagy
ban és kicsinyben 
állandóan kapható

a „Reményi*4 bazárban
Marosvásárhely Telefon 247
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(A hírek valódiságáért csak  02 a b 
ban szereplők vállalnak felelősséget.)

A lovak tápláléka. Szegény 
lovaknak igen súlyos volt a hely
zetük az egész háború alatt. A 
megszakadásig kellett dolgozniok 
és bizony gyakran megesett, hogy 
hajlék és táplálék nélkül kellett 
nehéz sorsukat tűrni. Ezredünk 
lovai ezen a téren ritka kivételt 
képeznek. Mig a legtöbb trénnél 
már csak a teljesen degenerált 
utódait mutogatják a nehéz lo
vaknak, addig nálunk igazán jó
képű, virstlire termett paripák 
teljesítenek szolgálatot. De el is 
követnek Katona és László fő
hadnagyok, no meg a vicepro- 
viant Moskovits hadnagy min
dent, hogy minél kiadóbb táplá
lékot szerezzenek négylábú baj- 
társainknak. A napokban végre- 
valahára nagyobb szög és üveg 
szállítmányt kapott Sándor bá
tyánk, a tehniserefens. Néhány 
órával a szállítmány megérkezése 
után már a fele eltűnt az anyag
nak. Persze Sándor bátyánk rög
tön a szegény masinisztákat gya
núsította meg, ismerve szerzői 
kiválóságukat.

Mint később kiderült, ez egy
szer ártatlanok voltak.

A Gefechts-trénnél ugyanis 
egy lovacska jobb létre szende- 
rült és Schlusche-Simonyi állat
orvos a boncolás megejtése al
kalmával szegény állatka gyom
rából előszedte az eltűnt tehnise 
matériái egy részét: 5 kg. sze
get és két ablaküveget.

Állítólag Moskovits hadnagy 
kísérletezett ezen a kompakt táp
lálék alkalmazásán.

M G. rovat.
A szánkó. A betyár masinisz

ták a legügyesebb, a legraffinál- 
tabb szerzők. Nem írókat, 
költőket, vagy zenészeket értünk 
itt kinnt ez alatt a fogalom alatt, 
hanem olyan ügyes öreg fiukat, 
akik mindent beszereznek, amire 
nekik és tisztjeiknek szükségük 
van, Az egyik tiszt említést tett 
emberei előtt, hogy szeretne egy 
kisebb fajta szánkót, amely elé 
egy lovat lehetne befogni. Szét
mentek a világ minden tájékára 
a „szerző11 patrulok és harmad
napra jelentkeztek egy jóképű 
szánkóval. De arra kérték P. 
hadnagyot, hogy csak egy hét 
múlva mutatkozzon az uj szer
zeménnyel. P. hadnagy nem kér
dezte, hogy honnan szerezték a 
szánkót, de meg volt győződve 
arról, hogy a napokban levál
tásra kerülő tüzérektől lett sze
rezve, Mikor ezek elkerültek a 
közelből, nagy büszkén befoga
tott a formás kis szerzeménybe 
és egyenesen az ezredparancs- 
noksághoz hajtatott vele, hogy 
ott mint rendesen eldicsekedhes
sen, hogy mi mindenük van a 
masinisztáknak.

Az ezredparancsnokság előtt 
együtt találta a törzs egész tisz
tikarát Már messziről néztek 
irigykedve, hogy milyen első
rendű uj szerzeménye van P. 
hadnagynak. Mikor azonban a 
büszkeségtől sugárzó arccal meg
állt előttük és szabályos pirouette- 
tel üdvözölte az urakat, nyakon 
ragadja magából kikelten Sándor 
bátyánk: „Na hát ez még is hal
latlan! Három hétig dolgoztak 
embereim, hogy az alezredes 
urat meglephessük egy szép szán
kóval és alig lett készen már el 
is tűntl De most megcsíptelek 
komám 1“ — Szegény P. bajtár
sunk leforrázva hallgatta a súlyos 
vádat, arra még sem számított, 
hogy a saját ezredparancsnokuk
tól fogják emberei a szánkót — 
szerezni.

Szerezzünk örömet hozzá
tartozóinknak, küldjük el a 
„Ludwig-baká“-t a hatvan
ötötök tábori életének hü 
ét tzórakoztató krónikátát.

§  F é n y k é p e z z ü n k , a de
rék és jól táplált Gloviczky, 
muszkát akart gépével megörö
kíteni. Neki rugaszkodott masi
nájával az égbe nyúló magas 
hegynek és izzadtságtól verejté
kezve el is érte keservesen a 
muszka állásokat, óvatosan át
halad a drótsövényen, majd be
megy az árkukba, deckungukba 
és álmélkodva tapasztalja, hogy 
bizony azok mind üresek. M egy 
tovább, kutat mindenfelé, de 
hiába, vállalkozása eredményte
len marad. Szomorú képpel, 
hosszú orral jön vissza hozzánk 
és keservesen panaszkodik sze
gényke :

—  A  fene egye meg a musz
káját, végre elhatároztam, hogy 
egyszer már én is SMtmbe állok 
vele, —  hát nem meg lóg elő
lem } I

§  Jo g o t  p a n a s z . Sándor 
bátyánk beállít a fotisztelendo 
úrhoz :

—  M it szólsz hozzá szent 
atyám, hogy kibabráltak velem a 
Ludwig Bakában — sírja ke
servesen.

—  Mivel Sándorkám ? —
kérdi csodálkozva a főtisztelen- 
dőnk.

—  H át nem olvastad, hogy 
a Polgár koma azt állította ró
lam, hogy csak akkor lehat tő
lem bármit kapni, ha nekem is 
adnak érte valamit ? !

—  Van valami a dologban . . .

—  H át te is ellenem > agy ? I 
H át nem odaadnám 0 adenki
nek még az ingemet i ; ?
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—  A z lehet, hogy odaad- 
nád, mert senki sem kérte még 
tőled. Hanem inkább azt mond 
meg, hogy mi van a lécekkel, 
amit Ígértél a szobám részére, 
mert minden oldalról átjárja a 
szél.

—  M eg van már szent atyám, 
csak add ide a szivarokat, amit 
Ígértél értük és rögtön elkül
döm.

§  A  c e n z ú r a . M egirigyel
tem a fővárosi lapokat, hogy 
milyen jó  és könnyű az ő hely
zetük velünk szemben. H a nin
csen elég cikkük lapjuk részére, 
egyszerűen üresen hagyják azt az 
egy- két hasábot és beleírják nagy 
b etű k k el:

Cikkünk közlését a 
cenzúra nem engedé
lyezte.

É n is úgy voltam most, mint 
pesti kollégáim és erre a helyre 
nem lévén szilánkom, segítségül 
hoztam a jóságos cikk-kisegítő 
cenzúrát, ami a maga egészében 
még nincsen bevezetve nálunk, 
de egy Szilánkja már jelent
kezett

§  A  m a r ó d i. A  rohamszá
zad derék szolgálatvezetője, Sánta 
András őrmester egy reggel ősz* 
szeállitja a századot kirukkolás- 
hoz. A  század előtt állanak a 
maródiak. Sánta őrmester szak
értő szemmel végigmustrálja őket, 
hogy kiválogassa a SBÍnyulán- 
sokat, akik a kirukkolás alól 
szeretnének kibojni.______________

Sorra kérdezi m ind egyiket:
— M i bajod fiam ?
— Őrm ester urnák alássan je 

lentem, nagyon megy a hasam-

— A kkor az execirplacra is
menni fog. B e á lla n i! —  H át
neked mi bajod van ?

Őrm ester urnák alássan 
jelentem  igen fáj a fejem-

—  No még csak ez hiány
zott, hogy úri betegséggel is 
ciungoljatok 1 Á llj be a sorba 1

H át te  mit vágsz olyan 
sanyarú képet?

— Őrm ester urnák alássan 
jelentem , elestem oszt sánta va
gyok.

—  Nem állsz rögtön be a 
cugodba I N ézze meg az em ber, 
én születésem óta S án ta, va
gyok és mégis mindennap ki
rukkolok I

§  L e v é ls z i lá n k o k . A z egyi
ket egy fronton levő népfelke
lőnk irta, nem tudom kihez, mi
után csak ezt a kis részt talál
tam meg belőle , nem is
igen értem, hogy mit akarnak 
ezek a rusnya férgek itt velünk 
szem be, zabányi valójuk nincs 
oszt valami kukorica máién kö
röznek amíg nekünk jó féle  ko
hász jut még cufúsznak is. ha 
egy kévés ódalast küttök hát jó  
de ne tegyétek a postára mer* 
hogy akkó nem én eszem b e 
lőle hanem más fog megfulladni 
rajta mer* én bizon megkívánom 
nekije ha ne átajja a szegény 
em berét evveni oszt egy kis rum 
is akatt, mer* hogy a hadnagy 
ur kütte velem a musziknak, de 
gondótanr kár ilen derága ital 
abba jaz tetves féregbe hát in 
kább behúztuk a komává* .**

A  másikat hazulról kapta 
egyik em berünk: „ . . mi is 
igen bajba vóttunk a Jucsa mi
atta nem is csekélség ilen téli 
időben a terhesség oszt nehezen

is cipelte szegény icakára meg 
az ágyunkbó is kiszettük a sza
mát hogy jó  nyugvása legyen 
meg is segített az isten dicsér
tessék a szent neve mer hogy 
igen szép kis tarka borjut 
szőtt

C&ázz. és kir. tábori posta 618.

Edith. Kérését elintéztük. Sú
lyos harcokat megküldtük. — Cunci 
Rétköz. Elküldtük. —  Telepho- 
niata. Nevezze meg magát és be
osztását, akkor eleget tehetünk pa
naszának. Pofaszakáll. Nem, azt 
hisszük, hogy ön téved, miután 
ez csak szanitész jelvény —  G y ű j
tő . Bélyegek beszerzése nem áll 
módunkban, azonban özvegy és 
árva alapunk gyarapítására erre is 
vállalkozunk. — Nagy ««Zoltán 
hadnagy, Z. Auguszta, N. Joly. 
Levélben válaszoltunk. — Dohány 
hiány Tudtunkkal M. hadnagy 
megtakarított cigaretta-készletéből 
nem fog senkinek sem adni. Ne 
is számítson rá —  ez füstbe ment 
terv. —  K százados. Köszönjük. 
Bármikor rendelkezésére állunk. 
Lucy. A hús és zsirtalan napokat 
ne súlyosbítsa levéltelen napokkal 

F  B .-r.é. Sajnálattal értesültünk, 
hogy a beteg-ágyban fekszik. M i
kor lesz meg a kis Béke ? !
Gy. Sándor Budapest. Ha irt 
volna, válaszoltunk volna. — D. M 
k ik ép ző  csoport. M eg fogjuk 
vizsgálni. Kizártnak tartjuk. L. 
S . hadnagy. Felvilágosítást levél
ben megadtuk. Küldjön mielőbb 
újabbat. }obbulá«t. — B. E. had
nagy és K. A. zászlós Saidhely 
Gyertek haza, minden meg van 
bocsájtva! (Több levélről a jövő 
számban.)

Nyomatott a cs. és kir. 65. gyalogezred tábori nyomdájában.


