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M A JD  H A  B É K E  L E S Z . . .
Válaszom a Ludwig Baka körkérdésére.

A háború alatt már régebben 
megérlelték bennem a haditapasz
talatok azt az elvet, hogy ne 
gondolkozzunk, ne tervezzünk 
előre 24 órán túl terjedő időre, 
miután az eseményeknek egész 
láncolata bizonyította be ismétel
ten, hogy minden és mindig 
másképen történik, mint ahogy 
azt előre terveztük, vagy ahogy 
ezt idősebb bajtárstól sokszor 
hallottam: Es kommt immer
anders I

Ilyen körülmények között szinte 
vakmerőség azzal foglalkozni, 
hogy mi a vágyam a háború 
után. Mikor még azt sem tudjuk, 
hogy lesznek-e egyáltalában vá
gyaink; hogy életben maradunk, 
vagy sem?

Mindenesetre azonban fontos 
az önbizalom; ennek ápolása 
végett ezúttal kivételesen én is 
a jövőbe pillantva elmondom, 
hogy nekem mi a vágyam a 
háború után.

Lehet, hogy ennek elolvasása 
után néhány bajtársamnak égnek 
fog állani a haja s igy jelen 
esetben az érdemekben megko
paszodott bajtársak előnyben 
lesznek.

A tiszti fizetésrendezéssel és 
megélhetési viszonyokkal azon
ban nem kívánok foglalkozni, 
mert erről meg van a katonáék- 
nál szerzett megrendithetetlen 
külön véleményem. Ezt ugyanis 
csak egy módon képzelem ide
álisan megoldhatónak: Ha minden

tiszt mögé adna a jó Isten egy 
telt erszényű nagybácsit, vagy 
nagynénit, akinek segítségével a 
tiszt nehéz szolgálatához és rang
jához méltóan élhetne.

A jelenlegi viszonyok között 
bizony családos tisztnek ha nin
csen legalább kétszeres kauciója, 
legfeljebb egyszer évente főhetne 
tyuk a fazékjában eltérően a IV. 
Henrik korabeli divattól, aki tud
valévőén hetenkint legalább egy
szer óhajtott húst főni Játni min
den alattvalója fazekában. Édes 
atyám jó szokása, ha valami 
neki kellemetlen ügyet feszeget
nek, azt azzal elütni, hogy hagy
juk már abba és beszéljünk 
inkább a szép lányokról.

Ezúttal én is követem példáját 
és abba hagyva ezt a legsze
rencsétlenebb témát, mesélek 
majd vigabb dolgokról, mert 
ugyebár azt aláírja mindenki, 
hogy a superlativust joggal hasz
náltam# miután lehet-e elképzelni 
szerencsétlenebb esetet, mint egy 
tiszti erszényt a hónap végén, 
amelyhez képest kis miska a 
leglaposabb guta is. Történeti 
hűség kedvéért még meg kell 
jegyeznem, hogy a hónapvégi 
állapot még a legszolidabb tisz
teknél is minden hó 8—10-én 
bekövetkezik, nem kívánva be
szélni azokról, kiknél ezen állapot 
níár 3-án is beáll.

A fenti axióma alapján most 
szép lányokról kellene beszélnem, 
miután azonban itt a szép női

nemet végleg nélkülöznünk kell, 
nem marad más hátra, mint ma
gunkról beszélni

Miután már a hosszú háború 
alatt hozzászoktunk a természetes 
élethez, amely az úgynevezett 
kultúra sallangjaitól ment, s amely 
élet minket a kultúra által pu- 
hányokká deformált „teremtés 
koronáit" újra férfiakká tett, ne
kem az a speciális vágyam, 
hogy mi, akik már nem sírunk 
az aszfalt, a füstös kávéház és 
az éjszakai mulatozások után, 
hadd maradhassunk háború után 
is itt az erdőben, amelyet ter
mészetesen még tökéletesebben 
átalakítanánk a mi képünkre.

Maradjon háború után is pót
zászlóalj és tábori ezred.

A pótzászlóalj legyen ott, ahol 
most van. Oda vonuljanak be 
az újoncok, s ott fegyelmezzék 
őket egy éven keresztül. A tá
bori ezredek legyenek itt, hazánk 
határa mentén, oly módon el
osztva, hogy minden ezrednek 
jutna nehány kilométernyi az 
ország-határból, melyet már bé
kében, a technika fejlődésével 
lépést tartva védelemre minél 
tökéletesebben berendeznénk és 
karban tartanának.

Ide jönne az újonc egy évi 
kiképzés után, további egy évi 
harcszerű tábori kiképzésre. Min
dent, amire neki a táborban 
szüksége van, azt itt sajátítaná 
el, azon a földön, melyet háború 
esetén is védenie kellene.
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így meg lehetne takarítani a 
belső országrészekben háború 
után kisajátítandó a mostani kö
vetelményeknek megfelelő nagy 
harcszerű gyakorlóterek árát. 
Ezen területek pedig nem men
nének veszendőbe ily célra a 
többtermelés fokozása szempont
jából sem. A határrendőrség, a 
határpénzügyőrség szerepét is mi 
vennők át. Vaskézzel lehetne így 
megakadályozni a kémek be- 
sompolygását.

Ilyen módon nemcsak a véde
lem volna tökéletesebb, miután 
minden katona a békében már 
jól megismert terepszakaszba ke
rülne komoly esetben is ezredé
hez, hanem az ellenség orvtáma
dása is ki lenne zárva.

Egyben létesülne általunk a 
magyar határ mentén egy magyar 
kultursáv, országunk még na
gyobb biztosítására.

Ha valaki azt vetné ellen, hogy 
az asszonyaink bizonyára ide 
nem követnének, annak megsú
gom, hogy az én hitvesem en
gem akár a világ végére is kö
vetne és bizonyosan sok más 
tiszttársamé is. A fiatal tisztek 
pedig egy évi pótzászlóaljbeli 
élet után itt újra rendezhetnék 
esetleg zilált anyagi viszonyaikat.

Azon asszonyok és leányok 
pedig, kik nem tudnak meglenni 
a nagy város nélkül, azok épen 
nem méltók arra, hogy tiszti 
asszonyok legyenek.

A háborúban már nem egy 
dologban tértünk vissza a régi 
hadviselés módjaihoz, mint a 
legjobbhoz. Az én fenti óhajom 
sem az én fantáziám szülötte. 
Hiszen már régi időben is meg 
volt a határvédelem ezen módja. 
Akkor is voltak katonák, kik 
ezen életért lelkesedtek. Még 
most is fülembe cseng diák
éveimből Balassa Bálint „Ének a 
végekről" c. hangulatos költe
ménye :

„Vitézek, mi lehet 
E széles föld felett 
Szebb dolog a végeknél?! 
Holott kikeletkor 
A sok szép madár szól,
Kivel ember ugyan él.
Mező jó illatot 
Az ég szép harmatot 
Ad, ki kedves mindennél."

Ilyen végvárban szeretnék én 
háború után szolgálni, ahol nem 
látnám soha azokat, kik nevettek, 
amikor mi szenvedtünk, milliókat 
szereztek, mialatt mi véreztünk, 
akik annak örülnének, ha a

T Á R C A .

Három háborús történet.
i i .

EUö tö rtén et, ah ol sen k i sem  hibás. 
(Folytatásé)

Szilágyi Pista ii naponta órákig ott 
ült ágyánál, vagy játszott a két gye
rekkel. Mikor pedig napok múlva 
az asszony már (öl tudott kelni, 
Pista úgy érezte, hogy ez a leg
boldogabb nap életében. Persze 
azután is eljárt naponta hozzájuk* 
A  gyerekek már a kapuban várták, 
úgy megszerették. Pista rendezett 
el mindent a gazdaságban s szinte 
(élt attól a perctől, mikor az asz- 
szony olyan egészséges lesz, hogy 
ö szükségtelenné válik. Úgy érezte, 
hogy ő már nem tudna egy napig 
sem élni Mária és a két aranyos 
gyerek nélkül.

így lett a szánalomból barátság, 
majd szeretet, végül a legforróbb 
szerelem.

Mária eleinte hallani sem akart 
róla, de egyszer, amikor a szom
széd három-négy napra elküldte a 
közeli városba a vásárra Pistát, 
akkor már igazán hiányzott neki a 
fiú, aki oly hűségesen ápolta s 
olyan szépen babusgatta gyermekeit, 
mintha csak apjuk lett volna.

Azután jött a tavasz. Nem volt, 
aki a mezei munkákat elvégezze. 
Aztán meg a szomszédasszony is 
váltig biztatta, hogy igen jó lólek 
ez ő Pista fia. A  szomszéd gazd- 
uram is erősitgette, hogy Isten ellen 
való vétek ilyen kívánatos fiatal 
menyecskének igy maradni; csak 
nem akarja holtig gyászolni szegény 
urát ? Férfi nélkül tönkre megy a 
szép gazdaság s a gyerekek kol-

háboru még «zer évig tartana. 
Itt a szabad természetben gyer
mekeinkből városi penészvirágok 
helyett vasgyurókat tudnánk ne
velni. Kergethetnék naphosszat a 
mókusokat az öles fenyőfákon, 
akkor tudom, nem volnának 
minduntalan betegek, mint most.

Ha azonban mégis volna valaki, 
akinek még ma is kedvesebb a 
szép madárdalnál a városok éj
szakai leányainak bűnös, hívo
gató szava, vagy akik a mező 
jó illatánál szívesebben élvezik 
az aszfalton végig lebbenó höl
gyek legkülönbözőbb parfümjei
nek az orrunkat is csodálatba 
ejtő illategyvelegét, vagy a he
ringes hordó módjára túlzsúfolt 
kávéházak rettentő füstjét, végül 
akiknek az éj szép harmatánál 
kedvesebb az éjjeli mulatók 
pezsgővel itatott, emberi méltó
ságunkat lealacsonyító, mocsaras 
fertője, azoknak vigasztalásul és 
végezetül azt mondom, hogy az 
én hangom sokkal gyöngébb, 
semhogy bárhol is meghallják, 
Így hát ne búsuljanak, nem lesz 
úgy, ahogyan én szeretném: 
,,Es kommt ja immer anders"!

Grtiner 5 14U, ixázadoi.

dúlni mehetnek. — M it szaporít
sam a szót, Mária a Szilágyi Pista 
felesége lett. A  gyerekek végett, 
ahogy eleinte mondta.

D e hát nem epe ám a mézes
hetek méze. Ez alatt az idd alatt 
a kedves beszédű, szinte lányos 
természetű Szilágyi Pista annyira 
belopódzott felesége szivébe, hogy 
Mária lassan-lassan reájött arra, 
hogy hiszen igy érdemes élni Pista, 
az 0 kedves uracskája oldalán. M i
lyen szorgalmas! Akárcsak János 
volt. Aranyos jó ember, soha egy 
rossz szót nem hallani tőle. Bizony 
János, az Isten nyugtassa, néha, ha 
véletlen kozmás volt az étel, vagy 
ha a gyerek egy kicsit hangos volt, 
odacsapott az asztalra. A  kis M a
riskát sem szerette soha úgy, mint 
a kis fiút, pedig hát az volt a Mária 
kedvence s most a Pista is azt ba
busgatta egyre. Mire eljött az ősz, 
(két éve, hogy János elment a há
borúba,) Mária újra boldognak 
érezte magát uj férje oldalán.

D e úgy látszik nem volt boldog
ságra teremtve. Az orosz offenziva 
sok emberünket vette el, a hiányt
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Zem plén vármegye a 65-ösökért.
N a g y s z a b á s ú  g y ű jté s  ö z v e g y  és  á r v a  a la p u n k r a .  —  A z  
e d d ig i  g y ű jté s  e re d m é n y e  m e g h a la d ja  a  2 0 .0 0 0  k o r o n á t .

Mint már lapunkban megemlí
tettük, ezredünk két tagból álló 
küldöttsége: Becske Kálmán fő
hadnagy és Szirmay István had
nagy Sátoraljaújhelybe utaztak, 
hogy ott és Zemplén vármegyé
ben az özvegy és árva alapunk 
javára gyűjtést rendezzenek. Mi
ként a többi kiegészítő kerüle
tünkben, ngy Zemplénben is me
leg szeretettel karolták fel a se- 
gélyreszorultak ügyét és a moz
galom már is szép eredményt 
ért el.

Kiküldötteink közlése alapján 
nyugtázzuk a január 22-ig be
folyt nagyobb adományokat:

Gróf Sennyey Béla 1000, gróf 
Széchenyi-W olkenstein Ernő 500, 
G rósi Jenő Tiszalucz 500, Sátor
aljaújhelyi Hitelbank 200, báró 
Sennyey Miklót, Tolcsvai* Nagy 
Barna, Malonyay Tamás, gr. Szé
chenyi György, Sátoraljaújhely és 
vidéki á lt nőegylet, Polgári taka
rékpénztár, Megyei ált. bank 100— 
100, dr. Sz rmay Istvánná, dr. A d 
riányi Béla, dr. Grotz Dezső, D ó

kus Gyula. Mauks Aladár, Deréky 
Pál, Grűnbeiger Vilmos 5 0 —50, 
Tokaj elöljáróság gyűjtése 1226, 
Mádi elöljáróság gyűjtése 505, K i- 
rályhelmeci elöljáróság gyűjtése 302, 
Szerencsi elöljáróság gyűjtése 400, 
Plathy Erzsiké gyűjtése Tokajban 
234, Nagykövesd község az elöl
járósága által rendezett táncmulat
ság jövedelmének eredményeként 
beküldött 607, Bernáth Béla orsz. 
képviselő gyűjtése 160, a sátoralja
újhelyi leányok gyűjtéséből eddig: 
Ferenczy Ilonka, Hornyay Márta, 
É w a Bözsi, Tátray Gabiczi és 
Hegedűs Klárika ivén 505, O s- 
vátb Margit, Göllner Irén és társai 
ivén 433 '28, Pilisy Klára és Isépy 
Anna ivén 3 17, Maríkovszky Klára 
és Szabó Irma ivén 149, Szabó 
Gizella és B. Farkas Etelka ivén 
145, gróf Wallisz Gyuláné 200, 
Nagy Irénke, Nagy Dóra és Isépy 
Magda ivén 330*52, Vadászy B ő i
ké, Fucbs Bözsi és Hornyay Rolla 
ivén 500*40, Patay Sámuelné 100, 
gróf Wolkenstein Oizwald 100, 
Szerencsi elöljáróság ivén 400*30,

pótolni kellett Harmadik pótsoro
zást rendeltek el. Talán boldog 
házassága alatt erősödött meg Pista 
annyira, vagy talán a sorozobizott- 
ság volt vele szemben úgy, hogy 
ha nincs ló, jó a szamár is, tény 
az* hogy ezúttal bevették.

Szegény Máriának majd megsza
kadt a szive, mikor második férjét 
is kikisérte a vasúthoz. Biztatni kel
lett, hogy legyen erős, ne izgassa 
magát baj ne érje, hiszen ott hordta 
már házasságuk gyümölcsét a keble 
alatt

Pistát is elvitte a háború a harc
térre, de hozzá kegyesebb volt a 
sors. T őle naponta érkeztek asszo 
nyának a rózsaszinű lapok, hogy 
csöndes helyen vannak, nem bánt
j a  őket a taliánok. A z asszony 
pedig egy napon boldogan irta fér
jének, hogy megérkezett a várva- 
várt jövevény; a férje szive vágya, 
egy kis Pistuka.

Pista boldogan szaladt fűhöz- 
fához. Végre sikerűit neki egy 21 
napos szabadságot kieszközölni.

Örömmel sietett haza s otthon 
csókokkal halmozta el drága fele

ségét, aki elébe jött, karján a kis 
inaskával.

Már három napja voltak együtt 
a nagy boldogságban, mikor egy
szerre egy délttán betoppant Barna 
Balogh János, Mária első ura.

János a vereckei csatában kézi 
tusában bal szeme mellett golyótól, 
mellén szuronytól sebesülve tény
leg összeesett. Még a muszka se- 
besűltvivők is halottnak tartották s 
oda tették a halottak közé, hogy 
másnap eltemessék a tömegsírba. 
Tizenkét órán keresztül feküdt esz 
méletlenül. Mikor magához tért, 
borzadva látta, hogy hova került. 
Utolsó erőfeszítéssel bevánszorgott 
a faluba, ahol a sanitécek bevitték 
a kórházba. Szívós természete dia
dalmaskodott a halál felett. Több 
hónapi ápolás után felépülve Kiew 
mellé Domiczára, onnan pedig 
Oremburgba került a fogolytáborba. 
Itt a magyarok és goromba őreik 
közt valami egyenetlenkedés tá
madt, mire a magyarokat s igy őt 
is, elvitték Tockejába, a bűntető

a bodrogkisfaludin 169*50, a kis- 
cigándin 169 40, a nagymihályin 
150, a tiszaluczin 127*40, az uj- 
csanálosin 1 1810 ,  a megyaszóin 
100*60, a tolcsvain 113, a takta- 
harkányin 44*60, az olaszliszkai, 
tállyai és mezőzombori 4 0 — 40, 
Hammersberg Anna ivén 62, Iz
raelita nőegylet 50, Farkas Andor 
ivén 74, Ambrózy Nándorné 50, 
Mezőgazdasági bank rt. 50 koro
nával járultak hozzá alapunkhoz.

A többi adományok közlését 
jövő számunkban folytatjuk.

A gyűjtés sikerének előmozdí
tásában nagy része volt a Zem
plén, sátoraljaújhelyi lapnak, a 
miért ez utón a leghálásabb kö- 
szönetünket nyilvánítjuk. A Zem
plén január 23-iki számában, na
gyobb cikkben méltatva gyűjté
sünk célját, Szirmay István had
nagy kiküldöttünknek felhívását 
is közölte, melyet méltónak tar
tunk a lapunkban való megörö
kítésre :

„M i Ludwig bakák, mocskos ma
rokkal, rongyos ruhában, vízbe, 
sárba, hóba veszett tavaszban ten
ger halálu, rothadt, hullaszagu nyár
ban már négy éve gázolunk, négy 
éve pusztulunk.

Egy szót se szóltunk. Sohasem

lágerbe, oroszországi nevén a halál- 
lagerbe.

A  nyomor s az a szörnyű érzés, 
hogy nem tud semmi hirt hazulról, 
úgy benne, mint társaiban megér
lelték a szökés tervét. A  sors ked
vezett nekik: A  front mögé kerül
tek hadimunkára, innen egy éjjel 
megszöktek s mikor az 1917-iki 
offenzivánk megindult, János két 
társával egy erdőben bujdosva várta 
be diadalmas csapatainkat.

így került huszonöt hónap után 
póttestéhez, onnan pedig néhány 
heti szabadságra haza. Már a pót
zászlóaljnál is furcsa híreket hallott 
a feleségéről, de hát a sok fiatal 
regruta mégsem merte megmondani 
a teljes igazságot a Zugsfűhrer ur
nák. Biztosan összezavarják a bun- 
dások a személyeket; hogy is csal
hatná meg őt az ő hűséges M á
riája. Azért alig várta már, hogy 
haza árjen ; a dongó, amit fűiébe 
tettek, egyre jobban zúgott.

Mikor betoppant a szobába, 
Szilágyi Pistáék meghitten ültek 
együtt. A  gyerekek és Pista meg 
sem ismerték. A  szeme melletti
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mondtuk, hogy lehetne máskép is, 
sohasem zúgtunk, hogy épen mi. 
E l tudjátok képzelni, hogy néztek 
ki ütközetek után sárgán, véresen, 
mereven, piszkosan, rongyosan, fia
tal fiuk, öreg apák, sokan, so
kan )

Mi Ludwig bakák, most kérni 
jöttünk, kérni merünk és nem szé
gyenük azt. Az üveg szemű, elné
mult csendes emberek helyett, 
ezeknek a nevében, ezeknek a ré
szére.

Ezeknek az örökre befagyott 
szája szól hozzátok . . még egy
szer, soha többé nem fog.

Kérünk a mi sokat szenvedett 
ezredünk, a 65. gy. ezred meg
számlálhatatlan, bevallhatatlan sok 
halottjainak nevében, az özvegyen 
mara dtak és árvák részére.

Kérünk tö'letek, szükebb hazánk
tól, Zemplén vármegyétől.

Onnan indultak el fellobogózott 
vonatokon.

Azoknak a nevében kérünk, akik 
nem jönnek vissza soha többé sem
miféle vonatokon, azoknak a ré
szére, akiket itthon hagytak örökre 
kötelességből, becsületből

forradás elváltoztatta arcát, hangja 
is idegenszerü volt. De az asz- 
szony szive rögtön megérezte, hogy 
ő az a férfi, aki őt először csó
kolta meg életében.

Rémes sikoltással szaladt ki Má* 
ria a szobából s ha Pista utána 
nem fut, egyenesen a kútba öli 
magát. János utánuk ment a pitvar
ajtóba, hol minden szavukat hall
hatta.

Pista esititotta a szegény asz- 
szonyt: „Ne légy kétségbeesve, 
hisz mi ártatlanok vagyunk. Mutasd 
meg János bátyjának a szomorú le
velet, melyben ezrede irta, hogy 
e lesett; mutasd meg az esketési 
bizonyítványunkat. Hiszen János 
bátyja tudja, mennyire szerettem 
őt mindig, hogyan lett volna hát 
nekem lelkem az ő becsületébe 
gázolni ? Annál pedig, hogy a 
kútba ugorj, már igazán nagyobb 
bolondságot nem is tehetnél. Hát 
mi lenne a gyerekekből, ki szop
tatná meg a kis Pistukát ?“ S  las
san visszatuszkolta az asszonyt az 
ajtóba.

Most megszólalt János kemény 
bnigja: „Mutasd hát azt az Írást,

Kérjük azokat, akiknek telik, 
gondolják meg, hogy közöttük, kö
rültük, árvák és özvegyek járnak, 
akiknek nincs cipőjük és nincs mit 
enniök, mert j a j ! nincs apjuk, 
nincs férjük, aki megkeresné azt."

Nemes akciónkkal kapcsolato
san a S.-A.-Ujhely és Vidéke 
Általános Nőegylet ezredünk öz
vegy és árva alapjára, a sátor
aljaújhelyi városi színházban, 
január hó 29-én Hadi Estélyt 
rendezett a következő műsorral:
Legszebb dal :

Irta: Szávay Gyula. 
Előadta: Hornyay Rolla.

Dongó G yula: Tánc. (Nőimitátor.) 

Spanyoltánc: Nagy Babszi.

Attak. Irta : Villányi Andor.
Előadták: Dr. Berger Józsefné. 

Isépy László.
Pintér Viktor.

— Szünet. —

Vetélytársak. Jelenet.
Előadták : Répássy Margit.

Dongó Gyula. 
Matyasovszky Kálmán. 

É n e k : Cséry Béláné.

Karikatúrák : Rajzolta Pintér Jenő.

Egy igen előkelő tánc. Táncolta 
4 pár.

Pintér Helén— Matyasovszky Kál 
mán.

Vadász Bözsi— Becske Kálmán. 
Bodor L en ke—Pintér Jenő.
Bartoss Margit— Nyomárkay Pista.

A rendkívül előkelő közönség 
teljesen betöltötte a nézőteret és 
zajos tetszésnyilvánítással adó
zott a műkedvelő szereplők mű
vészi előadásáért. A fényesen si
került előadást reggelig tartó tánc 
követte.

Az estély tiszta jövedelme je
lentékeny összeggel gyarapította 
özvegy és árva alapunkat. Meleg 
köszönetét mondunk minden egyes 
nemes adakozónak, az Általános 
Nőegyletnek, a Hadi Estély sze
replőinek és mindazoknak, akik 
önkéntes adójukkal nemes ala
punkhoz hozzájárultak.

Szerezzünk öröm et hozzá
tartozóinknak, küldjük el a  
„Ludw ig-baká“ -t a  hatvan
ötösök tábori életének hü 
m  szórakoztató krónikását.

amely szerint én meghaltam és azt 
is, hogy ti tisztességesen egybekel- 
tetek. De annyit mondok, hogyha 
nem lesz elő az írás, akkor Ista
nemre jobb lett volna, ha mind
ketten a kútba ugrq^atok volna."

Előkerültek az írások, majd Pista 
mondott el mindent sorra. Elm e
sélte, hogyan várta őt Mária hó
napokon át a vasútnál, hogy esett 
össze, mikor Ferenc megerősítette 
az ő halálhírét. Milyen beteg lett 
azután és hogy el is pusztult volna, 
ha ő nem ápolja*

János csak hallgatta, azután kér
déseket tett, végre mindjobban meg
nyugodott a lelke : Hát még sem 
lett a felesége céda, még sem 
mocskolta be az ő becsületét.

Az asszony pedig csak sirt, sirt 
az asztalra borulva, mikor pedig 
felütötte fejét és látta, hogy a két 
férfi elhallgatott, akaratlanul is ez 
a kérdés tolult ajkára: „Hát már 
most mi lesz ?" „M i lesz ?** — 
mondta utána a két férfi.

Ezalatt Marika szepegve bujt a 
Pista ölébe, Jancsi pedig apja tér
dére mászva játszani kezdett a csil
logó nagy ezüsttel. Mária pedig

felkelt, hogy megszoptassa a leg
kisebbet, aki épen most ébredt fel 
siránkozva. „Hát az meg miféle 
kölyök ?“ — kérdé János." „Pis- 
tuka, a mi kis testvérkénk I" — fe
lelte Jancsi. „M ég ez is ? Mi lesz 
most m ár?" —  ismételte János.

Végre elmentek a főtisztelendő 
úrhoz tanácsot kérni, onnan a jegy
zőhöz, aki a bírósághoz utasította 
őket a szomszéd városba. A  bíró
ság azt felelte, hogy terjesszék be 
irasban az esetet. A  sok lótás-fu- 
tás után hazatérve abban állapod
tak meg, hogy miután szabadságuk 
már úgyis lejár, nem fognak már 
semmibe. Mária nem tudott válasz
tani közöttük, mert mindkettőt egy
formán szerette. Jánosnak régibb 
jussa volt hozzá, viszont Pista két
szer is megmentette az életét. E l
határozták hát, hogy a háború vé
géig nem térnek haza s aki túl éli 
a háborút, azé legyen az asszony.

Hogy aztán belső családi ügyeit 
hogy bonyolította le Mária két fér
jével, azt nem tudom. Tény az, 
hogy a két férj a szabadság letel
tével együtt utazott Szerencsig, ott 
békességben elváltak. Az egyik az
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Fegyverszünet előtt.
i.

Jelenti Lenhorn, frontunkon a 
katonai „Uj hirek“ kiadója, hogy 
a Divisió értesítése szerint a 
tőlünk jobbra és balra eső összes 
orosz állásokban már fehér 
zászló lobog. Ezt azonnal kihir
detem a legénységnek, egyben 
hozzáteszem: „Fiuk! — különö
sen pedig akik horch és aviso 
posztok lesztek, az eddiginél 
jobban nyissátok ki a szemete
ket, úgy nappal mint éjjel, hogy 
végre már ti is meglássátok a 
muszkák állásain lobogó fehér 
vásznat. Aki először tesz jelen
tést erről, jutalmul fáintos tajt- 
pipámat, meg ezt a zacskó 
finom dohányt kapja. Megértet
tétek?" „Igen isi" ~ zug 
felém egyszerre vagy száz to
rokból.

Ezután nagyokat szívtam a 
pipából; jól tudtam ugyanis, 
hogy búcsúznom kell tőle, mert 
van-e valami, amit a magyar 
baka szép pipáért s jó dohány
ért meg nem lát?

Nem is csalódtam! Pár perc
orosz harctérre ment, a másik az 
olasz frontra utazott.

*  . * *  *
Eddig a história. Hogy hogyan 

fogja az Élet, ez az őrült komé
diaszerző ezt a darabját befejezni, 
arra magam is kiváncsi vagyok. S o 
rozásaim alatt hallottam ezt a his
tóriát egy faluban. Épen akkor 
utazott el a két férj. Láttam őket, 
meg a menyecskét is

Hogy betartja-e a két férj a fo
gadalmát, nem tudom. Kérdés, nem 
jönnek-e haza szabadságra felváltva, 
mikor a másik nincs otthon.

Végtére ezen nem lehetne cso
dálkozni, mert hát a szép menyecs
kétől sem lehet azt kívánni, hogy 
a történet klasszikussága kedvéért 
ő, akinek a bolond végzet két fér
jet is juttatott, talán évekre le
mondjon mindkettőről. S  a két 
férjnek is meg tudnám bocsátani a 
dolgot, hiszen mindegyik szereti 
asszonyát és remélheti, hogy ő lesz 
az akinek juttatja háború után a 
végzet véglegesen falujoknak ma is 
legszebb menyecskéjét, aki külön
ben hites feleségük.

Greintr H éta, százados.

múlva vagy három zugnyi baka 
tódul felém s majd megsiketülök, 
úgy kiabálnak: Infanterist Balogh, 
Gefreiter Balázs stb. stb meldig 
gehorsam már láttuk is, már 
láttuk isi

Megállapítottam, hogy Inft. 
Balogh volt az első jelentést 
tevő és átadtam neki a pipát 
dohánnyal együtt. Átadás közben 
észrevettem azonban, hogy a 
hátsó Gliedben több öreg harcos 
igen huncutul mosolygott, a má
sik rész harapdálta a bajuszát s 
húzogatta a száját s a nevetés 
láthatólag kikivánkozott belőlük. 
Ravaszságot sejtettem. No, meg
tudom én ezt is mindjárt. „Habt 
acht!" kommandiroztam har
sányan s még erősebben hozzá
tettem: „Ejnye az anyátok tet
szelgő keservit, hogy jöttök ti 
hozzá ott hátul, hogy tetszést 
vagy nem tetszést mertek nyil
vánítani? Fajankókl Talán azt 
hiszitek, hogy a képviselöházban 
üléseztek ? No, majd elbánok én 
veletek, az anyátok áldóját! őr
mester, állítsa rapportra azokat 
a fegyelmetieneket 1“

Nagy csönd lett erre. A 
„Ruht"-ra azonban megszólalt az 
egyik vén szenvedő: „Alázatosan 
jelentem, mi nem fejeztünk ki 
se tetszést, se a nem tetszést, 
hanem csupán azt akartuk kife
jezni, ha már egyáltalában vala
mit kifejeztünk volna, hogy az a 
muszka vászon, amit mi mind
nyájan láttunk s amiért a Balogh 
a pipát kapta, nem olyan fehér 
vászon volt, mint amiről a Bri- 
gadéros ur avisojában szó esett, 
hanem olyan fehér vászon, mint 
aminőt a Drahthindernisekre mi 
is ki szoktunk aggatni nagy
mosás után!" „Ja vagy úgy? — 
Inft. Balogh, herstellt a pipával!“ 
A dohánnyal azonban már nem 
lehetett, mert eloszlott a sok 
baka keze között. — „Abtreten!

őrmester, a Rapportot elen
gedem r

No, mit szólsz ehhez, Len
horn? Elhiszed-e, hogy az a 
zászló is, amit neked a Divisio 
avisált, szintén csak ilyen lehetett, 
amilyet a bakáim láttak, már 
csak azért is, mert a Divisió 
messzebb van a muszkáktól mint 
mi, aztán meg a szeme is gyön

gébb a mienknél, mert öregebb 
mint mi.

Úgy látszik Lenhorn is ezen a 
véleményen volt, mert helyeslőén 
bólintott s leverten távozott An
nál nagyobb örömmel jelentette 
pár nap múlva, hogy most már 
velünk szemben is igazi, fehér 
muszka zászló lobog.

II.
A napokban ahogy a Drahihin- 

dernisnél kóstolgatom a snapsz- 
fasszungot és vagdosom a kol
bászt a fehér cipó mellé, hallom 
ám, hogy veszettül szól az Alarm- 
glocke (értsd alatta: három üveg, 
egy törött lapát, öt-hat üres con- 
servdoboz kószivvel s az egész 
dróttal összekötve) és a Horch- 
post No. 3 kiabálja: „Halt I
Wer da? Halt! Wer da?" „Mi 
az fiuk?" — kérdem az állásba 
futó egyik bakámat „Alarm, 
meldige horsam!" „No, de miféle 
alarm?" „Hogy valódi-e, vagy 
nem, meldige horsam, eddig még 
nem tudjuk" — avisálja egy 
másik Közben hozzám fut az 
aviso post No 1 s fulladozva 
jelenti, hogy a Horchpost No. 3 
meghaltolt vagy tiz muszkát. 
Sietek a Horchpost No. 3-hoz, 
hát uramfia, egy akkora ember 
állt ott két másikkal, hogy ön
kéntelenül az egyszeri óriás ju
tott eszembe, aki két-három 
magunkfajta halandót szokott 
felfalni naponként ha gyomorron
tása volt. (Máskor persze többet).

No, mondok, hát már az óri
ások is ellenünk vannak? Jól 
nézünk ki, ha még sokáig tart ■ 
háború. Bizony Isten, még az 
emberevók pusztítanak el minket. 
Amint közelebb megyek, látom, 
hogy ennek a nagy embernek igazi 
orosz kucsmája, valódi orosz 
bundája van, aztán meg a csiz
mája is hamisítatlan orosz baga
ria. Nem lehet ez más, mint a 
vis-a-vis orosz szomszéd. Richtig 
úgy is volt.

Előállt ugyanis a három közül 
egyik s ugyanoly jó magyarság
gal, mint amilyen jól beszélünk 
mi oroszul, kinyögte, hogy a 
szemközt levő orosz állásból 
jönnek, ez a nagy az ő kommen- 
dánsuk, a másik a kommendáns 
fegyverhordója, ő meg a kom- 
mandáns magyar nyelvtanitója. 
Megjegyezte, hogy már rég is
meri a hangzatos, szép magyar
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nyelvet, mert anyjával, mikor ez 
őt még a szive alatt hordozta, 
gyakran megfordult Bécsben 
nagykövetünk palotájában. (Egyik 
jobb magyar iskola.) Most pedig 
átjöttek egy-két szót váltani. Ha 
jó szándékkal vagytok, hozott 
Isten benneteket, szomszédi — 
szólítom meg a kommandánst. 
Ez bólint és a kezét nyutjta fe
lém. No hiszen ez nagyszerű, 
úgy látszik nem lesz szükség a 
nyelvtanitóra. Hej, de sok eső 
járhatott felétek, hogy úgy meg
nőttél ! — kezdem meg a be
szélgetést. Vendégem nyilván 
megértette ezt is, mert bólintott. 
Hó is sok lehet nálatok 1 — foly
tatom tovább. Újabb bóiintás. 
Igazán nagyszerű, hogy ilyen jól 
megérted nyelvünket! Nesze, 
igyál egy kis pálinkát, s egyél 
egy kis kolbászt 1 A muszka erre 
megint bólintott s mohón nyúlt 
az étel és ital után. Felséges, 
hogy mennyire felfogod a ma
gyar szótl (Bizonyára nem a 
bécsi magyar iskolában hallotta 
először beszédünket!)

Úgy a pálinka, mint a kolbász 
nagyon Ízlett a muszkának. Rö
vid idő múlva már hírmondó 
sem maradt a fassungból, pedig 
László és Moskovits szerint a 
pálinka tizenöt, a kolbász meg 
nyolc napi Gebühr volt. Mikor 
muszkám látta, hogy minden el
fogyott, hazafelé készült Nem 
oda Buda, — mondom neki, — 
ha már megettük az uzsonnámat, 
együk meg legalább a vacsorá
mat is. Igenlő bóiintás. Bekötöt
tem mindháromnak a szemét s 
megindultunk a Deckungom felé. 
Útközben kiadtam a parancsot: 
Ordináncok, ródlisok, fatalpasok, 
lauferek s mindenféle verbin- 
dungdienstbeliek: Antreten I An- 
nahme: minél több és jobb étel, 
ital liferálás. Abmarsch: azonnal. 
Directio: László és Tsa. Telep a 
vágóhíddal szemben. Gangart: 
Teljes iram oda és vissza. Kü
lönben tiszteltetem a főnök urat, 
tizen vagyunk I

Mikor haza értünk betessé
keltem vendégemet hozzám, a 
kíséretét pedig az ordonánc szo
bába. Jóska I — szólítottam legé
nyemet, — a muszka ur itt va
csorázik, a kíséretéről gondos
kodjatok ti. Terítés közben legé
nyem tetőtől talpig méregette

szemével a muszkát, s folyton 
mondogatta magában, úgy hogy 
ő nem, de én megértettem : marha 
nagy darab ember, marha nagy 
darab ember! Miféle kés, miféle 
villa, miféle tál dukál ennek I 
Persze azt hitte a szegény, hogy 
az ilyen nagy embernek evő
eszköze is nagy. Siess Jóska, 
hozd a vacsorát! — szóltam s 
újból felvettük a beszéd fonalát. 
Családos vagy, szomszéd ? — 
kérdeztem. Igenlő bóiintás. Sok 
gyereked van? (melyik muszká
nak nincs sok gyereke?) Újabb 
bóiintás. Hát politizálni szoktál-e ? 
Az ismert fejbiccentés. Kerensz- 
kit ugyan szépen megbuktattátok! 
Szinte kiveszem belőle ö meg 
belőlem: No, de ti is Tiszát. A 
mostani kormányotok is ingado
zik, — de a tietek is! — és Így 
tovább, Letárgyaltuk a fontosabb 
eseményeket, természetesen min
den újabb politikai eseménynél 
ex-et ittunk. Nagyon melege 
kezdett lenni vendégemnek, de 
nekem is. Rászóltam a legé
nyemre: Te Jóska, ne rakj többet 
a kályhára I Hát hiszen alá
zatosan jelentem, úgy is hiába 
raknék rá, mert nem ég már 
vagy öt órája! No, az más! 
Amint Így idogálunk, s politizá
lunk, hallom ám, hogy a cigány 
stimmeli kint a hegedűjét. — Be
felé more, s húzzatok valamit a 
muszka urnák. Amint a muzsika 
megszólalt, a muszka táncra per
dült, én is vele és jártuk, de 
úgy, hogy lekivánkozott rólunk 
minden, ami csak levethető volt. 
Tyűh, de kutya jó kedvem van, 
tyűh de kutya jó kedvem van !

kiáltja muszkám. Húzd more 1 
— kiáltom én. Sohase halunk 
meg! — kiáltjuk mindketten. A

magyart orosz, az oroszt magyar 
tánc követte. Úgy rakta az én 
vendégem a lábait hol jobbra 
bokázva az egyiket, hol balra 
dübörgősen a másikat, hol le
guggolva mindkettőt egyszerre 
előre, akárcsak egy kötéltáncos. 
No Komoróczy, meg Polgár, ezt 
csináljátok meg I Most láttam 
csak, miért nem értük utói a 
muszkákat annak idején.

Szent a béke köztünk I — 
harsogja a muszka. Am legyen I 

gondolom én. Ide plslants 
entente, vagy Így képzelitek a 
mi megtáncoltatásunkat és a mi 
kiéheztetésünket ? Akkor meg 
mit ellenségeskedtek ? Jertek 
hozzánk, titeket is szívesen lá
tunk. Telik mégl Különben is jó 
egy muszka komám, ha haza mégy, 
el ne felejtsd megírni annak a 
spekuláns Lojd Gyurinak az 
amerikai háborúzó sógorodnak, 
no meg annak a nagyszájú Ke
lemenszónak, meg a többinek, 
hogy most már a békét nem 
tárgyalni, hanem megkötni az 
időszerű. Ha pedig mindenáron 
mérkőzés kell nekik, hát folytas
suk most a fehér asztalnál. Azt 
a fehér rongyot pedig velünk 
szemben tűzzétek ki.

Talán vége sem szakadt volna 
a barátkozásunknak, ha a musz
káért át nem jött volna egy par- 
lamentaire. De nagyon jó is volt 
az, mert a muszkámat, amint 
kiment a szabadba, annyira meg
csapta a magyar levegő kíséreté
vel együtt, hogy még a szemüket 
sem kellett bekötni.

Mi történt vendégemmel aztán, 
nem tudom. Tény, hogy pár 
napra rá velünk szemben is lo
bogott a fehér muszka zászló.

—  y. századot.

Vers.
Kébor képzeletem ha a múltba téved,
Mist egy i tb a i , ctódét Almot látUk Téged.
Látom os a r c a ii t : Fkom , fokér márvány;
Látom i  mosolyod t Tündéidé laifárráiij.

Úgy látlak 4a Téged t Rózsát kódén Ahol.
S lelkem keik imáról os Ég felé szárnyal, 
ügy látlak áo Téged t Bút falkén kémestül 
S szivemben egy mély kar ceéodben, tompén rendül.

Mondjam, hogp tseretlek I Hátsón tadod, éned I 
Láttad szivem tekét, mikor fifé t vérzett 
Láttad, kogy gyötrődtem, ka a kétaég bántott 
Láttad, kogy a lelkem lelked atán vágyott I • . •

SmtntpéUry Károly.
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Ludwig baka frontkabaré.
Ma este azt hittem, hogy a 

Vígszínház békebeli premier-ére 
megyek. Előttem volt a kivilágí
tott Lipót-kórut, a fényárban 
úszó színházépület, az előtte 
száguldó, majd táborba gyűlő 
autók és kocsi tömegével. Kicsi
ben, front izüen, ugyanez a kép 
tárult ma elém. A Tigris-ut 764. 
alatt lévő frontszinháza elé ro
bogott rázós kocsim, amelynek 
kivilágított bejárata előtt már 
egész szekér tábor várakozott, 
a vendégek kocsijai és az épü
letbe özönlött a díszes publikum, 
akiknek külsejét nem a jószabásu 
frakk tette tetszetőssé, hanem a 
sok medália, köztük a Károly 
csapatkereszttel. Salamon direk
tor ur összeszedte az általa fel
kent papjait Tháliának és nagy
képűen kabaré előadást hirdetett. 
Az előadás ugyan nem volt 
kabaré, de azért jó volt. Hiszen 
az, hogy valami jó, az még nem 
bizonyíték amellett, hogy kabaré 
lenne a neve. Ez inkább olyan 
akadáiyversenyféle volt, ami 
abból áll, hogy a szereplők szor
galmasan akadozva közölték 
mondókájukat, ami azonban csak 
kedvesebbé tette az előadást, al
kalmat nyújtva Salamonnak, hogy 
ötletes rögtönzéseivel megnevet
tesse a hálás hallgatóságát. Ez 
főleg a két ügyesen előadott 
egy felvonásosban nyilvánult meg, 
ahol a négy szereplő, Salamon, 
Babka, Guggenberger és Wun- 
derlich közül csak egy tudta 
hiba nélkül a szerepét — Klein 
Jóska, a súgó. — Babka nöala- 
kitása elsőrangú volt. Salamon 
és Guggenbergerrel lejtett tánca 
többször meg lett ismételtetve. 
Kecses nősies mozdulatai, pazar 
estélyi ruhája, selyem harisnyába 
bujtatott lábai, teljes mértékben 
megnyerték a hallgatóság, Illető
leg a nézők tetszését, ami élénk 
közbeszólósokkal Is kifejezésre 
jutott

Egyik öreg harcos, akinek 
csak a hátsó sorokban jutott 
hely, zavartalanul kiáltott Babka 
felé: „Hé 1 Zsófi kisasszony job
ban is emelhetné a lábát, mer 
hogy keveset látok belőlük 1“

Szentpétery önkéntes két mű
dalt adott elő, hegedűn kisérve 
saját magát

Wunderlich saját szerzeményű 
kupiéit énekelte nagy hatással, 
Guggenberger pedig „Minden 
csak komédia** és „Lámpafény“ 
című műdalokat adta elő jól ér
vényesülő, kedves hangjával, 
viharos tetszésnyilvánítást aratva. 
Salamon ügyesen összeállított 
hirdetésekkel fejezte be a jól 
sikerült est műsorát, melyeket 
valószínűleg az aznapi cubusz 
szalonna, kolbász és egyéb disz- 
nóságaiból szedett össze.

Eredetileg nyolc előadás volt 
február elejére tervbe véve és 
engedélyezve. Sajnos azonban 
az első előadás után, zeneka
runkat magasabb parancsra a 
kiképző csoporthoz kellett kül
deni és Így egyelőre le kellett 
mondanunk a további előadások
ról — Klicka karmesterünknek 
oroszlánrésze van az est sikeré
ben, melyet fáradhatatlan mun
kásságával a betanulás nehéz 
feladata körül végzett.

Remélhetőleg rövidesen vissza
kapjuk derék zenészeinket és 
ismét gyönyörködhetünk a Lud
wig baka frontkabaré épületes 
előadásaiban.

Lucy.

T á b o r i  felszerelések

n a| j választékban  
legolcsóbban, nagy
ban és kicsinyben 
állandóan kapható

a „Reményi" bazárban
M arosvásárhely Telefon f<47

M

^ ^ k r ő n i k :
p S y y A R A K m P i

EZREPONMM iörténéeh

(Befejező közlemény.)
Alig értek bennünket a fe 

nap első sugarai, már to 
meneteltünk, mert egyedül 
elhagyatottaknak éreztük ma 
kát. Három-négy kilómét 
gyaloglás után kaptuk az 
üdvözleteket gépfegyver és á 
tűz alakjában. Gyorsan kife 
tünk s elfoglaltuk a megpt 
csőit vonalat. Ez volt ám 
hely 1 Keletgaiiciának a le 
mékenyebb részén, a Sz< 
jobb partján állottunk. Úgy 
ott a munka, mintha csak y 
kellett volna a lapátot belev 
Délután 4 - 5 óra tájt készt 
volt egy szabályszerű állás, 
kitűnő védelmet nyújtott. A 
e kiválóságán kivül más t< 
tetben is gondoskodotf rólu 
jó Istenke,

Századunknak háta m<
2 300 lépésnyire egy elha 
major feküdt, melyben töm. 
len aprólék, kis malac kő >. 
gazdátlanul. A berendezé: 
nem is volt kiváló, szinte 
maradt nagyreszt, hiszen e 
colt gazdája nem tudta azl 
gával vinni. Bezzeg hamar 
deritették" a fiuk a major i 
lemes tulajdonságait s Ho 
Péter, ki otthon foglalkoz 
nézve cigány volt, értette a 
ját annak, hogyan kell kuk 
val csukocskat (6 nevez'c 
csórni. Titokban eltávozott s 
záfogott a Lucullusi lakomé 
szitéséhez. Ment is neki a 
kácsmesterség ügyesen, h 
odahaza gyakorolta ezt gy< 
kora óta.

Mire elkészült az állás, 
készen lett a müvével. Jó 
társ volt, felhozta hát föztjt 
állásba és kezdte osztoga 
szárnyast. Leves — sajátsa^., 
módon — nem volt látható. Mi
kor ez irányban faggatni kezd
ték, azt felelte, hogy a fazék 
lyukas volt s mire a csuk meg-
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főtt, a leves is kiszivárgott a lu
kacskán. Különben is — mondja 
ó — minek a leves? Isok egy 
kulács vizset és meg van a le
ves! Az ő fajtájában az ilyen 
incidens kétségtelenül nem oko
zott fejtörést. így tartott ez a jó 
világ néhány napig s újra kezd
ték mondogatni a fiuk, hogy bi
zony itt is ki lehetne birni a 
háború végéig. Magam is igy 
gondolkoztam.

o o o

Amig mi ily kellemes, idillikus 
életet folytattunk, a tőlünk északra 
levő kötelékeket erősen szoron
gatta az ellenség. Sikerült is 
végre célt érnie, áttörte az ott 
levő frontrészt, amiért mi is hát
rálni voltunk kénytelenek. A szom
széd kevésbbé volt nálunknál 
türelmetlenebb, úgy, hogy mi 
nyugodtan elhelyezkedhettünk az 
uj állásban Beremiáninál s már 
készen is voltunk munkánk nagy 
részével, amikor a muszi 4 - 5  
nap múltán utánunk kullogott A 
szép Strypa és Dnyeszter össze
folyásánál ütöttünk tanyát. Itt 
újra jó élet kezdődött. Pompás 
időjárásunk volt, úgy, hogy egy
két hét leforgása alatt palotákat 
emeltünk. Előttünk, m'göttünk 
falvak terültek el, sok és igazán 
olcsó élelmiszerrel.

Az ellenség ugyan megpróbált 
egyszer-kétszer támadni, de vé
res fejjel kényszerült visszaro
hanni, úgy hogy összecsapásra 
sor sem kerülhetett.

Csak 1915. október 12-én volt 
egy komoly vállalkozásunk a 
bucaci frontrész tehermentesíté
sére s amikor ez sikerült, régi 
állásainkat szállottuk meg újra. 
Midőn e sikeres vállalatunk után 
Dulibi-be tartalékba kerültünk, 
rövid kiképzés után Jasloviecnál 
vettünk át uj állást. Itt már egész 
valódiságában bontakozott ki épí
tési tehetségünk és leleményes
ségünk. Noha már alaposan 
benne voltunk a télben, amikor 
már igen nehéz egy állás átala
kítása, mégis a felismerhetetlen- 
ségig formáltuk azt át. Elég volt 
egy intés s a fiuk már tudták, 
hogy mit és hogyan kell csi
nálni. Alig néztem körül, már 
meg volt a kívánt eredmény. 
Öröm ilyen alantasokkal együtt 
harcolni. Kiki érvényesítette ké
pességeit, de legtöbb tér az ügyes

kézműveseknek kínálkozott Ké
szítettek is olyan díszes farag- 
ványokat és külömbözö szembe
ötlő csecse-becséket, hogy ezred
parancsnokunk figyelmét is fel
keltették e munkák, ki mindenkor 
a legnagyobb elismerés hangján 
adott kifejezést megelégedésének. 
Volt is ilyenkor öröm 1 Olyan büsz
kék voltak a fiuk e dicséretekre, 
hogy még a babájuknak is meg
írták haza, akáclombos falujokba.

Nem csoda, ha ilyen szorgal
mas és odaadó munkával készült 
állásban az ellenség minden pró
bálkozása kudarcot vallott. Meg
kísérelte ő szegény hol a nap
pali, hol az éjjeli vállalkozást, 
de bezzeg egy sem sikerült! 
Ez eredménytelenség láttára min
den igyekezete odairányult, hogy 
gyakori és tekintélyes számú jár
őreivel zavarjon bennünket. Per
sze ennek is megtaláltuk az el
lenszerét. Egy alkalommal, mikor 
közeledni hallottuk őket — mert 
szokásuk szerint járőreik mindég 
állati hangokat utánoztak, nehogy 
feltűnjenek körülzártuk s „le
kapcsoltuk" őket.

Ez nagyszerű leckéül szolgált; 
végleg elvette kedvüket ilyen kí
sérletektől. De annál élénkebbek 
lettünk mi. Megittasodva e si
kertől, naponta mentek önként 
jelentkező járőreink az ellenség 
felé. Lenézték a fiuk egymás 
közt azt, aki legalább is egy da
rabkát nem hozott az ellenség 
drótjából. Gyakran volt azonban 
egyéb becsesebb zsákmány is, 
egy-egy bozontos muszka képé
ben, ki néha igen fontos adato
kat szolgáltatott odaátról.

Mint látod kedves olvasóm, a 
magyar föld szülötte mindig föl
találta magát. Rohamozott, épí
tett, jótékonykodott, humorizált, 
cseles volt, mikor úgy kívánta 
ezt a helyzet. Ha visszagondolok 
az elmúlt esztendőkre, melyeket 
— mondhatni — a legnagyobb 
életközösségben töltöttem együtt 
e fiukkal, megingathatatlanul gyö
keret ver bennem a hit, hogyha 
e nép fiait majdan békében is 
avatott vezetők fogják irányítani, 
nemcsak harci erényei fogják 
a világ bámulatát kiváltani, ha
nem e nemzet neve újra ott fog 
tündökölni a legelsők között.

Dr. Hercz József,
hadnagy, •iázadparanc«nok.

Cimkóphez.
Na, földi, mondhatom,
Nem értem azt, hogyan,
De akkurátosan 
Lepíngált minket 
Az a Krémé*,
Vagy mi a rosseb káplár I 
Osztég szemünkbe mézes - 
Mázos szavakkal vala,
Hogy csak hagyjuk magunkat a 
Papírra leírni és ez 
Fejkép leszen,
Oszt ily csúfot teszen 
Velünk, hogy az 
Tábori versezetnek felé 
Az képünket tévé 1 . . .

Helyreigazítás.
A Hinterlandban az embert 
Csak nyúzzák, nyúzzák,
A bórit is, a bőrit is 
Majdnem lehúzzák.
Borzadsz az árak 
Hallatára 
S ha igy megy.
Nemsokára
Megkapja — úgy lehet —
A Sintérhnd  nevet!

A kifogás.

Menyasszonyával dicsekszik 
Másiknak egy baka:
— No, mondd komám hogy

[tetszik ? —
Kérdi s mutatja a 
Fotográfiát is.
Mire a másik 
Imigy szól: Szép, szép,
De a foga olyan, mint a 
Kilométerkő!

? ? ?
Minden órában csak 
Egy jö 1
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A  roham iskola felállítása.
Tililili jó vicc egy felvonásban. —

Előadták a Ludwig Baka számára: Pubi és Gabi.
Idő: Közvetlenül felkelés után, tehát d. e. fél 12.

Hely: Vanejoszaga utca 816. — Egy asztal, 3 kis pad. Pubi egy 
napiparancsot lobogtat kezében, Gabi egy szivar-csimbókon rágó

dik, én meg az asztalnál ülök és jegyzem a következő dumát:

P o b i : Hát kérlek szépen öt 
percig szeretnék komolyan be
szélni veled.

(rabi-. (jobb kezének mutató
ujját idegesen rángatva) Tililili 
ki van zárva.

Pubi: De kérlek fel kell állí
tani a Sturmschuiét.

Gabii Nem baj.
Pubi: De te neked kell fel

állítani.
G abi: Az se baj, majd szólok 

legényemnek a Lajosnak.
P u bi: Ha nem lehet veled 

okosan beszélni, hát itt hagylak.
G abi: Azt ne tedd kérlek. 

Ami pedig az okos beszédet 
illeti rendelkezésedre állok: Két 
krönt huzzunk le?

Pubi: Vegyél elő egy papirost 
és jegyezd. Azt már tudod, hogy 
én lettem Oberleitemak kine
vezve.

Gabi: Oberlejternek ? Fólétrá- 
nak? Ilyen kis ember?

Pubi: írd. Alád vannak ren
delve: Honpolgár

Gabii Honpolgár? Megölöm! 
Tisztára megölöm. A szabadsá
gáról sürgönyileg behívom. Hol
nap küldöm a vörös behívót.

Pubi: Na, szép kis társaságba 
keveredtem már megint. Látom 
már, hogy az lesz a vége, hogy 
egyedül kell kiképeznem az egész 
társaságot.

Gabi: Legyen meg a te aka
ratod. Tudod, hogy sose volt 
szokásom veled ellenkezni. Ha 
te akarod őket kiképezni, csak 
parancsolj. (Énekel:) Van még 
egy rongyos forintom . Mit 
szólsz hozzá, hogy megjött a 
hangom ?

Pubi: Majd gondom lesz rá,

hogy elmenjen. Holnap reggel
5-kor kirukkolsz. A Sturmpatru- 
loknak a ködben is kell gya
korlatozni.

G abi: Gyakorlatozni ? Az a 
kiképzéshez tartozik. Én nem el
lenkezem — ezt magadra vál
laltad.

P u b i: Azt tudom, hiszen ha 
te rád bíznám, akkor a három 
hét progjamjából egy hét Reini- 
gung, egy hét Rast és egy hét 
pihenés lenne.

Gabit De kérlek hiszen tudod, 
hogy nem szeretek tolakodni. 
Az elődöm is másra bízta a 
munkát és csak a Belobungokat 
tartotta meg magának és te 
mint főlétra

Pobi: Semmi fólétral Ober- 
leiter.

Gabi: Az mindegy. Mennyit 
emeljünk le?

Pubi: Majd mindjárt leemellek 
a magas kommandódról. írd: a
1., 3., 5., 7., 8., 9. századoktól 
kapsz 1 altisztet és 10 embert.

Gabi: Ez kérlek Lajcsra tar
tozik. A részletkérdések nem ér
dekelnek.

Pubi: De valakinek csak meg 
kell ezt csinálni.

Gabit Ebben igazad lehet, de 
mért legyek én az a valaki

P u b i: Fakapás '̂-parasztok I
Majd adok én nektek! Majd 
megmutatom, hogy mit jelent az,
e g y  •

Én . (közbeszólok) egy humo
reszket ilyen komolyan eljátszani.

G abi: Tililili I írd oda,
hogy: alászolgája és egy hu- 
moreszk

Megtettem.
—  Lucp. —

Fritsch Ottó százados, aki 
hosszú időn keresztül ezredünk 
első segédtiszti teendőit látta el, 
jelenleg pótzászlóaljunknál tar
tózkodik és az ottani segédtiszti 
teendőket fogja ellátni 

*
Szorgalmasan folyik a kikép

zés a munkácsi gőzmalom mel
letti nagy gyakorló-téren. Fárad
hatatlan munkássággal nevelik 
az újoncokba a Ludwig bakák ősi 
szellemét. Az öntudatosság eme
lésére felhasznált számtalan ki
váló intézkedés már ts nagy 
eredménnyel kecsegtet. Szak
avatott, harcban kipróbált és ki
válóan bevált vezetőink lelkes 
tevékenysége, a tábori ezrednél 
lévő Ludwig bakákhoz méltó 
bajtársakat nevelnek pótzászló
aljunknál.

Január végén a ik menet- 
zászlóaljat tekintette meg a kas
sai katonai parancsnokság meg
bízásából Kissliny vezérőrnagy 
és legteljesebb megelégedését 
fejezté ki úgy a tiszteknek, mint 
az altiszteknek a kiképzés körül 
elért elsőrangú eredményért.

*

Kuszka Berta, Nikola Mariska 
és Letej Irma kisasszonyok be- 
rukkoltak pótzászlóaljunkhoz szol- 
gáiettételre, egyelőre az irodai 
munkálatok végzésére.

Midőn ez alkalomból szívből 
üdvözöljük a kedves kollega
nőket, egyidejűleg megemlítjük, 
hogy tábori ezredünk is pályá
zatot hirdet hasonló állások be
töltésére.

*

Pótzászlóaljunkhoz a követ
kező nagyobb adományok folytak 
be özvegy és árva alapunk ja
vára . A kisvórdai mulatság tiszta 
jövedelmeként, özvegy Angya- 
lossy Pálné, Szántó Sándor had
nagy, és Barkóczy önkéntesek 
által 3222*80, Becske Kálmán 
főhadnagy gyűjtéseiből: Magyar 
agrár és járadékbank rt. Buda-
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pest 500, Magyar leszámítoló és 
pénzváltó bank rt. Budapest 500, 
Országos központi hitelszövet
kezet Budapest 100, Pesti ma
gyar kereskedelmi bank rt. Bu
dapest 200, Baukomp. 3/65. 
96'60 korona. Az összes adako
zóknak ez utón is köszönetünket 
fejezzük ki.

A P R Ó  H ÍR E K .
(A hírek valódiságáért csak az ab
ban szereplők vállalnak felelősségeid

A különböző p ártok . Az utóbbi 
időben (ennek is a fegyverszünet 
az oka) feltűnően sokan politizál
nak a fronton. Ez a betegség ná
lunk bál' Istennek nem jár nagyobb 
lázzal és ha egyesek el is érik a 
4 lo -o t, a mindig kéznél lévő el 
lenmérgek gyorsan keresztül segítik 
a krízisen. A  pártállások termé
szetesen különbözők és többé-ke- 
vésbé minden párt találna kellő 
számú hívekre a vitatkozásoknál.

Lassanként kiforrnak az önálló 
egyéni vélemények és ezzel kap
csolatosan történnek a pártalakulá
sok. Tudósitónk megbízható for
rásból származó értesülései szerint 
eddig a következő pártok alakítása 
várható : Lelkész Sándor a kon
zervatív alsós párti híveket tobo
rozza maga körül. Fon Gábriel a 
vörös nyakkendősök szövetségét 
fogja megalapítani. Századosi Bé|a 
az „írjatok parasztok — különben 
ütök" asztaltársaság tagjaiból, az „uj 
irányzatba akarlak terelni bennete
ket" elnevezéssel az analfabétákat 
gyűjti maga körül. Doktor István a 
ferbli-párti híve, Zászló Árpád 
Kant /n-telligens tanait hirdeti, 
Kapitány Guidó a „Munkácsra 
magyar I" jelszavával, masinisztákat 
gyűjt maga köré, Angol Csurgó a 
bolsievikkel paktál, Nemvagyokén 
Katona a bérkocsisok országos szö
vetségének, harctól független állás
pontját óhajtja érvényre juttatni.

Eddig ezekről az alakulásokról 
van határozott értesülésünk. Egy 
már meglévő pártot a közvélemény 
energikus fellépése beszüntetett és 
a föld színéről le lett borotválva. 
Ez a párt a haspártból kiváló 
Rossz Bandor bakom-pártja volt.

O
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o
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O

Ü T K Ö Z E T .

, . . Előrelendül a szürke vonal most.
Pattog a fegyver . Sáppad az ajk.
Miként ha örült tombol, a hős lég 
Szomjasan Issza magába a zajt . . .
Fegyver villanva, pattogón szólal t 
Kék füstje terjeng, oszlik a légben . . .
Reccsen az erdő gallya zörögve:
A járőr kúszik előre ékben . . .
Pokolrobajjal dörrcn az akna . .
Kóssáló gránát visong a légben . . .
Zenélve zizeg golyó a gally közt 
Harsány vezényszó fúl a zörejbe:
Elnyeli gyorsan a zaj, a mohó . . .
Egyre erősül a tűz s mint az eső 
Szapora módra zúg a golyó .
Üvölt száz ágyú acélos torka . . .
Gépfegyver szája fecsegve hadar 
Szempilla reszket . . . Ide mostl Gyorsan! . 
Töltényt adj, pajtás ! . . Hamar! . Hamar! . . 
Hallod-é? Hallod? Előre! . M ost! . . Most! . 
Rajta no, rajta! . . Hurráh l . . Kiáltsd ! .
Hátrál az ellen ? Úgy Jó ! . . Tovább csak! .
A fejem! . . Jaj ! • Vérzik! . . J a j! .
Pajtás! . . Előre! . . J a j! . .
Tovább! . . Előre! . . Míg csak lehet! . .
Hagyj engem itt! . . Meghalok! . . J a j!

Végem! . . Előre bátran! . . Ja j! . .
. . . Isten veled! . . .

Saentpéterp Károly.
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Mi a vágya a háború után?
a Ludwig B aka eredeti körkérdése.

Az egyszer csúnyán pórul jár
tam 1 Szórul-szóra bevált rajtam 
a közmondás, hogy aki másnak ver
met ás, maga esik bele ! Ravasz 
módon kitaláltam egy körkérdést, 
arra számítva, Hogy a válaszok köz
lésével megtakarítom egy cikkem 
írását.

Olvasóim alá akartam gödröt 
ásni és magam estem bele. Mint 
a ragadozók a közéjük dobott 
koncra, rávetették magukat olvasóim 
a kérdésemre és azóta se éjjelem, 
se nappalom nincsen. A z óriási tö
megben érkezett válaszok rendezé
s é i  műszaki századunknak külön 
raktárt kellett építenie, melyben ti
zenkét hivatalnokom egyebet sem 
tesz. mint — rendez. Nincs egy 
nyugodt pillanatom sem, folyton 
jönnek újabb és újabb félreismert 
nagyságok, akik mind Hivatva érzik 
magukat arra, hogy purififikátorként 
megváltoztassák a világ rendjét és 
létrehozzák a jövő ideális országát.

A  poszt, akit é jjel 12-kor vál
tottak le, szegre akasztja fegyverét 
és éjjeli egy óra felé, mikor mo
solygó képpel a váci utcai deli 
korzóról álmodozom — bezörget 
hozzám és előkelő, világmegváltói

fesztussal átnyújtja —  a válaszát 
iajnali kilenc óra felé, mikor fon

tolóra veszem, hogy a jobb vagy 
bal oldalamon folytassam legszebb 
álmomat, fellármáz Manyikuláns 
Mór ur és orrom alá tartja a jog 
és hegy eltörléséről százhúsz íves 
dissertációját — válaszul körkér
désemre. Borbélyom kiválasztja a 
legkényesebb pillanatot, amikor bo
rotvájával gégémet csiklandozza és 
akkor közli velem vágyát az állzmU 
őrókkéhsbzósohselnem fofgótnggen- 
fsszolh stáb orotvassappsnrólkérem - 
ásssn. Mikor ezt a rövid szócskát 
teám erőszakolta, majd el vágta 
örömében a gégémet, mert én sze
gény szerencsétlen flótás először: 
álU m onőrökkéhzbsót értettem. D él
ben a tiszti étkezdénkben, mikor a 
kiporciózott tortából szórakozottsá
got színlelve két adagot szedek ki 
tányéromra, a kiszolgáló főjogász: 
András, a legnagyobb lelkinyuga
lommal visszaveszi az egyik adagot 
tányéromból és fülembe súgja, hogy 
az a vágya, hogy háború után Isten 
büntesse meg a szerénytelen em

bereket. Azt hiszem jogosan kér
dem önöktől: kelleti ez nekem  ?
Mielőtt a beérkezett válaszok köz
lését megkezdeném, leadom vála
szomat körkérdésemre. Jelenleg csak 
az a vágyam, hogy as Ur Isten 
mentsen meg azoktól a gondolatok
tól, melyeket nagyon okosnak és 
üdvösnek tartok és amelyek azután 
ilyen terhet akasztanak nyakamba I

— L oq f. —
•

Alábbiakban közöljük a körkér
désünkre beérkezett válaszokat. Egy
előre csak a tábori ezredbeliek vá
laszait tehetjük közzé, miután lap
zártáig a többi olvasónk válasza 
nem érkezhetett hozzánk.

Mint a hosszú Idő óta együtt 
élő embereknél természetes, sok 
válasz tartalmilag teljesen megegye
zik, úgy ezeknek csak egy lus ré
szével foglalkozhatunk. Azokat a 
válaszokat, melyek tisztán politikai 
kérdésekkel foglalkoznak, félre kel
lett tennünk, mert nem egyeznek 
meg lapunk szellemével. Egyes kö
tetekre menő válaszokból pedig, 
helyszűke miatt, csak a legfonto
sabbnak tartott részt emeltük ki. 

e

Egy vágyam van, hogy azt, amit 
mi katonák, négy évi súlyos és küz
delemteljes harcok árán megterem
tettünk, megmaradjon a háború után 
is. Szeretném, ha Magyarország és 
Ausztria népei, a háború után olyan 
egyetértésben élnének, mint ahogy 
a harcok közepette a legteljesebb 
megértéssel érték el, az egész vi
lágot csodálatba ejtő eredményei
ket.

Wlsinger. alezredes.

Az lenne az egyedüli vágyam, 
hogy a schwarmlénia urai szemé
lyesen keresnének meg kéréseik, 
vágyaik, óhajaik, panaszaik és siral
maikkal, a naponta érkező tömeg* 
posta helyett Mindig azt hiszem, 
hogy gyengéd érzések diktálják e 
leveleket és mikor felbontom, szo
morúan látom, hogy siralom éneket 
tartalmaz . . .

Alizét R ichzrd  főhgy., 
ezredsegédtiszt.

Egyedüli vágyam: egy szép kicsi, 
jó kicsi nő, aki gondoz, aki ápol, 
aki nem dob el magától

László Ede, főhadnagy.

1. Helyesnek tartanám, ha a raj
vonalban küzdött szegényebb sorsa 
katonák a háború befejezése után, 
legalább 5 éven keresztül adómen
tességet élveznének.

2. Hogy azoknak is alkalmuk 
nyílna anyagi helyzetük javítására, 
akik a háború alatt katonai szolgá
lataik teljesítése közben ebben aka
dályozva voltak, sőt tetemes káro
kat szenvedtek. Állami szállítások
nál elsősorban ezeket kellene 
előnyben részesíteni.

3. Minthogy háború után a ka
tonai kincstárnak rengeteg felesle
gessé vált ruhaanyag, illetve öltöz
ködési cikk fog rendelkezésére ál
lam, szükséges volna, hogy ezeket 
minél olcsóbban bocs ásták a szük
séget szenvedő, katonaviselt embe
rek, vagy ezek hozzátartozóinak 
rendelkezésére.

4. Végül igen nagy fontosságú a 
rokkantak intenzív szellemi és ipari 
foglalkoztatása. Rokkantak oktatá
sára elsősorban rokkantakat kell 
felhasználni, akik a leküzdendő ne
hézségekkel jobban tisztában van
nak.

Schwarts Sándor, hadnagy.

Ép testben és lélekben, pályá
mat mielőbb be szeretném fejezni I 
Ennek végeztével egy kedves, meg
értő hölgyet óhajtanék élettársamul 
tudni, kivel hosszú, derűs és min
dig ifjú életet élhetnék.

T>r. Heres József, 
hadnagy.

Feleletet szeretnék adni, mikor 
úszom a sok jóban és a még jobb 
után vágyódom. D e nem volna 
rossz, ha a háború után, a k. u. 
k. hadseregből századosi fizetés
sel nyugdíjaznának (Feldzulágéval 
együtt) és kineveznének a jöven
dőbeli női hadsereg egyik száza
dának U ktiksl parancsnokává.

P etiik József, hadnagy.

Egy potya érettségit I
Horváth, hadapródjelölt.

(Helyszűke miatt a beérkezett 
válaszok közlését a jövő számunk
ban folytatjuk.)
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Farsang
*  témám, erről szeretnék pár szót 
mondani. Nem is tudom hirtelen, 
hogy rége felé járunk-e, vagy 
mozt kezdődik, bár lehet, hogy 
kellő* közepén vagyunk. Tény, 
hogy egészen elfelejtettem volna 
ha véletlenül egy jó ismerőstől 
nem kapok egy képeslapot Szat- 
márról, egy farsangi társasvacso
ráról. Tiz-tizenöt aláírás j hölgyek, 
urak nevei. A küldője azt írja, 
hogy nagyon jól mulatnak.

Érdekes I Tehát még létezik a 
Farsang! Mi itt már majdnem 
készek lettünk volna elfelejteni 
az év ezen érdekes időszakát, ezt 
a hóbortos szezont, h». eszünkbe 
nem juttatják a reánk gondoló 
otthoniak. Mi is farsangolunk, de 
nem a Karnevál groteszk toalett
jeiben, hanem a szürke, véres, 
poros, sáros öltözékben, mit négy 
éve öltöttünk magunkra, hogy az 
Élet által diktált melódiákhoz 
bódült öntudatlansággal járjuk a 
Haláltáncot.

Régen, régen volt, amikor még 
lázba hozott bennünket a bálok 
diszkrét keringöje, a finom par
fümök, lágy selymes hajak, pu
ha, fehér karok, csipkés, rózsa
színű női ruhák és a titkosan 
édes, forrón buja suttogások me
leg halkulása.

Most már negyedszer tartjuk 
a nagy ünnepséget idekinn a kö
telesség mezején, negyedszer talál 
itt bennünket a nagy Farsang, 
s míg acélos karjaink várakozva 
feszölnek, büszke és nyugodt tu
datában a végzett munkának 
mosolyogva gondolunk vissza a 
régi meleg báli éjekre s egy 
pillanatra szeretnék ott tudni 
magunkat a bálterem perzselő 
hullámaiban, a mámoros szavak 
áradatában s a zene halk üte
meinél.

. . . Lesz-e még egyszer nagy, 
gazi Farsang, olyan régi izzó

tüzü, poros, patinával burkolt, 
ódon stílű, szinte penészes szagú, 
de hévvel telt, gondtalan, nyu
godt, békés, romantikus, igazi 
Karnevál ? ! ? . . .

— y ly —
—  H Í R E K .  —

— Möller Apánk visszajött 1
1918. február 4. őröm ünnepe 
volt minden Ludwig bakának. 
Két hónap óta minden tiszt, min
den baka naponta számtalanszor 
megkérdezte : visszajön ? mikor 
lesz megint közöttünk? Árvák
nak, elhagyottnak éreztük ma
gunkat, pedig azok, akik őt tá
volléte alatt helyettesítették, előt
tünk nagyon kedvesek, igazán 
szeretjük őket, de Möller Apánk 
csak egy van, szeretetünket, ren
dületlen bizalmunkat csak az ó 
személyébe látjuk megtestesülve. 
Súlyos betegsége hét hétig ágy
hoz kötötte szeretett ezredpa
rancsnokunkat, hét hétig volt a 
temesvári helyőrségi korház ön
kénytelen lakója. Mikor 3-án 
este a vasúti végállomáson meg
érkezett, a villámgyorsan elter
jedt hir örömmámorba hozta 
egész ezredünket. Senki nem 
parancsolt semmit, nem volt 
rendező, nem kellett utasítás 
senkinek — minden magától tör
tént, magától öltött díszt ezre- 
dünk lakhelyeinek egész vidéke. 
Diadalkapuk, felvirágzott — Isten 
hozott! — táblák tömege nőtt 
ki az utón, melyen sűrű sorfalat 
állott — parancs nélkül — minden 
tartalékban levő századunk. Mi
kor kocsija az utón láthatóvá 
vált, felcsendült embereink 
ajkán az erdő által sokszorosan 
visszaadott — éljen — kiáltás, 
az arcok ragyogtak, a szemek 
boldogan csillogtak, mikor ismét 
megpillantottuk magunk között 
nemes Möller Károly alezredest, 
a Ludwig bakák szeretett ezred
parancsnokát.

— Vezénylések. Wisinger Fe
renc alezredes rövid időre Bécsbe 
utazott, hogy résztvehessen az 
ott tartandó gáz-tanfolyamon. — 
Greiner Béla százados ismét 
bevonult tábori ezredünkhöz, a 
tiz napos repülő tanfolyam elvég
zése után. — Panek Viktor fő
hadnagy az első gépfegyver szá
zad parancsnoka két hetes szak- 
tanfolyamra ment — Dr Kat- 
scher Róbert hadnagy a műszaki

kiképző tanfolyamra küldetett. — 
Fullmann Manó zászlós a M.... n 
lévő örszázadhoz osztatott be. — 
Dr. Gyárfás Miksa hadnagy és 
Huray Gyula zászlós gépfegyver, 
Magyar Bertalan zászlós tüzér
ségi tiszti tanfolyam elvégzésére 
küldettek.

— ó  Felség* jelmondata.
Szeretett királyunk a következő 
jelmondatot választotta:

— HÁBORÚBAN ÉS BÉKÉ
BEN NÉPEMMEL A HAZAÉRT!

Latinul:
„PACE BELLOQUE OMNIA 

PRO PATRIA CUM POPULO 
MEO1“

Ez a jelmondat rövidesen az 
újonnan verendő pénzeinken is 
rajta lesz.

— Dicséretek. Ezredparancs- 
nokságunk a legfensőbb szolgálat 
nevében, dicsérő elismeréssel 
tüntette ki:

Fritsch Ottó századost, kiváló 
ezredsegédtiszti működéséért,

Lenhorn Miklós zászlóst ki
váló szolgálataiért, melyeket 
mint a második zászlóaljunk fel
derítő tisztje végzett és Cada, 
Babka és Holtenrnayer őrmestere
ket, az ezredparancsnokságunk 
irodájában teljesített önfeláldozó 
munkásságukért.

— Zene nélkül. Egy időre
zene nélkül maradt ezredünk. 
Cigányaink szabadságon vannak, 
zenekarunk pedig felsőbb pa
rancsra M re ment, ahol
a kiképző csoport parancsnok
ságának székhelyén fognak ját
szani. Remélhetőleg rövidesen 
visszakapjuk derék zenészeinket, 
mert az embereink temperamen
tuma megkívánja a megszokott 
kedves melódiák élvezését

— Kinevezések, ó Felsége 
hadnaggyá nevezte ki: Várkonyi 
(Guttmann) Sándor zászlóst, zász
lóssá (az ezredünkhöz egyidejű
leg beosztva) Mihalik Mózest, a 
budapesti kadettiskola volt nö
vendékét. — Ezredparancsnoksá
gunk kinevezte: Bakos Gergely, 
Jéger Sándor és Wolf Lázár 
önkénteseket zászlóssá, László 
jenö önkéntest, gyógyszerész
zászlóssá, Somlyai József, Sury 
Géza, Szentpétery Károly és 
Lauda Gyula önkénteseket had 
apródjelöltté.
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— Mosielőadás volt két este 
az ezredQnk frontszinházában. 
Tetszett az előadás az embere
inknek, jól esett nekik egy kis 
kultúra, de a legnagyobb részük 
a mozit nem olyan intézménynek 
tartja, ahova az ember nők nél
kül is elmehetne

Írni mer a julisnak meg a boris- 
nak kell hogy írjunk ha nem is 
krónikát de hát neki az kő ezer 
hogy a Julisnak amit írunk nem 
krónika hanem igasság mi pe
diglen nem érünk rá krónikát 
Írni káplár Sorosi József.

*

A harmadik zászlóaljunk
rövidesen felállításra kerül. Pa
rancsnokul Nuss Gyula százados 
van kijelölve, aki át is vette a 
már meglevő századok parancs
nokságát A segédtiszti teendőket 
Sorger Árpád zászlós fogja 
ellátni.

— Eltávozás. Dr. Almássy 
százados, a 8-ik század, majd a 
második zászlóalj volt parancs
noka, a hadtestparancsnokság 
törzs-századának parancsnoksá
gát vette át

— Szabadságon vannak:
Pertzian István, Gottdiener József, 
Pollák Justin, Polgár Jenő, Katz 
Dezső és Rubinstein Jechil had
nagyok, Löwenkopf Kálmán 
zászlós.

— Olvasóink korából többek 
között a következő két kis le
velet kaptuk:

Az elsőt szorul szóra, az írója 
felelősségére, megjegyzés nélkül 
közreadjuk:

A főszerkesztő ur panaszt 
emelt, hogy nem lehet rábírni 
egyetlen Ludwig bakát arra, 
hogy írjon a főszerkesztő urnák 
egy-egy krónikát. Hogy legyen 
mivel betőteni tábori újságunkat. 
Én mikor ezeket a panaszos 
sorokat olvastam a többi cikket 
nem is néztem, pedig majd meg
öl a kíváncsiság az 1. és 15-ike, 
hogy olvashassam ezredünk hír
nevét és a jóízű történeteket, 
de most üsse a kő, nagy gyor
sasággal elhatároztam, hogy teje- 
sitem a főszerkesztő ur kíván
ságát de mint szokás mondás 
mindennek meg van az értelme, 
hogy már nincs ideje a ludwig 
bakának krónikát irnl, annak 
röviden elmondom az okát. Reg
gel szeretünk hét nyócig alunni 
aztán jön a jó kávé friss cipó 
meg a kirukkolás délig betyá- 
rosan kivágjuk a rezet a finom 
ebéd után meg a jó öreg sze
relmes leveleket kell Írni mer 
hogy azér vagyunk Ludwig 
bakák nem érünk rá az lapnak

A második levél Így szól:
— nem voltam jamnicán, de 

azért nekem is kin van a lábam 
a cipőből, de itten csak az kap 
valami faszolást, aki ott vót 
Jamnicán én nem tehetek róla 
hogy nem vótam abba rettenetes 
pokolban de itt máskép nincs 
se szabadság se semmi tessen 
kiírni hogy mit csinyájjak? tisz
telettel egy jobb telefonista.

Legjobb lesz kedves telefonista 
ur, ha elfárad hozzám én majd 
közlöm, hogy vágya teljesülhet 
önnek.

— Meghívó. Egyik hadnagy 
bajtársunk egy eljegyzési meg
hívót kapott, melyen csak ez a 
szöveg volt olvasható: Tililili — 
tililili, alászolgája és egy eljegy
zés. Tisztelettel kéri azokat, akik 
a rejtélyes szavakat meg tudják 
magyarázni, jelentkezzenek nála 
és hálából hajlandó lenne ezen 
uraktól egy—egy szivart elfo
gadni.

— M. bír. darabanttestőrség
a háború után ki lesz egészítve. 
Ezen kitüntető állásra pályáz
hatnak mindazok a háborúban 
kitüntetett altisztek, akik ma
gyarul Írni és olvasi tudnak, né
metül is megtudják értetni ma
gukat és legalább 174. cm. ma
gasak. Elsősorban azok az al
tisztek fognak előnybe része
sülni, akik kiváló bátorságukkal 
többször kitűntek és megsebe
sülve a csapat szolgálatra alkal
matlanok lettek, de testőri szol
gálatot még tudnának végezni.

Felkérjük mindazon elő
fizetőinket, a 

kiknek előfizetése lejárt, hogy

előfizetésüket megújítani s

az esetleges címváltozást velünk 
mielőbb közölni szíveskedjenek.

M. G. R O V A T .
Naplótöredék. A napokban a 

masiniszták tanyáján jártam és 
az ut mellett eldobva egy füze- 
tecskét találtam, melyen a — 
Napló szócska diszlett. Az 
összeázott füzet feljegyzéseket 
tartalmazhatott, de csak egyes 
részleteket sikerült kivennem be
lőle, melyeket szénnél szószerint 
megörökítek:

— , és a katonák jöttének 
hirére az erdőbe menekült jó 
Anyám, de a jagdisták ott is 
rátaláltak és megölték szegényt... 
besoroztak és magukkal vittek a 
nyomorultak . . .

(Néhány oldal olvashatatlan) 
. megtanultam én is tőlük 

a panamázást egész jó dolgom 
van. Gazdámmal együtt alszom 

. panaszkodik, hogy sok a 
bolha azóta az ágyában 
miért nem vakaródzik? . . .

(Néhány oldal olvashatatlan)
. szabadságra ment, állító

lag meg akar nősülni. Úgy kell 
neki. Engem addig a masinisz
tákhoz osztott be. Ezek még 
jobban panamáznak mint a jag
disták, de azért itt is jó . 
nehéz a szolgálatom .. ma 
megint sxertő körúton voltunk. 
A zsákmányt nem osztották el 
igazságosan. A tréntöl elszerzett 
sonkából csak a csontot adta 
nekem Petár ur . az is jó 
volt . . bundám kezd kikopni
és Léná nem akar még mást 
adni . ö persze vett hármat 
is magának . . most a jogá
szokkal kell aludnom, de nem 
szeretem őket . reggelre min
dég kellemetlen szag van szo
bánkban . . bár már megint
használhatnám gazdám otko- 
lonját . .

Többet nem bírtam elolvasni e 
naplóból. Sokáig töprengtem, 
vájjon kinek a feljegyzései lehet
nek ezek ? Hosszas kutatás után 
rájöttem, hogy Lulu, a lelőtt 
vadkutya kölyke irta azokat, akit 
gazdája szabadsága idejére a 
masinisztákhoz adott élelmezésre. 
Valószínűleg költözködés köz
ben veszíthette el érdekes fel
jegyzéseit — Ezek közlése után 
nyugodtan várom azon epés 
megjegyzéseket hogy már azt 
is felszedem, amit egy kutya 
elhagy
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B?Egy csomó levél fekszik előt
tem. Levelek, melyek érzéseket, 
vágyakat tartalmaznak, kitörő, 
nyilvánosság után epedő vágya
kat, melyek mindegyikét az a 
meggyőződés szDlte, hogy az 
enyém korszakalkotó leszl Min
den olvasónk magáévá tette 
körkérdésünket és jóleső érzést 
kelt a válaszok tömege, az ér
deklődés, mely a lapunk által 
felkarolt kérdés körül megnyilvá
nul A válaszokkal, illetőleg nagy 
részűkkel, más helyen foglalko
zunk. Ebben a rovatunkban csak 
arról beszélek, ami a válaszok
ban elém tárult telkedre vonat
kozik, nyájas olvasóm. Az apám 
és sok más idősebb okos bácsi, 
akik javamat szeműk előtt tar
tották, óva intettek a nőtől és a 
politikától. — Mindkettőt szem
lélheted, élvezheted, gyönyör
ködhetsz bennük, — mondották
— de életcélul egyik meghódí
tását se tűzd magad elé, mert ez 
a legháládatlanabb mesterség. — 
A telkedben nyájas olvasóm, 
(bocsánatot kérek a nő-nemű- 
ektól, most nem hozzájuk szólok
— hanem értűk) ezt a két dol
got látom széditő fölényben min
den egyéb kérdés felett A vá
laszok kilencvenkilenc százaléka 
politikával, vagy nővel foglal
kozik.

A politikus válaszokkal nem 
foglalkozom, mert ehhez nem 
értek. A nőkkel ellenben foglal
koznék — de sajnos egy sincs 
az egész láthatáron, bár érteni 
őket még kevésbbé érten mint 
a politikát. De téged megértlek 
nyájas olvasóm, aki itt velem 
együtt, hozzám hasonló aszkéta 
életre vagy kárhoztatva.

Érzem leveled, válaszod me
leg, vágyakozó hangjából, hogy 
a megtestesített oldalbordától 
várod a bekövetkezendő üdvös

séget. A szerelem bacillusai vad 
orgiákat ülnek a kis deckungok- 
ban és nem hiszem, hogy egyet
len katona létezne (a legény
emberek közűi), aki nem esett 
áldozatul a háború alatt, ezen 
badllusok által terjesztett ragá
lyos betegségnek. Gyarló emberi 
tulajdonság, hogy azután vágyó
dunk legjobban, amit pillanat
nyilag nem érhetünk el. A béke
beli megszokott életünk legszük
ségesebb alkatrészét, a gyen
géd nem társaságát egyelőre 
nem érhetjük el itt kinnt az ár
kainkban és ezért ő utánuk vá
gyódunk legjobban.

— Egy szép kicsi, jó kicsi 
nő

Ha az éjszaka sötétjébe 
bámulsz, ha a hold vigyorgyó 
képébe kacsintasz, ha a nap
sugarak ragyogó táncában gyö
nyörködsz, ha tekinteted a sva- 
romkályhád izzó zsarátnokaiba 
mered, mindég ez az érzés raj
zolódik ki előtted

Pedig ez a betegség rendsze
rint halálos végű és a temetését 
lakodalomnak csúfolják. — Mo
som a kezeim ezért az önkényes 
kijelentésért, mert ezt nem én 
találtam ki, hanem ez olyan 
uraknak az állítása, akik keresz
tül mentek ezen az állítólag 
szörnyű tortúrán.

Nálunk Ludwig bakáknál, talán 
még jobban dühöng ez a beteg
ség, mint máshol. A beteg közé 
nem sorozom azokat az ifjú 
óriásokat, akik egyszerre húsz 
hölggyel folytatnak forró kifeje
zéseiből áradozó levelezést, mert 
ezeknél a baj nem veszélyes. 
(Az anyám mindég azt mondta, 
hogy csak az veszélyes, ha c»*k 
eggyel állok Uyen nexusban.) 
Azokról az Idősebb urakról sem 
beszélek, akik nem bírtak asz- 
szonyra szert tenni és most már 
arra vannak kárhoztatva, hogy 
elhagyatva tengessék agglegényi 
adóval súlyosbított életüket. Ezek 
ugyan büszkék az agglegényi 
voltukra — mint az egyszeri 
zsidó a zsidó voltárat . . .

Mint betegséget azokkal kap
csolatosan említem meg ezt a 
járványt, akik hymen híreinket 
félelmetes mértékben gyarapítják. 
Tessék csak megnézni őketl 
Majdnem mind a háborúnak 
köszönheti ezt a gyógyíthatatlan

bajt. A tábori élet. az intensiv 
levelezés kényszerűsége, a nyu
godalmas révbejutás utáni vágy, 
mind-mind előidézői, fejlesztői 
ennek a járványnak. Pedig 
mennyi okos és tapasztalat alap
ján elhangzó szó figyelmezteti 
őket a veszélyre. Minden hiába, 
ők vakon és feltartóztathatatlanul 
rohannak az általuk keresett ör
vénybe.

Egyik szeretett parancsnokunk 
(akit családi zivataroktól meg 
akarok kímélni és ezért nevét 
elhallgatom) arany Igazságát 
óhajtom feljegyezni részedre 
nyájas olvasóm kérve, hogy 
okulj abból és kíméld meg ma
gad a hiábavaló veszedelemtől.

— őrület a nősülés — szokta 
mondogatni (tapasztalatból való
színűleg, mert már régóta ebben 
a kellemes állapotban van) — 
buta minden ember, aki meg
nősül, hogy más lányát eltartsa. 
Kényelmes és nyugodt életmód 
helyett, önként Igába hajtja a 
fejét és rabjává lesz egy nőnek 
— mikor az egész világ előtte 
áll. Határozottan állíthatom, hogy 
minden nős, vagy nősülés előtt 
álló férfi arcán, mozdulatain, vi
selkedésén rajta van a rabszol
gaság szégyenletes bélgege, me
lyet sohasem lehet lemosni I

Fontold tehát alaposan meg 
nyájas olvasóm, mielőtt hasonló 
ballépésre határoznád el magad. 
Hallgass a tapasztaltak taná
csára és igyekezzél ettől a be
tegségtől megszabadulni Tőlem 
azonban ne vedd rossz néven, 
ha mint jó pap — bor után 
vágyódom, amit jogosan megkí
vánhattam ennyi víz prédikálása 
után. Be kell vallanom, hogy a 
napokban, mikor a lelki tük
römbe pillantottam, örömmel ál
lapítottam meg magamon, az 
aposztrofált rabszolga*.  ̂ szé
gyenletes, — de jóleső bé
lyegét

— Lacy. —
Co — ^öll o  03

Terjesszük a Ludwig bakát 

ism erőseink és hozzátarto

zóink k ö ré b e n !
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Panaszos levél

Kezemben a toll még reszket, 
írtam kilenc humoreszket, 
ötven tárcát, hatvan verset, 
Szép, finomat és nem nyerset. 
Hetven krokit, nyolcvan cikket, 
S ezerötszáz apró viccet. 
Vezetek vagy húsz rovatot, 
Bekapcsolok százhúsz vattot 
Ha dolgozom, (lámpám kényes) 
Cikkem azért ólyen fényes. 
Dolgozom én teljes gőzzel, 
Télen épen úgy mint ősszel. 
Dolgozom, akár egy állat, 
Toliam soha meg nem állhat. 
Serceg, perceg, néha karcol,
A papírral bőszen harcol.
Majd szaporán, szépen siklik, 
Mint ahogy jó tollhoz illik.
A ceruzám, az már léha,
Kitörik a hegye néha. 
Megnyesem ilyenkor fáját 
Nem szidom a kutyafáját.

És az Így megy napról-napra, 
Hétról-hétre és holnapra,
Toliam felszánt sok, sok oldalt, 
írok néhány altatódalt.
Tábori strófát rőfszámra; 
Verseket „ő" neki szánva, 
„Róla" írva „Hozzá", „Néki"; 
S ha a forma avúlt, régi, 
Segítek a dolgon nyomban: 
Újat Írok alárombanl 
írok cikket, jót és rosszat 
Töröm fejem órákhosszat:
Miről Is kell énekelnem? 
Honnan is kell témát vennem? 
Látnák csak a kalapácsot, 
Mellyel a fejemre vágok 
Néha-néha, mikor tőle 
Eszme kell és azt belőle 
A „piszkáld ki" elv alapján 
Kicsiholom néha napján 11!
De hát ez nem olyan fontos. 
Úgy jó a munka, ha pontos!

Egy szóval megy jól a munka. 
Olvassa, ki meg nem unta 
Híreimet, interjúmat,
Mély szerelmem s gyászos búmat, 
Vicceimet, hogyha vannak.
Bár nem állok jót, hogy annak 
őszinte volt a beszéde 
Aki nekem azt mesélte,
Hogy a múltkor egy úr épen 
A másikhoz szólt eképen;
Téved, hogy ha azt hiszi, kár 
Olvasni, amit ir Szikári 
Mégis, mégis baj van itten;
Mert hisz én eddig azt hittem, 
Hogy ép elég amit Írok,
Többet talán nem is birok;
Hogy tűchtig munkatárs vagyok 
És képzeljék I Majd meghalok 1 
A Szerkesztő ur csak hajszol: 
„Keveset Írsz, sokat alszol:
Nem tudom, hogy mi van véled, 
Nincsen benned semmi életi 
Azelőtt oly szépen Írtál,
Ajánlom, hogy dolgozz s írjál I"

Ha belépek hozzá félve, 
Kimerülve, alig élve,
Kábult fejjel, szédelegve,
Mint akinek nincsen kedve 
Az élethez, agyam kábult 
A szavaktól, ami rámhull 
Kérdésként az ó részéről ;
Majd lefordulok a székről I 
A szerkesztő ur csak faggat, 
Száz kérdéssel teleaggat,
Van-e témám, miról Írok? 
(Meglógni sehogysem birok I) 
Kérdi: Mi van kész ? Dolgoztál ? 
Sokat írtál? Nos, mit hoztál?"....

Én reám vár miuden munka, 
Mert a szerkesztő urunkban 
A szerelem dühöng vadul, 
Másnak példáján nem tanul

*) Ezen panaszos levél megírása 

nem bírtam más cikket kapni Szikártól.

három hétig tartott és ezalatt 
<A taerk.

A megnósülésre vágyik 
Nem írja már a tárcáit 
Minden cikket reám sózna 
Amig ő kilószám rója 
Lucynak irt leveleit 
Ezzel tölti az idejét;
Ha még soká lesz szerelmes 
Tudom én leszek a vesztes 
Én fizetem meg az árát 
Én Írok meg minden témát 
Dolgoznom kell éjelente, 
Szerelmétől — én fogyok le.

Saikir.

A legutóbbijnapokbanjismit te
tem esen  gyarapodott? alapunk a 
különböző gyűjtések, adományok 
és előfizetések utján. A tábori 
ezrednél az ezredtörzs, a műszaki 
század, a J0„ valamint a 2„ 3. 
és 4. gépfegyveres századok ado
mányoztak nagyobb összegeket. 
A Ludwig baka frontkabaré elő
adásának tiszta jövedelme és a 
sátoraljaújhelyi gyűjtés — mely
ről külön cikkben számolunk be — 
szintén hatalmasan növelik az 
alapot.

Az újabban befolyt adományok 
a következők t A munkácsi fűtő
ház géplakatosai által rendezett 
mulatság tiszta jövedelme 109, 
Reismann Sámuel és Bleier Antal 
Munkács 50—50, Hártl Adolf 
alezredes, Petsár Gyula Monok, 
id. Kohn Márton Komádi, Fi- 
scher Henrik Beregszász, Pénz 
Lajos Mór és Bertalan Tivadar 
Munkács 20 —20, Wilhelm Beck 
Nűmberg 15, Weltkrigsbücherei 
Berlin 14*70, Buchbeck Károly ez
redes, Thán Géza Szarvasháza, 
Deutsch Norbert zszL Pp. 61&, 
Csapó Amália Balazsér, Szóbél fh. 
és Guttmann Etelka 10—10 ko
rona. Jelen  kimutatásunk ősz
szege 418'70 korona.
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§ T ü n te té s . Rosszalólag em
lékeztünk meg azokról, akik a 
béke követeléseikkel alkalmatlan 
időben tüntetéseket rendeztek 
otthon. Akkor, amikor a béke
tárgyalás folyamatba van, feles
leges dolog ilyesmivel előhoza
kodni, mert ez a jó akarat csak 
ártalmára lehet a közügynek. 
Ezzel kapcsolatosan szóba került, 
hogy nálunk katonáknál nem 
fordulhat elő tüntetés. Mi meg
vagyunk elégedve a sorsunkkal, 
az igaz, hogy jegy nélkül is 
nagyobb darab kolbászt kapunk 
mint az otthon lévők, de erre 
szükségünk is van, mert nekik 
nem kell úgy megnyomni a 
gombot kézi gránáttal, mint ne
künk. A  körünkben élő világ
bajnoka a közbeszólásoknak a 
M éregkeverő M akiéi azonban 
erre is talált megjegyzést: „Ki 
msrészeli azt állitani, hogy ná
lunk nem tüntetnek? Hát nincs 
minden gefecbt után elég ki
tüntetés ? I

§  L ö v ésre  k ésse n . Szor
galmasan gyakorolnak embereink 
és majdnem naponta, éles go
lyóval is lövöldöznek, felállított 
célokra. Az egyik századunknak 
fel vitte az Isten a dolgát egé
szen a Jujujui-ra, mely tudva
levőleg egyik legmagasabb hegye 
a vidékünknek. Itt az éles lövés 
helye egy partoldalba van épít
ve és bizony mostanában csú
szós egy kicsit a Iővö-stand is. 
Négy ilyen stand van egymás 
mellett és a század őrmestere

elöszólitja a négy kővetkező em
bert lövéshez. Neki vetik ma
gukat a padkának, hogy nyu
godtan célbavehessék a 2 0 0  
lépésre lévő fórlaufendés figurát. 
Az Őrmester harsányan szól: 
— Schussbereit. —  Az egyik 
ember azonban elveszíti az 
egyensúlyát a csúszós talajon és 
vagy tíz lépést a hasán szán
kózott hátrafelé. Az őrmester 
dühösen rá rivalt: Tyüb azt a
ragyogóját hát mán a komman
dót sem érti kend ? I Nem 
csuse-bere/t vót kommandi-

(
is

§  Szó rak o zo ttság . Ezre- 
dünknek két Lászlója van. Mind 
a kettő főhadnagy. Az egyik a 
szőke, a másik a barna László. 
Sok félreértésre adott már okot, 
hogy azok ak k a fenti meg
különböztetést nem ismerték, 
összecserélik a szőkét a barná
val és fordítva. A  szőke az 
élelmezés és az egyesült ütkö
zet vonatok apja, a barna a 
különböző fegyvernemek (akna- 
gránátvctö, gázmacska és kantin) 
parancsnoka.

Ha valamelyik látogató nagy
hatalom a barnának gratulál az 
ezred kiváló élelmezéséért, ak
kor előkelőén meghajtva magát 
fogadja a hódolatnyilvánitást. A  
szőke azonban élénken tiltako
zik, ha nevével kapcsolatosan 
a kantint szidják. A  nők és a 
kolbászgyár emlegetésénél azon
ban ravaszul mosolyog kiborot
vált bajusza alatt.

A napokban a barna László 
főhadnagy hivatalos jelentéstétel
re készült. Mikor az ezredpa
rancsnokunk előszobájába lépett, 
felszólította a tisztiszolgát, hogy 
jelentse őt be az alezredes ur
nái Véletlenségből épen akkor, 
a szőke László főhadnagy volt 
bent aláíratni egy iratot és a 
legény ezt közli a barnával:

—  Főhadnagy úr kérem,

szíveskedjék várni egy kissé, 
mert most a László főhadnagy 
ur van bent az alezredes urnái.

— Úgy, már bent vagyok ? 
kérdi szórakozottan a barna 

László és mint aki elvégezte a 
dolgát hazament.

s Zebr c zü S
Csáss. és k ir. tábort posta 616.

Edith. Intézkedtünk, reméltem már 
rendesen kapja. Rémregényét tu
domásul vettük —  S s . I. né. K ö
zöltük, de természetesen kizárólag 
az ön felelősségére, mert nekünk 
sokkal jobb barátunk sem hogy 
megbánthatnék. — H azafias k is
lány. Munkács. K. L . hadnagy

tótunkkal Jamaicánál egészségesen 
fogságba került —  Feld ru f. S tí
lusa jó. Tárgya nem lapunkba, ha
nem a fidibuszba való. Okvetlenül 
sivárjuk, hogy lapunk szellemének 
megfelelő cikkel mielőbb jelentkezni 
fog. — Hody. Illetékes egyénnek 
átadtuk, reméljük, hogy teljesen 
meg lesz elégedve Üdvözlet. — 
T e e tü d ő ő !!  Mi lesz a cikked 
dél? I F e r ik e . Ezredünk egy része 
béke időben Munkácson állomáso
zott. Kérjük címét, hogy megküld- 
hessük a jan. l-i számunkat. —  
L ucy. Legfeljebb még egy hét
G . 1. H atvan . Köszönjük. — H . 
Jo ly . B u d a p e s t  Szives propozi- 
tióját a nősülésre köszönetté/ elfo
gadjuk. -  S s . P ista . A  ren dezett- 
ség elve nem képezheti egy jól 
sikerült mulatság alapját. (Több 
levélről a jövő számban).

EáRBussEi Tűz (L e  Feu )
című Goncourt-dijat nyert béke- 
regénye. Fordította LENDVA Y 
ISTVÁN. Ara 10 korona. Kap
ható „A NAP*4 könyvosztályában 
Budapest, VL, Teréz-körút 5. sz.

Nyomatott a cs. és klr. 65. gyalogezred tábori nyomdáiéban.


