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Magyar repülők a hadseregben. 
(Saját tudósítónktól.) Alig néhány évvel 

ezelőtt tízezrek ujjongták még, amikor Bu-
dapesten az első madárember : Blériot kar-
csú kis szitakötőjével a levegőbe emelkedett. 
Szerény produkciója leirhatatlan lelkesedést 
váltott ki, könnyes szemekkel bámulták a 
megvalósult álmot: az ember repülését. Nem 
nagy teljes itményt végzett az élelmes fran-
cia, mégis; :az ő nevéhez fűződik hazánkban 
a repülés története. Példáján felbuzdulva, a 
magyarok is hozzáláttak repülőgépek kon-
struktuáliásálhíOzL Repülni is tárnátok, a Rá-
koson nap-nap után kiisénletezett egy fiatal, 
kiváló mérnök: Zsélyi Aladár. Zsélyi Blériot-
tipusn monoplánt .szerkesztett és szorgalma-
san gyakorolta ia repülést. Az 1910-ben meg-
tartott nemzetközi Tepülő-nieatingen a mem-
zeti-dijért Horváth Ernő, Kutassy Ágoston 
és Zsélyi Aladár startolt. Zsélyi még a pró-
barepülésnél lezuhant és súlyosam megsé-
rülit. A dijat, —• hihetetlenül' -szerény ered-
ménnyel — Horváth tanár nyerte ei. 

Évekig folyt ezi után a kísérletezés, éve-
kig úgyszólván stagnált a magyar aviatika, 
mig Wiitmann Viktor gépészmérnök, a Jó-
zsef-műegyetemi kitüntetéssel vizsgázott 
hali!gátója nem állt a repülők élére. Ez >a 
nagytehetségű zseniális repülő nem gépeik 
szerkesztésében aprózta fel tudását, hiszen 
akkor már kitűnő külföldi gépeket gyártot-
tak, hanem a repülés művészetét vitte né-
hány (hónap alatt olyan tökélyre, hogy neve 
egy csapásra egész Európában ismertté vá l t 
Legnagyobb sikerét a Schicht-diibau aratta, 
melynek százezer koronás dijáért a legkivá-
lóbb aviatíkusolk versengtek. Az első dijait 
óriási fölénnyel! Witímann nyerte el. Ekkor 
szerződtette a Lohner-nepülőgépgyár igaz-
gató-főmérnöknek. Budapesten fiókot állitott 
fel a gvár és iámnak vezetésiét Wittmiannra 
bizta.. Nemes passzióját mint a gyár vezetője 
is gyakorolta. Májusban aztán utolérte a 'kér-
lelhetetlen végzet: az aisperni repülőtéren, a 
mikor a. hadseregnek szállítandó írepülőgép-
pe>! a levegőbe emelkedett, a gép szárnya 
meglazult és a szimpatikus fiatalembert ösz-
szeroncsoilva, holtan húzták ki a repülőgép 
romjai alól1. Még a; világháború mindent el-
feledtető vérzivatarábani is osztatlan részvé-
tet keltett Wittmaun Viktor tragikus vége. 

* 

A rá'kosi repülők közül kétségkívül Lányi 
Antal mutatta ki kiváló képességeit a leg-
eredményesebben a háború folyamán. Sig-
nurn Laudis-sza! és érdemkereszttel1 dekorál-
va tért vissza minit főhadnagy a szerbek el-
leni hadjáratból. Számtalan szerb állami szol-
gálatba szegődött francia zsoldos repülő ha-
lállal fizette meg, ha a levegőégben össze-
akadt a kiváló pilótával. Felderítő szolgála-
tairól csodákat beszélnek, bátorsága, kitar-
tása pedig páratlan. Jelenleg a csaesak-i re-
pülőpark parancsnoka és legutóbb a mene-
külő szerb sereg üldözésében vett. részt. 
Lányi háromezer méter magasságú repülé-
seket végzett és onnan bombázta az ellensé-
get. Hőstetteinek jutalmában: a századosi ki-
nevezésben január l -ére részesül a rettent-
hetetlen madárember. 

Mikor a magyar aviatika még gyermek-
cipőkben 'tipegett a Rákoson, félszeg, ügyet-
len fiu állitott be Zichy Béla Rezsőhöz, a Ma-
gyar Aero Klub elnökéhez: repülő akart 
lenni. Gróf Zichy alkalmat adott néki az ér-
vényesülésre, beajánlotta Svachulay Sándor-
hoz! akinek „Afbatros" nevű, sa já t szerkesz-
tésű gépe akkor érkezett vissza a bécsi avia-
tikai kiállításról Dobos István, a 18 eszten-
dős gyerek körüljárta a gépet, megnézte a 
drótokat, ihogy jól ki vannak-e feszítve, be-

ült a pilóta-ülésbe és — repült. Repült, anél-
kül, hogy tudta volna, hogy írni az a. repülő-
gép. A béfcésgyülai asztalossegéd azóta — 
vasszorgalormma! és 'hihetetlen bátorsággal 
— a legelső repülők közé küzdötte fel magát. 
Ma mint őrmester Witímann mérnököt he-
lyettesíti .a Lchner-gyárban, ahová felettes 
katonai parancsnoksága rendelte ki. A melle 
tele vitézségi érmekkel és mint repülő-szak-
értő az egész hadseregben párját ritkítja. 

Ehhez hasonló repülő-fcarriért futott meg 
Tóth József őrmester, a volt műszerész. Eb 
képzelhetetlen nélkülözések árán -sajátította 
el a repülést, gépet is konstruált, amellyel 
különösen az ünnepi versenyeken tünit ki. 
Jelenleg a -i repülő iskola oktató-
tanára. 

Még egy magyar aviatiikusról kell meg-
emlékeznünk: Kvasz Andrásról. Békeidőben 
vidéki látványos felszállásaival szerzett ma-
gának nevet; a háborúban meg azzal, hogy 
a leghihetetlenebb repiiilő-trüklköfcet produ-
kálta: az ellenséges: lövészárkok felett. Sze-
retem, ha reszket; telem a muszka, — mente-
getődzött, ha fölös bátorsága miatt kérdőre 
vonták. Addig-addig rémítgette az oroszt, a 
mig egy napom, — épen kézigránátokat haji-
gált az ellenséges tüzérségre, — puskagolyót 
nem fogott a benzintartálya és. kénytelen volt 
az oroszok közé leereszkedni. Azóta orosz 
fogoly. Közismert humorá t . azonban nem 
vesztette el, mert barátait levelekkel árasztja 
el, amelyekben pesti jassz nyelven mindenről 
beszámolt, mi a fogolytáborban történik. Kö-
zölte, hogy amikor odavezették az orosz pa-
rancsnok elé, az föl -akarta köttetni, mert nem 
volt raj ta egyenruha. Kvasznál! ugyanis ka-
bala, hogy csak télikabátot' és három inget 
huz magára, mikor repül, de alsó kisfcabátot 
soha. Most se volt rajta blúz, csak a; szoká-
sos kabala és az ezredes mint kémet elren-
delte -a fel akasztását. Kvasznak ekkor kitűnő 
ötlete támadt, — mint1 Pesten is' mindig, a 
mikor meg volt szorulva — előkereste a pi-
lóta.-! gazol ványát és felmutatta. Az ezredes 
elfogadta az igazolást és azóta Kvasz An-
drás közöshadseregbeli címzetes káplárt 
minit hivatalos; ellenséget tekintik uz oroszok. 

A háború előtt alig volt néhány magyar 
katonai aviatikus;. A háború alatt változtak a 
viszonyok: a legkiválóbb katonai repülők 
magyarok, akikről sűrűn emlékeznek meg a 
harcéri ezredjelientésék. Amig csak elvétve 
szedte áldozatait az aviatika, alig jelentke-
zett magyar tiszt a pilóta-tianfoilyamra, de 
most, mikor életüket kell a haza érdekében 
feláldozni, részt kérnek a dicsőségből. 
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HIREK 

I r o d a t i s z t , 
aki valamely kereskedésben (esetleg könyv-
kereskedésben) már alkalmazva volt, vagy 
kereskedelmi iskolát végzett, s aki a magyar, 
német, esetleg szláv levelezésben jártas, 

üzletemben felvétetik. 
Felvétettnek olyanok is, akik valamely 
politikai hatóságnál mint hivatalnokok 
alkalmazásban voltak, vagy ügyvédi, 
esetleg m á s i r o d á b a n dolgoztak. 
Kondíció állandó. — Ajánlatok köz-
vetlen alulírotthoz intézendők. :: 

ivkovics György 
könyvnyomda- és könyvkötészet-tulajdonos Újvidék. 
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A török Vörös Félhold képesievelezö-
lapjait 29 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

— A 600 mezítlábas gyermek cipőire ma 
a Szegedi Kenderfonógyár tisztviselői a 
Juhász Mariska ravatalára számit koszorú 
megváltása címén 50 koronát küldtek. Gyűj-
tésünk ezzel 502 koronára emelkedett. 

— Karácsonyfa-ünnepélyek. Kedves ünne-
pély színhelye volt hétfőn délután a .rókuai 
állami cvöda tanterme. A .fluadibavomnltak 
családjait isjeigélyeizlő bizottság, — hogy az 
apróságoknak örömet szerezzen — hatalmas 
karácsonyfát állitott, amelyet gazdagon di-
szitettak cukorral, ©sokóladéval, játé'feclkikal. 
Holczer Emiimé piedig — jótékony adomá-
nyokból — tél irnh ával látta el őket. Minden 
kis fin ezenkívül huszárosaikét, és nagy cso-
mag süteményt kapott, .a leányok is mindon 
jóiban részesültek. Négy órakor kigyúltak a 
gyertyáik, megszólalt a csengő és az aprósá-
gok katonás rendben vonultak Vasvári Tte-

I réz óvónő vezetése mellett a karácsonyfa elé. 
A gyerekek imádkoztak, s®ajv,alltak, mire 
mindegyik megkapta, a hielkii szánt, ajándékot. 
A. boldogságtól sugárzó arccal állták körül 
a karácsonyfa! előtt elhelyezett kis bölcsőt 
ós tágra nyilit szemeikkel bámulták .a szikrázó 
•röppentyűt: a csillagszórói —• A Szegedi 
iKatholikus Nővédő (Egyesület is intézmé-

nyeiben karácsonyfa ünnepségekkel üld meg 
a szeretet ünnepét. Az egyesület az ünnep-
séged a köviatkező napeiken tartja meg: Nap-
közi otthoniáiban Valéria-tér 9. december 23-
án délutón 3 órakor. Ezen az ünnepségen 
Várhelyi József, tb. kanonok, esporesplébá-
nos mond beszédet.. A tiszti kórházban de-
cember 24-én délután 5 órakor. Aa ünnepi 
beszédet dr. Zadravecz István kormány-
tanácsos mondja. Mindkét helyen a műsorban 
énekszámok iés szavalatok is szerepelnek. A 
karéneked a patronesszelk testülete iá magán-
éneket pedig Simhó Elemérné lés Jánossy 
Valér adják elő. Leányotthonában az ünnep-
ség december 25-én délután 5 órakor lesz. Ezt 
az utóbbi két ünnepséget az egyesület a 
Korona-utcai székházában tartja meg. Az 
ünnepségre az elnökség külön meghívót nem 
bocsát ki, hanem azokon az egyesület tagjait, 
az érdeklődőket s >a szülőiket szívesen látja. 

— Dicsérő elismerés. Hess Rudolf altábor-
nagy, a temesvári katonai parancsnokság 
parancsnoka parancsában dr. Réti József 
tőtürzsorviC'snak, a. szegedi 'helyőrség vezető 
orvosának tizenhat hónapi buzgó és köteles-
ségtudó, eredményes, működéséért a (legfel-
sőbb szol gálát nevében dicsérő elismerését 
fejezte ki. 

— Makszimálta a kormány a benzint és 
a petróleumot. A hivatalos lap keddi száma 
közli a kormány 445l/M. E. sz. rendeletét, 
„egyes ásványolaj termékek legmagasabb 
árának megállapitása tárgyában." A rende-
let csak a benzin és petróleum1 (vlágitó kő-
olaj) mindenfajta gázolaj (motorolaj) és a 
vulkánolaj árát makszimátja. A rendelet a 
benzin árát sűrűségi fokoinlkint állapítja meg. 
A 640—690 fok 69, 690—700 fok 65, 700—710 

L^véipapirok, képeslapok, 
Íróasztal garnitúrák 

gyönyörű választékban 
kaphatók 

V á r n a y L. 
papirkereskedésében 
Szeged, Kárász-utca 9. sz. a. 


