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DÉLiM AGYÁR ORSZÁG. 

baii egész Oroszország, de kiiilönösen a kato-
nák, szentül meg! vannak győződve arról, 
hogy julius végére megindulnak a béketár-
gyalások. Ha ez nem történnék meg — igy 
beszélik ezt Oroszországban mindenütt — az 
egész front vissz'afbrdül és megcsinálja ő 
maga azt, amit a kormány nem tud, Vagy 
n em a kan. 

— Ezt az epizódot a mostani offenzíva 
idejéből az oros zlapok is megirták: Több 
hadosztályt koncentráltak azzal az ürügy, 
.gyei, hoigy pihenni' viszik őket. Azonban ehe-
lyett kozákokkal, gépfegyverekkel és tüzér-
séggel rohiamra kényszeri tett ók őket. A ka-

tonák erre viszafordultak, azétverték a kozá-
kokat, ttiegrohnták saját tüzérségi állásai-
kat, elfoglalták azokat, a francia tüzérséget 
fölköncóilták és ezzel elszéledték. 

— Mindent összevetve egész Oroszország 
valósággal sóvárog a béke után és ha azok, 
alkik sorsait intézik, néni látják ezt be hama-
rosan, a katasztrófát nemi lehet elkerülni 
— igy ir minden lap, igy beszél minden 
orosz és igy érez minden katona. Az oroszor-
szági eseményeknek még nem következett el 
a) befej zésiik. 

(s. i.) 
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Repülőmunka a tizedik isonzói csatában. 
'Az ^alábbi érdekes naplószerii feljegyzé-

seket a Hadi Értesítő közli Banfield Gott-
fried, a hires reipülö-ilősünk tollából: 

Bécs, Eiselsberg-klinika. Sebein gyó-
gyul, de még mindig tétlenül kell maradnom. 
Fájdalmasabb ez, mint a seb, amely külön-
ben egészen fölösleges is volt. A szerencsét-
len véletlen kárhoztatott tétlenségre. Január 
elejéit egy elhárító repülés után leszállásnál 
a géppuskára kerültem, és egy lövés átsza-
ladt bal bokámon. Egy ideig Triesztben fe-
küdtem, azután ide kerültem Wienbe, Eisels-
berg udvari tanácsos, az admiralitás törzs-
orvosának klinikájára, ö a tengerészek leg-
nemesebb jótevője. Szerető gondoskodása 
napról-napra javítja helyzetemet, és remé-
lem, nemsokára megint künn leszek. Már 
annál is inkább, mert az olasz újságokból 
kiérzik, hogy uj csata készül az Isonzónál. 

Február végén. Eiselsberg báró engedett 
kérésemnek és utazhatok az állomásomra. A 
lábam még nem gyógyult meg egészen, de 
majd csak „megy" valahogy. 

Március elején. Megint a levegőben! Az 
olaszok készülődnek. Szokatlanul nagy csa-
pattömegeket gyűjtenek az arcvonalakon. 
Mozdulataikból látni, hogy még nincsenek 
tisztában a közelgő offenzívával. 

Március közepén. Átszökött olaszok be-
szélik, hogy odaát csúnyán! reszketnek of-
fenzivánktól, mert ők is észrevették, hogy 
valóban sok tüzérséget és csapatokat hoz-
tunk az arcvonalra. 

Március végén. Élénk repülő-tevékeny-
ség nálunk is, odaát is. Felderítők szorgal-
masan dolgoznak mind a két oldalon. Nem-1 

. okára kezdődik tehát ! 
Április 20. Munkatervünk kész. Az ola-

szok óriási bara'kktáborokat építették a Do-
berdón az arcvonal mögött. Ugy veszem 
észre, hatalmas tömegek férnek ezekbe a 
barakkokba. A megerősítéseket ismételten 
megfigyeltük. Egyelőre arra megy a játék, 
hogy az ellenséget m-gz avarjuk előkésztfíe-
teiben. Ejsöakánkint támadjuk a barakktábo-
rokat. 

Május közepén. Az olasz tüzérség moz-
golódni kezd. Belövi magát a hátul fekvő 
területekre. Csodálattal szemléltük a hadse-
reg-repülők nehéz önfeláldozó munkájá t . 
Pe r sze nekiink sincs többé pihenő napunk. 
Mindennapos (azaz : é j szakás) r a j t ámadá-
sainknak van még egy másik céljuk is. Az 
olaszok figyelmét a déli szakaszon mi ránk 
té'é'v, jipv, hogy fáradhatatlan gyalogsá-

gunk legalább néhány órára megszabadul az 
olaszok pergőtiizétől és lélekzethez jut. — 
Ugyanakkor légi jármüveink a Sdobda-tor-
kolat ellenséges ütegeit is megtámadják cse-
kély magasságból és sokszor öt-hat órára 
elhallgattatják őket. 

Május 25. Izgalmas, fárasztó, de ered-
ményes munka. Ez a legkisebb részletekig 
átgondolt raid elhárítása. Tegnap hajnali 
szürkületben 3 angol monitor támadott, hat 
olasz páncélos motorcsónak és 3 olasz tor-
pedónaszád kíséretében. A kisérő jármüvek 
felaadata: megvédeni a partot tengeralatt-
járók és repülök támadásai ellen. Ugyanak-
kor olasz Newport elhárító repülők — az 
olaszok igy hívják őket: üldözőgépek — fe-
dezték ezeket a hajóegységeket. Az olaszok-
semmiről sem feledkeztek meg. Radio-repii-
íők is támogatták a támadást, szikratávira-
taikkal megkönnyebbítve a helyes belövést 
azoknak a hadihajóknak, amelyek a terep 
miatt nem láthatták a célt. A monitorok 24— 
30 cm. kaliberű hajóágyúkkal voltak fölsze-
relve. Prosecco és Gpcina helységeket — 
közvetlenül Trieszt szomszédságában — vet-
ték tűz alá. 

Nyomban felszállt egyik rajunk. A hajók 
tüzérsége ránk lövöldözött, az olasz repülők 
géppuskáikból üdvözöltek bennünket. Sebaj. 
Három-négyszáz méterig ereszkedtünk és e 
csekély magasságból bombáztuk az ellensé-
ges egységeket. Sikerrel. Minden monitort 
telibe tcddltunk, mire a proseccoi és opcinai 
épületek rövid, eredménytelen ágyúzása 
uíán kénytelenek voltak elfordulni és hajított 
lövedékeinktől erősen szorongattatva, felad-
ni a további ágyúzást. 

Ebben a barcban több légi csata fejlő-
dött és sajnos, 2 tengerészeti légi jármüvütik 
rámet. Amit a lelőtt gépek utasai müveitek, 
az fegyvernemünk ifjú történelmének leghő-
seiesebb epizódjai közül való. A pilóták meg-
sebesültek, a gépek manőverképteleneiil le-
begtek a vizén, mégis: 5—10 méterig köze! 
engedték az olasz egységeket, aztán légbe-
röpitették saját gépeiket és a vizbe ugrottak. 
Az olaszok jelentése szerint a hős fiuk se-
besülten jutottak az ellenség kezére, Mig 
lenn ez a dráma lejátszódott, nekem oda-1 

fönn egy-két légi csatát kellett megvívnom, 
de akármennyire „ezer dolgom" volt is, nem 
tudtam leküzdeni meghatódottságomat, mi-
kor bajtársaimnak ezt a hősiességét és el-
háríthatatlan végzetüket szemem előtt lát-
tam, Pia sí] altiszt. Riesner éc Wirkner egv-
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éves önkéntesek és Hiernickel kormányos-
segéd voltak a pilóták. Dicsőség, tisztesség 
nekik. 

Május 25-. volt a .legválságosabb nap. 
Éktelen rohamok a Hermada ellen. A száraz-
földiek és a magunk igyekezete az volt, ihogy 
az ellenség további megerősítéseit elvágjuk. 
Este 7 órától 10-ig egyik rajom 300—500 
méter magasságból szakadatlanul lőtte gép-
puskával az olasz felvonulási utakat, bom-
bázta a menetelő oszlopokat és néhányat 
telitalálattal szétszalasztott, anjivel hatáso-
san segitette gyalogságunkat. 

Junius közepe. A tizedik isonzói csata 
szerencsésen elmúlt. A csata során legalább 
28—30 nagy rajtámadást intéztünk. Alig volt 
nap heves légi harcok nélkül. Minden éjszaka 

'órákhosszat voltam zárórepülésen, hogy be-
törő ellenséges repülőgépeket megsemmisít-
sek. A Nabresina és Hermada fölötti zórá-
ban voltak a légi harcok a leghevesebbek. 
Főfeladatunkat szerencsésen megoldottuk: 
Trieszt körletébe úgyszólván egyetlen ellen-
séges repülő sem hatolhatott be. A tizedik 
isonzói csata a tüzérség és a gyalogság iránt 
egyformán a legnagyobb követelményeket 
támasztotta, de légi fegyvereinknek is felül 
kellett mulniok minden eddigi eredményt. A 
nappali elhárító és felderítő repülésekben és 
az éjszakai támadásokban a legnagyobbat 
művelték e háború során. A légi hajóhad 
bátran részt követelhet magának a tizedik 
isonzói csata sikerének érdeméből. 

Francia hivatalos jelentés. 
— julius 16. A Somtoe és az Aisne 'között 

az el lenség több erős, meglepfeíéimzetCú táma-
dást kezde\'i, amelyeket ágyútüzelés előzött 
meg. St. Quentintői délkeletre és Ailemant-
tól nyugatra három támadás meghiúsult, tü-
zelésünkben. iCorbenytöl délre több támadó 
osztag megtámadta kiseb'ó őrségeinket. Az 
ellenséget igen élénk harc után onnan eliiz-
íülc. Aistői délre némi haladást tettünk. 

iA Qf^mp/agntliufli, ,a Magas begy és a 
Tetőn hegyének környékén heves tüzelés 
után folytatták a németek állásaink megro-
hanáslát, amelyeket 14-én foglaltunk el. Csa-
pataink kitartó és erélyes ellenállást tanú-
sított a'k a számbeli túlsúlyban levő ellenség-
gel szemben. A Tetőn hegyen eredménytelen 
Jűtaradt az ellenség erőlködése. A támadók, 
pkik igen súlyos veszteséget szenvedtek, nem 
juthattak el vonalainkig. A Magas Hegyen 
elkeseredett harc fejlődött ki, amely egész 
ójszíukán át tartott. Az ellenséget, amelynek 
kezdteben sikerült az ált,álunk meghódított 
terület egy részét viszaszereznie, csapataink 
nagyszerű ellentámadása visszaverte. E pil-
lanatban már csupán néhány árokrész van 

kezén. 

Általános választójog Romániában 
A Havas-ügynökség jelenti Jasiból: !A! 

román király Take Jonescu és három mi-
nisztertársa lemondása után megbízta Bra-
tianu miniszterelnököt, hogy koncentrációs 
kormányt alakitson. Bratianu valószínűen 
csak a liberális pártokból fogja összeállítani 
a kormányt. A román szenátus 79 szavazat-
tal 5 ellenében elfogadta az agrár reformok-
ról és az általános választójogról szóló tör-i 
vénvtova slatokat. 


