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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoportból csupán a fel

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

Aki félévre 6. koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
egy-egy kötelet választhat. 

Aki negyedévre 3. — koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik-
csoportból egy kötetet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de meyrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

M i n d e n k i ott szerezheti meg a k e d v e z m é n y e k e t , a honnan a k r ó n i k á t kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor . 

1. Jephson: E m i n Pasa és a l á z a d á s 
A e q u a t o r i á b a n . Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fill. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A v i l á g i r o d a l o m egyik l e g k i v á l ó b b utazási mun
kája, melyben a szerző , oki a Stanley-fé le v i lágh ír t ! 
e x p e d í c i ó b a n résztvett, c s o d á s kalandjait és viszon
tagságos utazásai t írja le, r endk ívü l sok p o m p á s kép 
kí sére tében . 

2—3. H ü b n e r S á n d o r g ró f : A britt b i ro
dalmon ke re sz tü l . Kél kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor . 50 f i l l . 

H ü b n e r S á n d o r gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, k ö n n y e d mesélő," aki mindazt, amit 
m é l y tudással és a lapossággal me^figvelt, v o n z ó a n 
és elejétől vég ig érdekesen adja e lő . Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

4—5. H ö h n e l L a j o s : A Rudo l f é s S t e f á n i a 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 

E m ű érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 
fe l fedező ú t j á n a k történetét é s olyan n é p e k k e l is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
fo lyástó l é r i n t e t l e n ü l , s enk i tő l sem sejtett é letet é l tek. 

C—7. Gró f Benyovszky M ó r i c z e m l é k i r a t a i 
é s ú t l e í r á s a i . Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fill. bolti ár helyett 
ráfizetés köteienkint 2 kor . 

8—9. Gróf Benyovszky M ó r i c z é l e t t ö r t é 
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyeit ráfizetés 
kölelenkint 2 kor . 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é l e t é b e n 
érdekes kalandokon ment ót, melyeket é lc t te l jes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökí te t t meg. Már maga az, hogy 
J ó k a i Mór é r d e m e s n e k t a l á l t a , hogy Benyovszky 
iratait közreadja és é let történetét megírja , a mfi 
k i v á l ó értékét bizonyltja. A mi .itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepeit 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉS BEN. 

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 f i l l . 

11. Kisé r te t L u b l ó n és e g y é b e lbe szé l é 
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 f i l l . 

12. 

13. 

Szent P é t e r e s e r n y ő j e . Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 3 kor . 20 f i l l . 

A z uj Z r i n y i á s z . Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált ) 12 kor. bolti ár helnett ráfizetés 
1 kor . 50 f i l l . 

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

B E K Ö T É S I T Á B L A 
A V i l á g h á b o r ú K é p e s Krón iká j a I. k ö t e t é h e z — d í sze s é s t a r t ó s k iv i te lben — ren
d e l h e t ő minden k ö n y v k e r e s k e d é s b e n , á r u s n á l , t raf ikban, va lamint a k i a d ó h i v a t a l 
ban. A r a 1.— korona, melyhez kézbes í t é sé r t helyben 20, v i d é k e n 35 f i l lér c s a t o l a n d ó . 



18. füzet. 

M . I. IÉEOS KÖNYVTARA 
VILÁGHÁBORÚ. 

SZERKESZTŐ SÜLE HliTHL 
RÉVHI-KIRDAS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI HR '/i ÉVRE 3 K, '/a ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BÜDHPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK 

Páncélvonat felderítő úton. 

A v i l á g h á b o r ú képes krónikája . II. 129 9 









Az északi harciérről. Lipót Szalvátor kir. herceg főhadiszállása az északi harctéren. 





PARIS FALAI ALATT. 

Németország és Franciaország mérkőzésének első korszaka tele volt 
váratlan és sajátságos fordulatokkal. K i hitte volna, lett légyen bár az illető 
még oly bizakodó, rózsás-reményű ember, hogy a német seregek jóformán 
felvonulásuk befejezésével egyidőben már a győzelmek egész sorozatát is 
learatják? K i hitte volna augusztus elején, hogy alig harminc nap múlva 
a német csapatok már szinte csak ágyúlövésnyire lesznek Paristól, amelynek 
rengeteg lakossága remegni fog és esze nélkül menekül a jó l védett világ
város falai közül ? 

De ez az eredmény nem is volt természetes, nem is következett nz 
ellenséges erők józan mérlegeléséből és a háborúnak eddig talán legnagyobb 
meglepetését alkolta. A német seregek viharos átszáguldása Luxemburgon, 
Belgiumon, majd Észak-Franciaországon: a háborúnak rejtelmei, nem pedig 
törvényszerűségei közé tartozott és az volt a természetes, hogy a német 
csapatok, miután napokon át remegésben tar tot ták Paris népét és egész 
Franciaországot, annyira, hogy monsieur le Président a kormánnyal és az egész 
hivatalos köztársasággal egyetemben sietve menekült a fővárosból — szépen, 
okosan, egyre pusztítva az ellenséget, lassan visszahúzódtak Paris falai alól 
arra a vonalra, amely elég kiterjedt és eléggé alkalmas volt arra, hogy ott 
összemérjék erejüket a francia-angol-belga szövetséges haderővel . 

E pontnál újra meg kell említenünk a st.-quentini csatát, amely közvetve 
okozója lett annak, hogy a német seregek egészen Paris alá nyomultak. 
E csatában a francia-belga határ közelében álló francia, de főként angol seregek 
oly gyöngéknek bizonyultak, hogy a szó teljes értelmében nem tudtak megállani 
a német csapatok előtt, hanem futottak, szinte repültek vissza, mindig csak vissza
felé. Az a német sereg — Kluck tábornok serege — amely eredetileg csupán 
egy részleges célt tűzött maga elé, kénytelen volt mind mélyebben és mélyeb
ben behatolni Franciaországba, ha csak azt nem akarta, hogy a visszavonuló 
angolok és franciák csata nélkül hátráljanak és foglaljanak el védettebb állá
sokat, így esett, hogy Kluck tábornok serege, amelynek csak az ellenség egyik 
szélső szárnyával kellett elbánnia, néhány nap alatt az egész francia-német 
háború végső, legnagyobb feladatával látta magát szemközt : ott állott 



Paris alatt s akár ostromot kezdhetett volna ellene. Ám ez lehetetlen volt, 
hiszen Paris védelmét az egész francia haderő látta volna el és így — ter
mészetesen — a német seregek szélső jobb szárnya véres és gyilkos harcok 
közepette lassankint visszahúzódott és elfoglalta azt a vonalat, amelyet szá
mára az általános haditerv megjelölt. 

A világ azonban már hozzászokott a villámgyors, szinte óráról-órára 
beköszöntő új diadalokhoz s amikor Paris elfoglalása elmaradt, szinte 
általános volt a csalódás. Mintha csak szemrehányást tettek volna a né
meteknek, m o n d v á n : Igazán, szinte m á r azt hittük, nem emberek, nem 
is ördögök, hanem — istenek vagytok . . . És ime kiderült : csak hősök vagy
tok, lelkes, nemes, erős katonák. 

Az ijedelem napjai. 
A legsajátságosabb látnivalót e napokban mégis kétségtelenül Paris nyúj

totta. A hatalmas város valósággal hisztériás görcsökben vonaglott. S a mi leg
különösebb, nemcsak a tájékozatlan népen lett úrrá az őrült remegés, hanem 
elveszítette fejét az ország vezetősége is : az elnök, a kormány, mindenki. 
Soha oly nyilvánvaló nem volt, mint a szorongattatás eme napjaiban, hogy 

Galliéni tábornok, Paris katonai parancsnoka. 



a francia népet lelkiismeretlen és tájékozatlan vezetői hebehurgyán vitték 
bele az irtózatos küzdelembe, mert hiszen az első komoly próbánál , az első 
nehéz pillanatban fogalmuk sem volt róla, mennyire számíthatnak Francia
ország haderejére s még kevésbbé voltak bizonyosságban arról, mire képes 
a germán erő. Következzék bá rmi e világdúlás során, azt a szégyent és nevet
séget már semmi le nem moshatja Franciaország urairól, hogy a háború 
első hónapjának a végén, amikor még millió és millió francia katona egyet
len izben el nem sütötte a fegyverét, — ők gyáván és remegve megszaladtak 
a kitűnően vedelt fővárosból. 

Poincaré és kormányának szökése egyike volt e háború legsúlyosabb 
csatavesztéseinek. Ám kétségtelen, hogy a kitűnő férfiak menekülésében volt 
akkora része a párisi néptől való félelmüknek, mint annak a föltevésnek, 
hogy a német seregek, mint az áradat, egyszerűen elsöprik útjokból a sok
milliós francia haderőt, Paris falait és annak félmilliónyi védőseregét. A francia 
nép minden izgató jelszó ellenére is remegett a németektől való háborútól , 
gyöngének érezte magát erre és bölcsen tudta azt is, hogy angoltól, orosz
tól sincs mit várnia. Közeledett szeptember másodika, Szedán gyászos nap
jának emlékezete és Paris utcáin forradalmi szellő fújdogált. Jöttek a hirek 
csatákról, mindmegannyi vereségről és a tömeg keserű gúnnyal olvasta 
a hivatalos hadi jelentéseket, amelyek nemcsak elpalástolták az igazságot, 

A francia kormány elköltözése Parisból. 



hanem — hazudtak is. És ez talán még keservesebben hatott a francia népre, 
mint maga a sok vereség. 

S mindezek után egyszerre csak olyan esemény következett, amitől 
kicsordult a teli pohár . Augusztus 30-ika volt, gyönyörű, sugaras vasár
napi délután. Paris tele volt sétáló tömeggel, mert — noha fájdalmas 
szorongás fojtogatta az embereket — a megnyugtató, hazug jelentések az 
utcára csalták az embereket, akik egymás szeméből akartál? kiolvasni a meg
nyugtató, biztató híreket. A lapok azt írták, hogy a német csapatok még 
Belgiumban verekszenek s hogy az angol sereg áttörhetetlen falként áll 
Vilmos császár katonáinak az útjában, nem is szólván a francia sereg 
dicső harcáról Elzászban és Lotaringiában. S amikor ily teljes volt a bizako
dás, a nyugalom, sőt azt mondhatni, a jókedv, augusztus utolsó vasárnapján 
megjelent a párisiak feje fölött az első német repülőgép. 

És ez a jelenet, bár tragikus volt és szomorú, nem volt híján az igazán 
nevetséges elemnek sem. A német repülőgépet ugyanis nyomban megjelenése 
után fölfedezték a párisiak, de oly hallatlanul meg voltak nyugtatva, hogy 
meg sem villant az eszükben — hátha a magasban úszó műmadár nem 
francia repülőgép. Amikor meglátták, szép nyugodtan bámulni kezdték, sőt 
nyilván élvezték is, hogy mily kecsesen röpül. Ez a naiv gyönyörködés akkor 
sem szűnt meg, amikor a német acélgalambról alázuhant az első bomba, 
amely két szerencsétlen leányt megölt, több sétálót pedig megsebesített. Az 
a gondolat, hogy német bomba hullott alá a levegőégből oly elképzelhetetlen 
volt a párisi nép számára, hogy a robbanás hallatára azt mondották, hogy 
— gázrobbanás történt és óriási tömeg szaladt össze a lehullott bomba és 
a robbanás áldozatai köré. Megérkeztek a rendőrök, majd a tűzoltók is, akik 
nyomban tudták, miről van szó, de még ekkor is arra gondoltak, hogy a nép 

Erődítési munkálatok Paris körül a Porté de Clignancourtnál. 



Ez azonban már nem sikerült. Ugyanis az első bomba után, amely egy 
nyomda előtt zuhant le, következett a második, majd a harmadik is, mind
egyik több-kevesebb áldozatot követelve. A német pilóta azonban nemcsak 
rémíteni akart, hanem felvilágosítani is: kis homokzsákokat hullajtott alá, 
amelyekre másfél méter hosszú német nemzetiszínű szalag volt tűzve, a sza
lagon pedig ez a fölírás díszlett francia nyelven: 

A német sereg Paris kapui előtt áll; nem marad számotokra 
más: adjátok meg magatokat. 
Ez rettenetes ébredés volt Paris számára, a tömeg lelkén egyszerre úr rá 

lett az ösztönös rémület. Kitört a magasságtól való rettegés, ez a szörnyű 
nyavalyája a modern ostrom alá vett városoknak és egyszerre eltűnt a nép 
Paris utcáiról s akiket mulaszthatatlan kötelesség hivott az utcára, azoknak 
a szeme egyre odaszegeződött a magasságok felé. Paris parancsnoka, Galliéni 
tábornok, hogy megnyugtassa Paris népét, a főváros környékén lévő két 
repülőtéren, Buc és Villacoublay aerodromjában két páncélos repülőgépekből 
alakított védőőrséget létesített. Az aeroplánokat golyószórókkal szerelték föl 
s egyetlen föladatuk az volt, hogy a német repülőgépekre vadásszanak. E z 
a páncélos légi flotta nem ért el semminemű eredményt, mert a német 
repülőgépek az első látogatás után még igen sokszor megjelentek Paris fölött 
anélkül, hogy a francia golyók kár t tettek volna bennük. Ők ellenben alapos 
károkat okoztak, így főként megrongálták a St. Lazare pályaudvart , valamint 
a Gare du Nord üveges csarnokát, továbbá a központi villamos telepet. 

Megörökítésül ideírjuk annak a jeles német pilótának a nevét, aki oly 
kegyetlen ijedelmet okozott a francia fővárosban s aki egyik főokozója volt 
a köztársasági elnök és kormány gyors menekülésének. Hiddessen dragonyos 
hadnagy volt az illető, a németek egyik legügyesebb és legbátrabb aviatikusa. 

A párisi belső erődítések. 



Futás Bordeauxba. 

A harcterekről mind szomorúbb hírek érkeztek, Parisban pedig mind 
nagyobbra nőit az izgalom, az elkeseredés. A hivatalos híradások, de külö
nösen az újságok állandóan győzelmekről regéltek, ám egészen más volt 
a levegőben. Tízezrével, százezrével jöt tek a sebesültek s azoknak a száját 
nem lehetett betapasztani. Lassanként hire ment a sok szörnyű vereségnek 
és iszonyú kétségbeesés vett erőt az embereken. 

Kezdődtek a tüntetések és ezzel elkezdődött a hatalmaskodás is. Az 
utcáról rendőrség, katonaság verte haza a házaikba az embereket s az orosz 
nagykövet, Izvolszki megérte, hogy a tömeg meghajigálta a palotáját s nyil
ván őt magát is megdobálták volna, ha mutatkozni merészkedik. De a világért 
sem mutatkozott. S a harcterekről csak érkeztek a lesújtó hírek. Északról, 
északkeletről és keletről öt oszlopban közeledett a német haderő amely — 
mint a tenger dagálya — átsöpört mindenen, elborított mindent. 

Már szeptember másodikán, Szedán évfordulójának a napján Kluck 
tábornok ott sorakozott Paris közvetetlen közelében és előretolt csapatai 
már-már a város lőtávolába jutottak. Egyetlen természetes védelme volt 
ekkor már csupán Parisnak, a Marne folyó, de Kluck lovasai közül számosan 
a folyón át is áthatoltak és Montmirailt érintették, amely város Epernay 
alatt, a fővárostól keletre, Parissal egy vonalban fekszik. Ugyanekkor a többi 
négy német hadsereg is hatalmasan előrehaladt Paris felé. A második számú 
hadsereg, amelyet Biilow generális vezérelt, Klück seregével párhuzamosan 
St. Quentintől haladt dél felé és csaknem Meaux városig jutott, amely alig 
40 kilométerre van Paristól. A harmadik számú sereg Hausen tábornok 
vezetésével a Sambre folyó völgyéből hatolt délnek s átkelve az Aisne 
folyón, élével már szintén közel já r t a Marne-hoz. A negyedik sereg Albert 
württembergi herceg vezetésével pedig keletre haladt, követve az előző seregek 
irányát s végül Frigges Vilmos t rónörökös serege, az ötödik, a többi hadosz
lopra mintegy merőlegesen keletről egyenesen nyugatnak haladt, miután 
néhány hadosztályával előbb Verdiin erősségeit körülfogta és elzárta a világtól. 

E z a fenyegető fölvonulás roppantul veszedelmesnek látszott és Paris 
lakói is, az ország vezetői is kétségbeestek. Már szeptember első napjaiban 
mind gyakrabban rebesgették, hogy Poincaré is, a kormány is elmenekül 
Parisból s ez a hír bőségesen elég ok volt arra, hogy a főváros lakói is 
megkezdjék a menekülést a körülzárástól fenyegetett városból. Ezekben az 
izgalmas órákban történt, hogy Clemenceau volt miniszterelnök lapja, a 
L'Homme Libre feltűnő cikket közölt, amelynek ugyan megnyugtatás volt 
látszat szerint a célja, ám valójában a pánik megindítója volt. A németek 
óriási erőfeszítést tesznek — írta — hogy a francia balszárnyat megkerüljék, 
l l a ez sikerül nekik, szabad az útjuk Parisig. Már pedig a francia főváros 
erődítései nincsenek jókarban s itt a legfőbb ideje, folytatta Clemenceau 
hogy a védőműveket rendbeszedjék. Ha a francia nép összeszedi magát, 
még megmenekülhet a veszedelemtől, de ha ez nem sikerül, úgy a szép 



Franciaországból német ta r tomány lesz, amelyben az emberek csak lélektelen 
árnyékok lennének. 

Ez az őszinténél több és sok más hasonló hang megtette ha tásá t : Paris 
népe megzavarodott és többé nem látta tiszta a helyzetet. A kormány még 
megkísérelte a bizalom újraélesztését és szeptember elsején ismét rózsás 
jelentést tett közzé. A Vogézekben és Lotaringia vidékén, mondta a jelentés, 
lassan előrenyomulunk. 

De a sok ragyogó, érzelmes álom után jött a rettenés ébredés: német 
repülőgépek Paris fölött, német bombák és ami talán még jobban fájt, 
német zászlók és üzenetek Paris utcáin. A muzeumok kincsei elcsomagolva, 
elszállítva, a Banque de Francé óriási aranykészlete már útban Anglia felé és 
Poincaré csomagol, a miniszterelnök csomagol, valamennyi minisztérium, 
állami főhivatal útrakészen . . . Kivánhatni-e joggal, hogy a remegő, tehetetlen 
emberek nyugodtan a helyükön maradjanak? Megkezdődött a népvándorlás . 
Először csak ezrével, majd tízezrével hagyta el a lakosság Parist. Egy szép 
órában a Louvre homlokzatán megjelent a vöröskeresztes fehér lobogó és 
kiderült, hogy a rengeteg múzeum felső emeletét kórháznak rendezték be, 

Poincaré látogatása egy párisi hadikórházban. 
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a tetőzetre óriási vöröskereszteket festettek, hogy a német pilóták észrevegyék 
a magasból és ne dobálják a világ e legnevezetesebb művészi szentélyének 
a tetejére gyújtó bombáikat . S végezetül, hogv az ijedelem tetőfokát érje el. 
a világhírű séiaerdő, a Bois de Boulogne tisztására, valamint Longchamps ver
senyterére ezernyi birkát és szarvasmarhát hajtottak ki, mintha a város körülzá
rása minden pillanatban megtörténhetnék és kezdetét vehetné az — éhinség. 

S miközben Paris népe és egész Franciaország a szégyennek és reme-
késnek a gyötrelmes óráit élte, a kormány megszerkesztette azt a szépszavú 
és hangzatos manifesztumot, amelyet az országhoz intézett. Ez a kiáltvány 
szeptember 3-ikán jelent meg és ekképpen hangzott: 

Franciák I Több hét óla hősies csapataink és az ellenséges hadsereg elkeseredetten álla
nak szemben egymással. Katonáink vitézsége több ponton jelentős sikert vivőit ki . A német 
haderőnek északon való előrenyomulása azonban visszavonulásra kéni/szerílelt bennünket. 

Ez a helyzet a köztársaság elnökét és a kormányt fájdalmas elhatározásra kényszeríti. 
A közhatalom tényezőinek, hogy a nemzet javát szolgálhassák, kötelességük ideiglenesen Pa
risból eltávozni. A francia hadsereg kiváló főparancsnoka azonban vitézségtől és lelkesedés
től áthatva, meg fogja védeni a fővárost és hazafias lakosságát az ellenség benyomulása ellen. 

Egyidejűen azonban a háborút az ország többi részén folytatni kell. Békekötés és 
megállás, halogatás és gyöngeség nélkül lolytaljuk a szent harcot a nemzet becsületéért 
és a megsértett jog helyreállításáért. Egyetlen hadseregünk sem bomlott föl. Ha eggikük-

Francia vértes-járőr egy északfranciaországi városban. 
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másikak igen jelentős vereséget szenvedett is, a hézagokat haladéktalanul pótoltuk a tarla-
lékokb' 1 és a védkötelesek behívása új legénység és energia segítő-forrásait nyitja meg. 

Ellenállani és harcolni! Ez legyen a szövetséges angol, orosz, belga és francia had
seregek jelszava. Ellenállani és harcolni, míg a tengeren az angolok segítenek nekünk és 
ellen-egeinket a töbni világgal való érintkezéstől elvágják. Ellenállani és harcolni, míg az 
oroszok állandóan előrenyomulnak, hogy a német birodalom szívének a döntő döfést megadják. 
A köztársaság kormányának föladata ezt a makacs ellenállást vezetni. A franciák mindenütt 
fegyvert ragadtak függetlenségük védelmére. A kormány azonnan, hogy ezt a borzasztó har
cot teljes erejével és a leghalhatósabban támogassa, meg kell, hogy tartsa akciószab idságát. 
is**; A katonai halóságok kérésére tehát a kormány ez idő szerint székhelyét az ország 
egy másik pontjára teszi át, a hol állandó érintkezésben maradhat az egész országgal. 
Fölszólítja a parlament tagjait, ne maradjanak távol tőle, hogy ily módon az ellenség előtt 
a kormánnyal és a többi tényezőkkel együtt a nemzeti egység szövetségét alkothassák. 

A kormány, mielőtt elh igyja Parist, minden rendelkezésre álló eszközzel gondos
kodik a város és várgyíírűjének védelméről. A kormány meg van győződve, hogy fölösleges 
Paris város csodálatraméltó lakosságát nyugalomra, higgadtságra és hidegvérűsénre figyel
meztetnie. A lakosság napról-napra tanújelét adja annak, hogy föladata magaslatán áll. 

Franciák! Legyünk mindnyájan méltók a tragikus viszonyokhoz ! Végül mi fogunk 
győzni! Győzelmet fogunk aratni fáradhatatlan akaratunkkal, ellenállásunkkal és kitartá
sunkkal. Egy nemzet, a mely nem akar elpusztulni, és a mely csak azért, hogy éljen, sem 
szenvedéstől, sem áldozattól nem riad vissza, biztosan győzni fog. 

A manifesztumot Poincarén kívül Viviani miniszterelnök és a ko rmány 
valamennyi tagja is aláírta, ám a hatást ezek a jó urak m á r nem vár ták 
meg. Még a kiáltvány nyilvánosságra-hozatala előtt elutaztak Parisból, ám 

Francia gépfegyverek szállítása lóháton. 



azt el nem kerülhették, hogy az utca dühét személyesen ne tapasztalják. 
A francia fővárosból kiszivárgott hirek szerint — az újságok ugyanis nem 
írhat tak róla — Poincaré távozása igazi szökés volt, mivel azonban nem 
sikerült titokban tartani, valóságos vesszőfutássá vált. Hiteles dokumentum 
nincs róla a kezünkben, tehát nem részletezzük e távozás mozzanatait, amely 
csaknem lázadássá fajult. Szitkok, átok és — állítólag — kőhajítások búcsúz
tatiák szeptember 3-ikán a köztársaság elnökét és a kormányt Parisból. 

Millerand, a volt szocialista vezér, aki a háborús kabinetben a had
ügyminiszterséget vállalta, Parisban maradt. Galliéni tábornokkal egyetemben 
irányította Paris megerősítésének lázas munká já t . . . 

Pihenés nélkül . . . 

Miközben Franciaországnak ez a belső válsága izgalmakban gazdagon 
lejátszódott, a harctereken percig sem szünetelt a véres munka. A franciák 
fővárosára alkalmazott sztratégiai nyomás megtette bomlasztó hatását a 
köztársaság seregeire is, amelyek elveszítették bátorságukat, bizalmukat. 
A ki tűnő Joffre mindent megtett, hogy bomladozó hadait szorosan együtt 
tartsa, ám ez a törekvése meghiúsult az egyes seregparancsnokok gyengesé
gén. A német nagyvezérkar ilyformán szeptember 2-án m á r újabb nagy győ
zelmet jelenthetett. E z a közlés így szólt: 

A franciaországi háború borzalmai. Hajléktalan lakosságot német katonák biztos 
helyre visznek a harcvonal mögé. (Sajtóiroda—Leipzig.) 
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A franciák középső hadseregét, körülbelül tíz hadtestet, Reims és 
Verdun között csapataink visszavetették. A üldözést még ma is folytat
tuk. Az ellenség Verdunből való kitöréseit visszautasítottuk. 

Ő felsége a császár a küzdelem alatt a trónörökös hadseregénél 
tartózkodott és az egész éjszakát a csapatok között töltötte. 

Stein, főhadszállásmester. 
A francia hadvezetőség ugyanekkor szintén kiadott egy jelentést, 

amelynek lényeges tartalma az volt, hogy a franciák, tekintettel a német 
csapatok folytonos bekerítő mozdulataira és különösen azért, hogy kike
rüljék a döntő akciót, mely csak kedvező körülmények között lehetne 
eredményes, a balszárnyon lévő csapataikat részint délre, részint délkeletre 
visszavonták. Ennél a francia jelentésnél sokkal érdekesebb és becsületesebb 
volt az a jelentés, amelyben a Times adott számot a francia harctéren történt 
eseményekről. Ennek a jelentésnek ezek voltak az érdekesebb részei: 

A németek előnyomulása szinte hihelellen gyorsasággal történik. Miután Jofjre 
tábornok az egész vonalon elrendelte a visszavonulást, a németek a legjobban 
bevált háborús tanulságoknak megfelelően egy pillanatig sem hagytak nyugtot a 
visszavonuló csapatoknak és szakadatlanul folytatták az üldözést. Egyremásra küldöt
tek a repülőgépeket, Zeppelin léghajókat és páncélos automobilokat az ellenség ellen. 

Teljesen fölösleges dolog volna a németek bátorságáról beszélni. Katonáink 

Farkasvererrj drótsövénynyel Verdun előtt. 
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hosszú, majdnem zárt szakaszokban vonulnak föl. Ha a tüzérségi harcban egyes 
csoportok elesnek, azonnal újabb legénység nyomul előre. A németek túlereje oly nagy, 
hogy ugyanoly kevéssé lehet őket föltartóztatni, mint a tenger hullámait. 

A németek szerencséjének okai ágyúiknak és különösen gépfegyvereiknek — 
melyeket igen nagy hatással alkalmaznak — számbeli túlsúlya, a rendkívül jól szerve
zett földerítő szolgálat, amely igen jól fölhasználja a repülőgépeket és Zeppelineket, 
végezetül igen nagy mozgékonyságuk . . . 

E nevezetes és mozgalmas napoknak még számos egyéb haditénye is 
megérdemli á följegyzést. Szeptember elsején a compiégne-i erősség közelé
ben német és angol lovasc>apatok ütköztek meg, amely alkalommal a néme
tek tíz angol ágyút szereztek. Egy másik német lovascsapat a Le Cateau— 
Soissons vonalig hatolt előre. E napok legérdekesebb eseményeit azonban a 
német pilóták szolgáltatták, akik német rendszerességgel és pontossággal láto
gattak el nap-nap után Paris fölé, amelynek rettegő lakóit unos-untalan 
megriasztgatták veszedelmes bombáikkal . Ott já r tak a repülők Paris fölött 
szeptember elsején és másodikán is, ez utóbbi alkalommal kettő is. Mind
két aviatikus egy-egy bombát dobott le; az egyik bomba IV. Henrik szobra 
mellett esett a földre, a másik a place de la Concorde közelében. A bom
bák ezúttal nem okoztak bajt, nyilván ilyen emberséges szándékkal dobták 
is le azokat a német pilóták. A bombákon kívül rengeteg cédulát haji
gáltak alá, közölvén Paris népével a legfrissebb német győzelmeket. 

. . . Elgondolható, mily nagy és őszinte örömére az agyonzaklatott 
párisiaknak. 

Lipót bajor herceg (X) a Verdun előtti bajor seregek parancsnoka főhadiszállásán. 



A T I M O K - H A D O S Z T Á L Y M E G S E M M I S Í T É S E . 

A Visegrád és Rudo közt aratott győzelmünk, amelyet az egyesült 
szerb-montenegrói seregen vettünk, továbbá PJevlje és Priboj elfoglalása 
után — rövid ideig csönd állott be a déli hadszintéren. Mindössze Zimony 
és Belgrád közt újult k i időnkint az ágyúharc s a monitorok lőtték a Top-
csider-vonalon, valamint a Banica mellett fölállított szerb ütegeket. 

Betörés a Szeremségbe. 

Szeptember elején a szerb hadvezetőség — nyilván orosz utasításra — 
offenzívára határozta el magát. A szerb sereg egy része előbb Mitrovicáná^ 
majd utóbb ettől keletre, a 
Száva több pontján betört a 
Szerémségbe, de a botor vál
lakózás rettenetes katasztrófái 
zúdított Szerbiára. 

Ennek a betörő seregnek 
a megsemmisítése egyik leg
emlékezetesebb ténye a szerb 
háborúnak, mely azonban di
csőséges volta mellett a komi
kum elemét sem nélkülözi. A 
betörésnek a kivédése oly ma
gától értetődő fölénynyel tör
tént és az erejét túlbecsülő, 
elbizakodott szerb sereg tőrbe
csalása oly egyszerűséggel és 
könnyedséggel, hogy a háború
nak ez a mozzanata fölér egy 
vidám aesopusi mesével. Amily 
tragikus vaksággal rohant bele 
a negyedmilliós orosz sereg a 
mazuri katasztrófába, ép oly 
komikus rövidlátással jöt t te
rületet hódítani a szerb had- A zimonyi Hunyadi-torony. 
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osztály. Mondhatnók, hogy a mieink egyszerűen elfogták az egész hadosztályt, 
mihelyt partot ért a lába. 

A szerb hadvezetőség a teljesen pihent Timok-hadosztállyal kísérelte 
me^ a szeréniségi offenzívát. E z a divizió a szerb hadsereg elitje volt. A két 
balkáni háború idején a hadosztályról olyan híreket röpítettek világgá, ame
lyek szinte fogalommá tették a Timok nevet: az ellenállhatatlan előrenyo
mulás és a rettenthetetlen bátorság fogalmává. 

Ez a hadosztály volt az, amely a balkáni háborúban behatolt a szandzsákba 
és azt elfoglalta; ez masírozott a tenger felé egészen Durazzóig. 

A Timok-hadoszlálynok a balkáni háborúk idején Jankovics tábornok 
volt a parancsnoka, most pedig Stepanovics tábornokot tették az élére. 
A béke idejében a 13., 14., 15. és 20. gyalogezredekből állt, de a háború 
kitörése után a tartalékból és a népfölkelésből még három ezreddel erősí
tették meg. Természetesen megfelelő lovassággal és tüzérséggel is ellátták. 

A hadosztálynak csak egy része, mintegy tizenkétezer ember vett részt 
a mitrovicai betörésben. 

A szerbek átkelése a Száván. 

A magyar parton m á r napokkal előbb észrevették, hogy a szerb csa
patok élénk mozgást fejtenek ki Obrenovác és Milrovica közt a Száva men
tén. Sejtették, hogy átkelést fognak megkísérelni. Hadvezetőségünk ehhez 
képest intézkedett s amidőn a repülőgépek földerítő munkája után nyilván-

Monitoraink a Száván. 



való lett, hogy az átkelést Mitrovica és Jarak közt akarják végrehajtani a 
szerbek, ezen a vidéken vont össze csapatokat. Előre megállapított terv sze
rint történtek meg a szükséges sakkhúzások. A kitűnően bevált terv az volt. 
hogy átengedjük a Száván a szerbeket s ezért csapataink há t rább vonultak 
a parttól és félkör alakban álltak föl Jarak és Ruma közt. Elhelyezkedésünk
ről sejtelmük sem lehetett a szerbeknek, annál kevésbbé, mert egyes kisebb 
csapatrészek, hogy félrevezessék az ellenséget, a parti gátak mögött húzódtak 
meg s időnkint lövöldöztek a túlsó partra. 

Szeptember 5-én, szombaton éjszaka kelt át a Timok-divizió a Száván. 
Mitrovica és Jarak között előbb csónakokon és tutajokon, majd egy rögtön
zött ponton-hídon. Előbb a gyalogság jö t t át, majd hajnalban a tüzérség egy 
része. Amíg az átkelés tartott, a szerb tüzérség a szerbiai oldalról ágyúzta a 
magyar partot, hogy biztosítsa az átkelést. 

A szerb gyalogság, még mielőtt a divizió tüzérsége is átjött volna, meg
kezdte az előnyomulást Mitrovicától északkeletre Ruma felé. Kisebb csapa
taink, hogy maguk után csalják a szerbeket, lassan hátrálva, folyton viszo
nozták az ellenség fegyvertüzét. 

A megsemmisített divizió. 

Amikor a szerb gyalogság eljutott addig a vonalig, amely mögött pom
pás fedezékben meghúzódva voltak elrejtett csapataink, kiadták a parancsot 
az általános támadásra. A szerbek há rom oldalról pokoli tűzbe kerültek. 
Ágyúink végig sepertek soraikban s a meglepett, szétzilált ellenség hátrálni 
kezdett. Most már szuronyrohamra vezényelték csapatainkat s a szerbek 

Járőrbárkák a Száván Mitrovicánál. (Kilophot, Wien XIX.) 



visszavonulásából fejvesztett futás támadt. Hanyatt-homlok rohantak vissza 
a Szávához, hogy elérhessék a hidat, miközben egyes bekerített zászlóaljaik 
megadták magukat. 

E közben egy monitorunk jelent meg a ponton-híd lőtávolában és 
néhány perc alatt szétrombolta bombázásával a hidat éppen akkor, amikor 
a szerb tüzérség és egy gyalogzászlóalj volt rajta. Tábori tüzérségünk is 
folyton lőtte a hidat s így, aki rajta volt, beleveszett a Szávába. 

A vert seregnek azt a részét, amely nem adta meg magát, rettenetesen 
heves rohamunk beleszorította a folyóba s akik a vizén úszással akartak 
menekülni, mind ott fulladtak a Szávában. A parton még egy ideig szörnyű 
szuronyrohamok vihara döntögette halomra a szerbeket, majd elcsendesült 
a csata és a még életben levő szerbek rendre megadták magukat. 

A szeptember 6-án reggel kezdődött csata este hét órakor ért véget a 
szerbekre nézve gyászos eredménnyel. A híres Timok-divizióból ötezren elpusz
tultak, ötezren fogságba jutottak s alig egy-kétezer katona jutott vissza a 
szerb partra. Maga a divizió vezérével, Stepanovics parancsnokkal az élén, 
még idejekorán, látván vert csapatainak futását, átmenekült a hídon. 

A csatának egyik legérdekesebb epizódja a hídnál játszódott le. A szerb 
tüzérség menekülés közben egy Schneider-féle 75 milliméteres ágyút hagyott 
hát ra a hozzávaló munícióval együtt. Egy gyalogos főhadnagyunk ekkor 
szinte páratlan dolgot müveit. Az ágyút két tiszttársával és több bakával 

Lövegek, melyeket a menekülő szerbek elhagytak, mert lovaik elhullottak. 



megfordította és maga irányította a hidra a menekülők hátába. A jól irány
zott ágyúlövések lesodorták a hídról a futó szerb tüzéreket. 

Váratlanul, a szerb betörés hírével együtt érte a közönséget nagy győ
zelmünk híre. A hadsereg parancsnoksága szeptember 7-én ugyanis a követ
kező parancsot adta k i : 

Örömmel tudatom, hogy mintegy négyezer főnyi szerb csapat, amely Mitrovicálől 
keletre területünkre betörést kísérelt meg, fogságunkba esett. Ez alkalommal a dél
vidéken levő derék csapataink szerb hadiszert zsákmányoltak. Mindez haladéktalanul 
valamennyi csapattal közlendő. Frigyes királyi herceg, gyalogsági tábornok. 

Néhány órával később kiderült, hogy győzelmünk jóval nagyobb volt, 
mint a hadparancs jelentette. Másnap a következő hivatalos jelentést adták k i : 

Tegnap, szeptember 6-án a szerb Timok-hadoszlályt, mely Mitrovica mellett lépett 
át a Száván, az osztrák és magyar csapatok nyomban szétszórták. Aki az ellenség 
közül nem esett el, azt elfogták. Csapataink eddig 5000 foglyot ejtettek és sok hadi
szert zsákmányoltak. Frank, gyalogsági tábornok. 

Egy harcos elbeszélése. 

Egy zászlós, aki a mitrovicai ütközetben megsebesült, így mondta el a 
csata utolsó óráinak történetét: 

Szeptember 6-án délután parancsot kaptunk az előnyomulásra. Sasince felől 
rettentő ágyúzás szólt bele a levegőbe. Remegett a föld a talpunk alatt. Később két 
hadoszlop csatlakozott hozzánk. Abból az irányból jöttek, ahonnan az ágyú szólt. 

A Timok-hadosztály elfogott katonái. 
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Egyszerre csak zúgva karikázik a leve
gőben egy ágyúlövés és a golyó belefú
ródott a földbe. Teleszórta az arcom 
porral, földdel. Gránát volt, de nem 
robbant föl. Tiz perc múlva már raj
vonalban feküdtünk. Szólt a puska, 
ropogott a gépfegyver. A Száva felöl 
haragos füstfelhőcskék szöktek a leve
gőbe és dörgés volt a kíséretük : ágyuk 
voltak. Úgy látszik, nem ránk tüzeltek, 
mert egy golyó sem ért ide hozzánk. 
A szerb gyalogság frontot formált felénk 
és elől rajvonalban feküdt. A rajvonal 
mögött azonban fedetlen csapatok mo
zogtak : keresték az elhelyezkedést. Egy 
oszlopuk a Száva partja felé tört, de 
ott is puskatűz fogadta. Mi az egész 
alakokra lőttünk és nem törődtünk a 
ránk tüzelő rajjal. Félóra múlva szólt 
a kürt. Ezer meg ezer torokból har
sogott a hur rá ! és szuronnyal rohantuk 
meg a szerbeket. A szerb gyalogság föl

ugrott és eldobta a fegyvert. A legény- Frank Liboriusz 
ség föltartotta a kezét, a tisztek zseb
kendőjüket lobogtatták. Az első sorok 
mögött kavarodás támadt. Hallottam, hogy a szerb tisztek torkukszakadtából ordí
tanak s válaszul a legénység rikácsol. Lövésre tartott fegyverrel közelítettük meg 
őket. Egymásután dobták el a fegyvert. Egy egész zászlóalj megadta magát. A csata 
még tartott. Északnyugat felé húzódtunk, ahol oldalt kaptunk egy nagy osztály 
szerb gyalogságot. Estig makacs, szívós tűzharcban állottunk, a szerb gyalogság 
rettentő tüzelésünkre megingott. Egész sorok szöktek át hozzánk föltartott kézzel 
Sötét csoportok húzódtak a Száva felé: szuronyos rohammal nyomtuk őket. Tőlünk 
északra szóltak az ágyúk. A szerb parton árnyékok mozogtak és fáklyákat csóvál
tak. Egy század keményen tartotta magát és fedezte a visszavonulást a Száva felé. 
Szuronyra kaptuk őket. Amikor fölugrottam, két lövés ért a jobb karomon. A bakák 
azonban elvégezték a dolgukat. . . 

Ujabb szerb betörés. 

Hogy hadvezetőségünk mennyire nem tulajdonított jelentőséget a meg
ismétlődött szerb látogatásoknak, az kiderül abból is, hogy mindössze két 
kurta és szűkszavú, félhivatalosan kiadott jelentésben számolt be róluk. Az első, 
szeptember 10-iki kelettel ezt mondja: 

Az ország déli ha tárán pá r napja megkezdett csatározások még 
nem értek véget. Egyes szerb csapatok több ponton átlépték a határt. 
Az egész akciónak nincs jelentősége. 
Azakció megszűnéséről pedig szeptember 15-én ezt jelentet ték: 

A szerb offenzíva teljes fiaskóval végződött. A Száván átjött összes 
csapatok tegnap estére teljesen megverve, nagy veszteségekkel mentek 
vissza Szerbiába és már egyetlen szerb katona sem áll az ország területén. 



Ennyi az egész. A hivatalos körök ezzel lezárták a második szerb 
betörés aktáit és a betörés emléke már nem is él másban, ha csak nem a 
keserű csalódás fájdalmával György szerb királyfi lelkében. 

Történt pedig a nevezetes vállalkozás a következőképpen: 
Röviddel azután, hogy csapataink Ruma és Jarak között oly alaposan 

tönkretették a Timok-diviziót, ismét gyanús mozgolódás volt észlelhető a 
Száva túlsó partján, sőt a Duna szerbiai oldalán is. A jelek arra vallottak, 
hogy a szerbek újabb betörésre készülnek, mintegy jóváteendő legnevesebb 
hadosztályuk ret tentő kudarcát . A mi hadvezetőségünk nem akarta meg
rontani az ellenség örömét s nemcsak, hogy akadályt nem emelt a készülő 
vállalkozás elé, hanem még megkönnyíteni is igyekezett azt, amennyiben 
a már ismert és bevált módon csapatainkat arról a vidékről bevonta 
az ország belsejébe. Rt-ott hagyott csupán kisebb erőket, nehogy a part
vidék teljes védtelensége gyanút keltsen. 

Valószínű, hogy a szerbek előbb kikémlelték a Száva szerémségi partját 
s csak azután keltek át, miután üresen találták sáncárkainkat, fedezékeinket 
és összes erődítéseinket. Azok a kisebb csapatok, melyeket otthagytunk, meg
erősítették azt a föltevésüket, hogy seregeink teljességgel elvonultak erről a 
tájról, részben az orosz ellen, részben pedig a bosnyák határszélre. 

Az átkelés azután zavartalanul megtörtént és pedig egyszerre négy 
ponton. Mintegy tizenötezer szerb katona jö t t át, ide számítva a komitácsik 
nagy számát is, mely úgy követte a reguláris sereget, mint a hollók fekete 
csapata. A betörő sereg ezredzenekarral jöt t s könnyű ágyukat és gépfegy
vereket is hozott magával. Nyugaton Obrenovác, Progor, Pravo, Novoszelo, 
Kupinovo és Grabovác községeknél keltek át a Száva főbb pontjain 
és megszállták a Szerémséget. Ugyanekkor azonban az a szerb csapat, mely 
eddig Belgrádnál állott, innen elkanyarodva északnyugati i rányba Ostruznicánál 
kelt át a folyón. Az átvonulás két hídon, számos pontonon és csónakon történt. 

Utászaink által épített híd a Száván, Mitrovicánál. (Kilophot, Wien XIX.) 



Gyülekezésük az innenső parton zavartalanul folyt le. Itt aztán ketté 
vált a sereg és mindkét seregrész más-más úton elindult India felé. Egy 
részük be is vonult Zimonyba, míg egy másik csapat két nappal később 
átkelt a Dunán, megszállotta a Pancsovával szemközt levő szigetet és azon 
volt, hogy bevonuljon a városba. 

A szerémségi szerb uralom. 

Nem tovább, csak négy napig hevítette a hódí tó szerb hadsereget az a 
tudat, hogy Péter király koronáját feldíszítette a Szerémség és a gazdag 
Bánság ékköveivel, ám ennek a négy napnak is igen érdekes a története. 
Zimonyba is, meg a pancsovai szerb szigetre is úgy vonultak be a szerbek, 
mint akik hazajöttek. Valamennyi községben hivatalokat kreáltak s azokba 
beleültelték a maguk embereit, kegyelmet gyakoroltak, kitüntetéseket oszto
gattak s mindenképpen azon voltak, hogy szimpátiát keltsenek. 

Említettük, hogy a seregek élén bejött György királyfi is, k i nyomban, 
hogy partot ért, a nyomorúságos Dobanovici falucskában egy szerb pópával 
a Szerémség királyává koronáztat ta magát, aztán csapataival maga is meg
indult Zimonynak. A kedves határszéli városkát addigra már elhagyta magyar 
és német lakossága; akik ott maradtak, azokat az újdonsült fejedelem kevéssé 
fejedelmi heroldjai, a komitácsik figyelmeztették, hogy a bevonuló uralkodót 

Járőrbárka a Dunán. (Révész és Biró felvétele.) 



fogadják lelkesen és méltó ünnepséggel. A királyfi azután, gyászos megfuta-
modásáig, négy napot töltött Zimonyban hadserege tiszti karával s becsü
letére legyen mondva, a négy nap történetében nincs sémim, ami nagyobb 
árnyékot vetne Dobanovicin fölkent személyére. Igaz, hogy gyúlékony 
vére ezúttal sem változott vízzé és rendezett ZimonjTban is hetedhét rác 
falúra szóló vigasságokat. 

Zimonyban egyébként is megbecsülték magukat a szerbek. Egyetlen 
magánlakást sem bántottak, nem raboltak, nem fosztogattak, mindössze 
egyetlen fűszeres boltból vitték el az árúkat, melyekre szükségük volt A tisztek 
legtöbbje a Central-szállóban lakott és megegyeztek a tulajdonossal, hogy 
készpénzfizetésért teljes ellátást ad nekik. György herceg egy családnak volt 
a vendége. 

A berendezkedést azzal kezdték, hogy eltávolították az utcatáblákat 
és azokat Belgrádból hozott új táblákkal pótolták. Polgármesternek egy 
zimonyi szerb gyógyszerészt tettek meg, aki aztán maga árusította az utcán 
a hirtelenében alapított szerb újság első példányát. 

Pancsovára nem tudtak bejutni a szerbek, mindössze annyit értek el, 
hogy a Temes szigetét megszállották és a későbbi harcokban innen néhány 
gránátot lőttek be a városba. Azokban a falukban, melyeket megszállva tar
tottak, szintén agyba-főbe ünnepeltették magukat és rajta voltak, hogy a 
«hódított» területen vidáman teljenek napjaik. 

Csapataink Zimony utcáin. 



A hódító sereg katasztrófája. 
Négy nap nemcsak az idők végtelenjében csekélység, hanem még a 

világháború ta r tamának keretében is az. És mily rövidnek lünhetik fel 
azoknak, kiknek dicsőséges, ünnepelt, pezsgővel, koronázással és ablaktö
réssel párosult uralmát már a negyedik napon porba dönti a legrémesebb 
katasztrófa, meghozva nékik azt a szörnyű kiábrándulást is, hogy nem azért 
jöttek, mert akartak, hanem — mert tőrbecsalták őket. 

A negyedik nap elteltével az osztrák-magyar csapatok a szélvész gyorsa
ságával visszatértek és félkör alakjában megrohanták a Szávának és a Duná
nak neki szorított szerb sereget. A harc azzal kezdődött, hogy tüzérségünk 
szétlőtte a két hidat, mit a szerbek betörésük alkalmával vertek, szétlőtte 
a pontonokat is és hogy a mű teljes legyen, az ellenség há tában félelmetes 
szörnyetegekként egyszerre megjelent a két folyó hátán öt monitorunk és 
hátulról bombázta a megszorult ellenséget, melyre pedig elülről is bőségesen 
áradt az ágyuk és a puskák a tűze. A harc több helyen mégis nagy elkese
redéssel folyt és próbára tette katonáink vitézségét. A szerbek a halálraszánt 
ember kétségbeesésével védték magukat és azon voltak, hogy áttörjék fron
tunkat. Mikor azonban csapataink Pétervárad felől megkapták a várt erősítést, 
a harc a szerbekre katasztrofális fordulatot vett. Az ellenség tüzérségünk ágyú

zása folytán borzalmas veszte
ségeket szenvedett. A szerbek 
egy részét teljesen elvágták a 
visszavonulás vonalától. A szer
bek minden kísérlete, mely hadi
vonalaink áttörésére irányult 
csapataink bámulatraméltó ma
gatartásán meghiúsult. Csapata
ink ritka hősiességgel nyomultak 
az ellenség ellen. A Szerémségbe 
betört szerb csapatok katasztro
fális vereséget szenvedlek. Az 
elesettek száma a szerbek részén 
nagy volt és valószínűleg meg
haladja a háromezerét s azon
kívül sok ezer foglyot is ejtettünk. 

E z lett a sorsa annak a 
szerb seregnek, mely a Szerem-
ségben állapodott meg. De a 
szerencse a bánsági szerb sereg
nek sem kedvezett. 

Ez a sereg, — írta egy 
katonatiszt, — mely egy teljes 
hadosztályra volt tehető, szep-Krausz altábornagy megtekinti a Jövészárkokat. 



, A szerbek megveretése Pancsovánál. 



tember 12-én bombázni kezdte Pancsovát, mely pedig nyilt város. Megfigyelő 
csapataink a bombázás kezdetekor visszavonultak, miután megállapították, 
hogy az ellenség a Dunán akar átkelni. Rövid, színlelt ellenállás után csapataink 
engedték, hogy a szerb átkelés befejeződjék. Miután m á r vagy nyolcezerén 
ideát voltak, egyrészük Pancsova felé vonult, a másik részük pedig Dolova 
felé. Rt aztán, Dolova előtt csapataink útjukat állták és rövid tüzérségi harc 
után szuronnyal szétvertük őket; veszteségük rendkívül nagy volt. Rengeteg 
foglyot ejtettünk és elvettük egész municiókészletüket. A szerb sereg marad
ványa átmenekült a Dunán, ám ezenközben is százszámra estek el. Egy 
monitorunk lőtte őket, majd pedig leszerelte a Pancsovával szemben lévő 
szerb tüzérségi állást. Az itt lévő szerb katonák közül a legtöbb halálát lelte 
és csak igen kis részük juthatott haza h í rmondónak. 

Eddig van a második szerb betörés története. Szomorú történet, mely
nek legfeljebb az kölcsönöz némi v idám színezetet, hogy miután már kiver
tük őket, a szerb hivalalos sajtóiroda azt jelentette világgá, hogy száznyolc
vanezer főnyi sereggel betörtek Magyarországba, a monarchia délvidéki 
seregét szétverték és most útban vannak Budapest felé. 

Pontonhíd Péterváradnál. (Révész és Bíró felvétele.) 
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A MAI HADVISELÉS. 

A varsói erőd. 
Orosz-Lengyelországnak mintegy 900.000 lakossal biró fővárosa Varsó. 

Gyönyörű hatalmas város, mely régen, a lengyel királyság idejében a lengyel 
királyok székvárosa volt. Jelentőségét ma nem nagysága, gazdasága és poli
tikai súlya adja meg, hanem az, hogy a hatalmas természetes akadálynak, 
melyet a Visztula alkot, legnagyobb stilű erőssége. Oroszországot nyugat felől az 
erősségek egész sorozata védi. Mindannyija között azonban legnagyobb értékű 
az úgynevezett varsói rayon. E z a rayon négy erősségből áll: ezek, északról 
dél felé véve őket számba: 
Novo-Georgievszk, Zegrze, 
Varsó és Ivangorod. Ez erős
ségcsoport tengelye Varsó. 

A Visztula környéke 
egész folyása mentén gondo
zatlan, medrétől jobbra és 
balra kilométerekre menő 
szélességben posványos s így 
a folyón való átkelés a legtöbb 
helyen lehetetlen. Csupán 
három ponton van perma
nensen áthidalva. E pontok: 
Ivangorod,Novo-Georgievszk 
és Varsó. Varsó tulaj donkép 
úgynevezett «kettős hídfő», 
ami alatt azt kell érteni, hogy 
mint Visztula-átjáró a folyó 
mindkét oldala felől várható 
támadás ellen meg van erő
sítve. Hivatalosan első osz
tályú erősségnek van minő
sítve és méltán. Erődöve 
magát a várost öleli körül, 
melynek nagyobbik fele a 
Visztula baloldalán az északi Varsó és erődjei. 



irányban folydogáló Visztula balpart ján fekszik, míg a folyó jobb partjára 
csak a Prága nevű külváros jut. 

Az erődítési körbe belevont területet a Visztula választja ketté s e két 
területrész között az összeköttetést a kedvezőtlen talajviszonyok és a köz
beeső nagy víztömeg miatt igen nehéz állandóan biztosítani. Különösen a 
Visztula jobbpar t ján : Varsó és Novo-Georgievszkközött , amely vonalon még 
szárazabb időben is szinte lebirhatatlan feladatok elé állít például egy ostromló 
sereget az ingoványos és homokos Visztula-vidék. A folyó védelmére s ellen
séges átkelések megnehezítésére nagyszámú, sekélyjárású ágyúnaszádból álló 
flottilla állomásozik Varsóban s ugyanezt a célt szolgálja a folyami torpedók 
hatalmas depotja. 

1883-ban átgyúrták az egész varsói erősséget: óriási megerősített táborrá 
alakították. Az Alexander-citadella elébe hat fort-t építettek. Ezeket szabad 
szemmel is látható betonmellvédek és sáncok veszik körül s épp úgy, mint 
maga a citadella, bőven el vannak látva ágyútűz ellen védő fedezékekkel. 
E hat forton kívül esik azután az erősség voltaképeni magva: öt főerőd és 
három közbeneső kisebb fort. 

A főerődök részben páncéltornyok, részben azonban a híres orosz 
erődítésépítő: Velitsko tervei szerint átépített régibb fajtájú e rődművek 
E z erődműveket oldalozva biztosítják a közbülső fortifikációk, az úgyneve
zett kettős sáncerődök. Több méter mély és széles árkok ezek, betonmell
véddel ellátva és belül is betonozva. A varsói magerődökön belül kényel
mes műút vezet köröskörül, míg azokon kívül terül el az erődöv. Ezt a külső 
erődök alkotják: céltudatos rendszerben felépített fortok, egymástól 4—5 
kilométer, a magerődöktől 5—6 kilométer és a várostól mintegy 6—9 kilo
méter távolságban, tehát túlságosan közel úgy egymáshoz, mint a városhoz, 
ami a messzehordó, modern ostromágyúkkal szemben ugyancsak csökkenti 
állóképességüket. 

1908-ban elhatározták, hogy az egyes fortok között elterülő térközö
ket a Visztula balpartján az ágyútechnika fejlődésének megfelelően moderni
zálják s a Visztula jobbpar t ján új erődövet építenek, a régi erődöktől 3—5 
kilométerre, olyformán, hogy az érintkezésbe jöjjön a serok-zegrzei erőd-
művekkel. 

Ma tehát, amennyire a rendelkezésre álló adatoknak hinni lehet, Varsó 
körül : a Visztula balpartján tizenegy, a Visztula jobbpar t ján pedig négy 
különálló fort van. Az erősség ágyúparkját 1400 ágyúra becsülik. 

A varsói erősség kiterjedése lehetségessé teszi, hogy igen nagy sereg
testek (állítólag 300.000 ember) táborozhassanak a védővonalon belül, s erről 
nemcsak számos barak építésével gondoskodtak, hanem maga a város is módot 
ád nagyobb csapattestek elhelyezésére. A külső erődöv védőharcra igen 
alkalmas, különösen a Visztula balpartján, hol — miután az előtte elterülő 
lapos vidék folytán könnyebben megközelíthető — fokozottabb gondot for
dítottak a fortifikációkra. Gyengébb része Varsónak az északnyugati front 
és a Visztula jobboldalán húzódó erődvonal. 



A háború humora. 
Joffre győzelmei. 

Poincaré: A marsalli méltóságot ado
mányozom Önnek, mint győztes had
vezérnek . . . 

Joffre: Az Istenért, elnök úr, ne juttassa 
eszembe azokat a győzelmeket!! 

Offenzívában. 
Kérdezik a nehézsebesültet a kórházban : 
— Hogy hívnak édes fiam'.' 
— Kovács Andrásnak, szolgalatjára. 
— Mi vagy civilben'? 
— Parádés kocsis. 
— No és hol sebesültél meg? 
— Offenzívában, — feleli büszkén a 

sebesült. 

Ami biztos, az biztos. 
Orosz katonákat kisérnek befelé kato

náink. Egy tiszt sétál a csapat oldalán. 
Hangtalanul, egy szó nélkül menetelnek, 
a mikor egy lengyelzsidó fogoly egyszer 
csak minden bevezetés nélkül, — mintha 
önmagának mondaná — igy kiált fel a 
nyomasztó csöndben: 

— Vász?! Ami biztos, biztos. 

Cenzúráit levél. 
Tudvalevő, hogy az orosz hadifoglyok 

leveleit megcenzurázzák és csak olyan le
velet Írhatnak haza, amelyet az orosz ka
tonai cenzúra megenged. Ezért hát egy ked
ves fővárosi ügyvéd ígv játszotta ki a cenzo
rokat. Francianyelvű levelet írt e szöveggel: 

Édes barátom! 
Kitűnően érzem magam. Nagyon jól 

érzem magam, pompás kosztom van, nagy
szerű lakásom. Doktor Egykukksemigaz is 
hadifogságba került. Őreink rendkívül ked-

I ves, finom emberek. A parancsnok pedig 
majdnem oly bájos ember, mint otthoni 
barátunk: báró Elvetemedett Csirkefogó. 

A káplár öröme. 
Rátartó, délceg bakakáplár, akit mód

felelt bosszant, hogy még mindig nem vit
ték le verekedni, hanem itthon rekrutákat 
abriktoltatnak vele, — találkozik egy civil 
barátjával. 

— Mi újság testvér? —kérdi. 
— Bizony nagy újság van, — feleli az, — 

bejött az országunkba a muszka. 
— Nem lehet az. 
— Bizony így van pedig. 
— Hogy idejött volna? 
— Ide az. 
— Magyarországba? 
— Ide bizony. 
A káplár nem akar hinni a fülének, 

azután gondol egyet,megsodorintja a bajszát 
és büszkén vágja k i : 

— Ezt már szeretem. Legalább mi is 
elszórakozunk egy kicsit. 

A rémhír . 
X. úr híres rémhírterjesztő Mindennap 

új, vadabbnál vadabb rémregényekkel gyil
kolja felebarátait. Belebetegedne, ha valami 
rémséges magánértesülésc nem lenne. 

Egyik nagyszerű győzelmünk után be
ront a társaságához. Mielőtt valamit is szól
hatna, rákiált valaki: 

— Pszt, egy szót se szóljon. Valami 
rettenetes rémhírem van az ön számára. 

— Ugy-e, mindig mondtam én, — kiált 
fel sugárzó arccal. — Mondja, mondja gyor
san, mi az a rettenetes rémhír. 

— Győztünk / — feleli rémült arccal az 
ugrató partner. 






