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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 i ngyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

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

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

Akik füzctenkint 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 megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát 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. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

2—3. Hübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fiit; 

, Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt , amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adja elő. Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

1—5. Hölinel Lajos: A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 

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

E mű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fül. bolti ár helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már "maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mű 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

13. Az uj Zrinyiász. Társadal mi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trál t) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

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

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—III. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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Bersaglierik Milano utcáin. 

Bersaglierik rövid köpenyben. 
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Bersaglieri és vadász csukaszürkében. Bersaglieri járőr az Alpokban. 

Alpini-katonák Turin utcáin. 
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Alpini-katonák tábori felszereléssel. 
• • P * J 

Gárda-kürasszirok marson. 
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Kerékpáros bersaglieri az Alpokban. 

Mótor-kerékpárosok. 
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Tisztek csukaszürke uniformisban. 

Egy gyalogezred málháskocsija. 
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HŐS TENGERALATTJÁRÓK ÉS CIRKÁLÓK-
A háború legcsodásabb és legizgalmasabb részleteinek állandóan a világ 

legnagyobb országútja volt a színhelye: — a tenger. A tenger, melynek sze
szélyes hátán nincsenek álló harcok, nincsenek stratégiai felvonulások; nin
csenek erdőségek, melyek búvóhelyet adnának a leselkedő seregnek és nin
csenek kémek, akik kiszaglásznák az ellenség nyomát. 

A tengeren nincsen más: csak vakmerő szembeszállás, — vagy 
gyáva és tehetetlen megbúvás. S a világháború eddigi folyamán nem az 
angol lobogó volt az, mely teli gőzzel odahajózott, a hol az ellenséget 
sejtette. 

Ha hozott meglepetést a háború, pedig hozott kábító és soha néni álmo
dott meglepetéseket, akkor ezek sorában is első helyre kívánkozik az- angol és 
a német haditengerészet izgalmas mérkőzésének eredménye. Ez az, amire 
senki nem számított, amit senki meg nem jósolhatott. Hiszen annak 
az épületnek, amivé képzeletünkben Európa hatalmi egyensúlya kiformáló
dott, egyik legszilárdabb oszlopa, legsúlyosabb pillére éppen az angol flotta 
kétségtelen felsőbbségének tudata volt, az a bizonyosság, hogy kockázatos lehet 
minden szárazföldi harc, de az angollal tengeri csatába bocsátkozni, — az 
egyenlő a megsemmisüléssel. A meggyőződésnek ebből a szögletéből bíráltuk 
éveken át a külső politika eseményeit és tisztán ebből ítéltük meg Anglia és 
Németország versengését. Azok az arányszámok, melyekre Angolország flot
tájának fejlesztését évről-évre felépítette, senkit nem hagytak kétségben afelől, 
hogy Anglia a tengerek ura és hogy uralmának ezen a roppant területén 
verhetetlen. 

A csoda megtörtént. Ha Anglia nincs is megverve a tengeren, de veretlen 
Németország is s a német flotta nevéhez a győzelmeknek aránytalanul gaz
dagabb és diadalmasabb sora fűződik, mint az angol hajóhadéhoz. Eleddig 
német hajók voltak azok, melyek szorongatták és üldözték az angol hajó
járatokat és nem megfordítva s határozott eredményeket a német flotta ért 
el s nem az angol. A fürge és fáradhatatlan német flotta állandóan á támadó 
és Britannia büszke hajótömege — a lomha és óvatos védekezésre szorít
kozott. A titka e csodának ép oly egyszerű, amily fenséges. Az angolok győ
zik kőszénnel, a németek lélekkel. Ez hajtja a német hajókat, ez viszi őket 
nagyszerű feladatok teljesítésére, ennek tüze hevíti át annyira a legkisebb 
cirkáló kazánját is, hogy példátlan hősi tettekre vállalkozzék. Nincsen itten 
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szó külön hajórajokról, melyek egységesen kidolgozott stratagémakat oldaná
nak meg. Pusztítani az angol tömeget, a hol érik: ez az egyetlen cél, melyre 
egyképpen tör a vasvázas monstrum s a kicsiny torpedózúzó. 

És van még egy titka a német sikernek. Ez a titok a tenger felszíne 
alatt úszkál és halálos nyilait láthatatlanul lövi bele az úszó várak páncéltes
tébe. A német tengeralattjárók azok, melyek görcsös félelemben tartják a 
szigetországot, mert ezeknek rejtőző veszedelme ellen nincsen védekezés, nem 
óv meg ellene a flottafejlesztésnek semmiféle standardja. Az elsikló kigyó ez 
az elefánt lomha teste mellett, a puskagép Mátyás király szakállas ágyúja 
és a földalatti akna a középkori vár toronymagas falai mellett. A tenger 
hátán Anglia elbizakodottsága úszkál lomha és zsiros tömegében ; a víz szine 
alatt a német ipar zsenialitása, életrevalósága, modernsége, ötletessége setten
kedik, hogy a vastag hajórétegbe alkalomadtán beledobja szigonyát. 

A Hawke pusztulása. 

A német tengeralattjárók csodálatos sikere leírhatatlan hatással volt az 
angolokra. Az angol lapok megdöbbenéssel írtak a tengeralatti háborúról, 
mely megvalósítja azt, amit Wells, a híres angol regényíró «A láthatatlan 
ember» című könyvében megjósolt. Az első hajó, melyet tengeralattjáró sülyesz-
tett el, a Pathfinder angol cirkáló volt, amely a német U. 21. tengeralattjáró 
támadásának lett az áldozata szeptember 5-én. Először azt hitték az angolok, 
hogy a cirkáló aknára ütközött s a hivatalos jelentés is így számolt be a 
veszteségről. Csakhamar azonban kiderült a valóság, ami nagy ijedelmet 
keltett egész Angliában. Csupán az vigasztalta meg némileg az angolokat, 
hogy néhány nappal később, szeptember 13-án egy angol tengeralatti naszád
nak sikerült elsülyeszteni a Hela nevű kis német cirkálót. Örömük azonban 
nem tartott sokáig. Weddigen kapitány hőstette után, aki a három büszke 
angol csatahajót, az Aboukirt, a Hoguet és a Cressyt rövid két óra leforgása 
alatt a tenger fenekére juttatta, láthatták az angolok, hogy a tengeri háború
nak új korszaka következett el: a tengeralattjárók diadala a dreadnoughtokon. 

Alig múlt el hét, hogy valami katasztrófa ne érte volna az angol ten
geri haderőt. Október 15-én délután az Északi-tengeren az U. 15. német 
tengeralattjáró naszád megtámadta az őrszolgálatot teljesílő Hawke nevű 
angol páncélos cirkálót s egy jól irányzott torpedólövéssel elsülyesztette. 
A hajót középen érte a lövedék s öt perc alatt elsülyedt. A cirkáló személy
zetéből egy hirtelen lebocsátott mentőcsónakon mindössze 73 tengerész mene
kült meg. Egy halászbárka 48 matrózt vitt Aberdeenbe, azután még két 
hajótöröttet fogtak ki a vízből, egy norvég gőzös pedig később még 23 ten
gerészt mentett meg, akik az elsülyesztett cirkáló elmerülésekor a tengerbe 
ugrottak. A megmentettek között volt a hajó kapitánya is. A mentőövekkel 
valamint tutajokon az elsülyedt hajó környékén a vízben vergődők meg
mentése érdekében a halászbárkán levők nem tudtak semmit sem tenni. 
Mintegy 350 ember pusztult el a katasztrófánál. 
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A Hawke pusztulásának híre Londonba már a következő napon meg
érkezett s különösen az emberekben való veszteség okozott nagy levertséget. 
A semleges államok lapjai is kétségtelenül megállapították most már a német 
flotta fölényét a hatalmas tengeri haderővel szemben. Tengerészeti szakértők 
véleménye szerint az a kár, amelyet a német flotta okozott eddig az angol 
flottának, nagyobb volt, mint a mekkorát az angol flotta a múlt század 
valamennyi tengeri csatájában szenvedett. Azokkal a hajókkal, amelyeket a 
német flotta eddig elsülyesztett, körülbelül háromezer tiszt és legény veszett 
el. Abukirnál, ahol Nelson teljesen megsemmisítette a francia flottát, az ango
loknak kétszáztizennyolc halottjuk volt. A mikor Kopenhága előtt a dán 
flotta megsemmisült, az angolok vesztesége kilencszáznegyvenhárom ember 
volt, de ezeknek is csak egyharmada volt halott. Sőt még a híres trafalgári 
ütközetben is csak négyszázkét embert vesztettek el az angolok. 

Elsülyesztett orosz páncélos. 

A Hawke pusztulásával körülbelül egyidőben a Keleti-tengeren is dicső
séget szerzett a hős német flottának egyik tengeralattjárója: elsülyesztette az 
orosz kelet-tengeri flotta egyik páncélosát, a Páliadat. 

Az orosz hivatalos távirati ügynökség a cirkáló elsülyedéséről a követ
kező jelentést adta ki : 

Október 11-én, orosz idő szerint délután két órakor ellenséges 
tengeralattjáró naszádok újból támadást intéztek Baján és Pallada cir
kálóink ellen, amelyek a Keleti-tengeren előőrsi szolgálatot teljesítettek. 
Noha cirkálóink nyomban erős tüzérségi tüzet nyitottak meg, egy ten
geralattjáró naszádnak sikerült torpedókat lőnie a Palladá-ra, amelyen 
robbanás történt. A cirkáló az összes rajtalévőkkel függélyesen a ten
ger fenekére sülyedt. 

A «Hawke» angol páncélos cirkáló, melyet német torpedó sülyesztett el. 
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Az orosz cirkálóval ötszázhalvanöt ember pusztult el. Magának a hajó
nak az elpusztulása is érzékeny veszteséget okozott az oroszoknak, akiknek 
aránylag kevés cirkálójuk van. A Páliadat 1906-ban együtt bocsátották vízre 
a Baján-nsA, mely most is vele együtt volt s amely csak úgy kerülte el társa 
végzetes sorsát, hogy kísérletet sem tett, hogy a Palladának segítségére men
jen, nehogy ő maga is a német tengeralattjáró naszád egy torpedójának 
céljául szolgáljon. 

A tengeralattjáró hajó, mely a merész támadást végrehajtotta az U. 26. 
volt. A hajó kapitánya Berckheim báró és a 25 főből álló legénység minden 
egyes tagja megkapta a vaskeresztet, melyet néhány nappal később a dan-
zigi hajógyárban Cecília, a német trónörökös felesége személyesen nyújtott 
át a hős tengerészeknek. 

Egy német katonai aviatikus, aki résztvett az U. 26. vakmerő vállalko
zásában, a nagyszerű hőstettet a következőképpen írta le : 

A molófő hatalmas gránitkockái körül üvöltözve zúg az őszi vihar. Ütemesen emelik 
és buktatják a hullámok a parthoz kikötött fekete tengeralattjáró naszádot. A tökéletes 
sötétségben alig látni valamit abból, ami a naszádon történik, Hogy a födélzetén lázas 
tevékenység járja, abból találni ki, hogy a tetővilágítást időnként elsuhanó árnyékok homá
lyosítják el. A gépházból tompa zakatolás dübörög fel, s a fekete szörnyeteg vadul rán
gatja acélláncait, valahányszor a csavarok próbaként egyszer-kétszer megfordulnak. 

Féltizenegy! 
Fönn, a vitorlavászon parancsnoki toronyban nehéz olajos ruhájában megnyom egy 

emelőt a fiatal parancsnok. A láncok eloldódnak és csöndesen hullanak a vízbe; hirtelen, 
éles csengőjelzés a gépházba, azzal máris felpattannak a hatalmas petroleummótorok, a 
víz örvényezve csapkodja fehér tajtékkal a hajó farát. Elől, a késélességű hajóorr előtt 
gyönge hullám ágaskodik föl, kétfelé oszlik, s a naszád lobogó zászlóval beleveti magát 
a német tengerbe. Nyugatnak tart, az ellenség felé. 

A teljes sötétségben már néhány méternyire a hajótól minden elenyészik a szem 
elől. A motorok ütemes dübörgése és a hullámok csapkodása az egyedülvaló hang, ami 
a fülbe jut. 

Ólomszínüen szürkül a hajnal. Ekkor egy lebegő, suhanó árnyék jelenik meg, néhány 
perccel utóbb szürke, alig észrevehető tajtéksávon vág keresztül a naszád; a tajtéksáv 

A «Pallada» orosz páncélos cirkáló. 
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egy sebes járású ellenséges torpedó útját jelzi. Az ellenség első előőrsi vonalán áttörtünk, 
Most hát : vigyázz! Az érverés sebessé lesz az izgalomtól. Megcsendül a jelzés, mely azt 
rendeli, hogy a naszád az alámerüléshez előkészíttessék. A parancsnoki tornyot leszerelik, 
a lobogót bevonják, az árbocot összetolják. A torony nyílását bezárják, a periszkóp 
megkezdi működését. Zuhogva tódul a víz a külső tartályokba; a hajó a tenger tükre alá 
bukik. A petróleummótorok elhallgattak, most már elektromotor forgatja a csavarokat. 

Miközben a fiatal főhadnagy a torony belsejében, a messzelátó nyílása előtt ül és 
az ellenséget kémleli, a legénység a torpedót kilövő cső előtt áll harcra készen. Félig 
meztelenül guggolnak a derék fiuk a hajó torpedó-kamrájában. Mindössze két villamos 
lámpa világítja meg a helyiséget. Zsiros petroleumgőz a levegőben; fojtogatóan üli meg 
a mellet és nehézzé teszi a lélekzést. A kívülről csapkodó víz mennydörgő zajában elvész 
minden emberi hang. Elviselhetetlen a forróság a szűk kamrában. A kilehelt levegőt szá
juk elé tartott kálipatronokkal újítják meg a legények. A kilövő készülék igazítója időn
kint az órára, meg az iránytűre néz, melyeket kézre szíjazva visel. Erőlködve mered 
minden szem a fali jelzőkészülékre. A gép dohog, a hullámok mennydörögnek. A fullasztó 
levegőben gondolatlanúl követi mindenki a naszád zengő mozdulatait: föl, le, föl és le . . . 

Ekkor egyszerre mindenki fölegyenesedik. Világító betűkkel ég a jelzőtábla üveg
tábláján a parancsszó: vigyázz! — Megkönnyebülten lélekzik föl mindenki. Végre. Már 
nyúlnak a második torpedó után, hogy nyomban utána tolhassák az elsőnek. Csöppenkint 
múlnak a pillanatok. Világos, hogy közvetetlen közelében vagyunk az ellenségnek. 

— Rajta! — harsogja hangtalanul a jelzőtábla lángoló írása. 
Az emelőrúd megrándul, fémes súrolás zaja, halk csappanás, fölcsuklás és locsogás 

a vízben, mely a kilövő cső üres zsilipkamrájába betódul. A torpedó e l indul t . . . Célba 
megy-e'?.. . Izmos kezek ragadják meg a második torpedót. Belecsúszik a cső sötét tor
kába s néhány másodperccel utóbb minden olyan, mint volt az előbb. Célba ment-e a 
lövés ? Gondolatban mindenki számlálja útjának métereit: száz méter . . . kétszáz méter .. . 
háromszáz m é t e r . . . négyszáz m é t e r . . . Le a naszádig hang el nem jut. Csak a gépeknek 
mindent elnémító rettenetes zaja hallatszik. 

Mindeddig szabályosak voltak a naszád mozdulatai. Most ide-odavágódik a hajó teste 
A kormánykerék hirtelen rándításai következtében a legénység egymásra esik. Végül egy 
hirtelen fordulás, mintha forgószél kapna az emberbe. Azután megint egyenletesen him
bálódzik föl-alá a naszád. Hátrafordult, visszafelé megy. 

A támadás sikerült. 

Elsülyesztett német torpedónaszádok. 
A német tengeralattjárók folyton támadtak s nap-nap után újabb sikere

ket értek el. Nem lehet csodálkoznunk azon, ha emberfeletti bátorságuk 
áldozatokat is követelt. Október 6-án az Északi-tengeren előőrsi szolgálatot 
teljesítő 116. számú torpedónaszádot sülyesztette el egy ellenséges torpedó
lövés, szerencsére azonban legénységét a német hadihajók megmentették. 

Október 17-én pedig ennél sokkal nagyobb szerencsétlenség érle a német 
flottát. Az S. 115., 117., 118. és 119. jelzésű négy torpedónaszád a hollandiai 
partok közelében ütközetbe bocsátkozott az Undaunted angol cirkálóval 
s négy angol torpedórombolóval. Az angol hajók a német torpedónaszádo
kat elsülyesztették s legénységükből mindössze 31 embert mentettek meg. 

Az elsülyesztett torpedónaszádok 1902-ben épültek, egyenként 420 tonna-
tartalmuak, három ötcentiméteres kaliberű ágyúval és három torpedólanszi-
rozó készülékkel voltak fölszerelve. Gyorsaságuk óránkint huszonhat tengeri 
mérföld volt s legénységük 56 — 56 főből állt. 
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Az Undaunted cirkáló és a négy torpedózúzó a német tengeralatt
járó naszádok elsülyesztése után, október 18-án Harwichba érkezett s tiszt
jeik az Északi-tengeren lefolyt harcról a következő részleteket mondták el: 

— Szombaton hagytuk el Harwicht, hogy előőrsi szolgálatot teljesítsünk. 
Sikerült a német hajókat összeütközésre kényszerítenünk. A németek hősiesen 
küzdöttek a túlerővel szemben. Az Undaunted nagy ágyúi nyitották meg a 
tüzelést öt mérföld távolságból. A cirkáló, melyet a kisérő hajók megvédtek 
a torpedótámadásoktól, két ellenséges torpedónaszád ellen irányította tüze
lését, míg a többi angol torpedózúzó a többi torpedónaszáddal foglalkozott. 
A német torpedónaszádok mindvégig hősiesen harcolva, egymásután sülyed-
tek el. Az egész ütközet másfél óra hosszat tartott. 

Az angol tiszteknek az ellenség hősiességét őszintén elismerő szavaival 
rikító ellentétben áll az angol hadvezetőség eljárása, melyet nem remélt sikere 
után tanúsított. A németek, értesülvén a torpedónaszádjaik katasztrófájáról, 
az Ophelia nevű kórházhajót küldték ki a torpedók menekültjeinek felvéte
lére. A német kórházhajót azonban a Yarmouth nevű angol cirkáló minden 
emberiesség és nemzetközi jog ellenére elkobozta. A szégyenletes esetről az 
angol admiralitás a következő jelentést adta ki: 

Az Ophelia nevű német hajót, amely a Vörös-kereszt zászlóját 
viselte, föl kellett tartóztatni, mert nevét, mint kórházhajó elnevezését 
a kormány nem ismerte és mert a vele való találkozáskor oly viselke
dést tanúsított, amely egy kórházhajó kötelességeivel nincsen összhangban. 
A német hadvezetőség e mentegetőzésre rövid választ adott, melyből 

kétségtelenül kiderült, hogy az angol admiralitás mindkét állítása valótlan. 
A német külügyi hivatal ugyanis még szeptember elején a kopenhágai ameri
kai követség közvetítésével a nemzetközi jog szabályainak megfelelően a brit 
kormánnyal több kórházhajónak, így az Opheliának a nevét is közölte s ezt 
a közlést szeptember 7-én a brit kormány meg is kapta. Hogy különben az 
Ophelia semmit sem tett, ami a kórházhajó kötelességeibe ütköznék, kitűnik 
abból, hogy a hajón egy tengerésztiszt sem volt, csakis betegsegítőjszemélyzet 
és hogy a kórházhajó megbízatása csupán az volt, hogy az esetleges tengeri 
ütközetben sebesültek és hajótöröttek keresésére és segítségére menjen. 

A négy német torpedónaszád elsülyesztését követő napon, október 18-án 
viszont a németek sülyesztették el az Északi-tengeren az E. 3. angol tenger
alattjáró naszádot. Ez a tengeralattjáró behatolt a német öbölbe s a német 
tengeralattjárók módjára az ellenséget saját kikötőjében akarta megtámadni. 
A vakmerő kísérletet azonban a naszád megsemmisülésével s 27 főnyi személy
zetének pusztulásával fizette meg. 

Német cirkálók az óceánon. 

Ki gondolta volna, hogy a tengerentúli vizeken állomásozó kisebb-
nagyobb német cirkálók, melyek béke idején idegen világrészekben mint a 
német hatalom jelképei szerepeltek, a háborúban olyan dicsőséges feladatot 
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fognak végezni, mely megszégyeníti a hatalmas hadihajókat is. Csak a kis 
Emdenre kell emlékeznünk, mely hónapokon át babonás félelemben tartotta 
két világrész ellenséges hajóit, mindjárt tisztában lehetünk azoknak a szol
gálatoknak az értékével, amiket e hős cirkálók teljesítettek. Tömegével fog
dosták el az angol kereskedelmi hajókat, tökéletesen megzavarták az ellen
séges kereskedelmet, kábeleket vágtak el, dróttalan távíróállomásokat pusz
títottak el s dolgukat végezvén, boszorkányos gyorsasággal bukkantak fel 
nem sejtett helyeken. Hogy csak néhány példát említsünk: a Nürnberg cir
káló szeptember elején elvágta a Kanadát Ausztráliával összekötő kábelt 
s az üldözésére küldött Ausztrália nevű csatahajó elől elmenekült. 

Október vége felé pedig Las-Palmasból az angol hivalalos távirati ügy
nökség a következő jelentést kapta: 

A Creefeld német gőzös befutott Teneriffába, fedélzetén annak a 
tizenhárom brit gőzösnek legénységével, amelyeket a Karlsruhe német 
cirkáló az Atlanti-óceánon elsülyesztett és amelynek űrtartalma 60.000 
tonna volt. 
Ezt a jelentést azután kiegészítette egy gőzös kapitánya, aki elmon

dotta, hogy Punta Arenasbol Angliába menet, hajója szeptember 20-án a 
Karlsruhe német cirkáló hatalmába került, mely lefoglalta és elsülyesztette. 
A hajó kapitányát és legénységét a Karlsruhét kisérő Creefeld nevű hajóra 
vitték. A Karlsruhe addig már lefoglalta a Powicastle, Strathroy, Maplen-

A «Karlsruhe» cirkáló, mely 13 angol hajót sűlyesztett el. 
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branch, Highlandhope és Indrani gőzösöket, továbbá ugyanazon napon, mint 
a Mariát, úgy a Cornish City, a rákövetkező napon a Rica, Uasu, Farne és 
Condor gőzösöket fogta el. Október 22-én a Creefeld Santa Grúzba érkezett, 
ahol az elfogott gőzösök 439 főnyi legénységét partra szállította. 

A sok szemrehányásra, mely érte, az angol tengernagyi hivatal védekezé
sül nyilatkozatot tett közzé, mely azt mondta, hogy a tengerészeti hivatal 
véleménye szerint 8—9 német cirkáló tartózkodik az Atlanti-, Csendes- és 
Indiai-óceánokon. Ezzel szemben 70-nél több angol, japán, francia és orosz 
cirkáló, nem számítva a segédcirkálókat, fárad azon, hogy a német hajókat 
felkutassa. Az óceánok hatalmas terjedelme, valamint szigetek és szigetcso
portok ezrei lehetővé teszik az ellenséges cirkálóknak, hogy szinte korlátla
nul mozogjanak. Az ellenséges cirkálók fölkeresése és megsemmisítése tehát 
csak idő, türelem és szerencse kérdése. Az angol kereskedelmi gőzösöket kizá
rólag azért fogták meg, vagy semmisítették meg, mert azok a tengernagyi 
hivatal utasításai ellenére jártak el. Az elsülyesztett és elfogott hajók száma 
az angol kereskedelmi flotta erejéhez viszonyítva sokkal csekélyebb, mint 
amennyire e veszteséget a háború kitörésekor számításba vették. Négyezer 
angol hajó közül, melyek útban voltak, csak harminckilencet sülyesztett el 
az ellenség, tehát egy százalékot. 

Könnyen érthető, hogy ez a gyönge védekezés nem igen nyugtatta 
meg Anglia népét, még kevésbbé a rémüldöző hajótulajdonosokat. 

Az «Audaciousj> szuperdreadnought, mely az ir partokon elpusztult. 
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Október végén pedig volt 
még egy sokkal súlyosabb 
vesztesége is az angol flot
tának. Egyik szuperdread-
noughf, az Audacious októ
ber 28-án Írország északi 
partján aknára futott s el-
sülyedt. A hír olyan rémületet 
keltett az angol admiralitás
nak hogy a katasztrófa hírét 
egészen november végéig el
titkolta, nehogy még nagyobb 
izgalom támadjon az ország
ban. 

Az Audacious egyik leg
nagyobb csatahajója volt An
gliának. 27000 tonnás, 28000 
lóerejű hadihajó, melynek 
sebessége óránként 22 ten
geri mérföld volt s 26 nagy 
ágyúval volt felszerelve. 1100 
Főnyi legénységének nagy ré
szét azOlgmpic nevű amerikai 
személyszállító megmentelte. 

Mikor november végén 
nyilvánosságra került a hajó katasztrófája, több angol lap azt írta, hogy a 
Audacious nem aknán pusztult el, hanem német tengeralattjáró sülyesztetle el. 

Gróf Spee ellentengernagy, a coroneli győző. 

A coroneli tengeri ütközet. 

Német cirkálók vívták meg az első nagyobb tengeri ütközetet is e 
háború során. Ennek az első, nyilt tengeren lezajlott csatának dicsőséges 
szereplői a gróf Spee ellentengernagy vezetése alatt álló keletázsiai cirkáló 
hajórajnak Scharnhorst, Gneisenau, Nürnberg, Leipzig és Dresden nevű hajói 
voltak. 

Négy angol hajó került szembe a chilei partvidéken a hős cirkálókkal, 
s az angol hajók közül egyet elsü'yesztettek, a többit pedig megrongálták 
és menekülésre kényszerítették. 

Az ütközetről a német tengerészeti vezérkar a következő jelentést 
tette közzé: 

November elsején Coronel táján a Scharnhorst, a Gneisenau, a 
Leipzig és a Dresden hadihajók a Good Hope, Monmouth, Glasgow 
cirkálókkal és az Otranto segédcirkálóval találkoztak. A Nürnberg a 
harc közben nem volt jelen. Viharos időjárásban kezdődött a tüzelés 
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igen nagy távolságról és sikerült 52 perc alatt elhallgattatni az ellensé
ges hajók tüzérségét. Hajóink a sötétség beálltával beszüntették a tüze
lést. A Good Hope az ágyútűz, 'valamint egy robbanás következtében 
súlyosan megsérült és a sötétség beálltával eltűnt; a Monmouth-ot mene
külése közben a Nürnberg megtalálta, ágyútűz alá vette és a Monmoulh 
elsülyedt. A sűlyedő hajó legénységét a tenger hullámzása és a mentő
csónakok hiánya miatt nem lehetett menteni. A Glasgow, mely úgy 
látszik, csak könnyen sérült meg, elmenekült. Az Otranto segédcirkáló 
az első ágyúlövések után elmenekült ágyúink lőtávolából. A mi részünk
ről nem volt veszteség és hajóink csak lényegtelen sérüléseket szen
vedtek. 
A nagy csatáról az amerikai lapok hoztak legelőször részletesebb jelen

tést, melyből kétségtelenül kiderül, hogy a német flotta döntő diadalt 
aratott. 

A harcz szinte orkánszerű északi vihar közben folyt le. A Scharnhorst, 
Gneisenau és Nürnberg cirkálók a Leipzig és Dresdennel egyesültek, amelyek 
Valparaisótól északra teljesítettek őrszolgálatot a partok mentén. A hajóraj, 
amely nyilván értesült arról, hogy az angolok a Conception-öbölnél talál
koznak, dél felé haladt. Velük egyidejűieg a Monmouth és Glasgow cirkálók 
az Otranto kíséretében észak felé tartottak, hogy a Good Hope tengernagyi 
hajóval találkozzanak. Az angolok nyilván nem vették észre a németek közel
létét. Coronel irányában végül a két hajóraj találkozott. 

Vasárnap este hat órakor vették észre a német hajók az angolokat. Az 
angolok irányt akartak változtatni, nyilván abban a szándékban, hogy par-

A «Good Hope» angol cirkáló, mely a coroneli csata után zátonyra futott. 
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tot érjenek és belvízbe érve, kikerüljék az egyenlőtlen harcot. A németek 
azonban elzárták őket ettől az úttól és kierőszakolták a harcot. Abban a 
pillanatban, amidőn a németek ágyúikat beigazították, a Good Hope teljes 
gőzzel közeledett. Sikerült neki a többi angol hajókkal egyesülnie. Mindkét 
hajóraj párhuzamos vonalban dél felé haladt. A németek közelebb voltak a 
parthoz. A két vonal egyre közeledett egymáshoz. 

A Scharnhorst és a Gneisenau egyidőben kezdték használni 21 centi
méteres ágyúikat, amelyeket a Good Hope-ra irányítottak. A hajók egyre 
közelebb jutottak egymáshoz. Amidőn már 5500 méternyire voltak csók 
egymástól, a Good Hope kilenc collos ágyúiból tüzelt, hat collos ágyúit 
azonban nem tudta használni, mert ezek a födélzetén oly közel voltak a 
víz színéhez, hogy majdnem érintették a vizet. A Scharnhorst és a Gneisenau 
egy borzalmas sortüze az angol tengernagyi hajót és annak gépeit harckép
telenné tette. A Monmouth fölismervén testvérhajójának veszedelmét, előre
nyomult, hogy fedezze a Good Hopet, de a két hajóraj közti távolság most 
már 4500 méter volt. A Monmouth látszólag még teljesen harcképes volt. 
Az öt német hajó folytatta lámadását a Monmouth és a Good Hope ellen, 
míg végre az első pár perc múlva elsülyedt. A két hajórajt immár csak 
4000 méter választotta el egymástól. A súlyosan megsérült Good Hope addig 
tartott ki a harcban, amíg robbanás nem történt rajta. 

A németek összes hadihajóikat akcióba vonhatták és mind az öt hajó 

A «Glasgow» angol cirkáló, melyet Coronelnél leszereltek. 
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ágyúit használhatták. Ezeknek az ágyúknak lövedékeit első sorban a Mon-
mouthra, Glasgowra és Olrantora irányították. Az Otranto súlyosan megsé
rülve, a szürkületben eltűnt. Nemsokára követte őt a Glasgow, amely szin
tén harcképtelen volt, mire lf$8 órakor visszavonult. A Good Hope, midőn 
eltűnt, lángokban állt. 

A Monmouth 678 főnyi legénysége közül senkit sem lehetett meg
menteni, mert a németek a nagy vihar folytán nem küldhettek mentő
csónakokat. 

A Monmouth angol cirkáló mindaddig lobogtatta zászlóját, míg az 
ellenséges lövedékek teljesen átlyuggatták a hajótestet. Az angol legénység az 
ágyúk mellett állott és tüzelt, amíg a hajó elsülyedt. A Glasgow angol cir
káló a Good Hope nagy cirkáló védelme alatt befutott Coronel chilei kikö
tőbe. Az ellenséges hajók valamennyien a Good Hope-ra támadtak, így a 
Glasgow megmenekülhetett. 

Az angol lapok is kénytelenek voltak elismerni a németek teljes győ
zelmét s keserű hangon támadták tengerészeti vezetőségüket. A Times a többi 
között ezt írta: 

«A Canopus hajónak távolléte, amely valóban nem volt jelen a harcnál, 
annál említésreméltóbb, mert a Canopust, mint hivatalosan jelentik, azért 
küldték, hogy az angol hajórajt megerősítse. Valparaisoi és new-yorki hírek
ből megállapítható, hogy a német hajók egyesítése dróttalan távirathirek 

A «Monmouth» angol cirkáló, mely a coroneli csatában elsülyedt. 
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alapján történt, amelyeket külföldi német kémektől kaptak. Ha szerencsétlen
ségünk magyarázata ebben keresendő, akkor ez rossz fényt vet hírszolgála
tunkra, éppen úgy mint tengerészeti intézkedéseinkre, amelyek éppen a hír
szolgálaton alapulnak. 

A nemzet nyugalommal és önuralommal fog ugyan fogadni minden 
váratlan csapást, amely kedvelt fegyvernemét éri, de ragaszkodni fog ahhoz, 
hogy a legalaposabban megvizsgáltassanak mindazok az okok, amelyek a 
veszteségeket okozták. A Cradock admirális hajóit ért veszteség fel kell hogy 
rázza az angol nemzetet felelősségének élénkebb tudatára és az őt fenyegető 
veszedelmek fölismer ésére.y> 

Szóba került a coroneli ütközet az alsóházban is, ahol Beresford lord 
vette védelmébe Cradock admirálist, a szerencsétlenül járt angol flotta 
parancsnokát, s a vereség okának azt mondta, hogy a kiváló tengerész 
hasznavehetetlen hajókkal és tartaléklegénységgel volt kénytelen harcba bocsát
kozni a túlsúlyban levő ellenséggel. 

Azonban hiába volt már minden, a coroneli tengeri csatában szerte
foszlott az angol flotta legyőzhetetlenségének babonás hi te . . . 

A «Canopus» angol sorhajó és Cradock admirális. 
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A FORRONGÓ ALBÁNIA. 

A hegyes-völgyes Albániában, Európa legfiatalabb államában, melyet a 
második balkáni háború után elsősorban Ausztria-Magyarország akarata 
létesített, a világháború kitörésekor javában dúlt a polgárháború. Esszad 
pasa, a szkutarii áruló, aki egykor arról álmodozott, hogy ő lesz Albánia 
ura, az új király ellen lázadást szított, mely olyan válságos helyzetbe sodorta 
éppen a világháború kezdetén a «sasok fiai»-nak országát, hogy egyszerre 
léte forgott kockán az új államnak. 

1914 elején pedig úgy látszott, hogy a szkipetárok sok vihart látott földjén 
helyreáll a nyugalom. Március 7-én Wied Vilmos fejedelem nagy ünnepélyes
séggel bevonult Durrazoba s trónralépése után a legjobb szándékkal hozzá
látott az örökké forrongó ország újjáalkotásához. A nyugalom azonban rövid 
ideig tartott. A lázadás, melyet nyilván idegen pénzzel támogattak azok, akiknek 
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Albán lovassági svadron (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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érdekeit s jövendő terveit sértette az önálló Albánia megalapozása, olyan 
rohamosan terjedt, hogy szeptember első napjaiban a fölkelők már Durazzo 
kapui előtt álltak s a várost ostromolni kezdték. Ebben a szorongatott hely
zetben a fejedelem elhatározta, hogy hűtlen országát elhagyja. Szeptember 
2-án indult úlnak Durazzoból a Missurata nevű olasz hadihajón. 

Népéhez távozásakor a következő proklamációt intézte: 
Albánok! Amidőn küldötteitek hozzám jöttek, hogy fölajánlják 

nekem Albánia koronáját, bizalommal tettem eleget egy nemes és lova
gias nép hívásának, amely felszólított, hogy támogassam a nemzeti újjá
születés munkájában. Hozzátok jöttem, áthatva attól a legforróbb óhaj
tástól, hogy nektek e hazafias föladatnál segítségtekre legyek. Láttátok,, 
hogy kezdettől fogva minden erőmet az ország reorganizációjának szen
teltem, attól a törekvéstől vezettetve, hogy számotokra jó és igazságos 
kormányzást teremtsek. Szerencsétlen események azonban közös mun
kánk útjába állottak. Néhány szenvedélytől elvakított lélek tényleg nem 
értette meg a reformok fontosságát és nem akart bizalommal lenni az. 
én alakuló kormányzatom iránt. Ezenkívül a fönt, Európában kitört 
háború is megnehezítette helyzetünket. Azt gondoltam tehát, hogy annak 
a műnek befejezése érdekében, amelynek egész életemet és minden erő
met szentelni akarom, helyesebben és célszerűbben cselekszem, ha egy 
időre nyugatra megyek. Tudjátok meg azonban, hogy akár messze, 

Albán csendőrök a gyakorlótéren. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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akár közel legyek, mindig csak az lesz főgondom, hogy a mi nemes 
és lovagias albán hazánk javára dolgozzam. Távollétem alatt a nemzet
közi ellenőrzőbizottság, Európának, hazánk megalapítójának reprezen
tánsa, veszi át a kormányzást. 
A fejedelmi pár az olasz hadihajón Velencébe utazott, majd rövid idő 

múlva Vilmos fejedelem visszatért hazájába s a német vezérkarhoz beosztva, 
résztvett a háborúban. 

A fejedelem távozása után a fölkelők proklamációt intéztek az ellenőrző
bizottsághoz és a városi hatósághoz. Kijelentették, hogy a fejedelem távozása 
után az ellenőrzőbizottságnak nincsen többé létjogosultsága. Ők biztosítják a 
követeknek és az idegen alattvalóknak az oltalmat, továbbá a polgárok biz
tosságát és a vagyonbiztonságot. Követelik továbbá, bogy Durazzó kétszáz 
lakosa szombaton az ő bevonulásukkor a lagúnák hidjáig eléjük jöjjön, hogy 
fegyvert és lövőszert adjanak át és hogy hódoljanak nekik. 

Miután a megegyezés megtörtént a fölkelők szeptember 5-én bevonultak 
Durazzóba. 

Közben azonban a fölkelők között is éles ellentétek támadtak. Sokan 
voltak, akik tudták, hogy Esszad pasa egy idegen állam fizetett embere s 
ezért minden áron meg akarták akadályozni, hogy a hatalmat a kezébe 
kaparintsa. Hosszas, viharos tanácskozások után sikerült is elérniök, hogy a 
kormány elnökévé Musztafa pasát választották. 

Malisszorok a durazzői citadellán. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Esszad pasa azonban tovább folytatta cselszövését és mintegy két hét 
leforgása alatt sikerült elérnie, hogy a becsületes Musztafa pasát kibuktatta 
székéből s október 12-én őt választották meg a kormány elnökévé s a csa
patok főparancsnokává. 

Ettől a pillanattól kezdve Olaszország volt az albániai helyzet ura s 
csak a kedvező pillanatot várta, hogy régi tervét, Valona megszállását végre
hajtsa. 

Ürügyül erre az epiróták mozgalma szolgált, akik az új Albánia déli 
részében laktak s a mohamedán albánok támadásai ellen Görögországnál 
kerestek oltalmat. Olaszország kormánya előre bejelentette a háborúskodó 
nagyhatalmaknak ezt a lépését, azonban hangsúlyozta, hogy eljárásának célja 
egyedül a nagyhatalmaknak Albániáról hozott határozatainak megvédelme-
zése s az ideiglenes megszállással csupán azokon a bajokon akar segíteni, 
amelyek az epiróták előnyomulása, ezeknek az albánokkal való harcai s a 
menekülteknek Valonában való felgyülemlése következtében beáltak. 

A város megszállása október 25-én meg is történt s a nevezetes ese
ményről, mely kiinduló pontja volt Olaszországnak a világháborúban való 
szégyenletes szereplésének, az olasz hivatalos távirati ügynökség rövid jelen
tést adott ki, mely szerint az olasz hadihajók megjelenése Valona előtt csupán 
a fegyvercsempészés, valamint fegyveresek partraszállításának megakadályo
zása végett történt. 

Egy Durazzóba vonuló malisszor-csapat behajózása. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Mackensen Ágost. 

Azok között a nevek között, amelyeket a világháború felvetett, világ
hírűvé tett és belevésett a halhatatlanság monumentális oszlopába, a leg
népszerűbb s legismertebb a német Hindenburg mellett a vele egyformán naggyá 
és híressé nőtt alvezérének: Mackensen Ágost tábornoknak neve. Egy évvel 
ezelőtt még csak német katonai körök ismerték s becsülték e hatalmas, dél
ceg öreg urat, akinek öregségében is fiatalosan fürge, ruganyos alakja, 
jóságos fehér arca — jellegzetesen kipödrött, ősz bajuszával — éppen olyan 
ismert már, mint a császár alakja vagy Hindenburg germán oroszlánarca. 

Mackensen Ágost előkelő, szász polgárcsaládból származik. 1849 december 
6-án született Hausleipnitzben. Atyja jómódú birtokos volt, aki fiát jogásznak 
szánta. Miután elvégezte gimnáziumi tanulmányait, a hallei egyetem jogi 
karának szorgalmas hallgatója lett. 1869-ben lépett a német hadsereg 
kötelékébe mint egyéves önkéntes. Jó katona volt, aki elvégezte köte
lességét anélkül, hogy eszeágába jutott volna a katonaságnál maradni. 
1870-ben, amikor kitört a francia háború, mint ezer más polgárember, ő is 
résztvett tartalékos hadnagyi ranggal a nagy háborúban, ahol többször adta 
tanújelét tudásának, leleményességének és bátorságának. Ekkor szerette meg 
pályáját, amelyre nem hajlandósága, csak a véletlen sodorta. Aktiváltatta 
magát és gyorsan futotta meg szép karrierjét. 

1873-ban annál a huszárezrednél kezdte meg szolgálatát, melynél koráb
ban mint önkéntes szolgált. Kevéssel utóbb áthelyezték az úgynevezett halál
fejes huszárokhoz. 1876-ban paráncsőrtiszt lett a königsbergi első lovasbrigád
nál s négy évvel később már a vezérkarhoz osztották be, ahol 1882-ben szá
zados lett. 1887-ben a metzi gyalogosezred egyik eskadronjának parancsnoka, 
a következő évben pedig őrnagy. 1891-ben Schlieffen Alfréd gróf vezérkari 
főnök adjutánsává nevezték ki. 1894-ben ezredes lett, a halálfejes huszárok 
ezredének parancsnoka. 

1895-ben Vilmos császár szárnysegédének nevezte ki brigadérosi rangban, 
majd rövid idő múlva nemességet adományozott neki. 1900-ban vezérőrnagy, 
majd három év múlva altábornagy s hadosztályparancsnok, 1908-ban lovas
sági tábornok s a danzigi tizenhetedik hadtest parancsnoka, a háború kez
detén pedig, első sikerei után vezérezredes. 

Hogy a császár milyen nagy bizalommal volt a kiváló férfiú iránt, annak 
legfényesebb tanújele az, hogy Vilmos trónörököst, mikor vidéki helyőrségbe 
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való beosztása szükségessé vált, Mackensen generálishoz küldte Danzigba. 
A trónörököst a jeles generálishoz a legmelegebb barátság fűzte, Danzigban 
gyakori vendége volt házának s barátságát iránta mindvégig megőrizte. 

Mackensen generális mint író is neves ember. Több kiváló hadtörténeti 
munkát írt, melyek újabb kiadásban is megjelentek. Elsősorban kedvenc 
ezredének, a halálfejes huszároknak történetéről írt művei váltak nagyon 
gyorsan népszerűekké. 

A kiváló katona boldog családi életet él. Három fia s egy leánya van. 
Legidősebb fia, János szinten katona s már fiatal korábani gen szép karriert 
futott meg. A világháborúban Vilmos Ágost porosz herceg oldalán, mint 
ennek adjutánsa vesz részt. 

Ahogy kitört a háború, Mackensent a keleti hadseregbe osztották be. 
Hindenburg a keleti hadseregek fővezére felismeri nagy vezéri kvalitásait és 
ezért, mint vezérkari főnökévé Ludendorffot, azonképpen alvezéreivé is leg
zseniálisabb hadtestparancsnokait nevezte ki, igy a kilencedik hadsereg élére 
Mackensent állította. 

Résztvett a hatalmas orosz kolosszus ellen való szervezkedés nagyszerű 
munkájában és az első mazuri csatában az ő serege végzi a legnehezebb és 
legbravurosabb munkát. Oroszlánrész illeti meg a híres orosz Narev-sereg 
megverésében és megsemmisítésében. Igazi, történelmi jelentőségű sikereit 
pedig a második nagy offenzívában aratja. 

Ekkor ugyanis a Visztula könyökhajlásban és Krakótól keletre akartuk 
megverni az oroszt, míg Kelet-Galiciában és Kelet-Poroszországban defenzív 
magatartást tanúsítottunk. Mackensen győzelmet győzelemre halmozva fel
tartóztathatatlanul haladt előre Lodz irányában. A Lodz körüli szűk területen 
azonban az átkarolás veszedelme fenyegette a váratlanul megjelent orosz 
erők részéről, amikor a haditörténelemben példátlanul álló taktikai zseniali
tással sikerült áttörnie az oroszok vasgyűrűjét és reménytelennek látszó 
helyzetéből nemcsak megmenekült, de vesztett helyzetét a német fegyverek 
egyik legnagyobb győzelmévé változtatta. Ezután feltartóztathatatlanul tör 
előre: Lodznál tizenkétezer foglyot ejt, Lovic körül összeköttetésbe lép a 
német fősereggel. December 5-ének éjszakáján beveszi Lodzot, Nowo-Radomsk-
nál fényes győzelmet arat, megingatja az orosz túlerőt, megszállja Lovicot. 
November 30-án megkapja a aPour le mérite» rendet. E harcaiban negyven
ezer foglyot ejtett, hetven ágyút és százhetven gépfegyvert zsákmányolt. 

Hogy a császár őt bízta meg azzal, hogy osztrák-magyar és német seregek 
élén ő mérje a döntő csapást az oroszra, ő törje át Gorlicénél megvívhatatlan 
frontjukat, cselekedje meg a világ egyik legnagyobb győzelmét, azt sikerei 
igazolták. És így az övé egyik legnagyobb győzelem dicsősége, amely babért 
fon a tervelők: Conrad és Falkenhayn, vezértársa: József Ferdinánd, fővezé
rünk : Frigyes főherceg és hőseink, az osztrák s főként magyar katonák hom
loka köré. Királyunk a Lipót-rend nagykeresztjének adományozásával ismerte 
el nagy érdemeit. 
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A MAI HADVISELÉS. 

Aknaharc tengeren és szárazon. 
A világháború egyik érdekessége, hogy annak folyamán nemcsak a 

technika legújabb vívmányai, minők például a gyorstüzelőágyú, gépfegyver, 
repülőgép és tengeralattjáró hajó, hanem már jóformán feledésbe merült 
hadieszközök is szerephez jutnak. Részben ezek közé tartoznak az aknák s 
valóban meglepő, hogy különösen a tengeri hadviselésben milyen kiváló 
szerepet játszanak. Ezt a legeklatánsabban az bizonyítja, hogy az eddig 
elpusztult hadi és kereskedelmi hajók nagyobb százalékának végét nem ellen
séges hajók, torpedók, vagy ágyúlövedékek, hanem aknák okozták. 

Az akna elsősorban a tengeri hadviselésben jut szerephez s voltakép az 
itt használt aknákat hívják helyesen «akná»-nak, mert csak itt alkalmaznak 
valósággal «aknát», egy elzárt edényt, mely robbanóanyagot tartalmaz. A szá
razföldi harcokban helyesebb, ha inkább «aknázás»-ról beszélünk, mert ott 
kevésbbé bizonyos «eszközről», hanem inkább egy «módról» van szó, 
arról, hogy alájaásnak valaminek, valamit «aláaknáznaky> s az ásott üreg 
fölött lévő földet robbantják fel. Mint láthatjuk, a tengeri aknák rendeltetése 
elsősorban védő, defenzív természetű, míg a szárazföldi aknázás természet
szerűen támadó, offenzív. 

Tengeri aknákkal a tengerészállamok elsősorban saját partjaikat, kikö
tőiket védik s csak ^ritkán esik meg, hogy aknalerakóhajók felkeresik az 
ellenséges kikötők torkolatát, illetve az ellenséges vizeket, hogy az ellenfél
nek saját hazájában is veszedelmessé tegyék a hajózást, mint ahogy a 
mostani háború legelején csinálta meg ezt a páratlanul snájdig dolgot a 
«Königin Luise» német hajó, mely a Themse száját szórta tele jófajta német 
aknákkal. A tengeri aknáknak számos válfajáról olvashatunk. Alapjában véve 
azonban a sok elnevezés csupán kétféle aknafajt takar. Egyik az úgyneve
zett «ütköző-akna», a másik az úgynevezett «megfigyelésese vagy «holl»-
akna. Az előbbi aknafajhoz tartozó aknák ugyanis felrobbannak mihelyst 
egy hajó beléjük ütközik, az utóbbiak ellenben csak akkor robbannak fel, 
ha őket a szárazföldről villamos áram segítségével felrobbantják. Mindkét 
fajtájú akna majdnem teljesen azonos rendszerű. Körtealakú, nem túlságosan 
vastagfalú vaspléhedény. Űrtartalmának alsó egyharmadrésze mintegy 200 font 
nedves lőgyapottal van megtöltve, míg az edény légüres része arra szolgál, 
hogy a víz felszínéhez közel tudjon maradni s le ne sülyedjen a tengerfenékre. 
Már most aszerint, hogy az akna felrobbantása minő módon történik, 
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nevezték el az ütközőaknákat ((mechanikáin és ((elektromechanikait aknák
nak. Mechanikai akna az, amelynél az akna tetejének külső felületén lévő 
kiálló szegeket az aknába ütköző hajó beüti és ezen szegek egy, az akna 
belsejében elhelyezelt patront sütnek el s ennek elsülése robbantja azután 
fel az aknában lévő robbanóanyagot. Ez a legegyszerűbb fajta akna. (.(Elektro
mechanikai akna* pedig az, amelynél a kiálló csapszegek puha ólomból 
vannak és az akna belsejébe nyúló részükre kénsavval telített üvegcső van 
forrasztva. Ahogy az ellenséges hajó érinti a puha csapszeget, az elgörbül, 
a ráforrasztott üvegcső eltörik, a kénsav kifolyik belőle és az akna belsejé
ben lévő száraz elemmel vegyülve villamos áramot fejleszt, melyet ismét két 
d^ót továbbít az akna alján lévő robbanóanyagba, s azt felrobbantja. 

Ilyen aknákkal teszik megközelíthetetlenné a fontosabb kikötők torko
latát az ellenséges hajók számára. Valóságos «aknazárt» csinálnak, úgy hogy 
a kikötő részletes rajza alapján több egymásmögött lévő meghatározott védő
vonalban helyezik el az aknákat. Az aknák e «rajvonalai» egymás mögött 
mintegy 3—400 méterre vannak, míg az egy sort alkotó aknák körülbelül 
25—30 méterre feküsznek egymástól s olyanfélekép sorakoznak, mint a sakk
tábla kockái. Minden aknáról hosszú lánc s ennek alsó végén horgony csüng, 
mely a tengerfenékbe kapaszkodik. Amikor az aknát a tengerbe csúsztatják, 
akkor még ez a lánc fel van csavarva s egy ügyes szerkezet csak annyira 
engedi a láncot legördülni, hogy az akna 2—3 méterre maradjon a víz szine 
alatt, tehát oly mélységben, hogy az ellenséges hajó feneke érje, amellett 
azonban mégis láthatatlan maradjon. Az aknazárt alkotó védővonal rajzát 
a védekező fél hajói megkapják. Az aknavonalakban természetesen a saját hajók 
számára okvetetlen kell veszélytelen közöket hagyni, de miután e közöket 
az ellenség hajói is kitapasztalhatják, vagy szerencsés véletlen segítségével 
érintetlenül passzirozhatnák, ezek védelméről is gondoskodni kell, s erre 
valók a már említett, az ütközó'aknáktól eltérő, az aknák második nemét 
alkotó úgynevezett «megfigyeléses)) vagy «holt» aknák. Ezek annyiban térnek 
el az ütközőaknától, hogy tetejűkön nincs ütköző csapszeg s így ha egy 

Szárazföldi aknacsatorna. 
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hajó beléjük ütközik is, nem robbannak fel. Ellenben két villamos kábel 
vezet belőlük a szárazföld két különböző pontján felállított megfigyelőállo
másra, s ha a két állomás megfigyelői a távolságmérő segítségével egy
értelműen megállapítják, hogy az ellenséges hajó valamely holt akna fölött 
van, akkor bekapcsolják a megfelelő kábelbe az áramot s ekkor robban 
csak fel a holt akna 

Az aknákat egyébként külön e célra készült aknalerakóhajók helyezik 
el, melyek farán aknacsúsztatókészölék van s ennek segítségével menetközben 
csúsztatják a tengerbe az aknákat. Viszont az aknák ártalmatlanná tevését,, 
kiemelését ugyancsak külön e célra szánt aknakutatóhajók végzik, amelyek 
fölötte sekélyjárásúak és aknaszedőhálóval vannak felszerelve. Általában az 
aknák nagyobb területet tehetnek bizonytalanná, mint amekkorának védelmére 
hivatottak. Erősebb viharok elszakítják az aknát tartó láncot, amely lehető
ség a legritkábban a partmenti, védettebb vizekben elsülyesztett aknáknál 
forog fenn. 

A hágai konvenció értelmében az aknáknak úgy kell megszerkesztve 
lenni, hogy amely pillanatban az aknát tartó lánc elszakad, az akna magától 
ártalmatlanná válik, s ütközések ellenére sem robban fel, hanem úgy kell 
azt ágyúlövésekkel felrobbantani. Ennek a feltételnek a német aknák meg
felelnek, az angolok aknái ellenben nem. 

A szárazföldi aknaháború régibbkeletű, mint a tengeri s első nyomai 
visszavezetnek azokba az időkbe, amikor még a puskaport egyáltalán nem 
is ismerték._Valaha, évszázadokkal ezelőtt csak erősségek ostrománál «aknáz-
tak», a nyilt terepen vívott, úgynevezett mozgó harcoknál eszébe sem jutott 
senkinek ez a harcolási mód. Európában legutoljára a krimi háború alatt, 
Sebastopol ostrománál, tehát 60 évvel ezelőtt virágzott az aknaharc. Port 
Arthurnál azután ismét előhúzták a lomtárból a japánok és ma jelentős sze
repet játszik az összes frontokon. És pedig, — s ez a meglepő, — csak 
másodsorban, az erősségek ostrománál és azok védelménél, hanem főként 
a nyilt terepen folyó harcokban. Az erősségek ostrománál különben is ma 
csak abban a stádiumban jöhet elvétve számba, amikor az ostromló sereg 
egyes csapatai már elérték az erősségek előtt húzott drótsövényeket, s hogy 
azok többszörös sorával hamarabb végezzenek, aknákat ásnak és azok segít
ségével szétrobbantják a drótsövények rajait. Az erősségek védelmében pedig 
teljesen a régi mód szerint jut szóhoz az akna. Úgy tudniillik, hogy bizonyos, 
a várövön kívül eső területrészek, útkeresztezések, erdős helyek alá, melyek 
az ellenségnek előnyomulásakor rejtekhely és takarás gyanánt szolgálhatná
nak, átkelési pontok alá, amelyeket az ellenségnek okvetlen érintenie kell, 
gödröket ásnak, azokat megtöltik robbanó anyaggal s miután elektromos 
kábelt vezettek e gödrökbe, ismét elföldelik,* betakarják azokat. Azután ez 
aknák tájékát oly módon figyelik és oly módon robbantják fel, mint ahogy 
azt a ttholt» tengeri aknáknál láttuk. 

Ettől egészen eltérő, valóságos földalatti, vakondok-harcmód az akna
harc a nyilt terepen, a «mozgó»-nak mondott, de a valóságban hetekig egy 
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helyre szorítkozó pozíció-harcban. A katonák belevájják magukat a földbe, 
sőt a föld alá és úgy igyekeznek az ellenség állásai, fedezékei, lövészárkai 
közelébe és még inkább ezek «a/á» jutni s azokat mindenestül a levegőbe 
röpíteni. Az aknaharc kiindulási pontja a lövészárok. A néhányszáz lépésre 
szemben fekvő ellenséges lövészárkok felé mindenekelőtt azokat megközelítő 
futóárkokat kezdenek a katonák ásni. E futóárkok iránya nem az ellenség 
állására merőlegesen, hanem cikk-cakk alakban vezet egy pontig, ahol ismét 
új, az ellenséges állással párhuzamosan futó lövészárkot lapátolnak, s innen 
ismét rézsút előreszaladó futóárkokat, majd újból egy lövészárkot. E leg-
elfilső lövészárkokból azután amolyan vetőgépek segítségével, aminőket már 
a régi görögök és rómaiak használtak, vagy kurtacsővű kis mozsarakból 
bombákat vetnek az immár elég közel fekvő ellenséges lövészárokba. E bomba
vetéseket a föld szinén folytatott aknaharcnak mondják, de egészen helyte
lenül, mert az igazi aknaharc a föld alatt folyik. 

A már említett legelői fekvő lövészároknak egyes pontjain 5—6 méter 
mélyre leásnak a földbe s e mélységben azután egészen szűk, éppen csak 
akkora csatornákat, aminőben két ember fekve elfér, ásnak előre, ugyan
csak rézsút, az ellenséges lövészárok irányában. E csatornáknak kétféle 
célja lehet. Vagy csak közelférkőzni az ellenséges állásokhoz s a csatorna 
végét felrobbantani azért, hogy a támadt üregből most már könnyebben tud
janak az ellenség közvetetlen közelében újabb fedezéket készíteni, vagy pedig 
tovább ásni a csatornát egész az ellenséges lövészárok alá, s azt röpíteni a 
levegőbe. Egy ilyen csatorna sokszor 50—100 méter hosszú, vaksötét s csak 
a végén, ahol dolgoznak, pislog egy mécses. A két, esetleg csak egy pionir 
aki nesztelenül, a legnagyobb óvatossággal és fekve ássa magát előre, ember
feletti munkát végez s ezért, de meg az idegpróba miatt is, óránkint felvált
ják. Az idegpróbát az a gondolat teszi súlyossá, hogy az ellenség épp ily 
módon igyekszik közeledni és sokszor százak élete attól függ: melyik fél jut 
el előbb az ellenséges álláshoz. Az ellenség aknamunkájának figyelésére a 
saját aknacsatornából jobbra és balra kiágazó fülelő csatornákat vájnak, 
amelyek végében állandóan figyel és hallgatózik egy figyelőposzt. Ha azután 
a föld alatt dolgozó ellenség neszéből megállapítják: mily irányban túrja 
magát előre a föld alatt, akkor cllenaknázáshoz látnak, vagyis szembeásnak 
az ellenséggel, arra törekedve, hogy megelőzzék és idejekorán és kellő helyen 
alkalmazott robbantással elrontsák addig végzett munkáját és beomlasszák 
az aknacsatornáját. Ezeknek az ellenaknáknak tehát különleges rendeltetésük 
van s annak megfelelően csak kisebb mennyiségű robbanóanyagot helyeznek 
el bennük. A főaknát, ha már elérte az ellenséges lövészárok alját, bőven 
megtöltik valamelyes robbanóanyaggal, legtöbbször lőgyapottal, dinamittal 
vagy ekrazittal, amelyek fölfelé is erősen hatnak és azután régimódi gyújtó
kanóccal meggyújtják azt. A szárazföldi aknaharcnak nincsenek szabályai, 
mert az teljesen a körülményektől függ. Csak jelszava van: megelőzni az 
ellenséget. 
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A háború humora. 
A veszedelmes gyógyszer. 

A nagy előremenésben nem tudta követni 
az ezredet a gyógyszerkocsi. Kifogyott a 
doktor egész kézi gyógyszertára. 

Egyszerre csak jelentkezik egy katona, 
hogy fáj a gyomra. Egy másik, hogy a talpa. 
Egy harmadik, hogy meghűlt. 

Adoktor gondolt egyet. Ej, a hit is gyógyít. 
Volt egy üveg konyakja. Mindegyiknek 
adott egy pohárkával. Azt mondotta, hogy 
orvosság. 

A betegek megköszönték és jelentették, 
hogy jó volt az orvosság. Boldog volt a 
•doktor. 

Másnap azonban az egész század jelent
kezett, hogy beteg. Mindegyik kért abból a 
•csodatévő orvosságból — egy nagy pohárral. 

Tiroli logika. • 

Olaszokat fogtak öreg, lelkes tiroli nép
fölkelők az első csetepatéknál. Csúnya, 
piszkos, kicsi, sunyi talián katonákat. 
Éhesek, fáradtak szegények. 

A jólelkű tiroliak etetik-itatják a szomorú 

alakokat. Egy szemtelen arcú olasz katonát 
azonban hatalmasan pofonvág egy öreg 
tiroli. 

— Miért tetted ezt'? — förmednek rá 
többen. 

— Mert a többi csendes, alázatos, de ez 
szemtelen. Ez bizonyosan tüntetett a há
ború mellett, követelte a háborút. 

És ezzel még egyszer nyakon vágja az 
olaszt. 

— Tüntettél a háború mellett, te rus
nya ! Követelted a háborút, te kecskeevő! 
Nesze hát háború! Nesze hát la guerra! 

Olyan, mint Olaszország. 

Pulykát akar venni ebben a drága világ
ban valaki. Sorra járja a kofákat. Hihetet
lenül nagy árakat kérnek. Végre is megunja 
az illető és az egyik kofára dühösen rászól: 

— Hallja néni, maga is olyan, mint Olasz
ország. 

— Miért'.' — kérdi a kofa hüledezve. 
— Mert olyan árat kér, amiről tudja, hogy 

nem lehet megadni. 

A 39. füzettel egyidejűleg el
készül és olvasóink rendelke

zésére áll Krónikánk 

3-it leiéit Misi Iája. 
Ára 1 kor., szállítás helyben 20, 

vidéken 35 fillér. 

Mindenki ott szerezheti meg a 
bekötési táblát, a honnan a Króni
kát kapja. 

A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő végezheti. 

Aki még az 1—2. kötet tábláit 
sem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg mosta három 
kötethez való táhlákat, nehogy 
a füzetek elkallódjanak. 

Pali is nyomda, Budapest. 
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