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Páratlan könyv a Morfról, 

A VILÁGHÁBORÚ VÉGCÉLJA 
Anglia kiválása Európából 

Irta: RÉVAI MÓR. 

E munka a nagy háború okait, legsúlyosabb problémáit és a jövő 
legizgatóbb kérdéseit tárgyalja, mindenki számára könnyen érthető, érdek
feszítő előadásban. A ki ezt a könyvet elolvassa, az előtt feltárul a háború 
minden bonyodalma, a megoldás lehetőségével együtt. Főbb, fejezetei: 
A háború okozója: Anglia. — Anglia rendszere. — Az angol néplélek. — 
Az európai Monroe-elv. — A kiéheztetés. — A tengerek szabadsága. — 
A német militarizmus. — A jövő feladatai. —.Németország és a magyar
ság. — A magyar háborús irodalom legnagyobb sikerű könyve ez, 
melyet politikusok, irók, tudósok és a nagyközönség osztatlan el
ismeréssel halmoztak el. 
A mű ára 2 korona. Az összeg előzetes beküldése ellenében 
t. előfizetőinknek és olvasóinknak bérmentesen szállítjuk a 

könyvet. ; 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

ü-l BjÉgj Misi fólia. 
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. 

A krónika 1—4. kötetéhez való tábla 
is minden könyvkereskedésben, árusnál, 
trafikban valamint a kiadóhivatalban 
megrendelhető. Egy-egy tábla ára 1.— 
korona, melyhez kézbesítésért helyben 
20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



i tt.t veszi a VHáB- fűzet H a metenWnt veszi » é 

níiBy Ilyen .8"l
v
v
e
e
t
ny

kedvezmé-klvalaszthateoyetKea ^ 
KUIU| 

SZERKESZTŐ SÜLÉ ANTAL 
RÉVAI-KIADAS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI HR V, ÉVRE 3 K. V, ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐ1-ÚT 1B. 

KEPÉK SZflLONIKIBOL. 

A törökök által épített régi citadella Szaloniki kikötőjében. 
(Sajtóiroda, Leipzig.) 1 .; £ 3 3 0 

A világháború képes krónikája. VI. 65 — 
M. N MOZEOM KÖNYVTÁRA 

VILÁGHÁBORÚ. 
ki'JTi C 



Szaloniki a szárazföld felől nézve. 

Szaloniki a tenger felől nézve. 
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Az ó-város Szalonikiben a régi erődfalakkal." (Sajtóiroda, Leipzig.) 

Görög tábori tüzérség (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Francia csapatok kihajózása Szalonikiban. 

Fíancia csapatok- Szalöniki kikötőjében. 
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VISSZAVERT TÁMADÁSOK A NYUGATI FRONTON. 

A franciák és angolok május folyamán, mint tudjuk, orosz szövetsé
gesük galíciai vereségeinek ellensúlyozására nagyobbszabású támadást intéz
tek a németek ellen. Lille és Arras között kísérelték meg nagy erővel a 
német front áttörését. A lorettói csatában azonban a németek, rettenetes 
veszteségeket okozva, visszaverték a támadást. Joffre e csata után nyilván 
átlátta, hogy ezúttal sem lehet reménye győzelemre s valószínű, hogy az 
áttörési kísérletek egyidőre megszűntek volna, ha az oroszok helyzete egyre 
kétségbeejtőbbé nem válik s egyre hangosabban nem követelik a franciáktól, 
hogy újabb támadást intézzenek a németek ellen nyugaton. Azt remélték 
ugyanis, hogy talán ez eselben a keleti harctérről nagyobb német erőket visz
nek nyugatra és így sikerül majd elháritaniok a katasztrofális vereséget. 
Joffre ezért június folyamán is kénytelen volt támadásokat intézni a német 
front ellen és a siker legkisebb reménye nélkül vágóhídra vinni a franciák 
százezreit. 

Arras körül, a korábbi harcok színhelyén júniusban is tovább folyt 
a harc, ezenkívül még két helyen támadtak hevesebben a franciák: Moulin 
sous Touven-ná], amely az Aisne folyótól északra Soissons és Compiégne 
között van, továbbá Les Eparges-uál, amely város a Maas és Mosel között 
Combrestől nyugatra fekszik. Ezenközben az angolok is tettek néhány 
kudarccal végződött kisérletet La Bassée körül, viszont a Vogézekben a 
bajorok elfoglalták a franciáknak Ban de Sapt mellett levő erősségét. 

A harcok a leghevesebbek június közepe táján voltak. Néhány nap 
múlva azonban az összes ellenséges támadások meghiúsultak. Június 18-ári 
a német hadvezetőség már a kővetkező jelentést adta ki : 

Az angolok és a franciák tegnap folytatták áttörési kísérleteiket. A La-Bassée-
csatornától északra az angolokat vesztfáliaiak és szászok kézitusában legyűrték és 
arra kényszerítefték, hogy állásaikba sietősen vonuljanak vissza. A Liévintől nyugatra 
Arrasig terjedő arcvonalunk ellen a franciák folytonosan új támadásokat intéztekt 
A Loretlo-magasldton átengedtünk nekik egy teljesen összelőtt lövészárkot. Souchezi 
tői délre sikerült nekik állásunkban mintegy 600 méternyi szélességben megvető! 
lábukat. A harc itt még folyik. Minden egyéb helyen az ellenséget véresen vissza1 

vertük. Ilyenkép tehát ismét vereséggel végződtek az angoloknak és franciáknak 
azok a támadásai, amelyeket a legnagyobb lőszerpazarlással és tekintet nélkül a leg-
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súlyosabb veszteségeikre, ellenünk intéztek. Győzelmes közelharcaink a mi csapataink 
ragyogó vitézségének és rendíthetetlen kitartásának újabb bizonyságát szolgáltatják. 
Hasonló kudarccal végződtek a francia támadások Moulin sous Touventnál K Öt 
tisztet és 300 főnyi francia h-génységet ejtettünk itt foglyul. A Vogézekben a Fechl-
és Lauch-völgy között az élénk harc tegnap is tartott, estére azonban elpihent. 
A Metzeraltól északkeletre szenvedett csekély terület-veszteségtől eltekintve, vala
mennyi állásunkat tartjuk. Száz főnyi foglyot ejtettünk. 

A következő napon, június 19-én pedig a német hivatalos jelentés így 
hangzott: 

•• ' Ellenségeink áttörési kísérleteikét Arrastól észikra hasztalanul folytatták. 
Az angolok a lu-basséei csatornától északra újabb vereségei szenvedtek. Támadó 
csapataik megsemmisültek. Csak egyes emberek menekültek meg Angrestól nyugatra 

; ' . a temetőnél. Souchezlól délre és Ecur ieő l északra a franciák behatoltak előállá
saink kisebb részeibe. Közvetlenül a Lóretto-magaslattól északra, önként föladtunk 
egy átkaroló tüzelésnek kitelt árokrészt. Egyébként az ellenséges támadásokat 
visszavertük. Június 16-ika óta az Arrastól északra levő harcmezőn 17 tisztet és 

'•' 647 főnyi legénységet fogtunk el. Ellenségeink véres veszteségei a champagnei csatá-
• ban szenvedett veszteségeknek felelnek meg. 

Hogy pedig ez mit jelent, azt csak akkor érthetjük meg teljesen, ha 
tudjuk, hogy a franciák a Champagtie-ban annak idején 45000 emberi vesz
tettek, 

A . t t ' y 4 

Vilmos császár a nyugati 'fronton. Egy bátor altisziel, aki az 1: osztályú vaskeresztet 
•;* " '•''• ' kapta, bemutatnak a császárnak. 
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Újabb harcok Arras körül. 

Arrastól északra, június folyamán a franciák kétségbeesett erőfeszí
téseket letlek, hogy egyes pontokon előrenyomuljanak. Június 4-én, 5-én 
és 6 án hadműveleteiket a németek eoimei előretolt hadállása ellen intéz
ték, mely másfél kilométernyire van Arrastól északra, majd az Ecurie 
és Neiivilie-útvoníil ellen, továbbá északra az eme útvonal és az Arras-Lens-
út közti terup, majd Neuville ellen, mely részint a németek részint az ellenség 
birtokában volt, úgyszintén a SoucheztőLnyug >tra elterülő vidék ellen Carency-
Souchez és a souchezi cukorgyár irányában. Szinte elképzelhetetlen az ,e 
helyeken tobzódott harcok hevessége. A francia tüzérség napok óta, főként 
-ft-késő délutáni és.kora reggeli órákbán órák hosszat tarló őrületes ágyú
zást indított, de az ágyúharc egyébkor sem szünetelt. . .. : '. 

Időközönként e helyek egyes pontjain franciákból, marokkóiakból és 
más szines segédcsapatokból ál ó erők támadtak sűiü sorokban, a kétségbe
esel erőfeszítések azonban eredménytelenek maradtak. A német csapatok 
haáltmegvető hősiességgel állták az ellenség ütegeinek tüzét. A német tüzér
ség se maradt adós a válaszszal, hanem nagy sikerrel lődözte az ellenség 
hadállásait, valamint előrenyomuló gyalogsági csapatait, melyeknek táma
dása rendszerint összeomlott, még mielőtt kifejlődésre jutott volna. Hasike
rült is a haicba vetett ellenséges csapatoknak egyik vagy másik német árkot 
elfoglalniuk, akkor is csakhamar kiűzték őket véres kézitusa után. 

A néniét Fajvonal" előnyomulása „sífc! terepén. (Egyesült. féii^épirod&c^&mslerdam^í 
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A borzalmas harcok színhelyéről a Berliner Tageblatt haditudósítója, 
aki egy léghajóból szemlélle végig a vérrel bőven megöntözött csatateret, a 
következő leírást adta: 

Ott alant, — írta, — az egész vidék északnyugatról délkeletig egyetlen 
óriás csatatér, amelyen két nép viaskodik egymással, mert úgy akarja a 
sors. Két nép, amelyeknek székesegyházaik, egyetemeik, múzeumaik, hang
versenytermeik, kórházaik vannak és nyelvük, amelyek a legfenköllebb gon
dolatokat juttatják kifejezésre, amelyeknek embereik vannak, akik fáklyák 
módjára világítanak a földön; két nép civódik, amelyek világot kormányzó 
gondolatokat érleltek. És most ezek földlyukakban fekszenek szemben egy
mással. A gránátok felhői kóvályognak a földek felett és egyetlen ember, 
egyetlen vasút, egyetlen szekér sem látható, sehol élőlény közel a távolban. 
Az ember bujdosik embertársa elől! . . . 

A levegő hűvös, miként szeptemberben. Szürke felhők kergetik egy
mást. A fáradt napfény sötét felhőárnyakkal váltakozik. Helyenkint úgy 
tűnik föl a táj, mintha sárgás üvegen keresztül szeailélnők; megöregedett, 
elfáradt az ágyúk végtelen dörgésélől, a gránátok nem szűnő zajától. Mint 
az álmatlan ember ábrázata. A távolban kémények füstölögnek, aztán hir
telen szürke felhő táncol a háztetők felett. A tájék közepén terül el szélesen 
a Loretto-magaslat, az elátkozott. Mint a kakas taréja terül el rajta a Bois 
de Bovigny. Az erdő sötét, a magaslat pedig világos, sárgás-zöld, mint a 

Német járőrök az ellenséges állások közelében. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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pusztaság. Az erdő csúcsától a magaslaton keresztül húzódik egy széles, 
agyagszínű csúsztató-pálya le egészen a völgyteknőbe, mint valami tátongó 
seb a magaslat testén. Ezek a mi árkaink, amiket a franciák még május
ban összelövöldöztek. Odább, lent a vőlgyteknő hosszában keskenyebb másik 
csúsztató pálya, ezek a mai hadállások. — «Látja a fehér várat"? — kérdi 
tőlem kísérőm. — A Loretto-magaslaüól jobbra, az erdőben. Az a Nou-
lette-vár, háta mögött a Marqueffoes-major. Ez francia kezekben van 
A Rois Bovignyban sárga csík látható. Ez a franciák közlekedési árka. 
Odább a lejtőn, a facsoport mellett állanak a francia ütegek.» 

Mi jól látunk mindent, mintha nyitott könyvben olvasnánk. 
A Loretto-magaslat lapályosabb lesz. Előttünk Souchez, füst és árnyak 

borítják, aztán láthatóvá válik Ablain, amelyet katonáink ördögök módjára 
védelmeznek. Balra lehanyatlik a horizonton a Vimy-magaslat, amelyet mi 
tartunk és a sötét völgyteknőben fölmerül a házak sötét csoportja, közepén, 
egy kéttornyos templommal: ez Arras! Olyan, mint valami sirhalom. A székes
egyházból csak a váz maradt meg. Néhány nap elölt kigyuladt és tornyai 
összedőltek. Most a sötét, holt városból mint valami kisértet nyúlik fplfelé. 
A Vimy-magaslat mögött, egészen Arrasig gránátoktól származó kis felhők 
táncolnak kisértetek módjára az egész arcvonal mentén . . . 

A lorettói magaslaton. 

A lorettói magaslat körül június folyamán folyt harcokról egy német 
haditudósító a következő színes leírást adta : 

. . . Hetek óta dühöngnek már az Arras körüli csaták: vájjon, mikor 
szakad végük? A tüzérek már időtlen idők óta nem alszanak. A vidék is 
szinte megváltozik és a tavasz zöldjének pompájából üszők és hamu halmazai 
merednek elé. Ahogy a kocsink közeledik, mind élesebben szaggatja a fület 
az ágyúk dörgése. Végre befordulunk egy majorság udvarára. Olyan tiszta 
itt minden, akár a táncteremben. Sebesültek és orvosok otthona ez. És két 
sebesült-szállító kocsi zakatol elé. Az egyik hordágyon tüzér fekszik, akinek 
a jobbkarja van bekötözve. Piszkos és tépett a szegény, az arca barna, 
csaknem fekete, de nézése kemény. Látom, hogy a harisnyájában miként 
húzódnak görcsösen össze a körmei. 

— Nagyok a fájdalmai ? — kérdezem. 
— Valami kis fájdalmat csak el kell tudnunk szenvedni, — mondja a 

fejét tagadólag csóválva, — nem történt semmi nagyobb baj. Telitalálat 
csapott az ütegbe: három halott, öt sebesült. A többiek ott vannak a 
kocsiban. 

Odafordulok, jajgatás hallatszik belülről. Nem jó ezt hallani, tovább 
megyek... Lenn, a völgy teknőjében járkálva mind élesebben rajzoló
dik elém a hírhedett magaslat, amely már annyi vért ivott: a lorettói 
magaslat. Egészen rokonszenvesen fest, mintha aranysugár ömölnék végig a 
korazöld alapon. De hazug dolog mindez a rokonszenvesség és tetszetős-
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ség. Gsuriyá dolgok vannak odafönn, amikre nem szívesen gondol senki sem. 
Mocsaras terep-szalagokon, ahol a 'meghalt harcosok lassan alábbsulytdtek, 
itt-ott egy-egy csizma, vagy könyfik látszik ki az iszapos léből. Sirokat is látni, 
vízzel s sárral teli, ámmek a színén helyenkint egy-egy foszladozó szakáll 
vagy bajusi seprője úszkál. Sok olyan dolgot lát itt az ember, amikről nem 
jó beszélni. És ha a paraszt majd megint újra szánt itten, lépten-nyomon emberi 
csontok, törött fegyverek és elnyűtt csizmák roncsai fordulnak ki az ekéjé
nek barázdájából. 

Idefönn állott a sokat emlegetett lorettói Notre-Dame kápolnája. Most 
már romha lmaz . . . A terep minden négyzetmétere külön csatát látott, meg
kapta a maga halottait és látta a csaták borzalmait. A földet foszlányokra 
szaggatták a gránátok. Minden ösvénynek és minden feltűnőbb kis pontocs
kának külön neve van itten, amelyekhez tömérdek vér és vitézség emléke 
fűződik. Senki sem sejtette valaha, hogy ehhez a magaslathoz milyen sok 
köze lesz egyszer a világháborúnak. Hetek óta áll tűzben. Még ma is. 

Szinte füstölög. 
Az első pillanatban úgy tetszik, mintha a magaslat enyhe lejtőin, ami

ken lassan gomolygó felhők árnyai vonulnak végig, jámbor utas emberek 
burgonyát sütnének parázson és ennek a tűznek vörösbarna gomolya szál
lana merőlegesen a levegőégbe. Vagy mintha a magaslat mögött a bovignj-i 
erdőkben gyárak kéményei füstölögnének. Igen ám, csakhogy ezek a vörös-

A Loretto körüli harcokban elesett német katonák temetője Lensban. 
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barna füst gomolyagok hirtelen támadnak, minden különösebb tűz gerjesztésp 
nélkül és sorjában három-négy is csap föl egyszerre. A helyüket is szakadat
lanul változtatják, majd mélyebben, majd magasabban, néha néhány kilo
méterrel jobbra, vagy balra lángolnak föl. Rozsdabarnák és rozsdásan piro
sak, gyakorta egészen koromfeketék is A francia gránátok csapásai, amelyek
kel lövészárkainkat elborítani igyekeznek. Az árkokat magukat innen nem 
lehet tisztán látni, de a lecsapó ellenséges gránátok robbanó tölcsérei nyomán 
kirajzolódik az a görbe vond, ahogyan a széles magaslat lábánál végig
húzódnak. Még a gránátok robbanásának döreje sem hallatszik, mert az 
ágyúk szakadatlan bömbölnek. 

A bovigny-i erdőből egyszerre csak szurokfekete füstfelhő örvénylik föl 
toronymagasra; a következő pillanatban aztán egy második, amehnek robaja 
túlharsogja az előbb lecsapott gránát pukkanásának zaját. És szinte egybe
olvad vele. Ezek már német gránátok. A füstfellegek ide-oda kóvályognak 
az erdő fölött és ugyanegy időben különböző helyeken törnek a magasba, 
percekig álldogálnak a levegőben, mint a gömbákácok koronái, aztán szét
pukkadnak, amikor egy ujabb kráter feketesége és sötétje örvénylik föl 
közibük. 

A békésen elnyúló verőfényes völgy hosszában sáfrányszínű felhő höm
pölyög. Lomhán ereszkedik a földre, majd fölemelkedik és odább gurul a 
levegőben, míg eltakarja a magaslat egy részét. Ez már egy nehéz gránát 

EUensiéglől.meglátnadQtl) németfrdragonyosrőrjárat, beyenyész.ett .fed£zékbsn(; (Egyesftlt 
" fény képirodáik, Amsterdam.) 
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füstje, amely valamelyik ütegünknek szóllott. Dühöngő sortüzek. Dörrenés 
dörrenés nyomábaD hallatszik. És a bovigny-i erdő mögül egy fekete vihar
felhő támad: nem maradnak adósa ik ! . . . A nap forrón tüzel, fojtogat a meleg, 
s kövér verejték gördül végig az emberek ábrázatán. 

A lorettói magaslat csillog és szikrázik. Mesebeli láthatatlan ősállat 
tombol rajta és szaggatja szarvaival a gyepet, szórja magasba a föld porát. 
Nagyon forró lehet odaát a levegő azokban a lövészárkokban, ahol fiaink 
fekszenek. A jó Isten legyen velük! . . . 

Meghiúsult áttörésT kísérlet. 

Az egyik hely, a hol a franciák a németek vonalát át akarták törni, 
Moulin sous Touoen határában volt. A hevesen intézett támadások célja az 
volt, hogy a német hadvezetőséget is arra kényszerítsék, hogy Arras alól 
vonjon el csapatokat, ahol már heteken át hiába erőlködtek nemcsak a 
franciák, hanem az angolok is. A kisérlet itt balul ütött ki, mert bár a 
védők sáncainak egy részét hatalmukba kerítették, igen sok emberük vesz
tette életét és a németek csak száz méterrel szorultak hátrább, ahol gép
fegyverekkel jól megrakott másodvonalbeli árkaik ellen a franciák már 
támadni nem igen mertek. A harc épp oíy elkeseredéssel folyt itt is, miként 
Arras és Neuville alatt. A németek, mint mindig, úgy most is keményen tar-

Búzaföldön rejtőzködő német elővéd, lesben az ellenségre. (Egyesült fényképirodák. 
Amsterdam.) 
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tolták magukat, bár tizennégy napon át szakadatlanul és a legnagyobb éber
séggel őrködtek. 

A francia tüzérség június 7-én kezdette meg az ostromot, amelyet még 
másnap is folytatott. Oly szabatosan lőtte a németek állásait, hogy még az 
összekötő-árkokban sem járhatott senki. Csakis ezután következett a francia 
gyalogság támadása. Födözékül, jobban mondva golyófogó gyanánt szolgált 
1200 méter szélességben, afrikai francia fekete gyarmati zászlóaljak tömege, 
amely nagy vitézen hömpölygött előre egetverő csatakiáltással. A tömeg 
azonban a gépfegyverekkel szemben nem sokat használt, mert halomra hul
lott, miként a villámsújtotta birkanyáj. A mögötte következő francia sor
gyalogság már átgázolt a hullákon és betódult a németeknek többé-kevésbbé 
összelövöldözött védelmi vonalaiba. Az eredmény tehát látszóan megvolt. 
Ámde ekkor kattogni kezdettek a német oldalozó árkok gépfegyverei, amire 
a franciák sorai meginogtak és futásnak eredtek akkor, mikor a német 
tartalékok is előretörtek. Ily módon küzdöltek egymással a franciák és a 
németek egészen június hónap 14-éig. Hol az egyik, hol a másik fél volt 
jobb helyzetben. E napon a német tarackok ritkították meg borzalmasan a 
franciák sorait, harmadnap pedig, mikor ők háromszor intéztek rohamot a 
németek ellen, megint vesztesek voltak. Ezzel egyelőre vége szakadt itt a 
harcnak, amely egyszersmind Joffre taktikájának és a felfrissített offenzívának 
teljes kudarcát is jelentette. 

Német gyalogság a harmadik harcvonalban. — Előnyomulás zárt vonalban. 
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Reirns újabb lövelése. 
Az egész fronton folyó táraadások során Reims körül is dúlt a harc. 

A szerencsétlen város ezúttal is kivette részét a háború pusztításából-
A francia hadvezetőség pedig, régi szokásához híven, midőn a németek a 
várost lőlték, június 16 án kiadott jelentésében azt állította, hogy a néme
tek a reimsi székesegyházat gyújtó-gránátokkal lőtték. Ez persze nem yolt 
igaz. A németek tüzelése, — mint egy hivatalos jelentés megállapította, — 
a város keleti laktanyája ellen irányult, továbbá a várostól északra fekvő 
vasúti háromszög ütegei ellen, melyek a német állásokra élénken tüzeltek. 

A városnak ebben az időben való állapotáról egy francia újságíró 
adott leírást, ebből valók az alábbi érdekes részletek: 

Az utcákon meglehetősen élénk a forgalom; mentül beljebb haladunk azonban a 
városban, annál sűrűbben láljuk a pusztulás nyomait. Csaknem az összes házak falait 
shrapnell-darabok ütötték keresztül, a boltok előtt a vasredőnyök úgy át vannak lyuggatva, 
mim valami szita. Számos háznak az előrésze teljesen összeomlott, úgy hogy be lehet 
látni a szobákba s az ott.álló törött bútorokra. Az utcai forgalom most miiid ritkábbá 
válik. Néhány néptelen utca az elpusztult házak romjaival Olaszország holt városaira 
emlékeztet. Ezt a benyomást különösen az előkelő városrészekben nyeri az ember, ahol 
a tűztől megfeketedett nagy paloták állanak. 

Első utunk természetesen a székesegyházba vezet. Közelről persze már jobban lát
szanak a pusztítás nyomai. Egyes részeket a tűz csodálatos szinárnyalatok patinájával 
vont be, régi terrakottákra emlékeztetően. A szomszédos érseki palota egy romhalmaz, 

Német telefon-hirszolgálat a francia harctéren, (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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míg Jeánne d'Arc a magányos térén teljesen sértetlenül áll kivont kardjával, mint eddig. 
A tér szélén álló hotel, bárha falait szintén átlyuggatták a golyók, vendégszeretőén látszik 
hívogatni. Ám a tágranyilt kapuk mögött csendes és üres udvar mered elénk, azután 
egy kerthez érünk, amelyen végigmegyünk, de hasztalan kiáltozunk gazda után. Mintha 
az alvó Tüskerózsa kastélyában járnánk. Végre előkerül valahonnan egy öreg asszony
ság, aki rémülten retten vissza attól a gondolattól, hogy nekünk reggelit készítsen. Ke
resztülvezet bennünket egy hűvös kőpadlós csarnokon, ahol lépteink kísértetiesen 
kopognak s végül egy kialudt tűzhelyű üres konyhába jutunk, ahol egy álmos szolga 
azt a tanácsot adja nekünk, hogy jobb lesz, ha máshova megyünk. Meg is nevez egyet a 
néhány még nyitva levő vendéglő közül. A kicsiny étteremben javarészt katonák üldö
gélnek ; fegyvereik a sarokban állanak, mert fegyverrel kell járniok ebben a városban, 
amelyhez oly közel van az ellenség. Egyébként legnagyobb részük a lövészárokból jön 
s" a beszélgetés főleg a legutóbbi harcok körül forog. Eltekintve néhány távoli dörgés-
től, ezideig teljes nyugalom uralkodik s vendéglős gazdánk maga is csodálkozik ezen. 

Délután ismét sétálókat látunk az utcákon, a kirakatok mögött pedig dolgai után 
lát az a pár boltos, aki még itt van. Egyszerre csak dörgés hallatszik, azután egy máso
dik, egészen a közelben. Az emberek fölfelé néznek s mi is követjük tekintetük irányát. 
A levegőben füstfelhők kavarognak, majd egyszerre láthatóvá válik egy repülőgép. Az 
első Taube után következik egy másik s mindenfelé dörögnek az ágyúk. A város lakói 
különben nem valami különösen izgatottak s a gyermekek az utcán játszadoznak. Miután 
mi kevésbbé vagyunk hozzászokva e vészmadarakhoz, sietünk elkerülni a körükből és 
épp jókor. Közvetlen mellettünk bombák csapnak le, az egyik keresztül üti eg37 ház fede
lét. Sokan megsebesülnek és pedig többé-kevésbbé súlyosan... 

Egyik barátunk, aki az egyik legmagasabban fekvő városrészben lakik, a negyedik 
emeleten a lakásába vezet minket. Innen be lehet látni az egész vidéket egészen a német 
arcvonalig. Milyen közel vannak! A mi lövészárkaink ivalakban futnak körbe egy faluig 

Francia foglyok átvonulnak Sf. Blaise helységen. 
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amelynek szétrombolt házait távcső nélkül is látni. Itt van az első ellenséges előőrs.. . . Az 
ólomszínű alkonyati égen füslfelhőcskék imbolyognak. Olykor-olykor az erdőségből 
mintha fehér füst szállana fel. Pár pillanattal később tompa dörej hallatszik: a német 
gránát rendeltetési helyére ért. 

Ilyen állandó fenyegetettség mellett nem lehet csodálni, ha a lakosság mind nagyobb 
seregekben vándorol el. Akik mindennek dacára a városban maradnak, sajálszerű életet 
folytatnak. Nem beszélünk most a gazdag pezsgőgyárosok nagy pincéiről, amelyeket 
éjjeli menedékhellyé, étkező-termekké, sőt iskolákká alakították át, ezekről már sokszor 
volt szó. De alkalmunk volt látni egy fölöttébb festői magánlakást. Egy fiatal asszony 
lakik itt, akit az egész városrészben híres jósnő gyanánt ismernek. A pincéjéből egy 
nagy cső vezet az utcára, ezen át érintkezik a külvilággal. A kéménycsővön át beszólunk 
hozzá, hogy meg akarjuk látogatni. Két bádogajtót magunk mögött hagyva, egyszerre egy 
teljesen berendezett földalatti lakásban vagyunk, amelyben, ha úgy fordul, az asszony 
állandóan lakni szándékozik. A nyárra azonban a háború végét jövendöli nekünk. Isten 
adja ! . . . Egyesek, akiknek lakása kevésbbé veszélyeztetett helyen fekszik, nem hagyják 
el szobájukat. Ha éjszakánkint lövés zaja ébreszti fel őket, figyelni kezdenek, hogy merről 
sivítanak a golyók, — a hosszú megszokás már nagyon finommá tette a hallásukat, — s 
a pincéikbe csak akkor mennek, ha a maguk házát is fenyegetve hiszik. 

A Maas és Mosel között. 

Április végén és május elején, mint tudjuk, a németeknek sike
rült állásaikat a Maas magaslatain előbbretolni. Kétségtelen volt, hogy a 
franciák, amint helyzetük megengedi, minden erejükkel megkísérlik ennek a 
tőlük elfoglalt fontos terepnek a visszaszerzését. Egyideig mégis meglehetős 
nyugalom volt ezen a vidéken. Mikor azonban a második francia hadsereg 
fölocsudott abból a vereségből, amelyet különösen Maizeraynél és Marche-
villenél szenvedett és újra harcképes állapotba jutott, megbízták a feladattal, 
hogy vegye vissza a nagy árok mentén elfoglalt újabb állásainkat. Június 
közepe óta minden kaliberű francia ágyú fokozott tüzelése jelezte, hogy 
nagyobbszabásu vállalkozás készül. Mikor az ellenség már eléggé hatásosnak 
ítélte tüzérsége előkészítő munkájának eredményét: június 20-án, vasárnap 
délután pihent és friss csapatait a német állások ellen támadásra küldte a 
nagy futóároknak mindakét felén. 

A franciák ezúttal is azt a kedvenc módszerüket próbálták alkalmazni, 
hogy a front egyes kiválasztott pontjai ellen igen erős csapatokat rohan-
tattak, gyakran különböző irányból, és végül sikerült is a németek első 
árkának egy részéhe, néhány összekötő futóárokba, sőt a második állás egy 
kis részébe is behatolniok. De már a hétfőre virradó éjszakán ellentáma
dást intézett az ellenséges előretörés által le^kevésbbé érintett német ezred a 
franciák ellen. Minden ember résztvett ebben és sikerült is a franciákat a 
második állásból, meg a futóárkokból kiverni s ezenközben számos foglyot 
ejteni. Ám az ellenség sem hagyta egykönnyen magát. Június 21-én déltájt 
friss erőkkel újra támadott az egész vonalon. Az ároktól nyugatra állandóan 
súlyos veszteségek mellett verték őket vissza. Az ároktól keletre azonban, 
ahol a betörési kisérletek helye még mindig a németek birtokában volt, megint 
csak sikerült nekik azokat áttörve, a német vonalon belül területet nyerniök. 
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ĝ 'F 



— Vágtatva élőnyomuló- német 
kásák, 





Június 22-én virradatkor próbálkoztak meg a németek a franciák kive-
résével. Az ellenség láthatólag meglepődött. A roham közeledlekor tekin
télyes számú fogoly visszahagyásával sietve kiürítette árkait. De azután nap
hosszat tartó nehéz tüz alá fogták a német állásokat. Erre a célra már ott-
lévő nehéz-tüzérségüket számos, más helyről idehozott nehéz üteggel gyarapí
tották. Jobbára olyan gránátokkal dolgoztak, amelyek robbanásukkor fojtó 
gázokat fejlesztettek. Az ilyen lövedék hatása kétszeres. Nemcsak a szilánkjai 
ölnek és sebesítenek, hanem a szétterpeszkedő gázok nagy körzetben — 
legalább egy időre — harcképtelenekké teszik a katonákat. 

De a közelharc eszközei is nagy szerepet vittek itt rettenetes erkölcsi 
mellékhatásaikkal. Különösen a szintén gáztartalmú aknavetőkés különböző 
szerkezetű kézigránátok. De már június 22-én kitűnt, hogy a német gyalog
ság különb a franciánál/ Valahányszor támadásra mentek, mindannyiszor 
erősebb ellenséget is ki tudlak verni bármilyen jól megépített állásaiból. 

A francia gyalogság ebben az ide-oda hullámzó elkeseredett csatában 
is vitézül viselkedett. Minduntalan újabb támadást kockáztatott, nem ügyelve 
arra, hogy a németek ágyú- és puskatüze rengetegül pusztító hatása 
mellett gyakorta irányult arra a helyre a francia ágyúk tüze is, ahol saját 
vadászaik intéztek roliamota németek ellen. A hátrább összetorlódott támadó 
csoportok is vakmerően nyomultak a mogdtkult sorokba és mivel sem 
törődve rohantak elesett bajlársaik hulláin keresztül állásaink felé. A hullák 

Pihenő német tisztek. (Egyesült fényképirodákv Amsterdam.) 
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halmait fedezékül használták és mögöttük fészkelődlek és ásták be magukat 
a talajba a németek golyói elől. Sok száz ha'ott borította a két ellenséges 
árok közötti terepet s mikorra végre június 24 én késő eslig a németek min
den első árkukba vezető futóárkot visszafoglaltak: azok színültig voltak a 
franciák tetemeivel. Napokig tartották magukat bajtársaik hullái fölött és, 
mellett a franciák. 

Június 25-én egy, pontosan 300 méternyi széles német árok előtt, 
amely még mindig az ellenség birtokában volt, megállott a németek táma
dása. Június 26-áxi aztán a fentebb vázolt szívós csaták terétől keletre táma
dásra nyomultak Les Eparges irányában. Nem ez a mélyen fekvő falvacska 
volt a támadásuk célja, hanem az oda vezető lejtős, erdős hegyhát, ame
lyen a franciák már hosszabb ideje erődítéseket emelttk. Gondos tüzérségi 
előkészítés után déltájt megkezdték támadó mozdulataikat. Az ellenség — 
úgy látszik — nem készült elő ilyesmire. Minden nagyobb veszteség nélkül, 
aránylag rövid idő alatt sikerült is az ellenség első állásait rohammal elfog
lalni és további, megszakítás nélkül való előnyomulással a mögötte fekvő 
ellenséges főállást is bevenni. Aki tehát el nem esett a franciák közül, az a 
Les Eparges felé hanyatló meredeken menekült a városka felé, hogy olt 
gyülekezzék. A német tüzérség azonban tűz alá vélte a falut és az észak 
felől beléje vezető utakat. Les Eparges csakhamar a benne fölhalmozott 
hadianyaggal egyetemben jórészt a lángok martalékává lett. 

Német katonák kártyapartija tűzvonalban. 
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Az elzászi harcok. ' i 
A Vogézekben levő St. Dié városkától északkeletre levő Dan de Sápi 

magaslat tet jén a franciák valóságos kis várat épílettek, amelyet akadállyal 
és máslél méter magas és igen széles dróthálóval vettek körül. A bajorok 
lövészárkai eleinte a hegy alján félkörben épültek. A tusakodás hat hóna
pon át egy pillanatig sem szűnt meg, mert a bajorok, akár csak a vakon
dok, mind kőzekbb ásták magukat úgy, hogy néhol csupán 20 méternyire 
voltak a franciáktól. Június 22-én érkezett el végre az az idő, a mikor a 
bajorok rohamra határozták el magukat. , 

A támadást a tüzérség mesterileg készítette elő, amennyiben nemcsak 
magát a magaslatot, hanem e mögött Fontenelle községét is hevesen lövöl
dözte, minthogy ennek környékén sejtette a francia tartalékokat. Három és 
fél órai tüzérségi lövöldözés után az összes ellenséges állásuk romokban 
hevertek úgy, hogy esti nyolc órakor a roham is megindulhatott. A franciákat 
a támadás annyira meglepte, hogy amikor a német tüzérség különböző 
ágyúiból és a mozsarakból is lövöldözni kezdett, a gyalogság az árkok lene
kére lapult, a tüzérség n:>gy része pedig elmenekült állásaiból. Kevéssel esti 
nyolc óra után a magaslat a bajorok birtokában volt. Ekkor az észbekapott 
franciák ellentámadást kezdettek és visszahódították a magaslat oldalán 
épített sáncaik egy részét. A bajorok azonban az éjjelen át sebtében a maguk 

(,.. • ,-Hegyoldalba vájt katonalakások Franciaországban. 
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javára alakították át a magaslat tetején épült sáncokat úgy, hogy amikor 
másnap delelőtt a francia gyalogság nagy tömege Fontenelleből támadásra 
indult a hegy teteje ellen, oly heves géppuska- és ágyútűzbe jutott, hogy 
hamarosan nemcsak lemondott a további hadműveletekről, hanem nagy 
veszteségének láttára Fontenelle-be özönlött vissza, ahonnan még a tartalé
kokat is magával ragadta. A bajorok elfogtak 278 francia katonát, zsákmá
nyul ejtettek 2 revolverágyút, 5 géppuskát, 7 bombavetőt és nagymennyi
ségű lövőszert és egyéb hadianyagot. 

Heves harcok folytak még a Hartmannsweilerkopf körül is. Ezt a sok 
vértől áztatott magaslatot, mint tudjuk, a németek január folyamán elfog
lalták, a harcok hullámzása kö/ben azonban március végén sikerült a franciák
nak a németeket innen elűzni. Ekkor egy hónapig tartották megszállva, 
mert április 27-én a németek véres küzdelem után ismét visszafoglallak azt 
s a június folyamán is megújult francia támadásokat sikeresen visszaverték. 

Az elzászi harcok során júniusban a franciák egyetlen sikere Metzeral 
község megszállása volt, melyet a németek kénytelenek voltak kiüríteni. 
A franciák június 15-én kezdték meg Metzeral ellen az offenzívát. A június 
18-iki francia hivatalos jelentés szerint a németek, mielőtt visszavonultak 
volna, felgyújtották Metzeralt. Ezzel szemben a valóság az, hogy a franciák 
még buzgóbban tüzeltek a helységre, midőn látták, hogy a német katonák 
a keletkezett tüzet eloltani igyekeztek. A franciák nem csupán június 17-én, 

Veszedelmes járőrszolgálat a Vogézekben. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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hanem napokkal azelőtt, midőn a polgári lakasság egy része még ott tartóz-
hodott, gyujtógránátokkal lődözték a helységet. Nem is lelt volna érthető, 
kogy a németek taktikai okokból elhamvasztották volna ezt a helységet, 
mert, számolva az előnyomulás eshetőségével, inkább érdekükben állott az 
építmények fentartása. 

Francia jelentések részletes beszámolót nyújtottak Metzeral «meghódí-
tásáróls. A többi közt ezt írták: Az utolsó vasárnapról hélfőre forduló 
éjjelen a franciáknak az egyik házat a másik ulán kellett meghódítaniuk. A 
falu nyugati kijáróinál drótsövényakadályokat készítettek, az utcákon bar-
rikádok emelkedtek és a helységhez vezető nyugati utak farkasvermekkel 
végződtek. A helységtől keletre lévő hegylejtőkön a németek már előzőleg 
lövészárkokat készítettek, esetleges visszavonulásra számítva, hogy azokba 
meneküljenek. A leghevesebb küzdelem a metzerali temetőért folyt, amelyet 
félelmetesen elárasztottak ágyúgolyókkal és gránátokkal. A metzerali pálya
udvar teljesen elpusztult, mert a franciák a roham előtt órák hosszat lődöz
ték a helységet, sőt még a pályatest alépítménye is használhatatlanná 
vált. A franciáknak az volt a szándékuk, hogy Metzeralt még a sötétség 
beköszönte előtt elfoglalják: a németek azonban oly kétségbeesett ellen
állást tanúsítottak, hogy a küzdelem belenyúlt a késő éjszakába. A németek 
csupán éjjel ürítették ki a helységet. 

Lienard francia tábornok a scroix de guerren érdemkeresztet a kitüntetett katonák 
mellére tűzi. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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ANGOL «GYŐZELMEK» A TENGEREN. 
A világ legnagyobb tengeri hadereje, Anglia büszkesége, seholsem 

tudott sikert elérni. A tengeralat járók ellen nem tudta megvédeni az angol 
kereskedelmi hajókat, a Dardanelláknál pedig a legszégyenlelesebb kudarc 
érte. Churchill tengerészeti miniszter egyik hibát a másik után követte el 
s midőn a Dardanellák elleni támadás erőszakolása miatt Fishef, a tengeré
szet első lordja lemondott, ezt váratlanul nyomon követte az egész kabinet 
lemondása. Asquith miniszterelnök ugyanis szükségesnek tartotta egy olyan 
kabinet alakítását, melyben valamennyi párt képviselve legyen, hogy így a 
felelősséget megossza s el akarta távolítani Churchillt arról a helyről, ahol 
meggondolatlan intézkedéseivel annyi bajt okozott. Az új kabinetben azután 
Baltour vette át a tengerészeti tárcát, Churchillt pedig a lancashirei herceg
ség kancellárjává nevezték ki. Fisher lordnak, a tengerészet főnökének utódja 
pedig Jackson Henry lett. 

Semmi sem bizonyítja jobban, 
wmmm^^mgmm ÉHHHBÉBH9H| mint e miniszterválság, hogy Anglia 

tengeri hatalmának veszedelmét ma
guk az angolok is tisztán látták. Azt 
remélték, hogy mindjárt a háború kez
detén megsemmisítik a német flottát, 
s kiderült, hogy még saját partjaikat 
sem tudják megvédelmezni. A nyilt 
tengeri ütközetet elkerülték s majdnem 
egy esztendei időre volt szükségük, 
hogy a szerény német tengerentúli cir
kálórajt ártalmatlanná tegyék. 1915 
tavaszán a két utolsó német külföldi 
cirkálót a Prinz Eitel Friedrichet és 
a Kronprinz Wilhelm-t Amerikában 
internálták, ezeket sem tudta elfogni 
vagy megsemmisíteni a híres angol 
flotta. Közben pedig, mint tudjuk, ezek 
a hős kis cirkálók rengeteg kárt okozf 
tak az angol kereskedelmi hajókban; 
A Times kimutatása szerint a német 
külföldi cirkálók 67 hajót pusztítottak 

.r^acksohj: Pistiéi- lord-utóda.', v̂ > WQtem W ;WW M MÍR9 
(Egyesült fényképitodák, íAm&tetdará.);i j , ériéköe^.:.".} .Uiii v. ;.:\x 



A bergeni ((tengeri ütközet». 

Április elején több norvégiai jelentés egybehangzóan azt a hírt hozta, 
hogy Bergen közelében a norvég part mentén április 8-ra virradó éjszaka 
heves tengeri ütközet volt angol és nemét hadihajók között. A tengerről 
jött hajók is jelentetek, hogy több hadihajórajt láttakés a kérdéses éjszakán 
ágyútüzelést hallottak és fényszórók munkáját látták. Ezek a hírek akkor 
hihetetlennek tűntek fel. 

Később ezután világosság derült a rejtélyre. A Dardanellákban elsülyesz-
tett AE. 2 angol tengeralattjáró kapitányánál április 11-ről keltezett levelet 
találtak, amely a megelőző héten lefolyt tengeri csatáról a következő
ket írta: 

A Superb elsülyedt, a Warrior sülyedőfélben van, a németek nem 
szenvedtek veszteséget. Pénteken, április 9-én több súlyosan sérült 
cirkáló futott be; a Lyon borzasztóan megsérülve. A hivatalos jelenlés 
mindent elhallgat, pedig ez helytelen. 
Ezzel egybehangzóan jelentették megbízható közlemények, kőztük sem

legesek is, hogy nem sokkal a tengeri csata után súlyosan és könnyebben 
megsérült nagyobb és kisebb angol hajók futottak be az angol kikötőkbe, 
hogy — akkor még ismeretlen eredetű — sérüléseiket kijavítsák. Különösen 
a Tyneba f utott be több, egész sor megsérült hajó. A Firth of Forth öbölbe egy 

Sorhajók úton. 
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megsérült cirkálót vonszoltak, mely baloldalára dőlt. A Themzébe erősen 
jobboldalra dőlt, megsérült sorhajót vittek. Doverben egy dreadnought feküdt, 
amely erősen balra dőlve íutott be a kikötőbe és hátsó kéményének fele 
hiányzóit. 

Hogy a norvég cenzúra akkoriban miért tiltott le minden fejtegetést és 
firtatást a tengeri csatáról, melynek részleteit pedig több oldalról megfigyel
ték, az így világossá vált. Érthető lett az a buzgalom is, melylyel a brit 
admiralitás tagadta, hogy a német és angol flotta között tengeri csata 
volt. Igaza volt ezzel a tagadással, mert a német flotta ebben a csatában 
tényleg nem vett részt. Miután pedig semleges hajók nem jöhettek tekintetbe, 
csakis brit hajórajok egymással való harcáról lehetett szó. amely hajórajok 
a sötétben nem ismerték fel egymást. 

A Superb dreadnought 1907-ben készült el, 19,000 tonnás, 22 csomós, 
tüzérsége pedig 10 drb30-5, 16 drb 102 és 4 drb 47 cm.-es gyorstüzelő ágyú
ból, személyzete pedig 850 emberből állolt. Oldaltüzben lövedékeinek súlya 
3084 kg. volt. 

A harcképtelenné vált Lyon csatahajó-cirkáló egyike az angol flotta 
legértékesebb egységeinek. 1911-ben készült el, 26.800 tonnás és 28-5 csomós. 
A cirkáló legénysége 980 emberből állt. 

A Warrior páncélos cirkáló 1905-ben épült, 13.750 tonnás, 23 csomós, 
tüzérsége pedig 6 darab 23;4, 4 darab 19 és 24 darab 47 cm.-es gyorslüzelő 
ágyúból, személyzete pedig 704 emberből állt. 

Az internált német cirkálók. 

A Prinz Eitel Friedrich még 1914 őszén indult el Csingtauból s azóta 
három óceánon keresztül száguldozott a vakmerő hajó, mialatt angol 
francia és japán cirkálók kereslek és üldözték, de soha meg nem találták 
és nem is látták, pedig az egykori személyszállítógőzös azalatt az idő alatt 
mintegy harmincezer tonna ellenséges kereskedelmi hajót sülyesztett a 
tenger fenekére. A hosszú út azonban végre is kimerítette s ámbár a hajó 
mérnökei mindent elkövettek, hogy az egykor gyors gőzös sebességét továbbra 
is fenntartsák, az lassankint egyharmadára csökkent, minthogy a félesztendei 
kalandozás alatt a kazánok és a gépek a szolgálatot felmondani kezdték. 

Három állam cirkálóraja kereste szorgalmasan a hat hónap alatt a 
segédcirkálót, amely Shangaiból Csingtaun keresztül végigszáguldta a Csen
des-óceánt, majd a Horn-fokot megkerülve, az Atlanti-óceánt, hogy végül 
Virginia partvidékén kikötőbe jusson. Az üldöző és egyúttal üldözött segéd
cirkáló gyakran megfigyelhette az ellenséges cirkálók drótnélküli érintkezését. 
Gyakran hallotta az ellenséges cirkálóknak jóbarát képében hozzá intézett 
felszólításait. Angol cirkálók voltak azok, amelyek a «Friedrich Wilhelm der 
Grosse» nevét viselő cirkáló nevében kérdéseket intéztek hozzá, hogy ily módon 
megállapítsák hollétét. Az «Eitel Friedrich» azonban hallgatott és így hóna
pokon és ezernyi mérföldeken keresztül sikerült láthatatlanul elmenekülnie. 
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Az itt-ott hirtelen felbukkanó, majd ismét nyomtalanul eltűnő gőzös lassankint 
a tenger kísérteiévé nőtte ki magát. És amikor eltakart fényszóróval és rév
kalauz nélkül kevéssel éjfél után befutott a chesapeakei kikötőbe és New-
port-News előtt horgonyt vetett, jogos bámulattal és csodálkozással kérdez
hették az ottaniak, honnan és miért érkezeit ez a nagy hajó, amelynek 
szürke festése már régen feketésbarnává változott és amely sivár titokként 
feküdt két mérföldnyire kint a kikötőben. 

A titokzatos hajóról visszatérő vámbárka azután megfejtelte az egykori 
kelet-ázsiai személyszállítógőzös titkát, amelyen természetesen most másféle 
utazók voltak, mint egykor. A hajó fedélzetén különböző országokból való 
350 utas volt; voltak közöttük franciák, oroszok és portugálok, matrózok 
elsülyesztett hajókról, ezenkívül párisi manikűrök, akik egy francia színész-
társasággal együtt Dél-Amerika felé voltak útban, amikor a gőzösüket, 
a «Floríde» személyszállítót az «Eitel Friedricha a Dél-Atlanti-oceán fenekére 
küldte. A vegyesnyelvű társaság soraiban ott voltak láthatók a német matró
zok is oldal fegyvereikkel. A segédcirkáló személyzete, miként ágyúi is, a 
«Lux» és «Tiger» német ágyúnaszádokról valók voltak. 

Egyelőre senkinek sem volt szabad a hajóra felmenni s így a kinema-
tográfusok csak a hajóról letekintő alakokat tudták lefényképezni. Amikor 
azonban az utasok parlraszállítása és a hajó látogatása megkezdődött, akkor 
lassankint ismeretessé vált az «Eitel Friedrich» odisszeája. A Csöhdes-oceán 
magányában különösen a 
szénhiány fenyegette a segéd-
cirkálót. Az első zsákmány, 
egy an^ol kereskedelmi gő
zös, maga is szénhiányban 
szenvedett, végre azonban a 
«Jean» francia vitorlással ta

lálkoztak, amely háromezer 
tonna szenet szállított az an
gol flotta céljaira. A segéd
cirkáló megállílotta a francia 
vitorlást s annak szénkészle
téből ellátta magát. Eközben 
észrevették a «Kildaton» an
gol vitorlást, amelyet hama
rosan elsülyesztettek s azután 
a francia vitorlást horgonyra 
kötve, azt ezerötszáz mér
földnyire a Csendes-óceánon 
a Húsvét-szigetekig vontat
ták. Olt á hajó utasait és 
személyzetét partraszállítot
ták, szenét elvették s a gőzöst Német torpedó lőhatása angol hadihajón. 
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magát elsülyesztették. Ilyen módon kalandozásai közben az «Eitel Friedrich* 
három hét alatt nyolc ellenséges gőzöst és vitorlást sülyesztett el. 

-Vakmerő kalandozásai közben a segédcirkáló kényszerű utasainak száma 
350-re szaporodott, akik helyzetükbe többé-kevésbbé beletörődve, saját hajcjuk 
pusztulása után, szinte szórakozásnak tekintették a későbbi hajók elsülyesztését. 

A vakmerő német segédcirkáló most a német kikötő-műhelyben feküdt, 
hogy sérüléseit kijavítsák, gépeit, kazánjait rendbebozzák. Ezalatt pedig 
kint az Atlanti-óceánon angol és francia cirkálók lestek, nehogy az értékes 
vad ismét, mint annyiszor, kimeneküljön karmaik közül. 

Thieriehsens kapitány, az internált «Prinz Eitel Friedrich» parancsnoka, 
a következő nyilatkozatot tette: •- ;-• 

«Örömmel kimentem volna hajómmal a tengerre, hogy fölvegyem a 
harcot az ellenség túlnyomó erejével, de lehetetlen volt. Számolnom kellett 
legénységemnek, 350 derék embernek az életével, akik pedig szívesen halnak 
meg hazájukért. Szívesen föláldoztam volna életemet Németországért s 
nagyon szomorú vagyok, hogy többé nem használhatok neki. Amikor az 
Egyesült-Államok hivatalnokai értésünkre adták, hogy két hét alatt ki kell 
javítanunk a hajót, nyomban előkészületeket tettünk a sík tengerre való 
kirohanásra. Egy rossz kazánunk volt s igyekeztünk gőzállóvá tenni. Legény
ségünket nappali és éjjeli turnusba osztottuk be s ezek ugyancsak derekasan 
dolgoztak, hogy a hajót menetképessé tegyék. 

• - A doweri kikötő. 
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Száz ember volt egy turnusban s míg az egyik turnus a gépek és a 
kazánok kijaviiá«án fáradozott, addig a többi az őrszolgá atot látta el és a 
hajót liszlította. A rendkívül rossz állapotban levő kazánt végre nagynéhezen 
rendbehoztuk. 

A hajót átfestettük volna, de ez nem volt fontos. Ezt megtehettük volna 
a sík tengeren is. Legkedvezőbb alkalmunk egyik éjszaka következett be, 
amikor nagy hóvihar dühöngött. Akkor akartunk kirontani a sík tengerre s 
ebben már mindnyájan ím g is egyeztünk, amikor az egyik kazán ismét 
elromlott. Csak egyik .kazánban volt gőzünk. Aligha menekülhettünk volna 
meg az ellenséges hajóktól. Mi m m féltünk a vihartól, sőt örültünk neki. 
Ha mindkét kazánunk jó lelt volna, egy kis térelőnynyel bármilyen hajót 
megny.irgaltattunk volna. Az utóléréslől nem tartottam s ha egyszer a kikö
tőből kint vagyunk,, a hijót nem adtam volna föl, még ha utóiérték volna is.» 

A másik német cirkáló, mely hasonló sorsra jutott, a Kronprinz Wilhelm 
volt, melynek parancsnoka Thierfelder Pál sorhajóhadnagy 1915 április 27-én 
határozta el, hogy internáltatja cirkálóját. Az internálás után a hajó kapi
tánya elmondta kalandos úijukat, melynek folyamán 11 gőzöst sülyeszletck 
el. Ágyút is egy zsákmányolt hajóról szereztek, a Cortináról, melyet New-
York elhagyása után még 1914 augusztusában ejtettek zsákmányul. A Kron
prinz Wilhelm-et is Newport-Newsban internálták. 

A megerősített doweri tengerpart. (Sajtóiroda, Leipzig) 
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A MAI HADVISELÉS. 

Oroszország tengeri hadereje 

Az a fegyveres erő, mely a világháború során a legkevesebbet hallatott 
magáról, az orosz hadhlotta. Ennek magyarázata elsősorban az a katasztro
fális vereség és veszteség, mely az oroszokat a japán háborúban a tengeren 
érte s a melyet az orosz tengerészet az aránylag rövid idő alatt annál kevésbbé 
tudott kiheverni, mert flottája a japán háború előtt sem volt a birodalom 
nagyságához és szárazföldi hadseregéhez mérten elég erős és modern. Kife
jezésre jut ez a tengerészlegénység államányában is, mely a szárazföldi orosz 
haderő egy milliót meghaladó békelétszámával szemben alig éri el a 66.000 főt. 

A csuzimai megsemmisítő tengeri ütközet óta Oroszországot szövetsé
gese: Franciaország bőven ellátta pénzzel, nemcsak azért, hogy sztratégiai 
vasutait sürgősen kiépítse, hogy szárazföldi hadseregét minél jobban felszerelje, 
hanem azért is, hogy flottáját az előző évtizedekhez mért stagnáláshoz képest 
óriási arányban fejlessze. Egész sereg kikötőt, dokkot építettek, egész sereg 
új hajógyár keletkezett Oroszországban 1904 óta francia pénzen. Grigorovics 
az orosz tengerészeli miniszter csupán «kis flottaprogrammjá»-ban 24 új 
csatahajó, 12 páncélos cirkáló, 24 kis cirkáló, 108 torpedónaszád és 36 ten
geralattjáró építését vélte föl, s Oroszországnak 1914. évi tengerészeti költ
ségvetése két millió koronát meghaladó összeggel Németország mögött a 
második helyet foglalta el az összes nagyhatalmak sorában. Oroszországnak 
három tenger mossa partjait: Európában a Keleti-tenger s a Fekete-tenger 
és Ázsiában a Csendes-óceán s így természetesen tengeri ereje is három 
csoportra különül. Annál érdekesebb tehát, hogy a franciák által forszíro
zott orosz flottafejlesztésénél a franciák kikötötték, hogy az általuk adott 
pénz elsősorban a Németországgal szomszédos balti-tengeri flotta fejleszté
sére fordítandó. Grigorovics miniszternek kis flottaprogrammja tehát majdnem 
kizáróan a balti flotta erősbítését célozta. Minden energiája ellenére e 
programm megvalósítása a világháború kitörése előtt épp oly kevéssé sike
rült mint az orosz tengerészet szellemének felfrissítése. A legjobban bizonyítja 
ezt az orosz tengeri haderő tétlensége, amelynek egyik oka, hogy az orosz 
tengerek télen befagynak és így teljesen megbénítják a flotta tevékenységét 
még akkor is, ha valamelyes akciót akarna kezdeni. 

Az európai nagyhatalmak tengeri erejének 1914. évi május hó közepé
ről, tehát a világháborút közvetlenül megelőző időből való összeállítása 
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szerint Oroszország flottája a hatodik helyen állt. Ekkor még a nagy szláv 
birodalomnak egyetlen egy dreadnoughtja sem volt készen, ellenben 12 volt épülő
félben. Ugyané statisztika szerint akkoriban szolgálatkészen volt 12 orosz sor
vagy csatahajó, épülőben 8, készen volt 6 orosz páncéloscirkáló és épülőben 
4, készen volt 8 vértezett cirkáló és épülőben ugyancsak 8, készen volt 103 
nagyobbfajta torpedónaszád és épülőben 40, készen volt 28 tengeralattjáró
naszád és épülőben 22. 

Az orosz flotta nélkülözi az egységességet, s a három orosz tengernek 
megfelelően három csoportba tagozódik, melyek e tengereknek egymástól való 
nagy távolsága folytán egymást nem segíthetik s így csak külön-külön jöhet
nek figyelembe. 

A három flottacsoport között természetesen sztratégiai szempontból is 
legjelentékenyebb a Németország szomszédjában diszlokált balti-tengeri 
flottacsoport. Ennek magva 9 sor- vagy csatahajó papiron. Közülök egy 28 
esztendős, tehát semmiféle modei'n hajóegységgel sem mérkőzhet s legfel
jebb valamelyes védetlen kikötő lövöldözésére használható. Egy másik-sor
hajó a tizenhét és félezer tonnás Andrej Pervoszvany a svéd újságok 
szerint még a múlt év őszén zátonyra jutott és valószínűen tönkre is ment. 
Négy új hajóegység képezné az első orosz dreadnought-hajóosztályt, név-
szerint a Gangut, Poltava, Petropavloszk és Seuasztopol egyenként 23 és Va 
ezer tonnatartalommal és egyenként 12 darab 30-5 centiméteres nehéz 
ágyúval. E kétségkívül modern hajókat még 1909-ben kezdték építeni, 
1914-ben vízre is bocsátották, azonban még 1914 tavaszán is épülőben vol
tak. Ezek nélkül pedig a többi három sorhajó a maga nagy lassúságával, 
gyönge páncélzatával és egyenként négy darab 30*5 centiméteres agyújával 
bizony nem nagy harci értéket képvisel. 

Páncélos cirkálók dolgában még rosszabbul áll a balti flotta. Öt ily 
egysége van, melyek közül a legmodernebb is már 9 éves, míg a legöregebb 
18 esztendős, tehát egy sem mérkőzhet az úgynevezett csatacirkálókkal. 
A legértékesebb közülök a Rjurik, mely 1906-ban épült, 15.000 tonnás és 
óránként 22 tengeri mérföld sebességet tud kifejteni, de ez is 5—9 mértfölddel 
marad el a modern nagycirkálók gyorsasága mögött. Épülőfélben volt a 
balti flotta számára négy csatacirkáló, a Borodino, Izmail, Kinburn és 
a Navarin, egyenként 32.500 tonnatartalommal, azonban ezek elkészítését csak 
1916-ra tervezték s valószínű, hogy a viszonyok folytán akkor is aligha lesz 
valamennyi szolgálatba állítható. 

Védett kiscirkálók dolgában szintén nagyon szegény a balti flotta. Mind
össze négy ily hajója van, melyek legnagyobb sebessége 23 tengeri mérföld, 
tehát messze elmarad a modern kiscirkálók mögött, melyeknek legerősebb 
fegyvere épp óriási gyorsaságuk. A legtöbhet ér közöttük az 1903-ban épült 
7000 tonnás Oleg. 

Négy ilyenfajta hajót építenek a balti flotta számára és pedig két 7000 
és két 4000 tonnásat. Az előbbiek csak 1916-ra voltak preliminálva, míg az 
utóbbi kettőt már 1915-ben át kellett volna vennie az orosz admiralitásnak. 
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Az orosz fekete-tengeri flotta. — A Szvjatol-Jevszlaszi, Iván Szlalouszt. Panteleimon (elsülyedt), Rosztiszlav, Kagul, Pamjatj-
Mercurja hadihajók (balról jobbra). 



Torpedónaszádok tekintetében jobban van ellátva a balti flotta. 1914. év 
tavaszán 57 ily kisebb járműve volt készen és 36 épülőben. A kész naszádok 
között elsőrangú egységek is akadnak. így az 1300 tonnás, tehát torpedó
naszádnak igen nagy Növik, mely óránként 38 tengeri mérföld befutására 
képes, óriási gyors,isággal rendelkezik és nincs pikantéria hijján, hogy épp 
ez a hajó a német schichaai hajógyárban készült, persze oly időben, amikor 
még háborúról s/.ó sem volt és Oroszországban még a tradicionális orosz
német barátságot hangoztatták. Az említett egységeken kívül a balti flottá
hoz tartozik még öt kisebb ágyúnaszád, mely idejétmáit hajótípus azonban 
tengeri ütközetnél egyáltalán szóba sem jöhet és 12 tengeralattjáró naszád, 
melyek száma a még 1913-ban építeni kezdett 25 új tengeralattjáróból alig
hanem egynéhánnyal megszaporodott. Minden flottánál igen fontos a flotta
bázis és pedig mi.íél több és jobb flottabázis. A balti flottának szintén több 
ily támaszpontja van Pétervár és Reval között. A főtámaszpont bizonnyal 
a természetes fekvésénél fogva is erős és egyébként is hatalmasan meg
erődített Kronstadt, de nem kevésbbé fontos Riga és különösen a németek 
kezére került Libau, amely egyúttal a tengeri repülőgépek, a hydroplánok 
egyetlen repülőte'epe és működési bázisa. ( 

A második orosz fi diacsoport a fekete-tengeri flotta. Ennek működési 
köre természetesen eddig kizáróan a Fekete-tengerre szorítkozhatott, miután 
a Boszporusz idegen hadihajók számára zárva van. Talán részben azért 
is hanyagolta el az orosz admiralitás azelőtt ezt a flottát. A lrgutóbbi évek
ben azonban Pétervárott nagy tervek fogamzottak meg Oroszország számolni 
kezdett azzal, hogy a jövő háborújában déli határán, tehát a Kaukázusban 
is harcolnia kell és az orosz hadvezetőség tisztában volt azzal, bogy ezen 
a fronton csak úgy operálhat a szárazföldön eredménnyel, ha akcióképes 
flottájával tudja a szárazföldi csapatokat támogatni. Ez pedig a balkáni 
háború után foganatba vett török hadihajóvásárlások folytán kérdésessé 
kezdett válni. Törökország nem kevesebb, mint három egészen modern 
dreadnoughtot vásárolt Angliában, s ez a modernnek éppen nem mondható 
fekete-tengeri orosz flottával szemben a zárt tengerben teljes fölényt biz
tosított volna számára. Ezért 1914 tavaszán az orosz dumával megérttették, 
hogy Oroszország érdeke azt kívánja, hogy fekete-tengeri hajórajának 
kétszer akkorának kell lennie, mint a Fekete-tenger mellett levő többi1 

államok egyesített flottáinak. Elhatározták tehát négy dreadnought építését, 
s a krimi félszigeten lévő flottabázis Nikolajov-hajógyárában azonnal hozzá 
is láttak az egyenként 23.000 tonnás dreadnougt-csatahajók építéséhez, melyek 
az Imperatrica Marija, az Alexander III. a Jekaterina II. és még egy 
ismeretlen nevű hajó. Ezeknek a tervek szerint csak 1916-ban kellett volna 
elkészülniük, s bár a vízrebocsátásuk megtörtént, fölötte kérdéses: vájjon 
valamelyikük szolgálatba volt-e már állítható. Ha tehát ezektől eltekin
tünk, a fekete-tengeri flottában három csatahajó jöhetett csak tekintetbe. 
Ezek az átlag 13 000 tonnás Szvati-Jevsztaszi, az Iván Szlatouszt és a törő-' 
kök által elsülyesztett Panieleimon, melyek közül a legfrissebb is kilenc 
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esztendős és mindegyik 16 tengeri mérföld sebességgel halad. Az említetteken 
kívül a fekete-tengeri orosz hajórajnak van még két, egyenként 7000 tonnás 
védett cirkálója, mindegyik tíz éves és elég gyors, 30 torpedónaszádja és 5) 
tengeralattjárója. Épülőben volt két darab 7000 tonnás gyorscirkálója, 9 tor
pedónaszádja és 7 tengeralattjárója. Amint látjuk aa orosz feketetengeri flotta 
a modern tengeri hadviselés szempontjából igen kétséges értékű. 

A fekete-tengeri orosz flotta bénaságának egyik főoka az, hogy e flotta 
legénysége még legutóbb is a legmegbizhatatlanabb elemekből került ki. 
Mindnyájan emlékszünk a fellázadt Knyaz Poiemkin hajóra, amelynek láza
dása és kalózkodása csak egy kiáltóbb példája volt a folytonos sztrájkok
nak, fegyelmetlenkedésnek és lázadásoknak, amelyek évtizedek óta otthono
sak az anyagilag mégis csak némikép számottevő orosz flottacsoportban. 
Egyáltalán nem valószínű, hogy ez a tengeri erő valaha magához tudja ra
gadni a Fekete-tengeren az uralmat, de még ha ez meg is történhetnék, arrar 
hogy a Boszporuszt forszírozni tudja, teljesen képtelennek kell tartanunk. 

A harmadik orosz flottacsoport Ázsia legkeletibb részén, a Csendes-
óceánon van és állomáshelye a téli hónapok alatt jégbeboiult vladivosztoki 
kikötő. Ez a tengeri erő nem is nevezhető flottának, nemcsak azért, mert 
európai hadjáratban szóba sem jöhet, de mert mindössze két kis védett 
cirkálóból, 20 öregebb torpedónaszádból és állítólag 11 tengeralattjáró-
naszádból áll. 

Archangelszk tengeri kikötőjének látképe. 

l'allas nyomda. Budapest. 



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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingye.a kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

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

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

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy 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 ráfizetés összegével együtt. 

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 3soport VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTARA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephsom cm in Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

2—3. Hiibner Sándor gróf: A brit biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyeit kc'etenkintráfizetés 2 kor. 50 fill. 

4—5. Höhnel 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. 

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

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

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

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

9. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált.) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
10. Hamerling Róbert: Ámor és Psyche. 

Költemény hat énekben. Fordította 
Ábrányi Emil. Illusztrálta Thumann Pál. 
9 fénynyomatú műlappal és számos 
művészi fametszettel. 28 korona bolti 
ár helyett ráfizetés 5 korona. 

11. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 
Albumalakú, pompás díszmü, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 

12. Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
történelmi vázlatok írásban és képben. 
Pazar fénynyel kiállított, albumalakú 
díszmfi 16 réz- és színnyomatú műmel
léklettel, 180 képpel a szövegben 30 
korona bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

13. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber-' 
talán és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

14. Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalus István. 
Gyulai László 70 eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karton papírra 
nyomva, 16 korona bolti ár helyett rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 

15. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

16. Jókai Mór: A kis királyok. Begény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

17. Jókai Mór: Rákóczi fia. Begény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolli 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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