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A német Skutari-különltménynek és az osztrák magyar csapatoknak 

e^yfiites ostroma a Visegrád melletti szerb hadállás ellen. 
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Az olvasó közönséghez! 
Nagy időket élünk. 
Szemlélői vagyunk a világtörténelem legcsodálatosabb korszakának, része

sei a borzalmas és nagyszerű küzdelemnek, amelyben milliók harcolnak mil
liók ellen, vérrel borítva el sokszázados műveltség minden termését. 

Világháború folyik, melyhez hasonlót nem ismer a történelem. Ennek 
a világot átalakító hatalmas küzdelemnek középpontjában mi vagyunk hatal
mas szövetségesünkkel a német birodalommal együtt, szemben állva ádáz 
ellenségek tömegével. Igazságos és szent ügyért szálltunk síkra s egész lel
künkkel, minden csepp vérünkkel küzdünk nemzetünk becsületéért, hazánk 
jövendőjéért. 

E véres harcok közepette a palotákban és kunyhókban egyaránt izga
lommal, reménykedve várják óráról órára a harcterekről érkező híreket, 
amelyeket a modern idők gyors krónikása, a hirlap juttat el mindenhová. 

A hirlap azonban, amely csak egy napig él, midőn beszámol huszon
négy óra változatos történetéről, a hirek özönében nem adhatja összefüggő 
képét az eseményeknek, melyekből korunk históriája kialakul. 

A világháborúnak ezt az összefoglaló képét, az eseményeknek hű, színes 
leírását, folyamatos és könnyen áttekinthető előadását tartalmazza a mi mun
kánk. Jeles publicisták, katonai szakírók írják meg benne a háború történe
tét, világítják meg az eseményeket. Szóval magában foglalja mindazt, ami 
a háború folyamán az események zajló forgatagában megörökíthető. 

Nem öltjük magunkra a történetírás akadémiai palástját, inkább a kró
nikás egyszerű mezében mondjuk el időrendben a háború folyását, élvezhető, 
könnyed, népszerű előadásban. Olyan művet nyújtunk, melyet érdeklődéssel 
olvashat mindenki most s a mely összegyűjtve becses olvasmánya lesz a jövő 
nemzedékének is. 

Az eseményeket egyszersmind művészi képekkel illusztráljuk, melyek 
bemutatják az olvasónak a nagy vüágdráma szereplőit és borzalmasan 
nagyszerű jeleneteit. 

A Világháború képes krónikája megjelenik hetenkint díszes füzetben, 
pompás illusztrációkkal és műmellékletekkel. Egy-egy füzet ára 24 fillér. 

E mellett a rendkívül olcsó ár mellett 
teljesén ingyen, emlékezetes ajándékképen 

adjuk «A Világháború Képes Krónikája^ minden vásárlójának a legnagyobb 
magyar író, Jókai Mór legnagyobb regényét, 

A jövő század regényét, 
melyben a nagy költő prófétai ihlettel mintegy megálmodta a mai világháborút. 

Ebből a kilenc kötetes nagy regényből (melynek bolti ára 10 korona) 
hetenként egy-egy ívet mellékelünk Krónikánk minden fejezetéhez. 

Ezeket a könyvalakú íveket kérjük megőrizni, mert mire az egész mű 
befejeződik — gondoskodás fog történni bekötési táblákról, a melyekbe a 
kötetek be lesznek köthetők. 

A Világháború /(épes Krónikája 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 



SZERKESZTŐ SÜLÉ UNTUL 
RÉVHI-KIHDHS HETENK1MT EGY FÜZET SZERKESZTŐSÉG ÉS KIRDÓ 

BUDHPESTVIII. ŰLLŐI-ÚT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK 

Részlet a Lemberg melletti csatából. 
Dragonvosaink egy osztálya, a lóról leszállva, egy túlerőben levő kozák-osztály ellen 

heves puskatüzet indít és futásba kergeti az oroszokat. 

A világháború képes krónikája 65 



Az orosz hadsereg megsemmisítése Kelet-Poroszországban. 
Hindenburg csapatai az oroszokat a Mazuri-tavakba szorítják. 



Részlet a Zamosc melletti diadalmas csatából. 
Ötven ágyunk vágtatva tulsiet rajvonalunkon és pusztító lövedékzáport áraszt az ellenségre. 



A Canlp de Romáin záróerőd felrobbantása. 
A háború véres és zord valóságához, bármi kevéssé illik is ez a hasonlat, mégis találónak 
gondoljuk, ha egy olyan záróerődnek az elestét, a milyen a Camp de Romáin is, ahhoz 
;» finom repedéshez hasonlítjuk, mely elsőnek támad a porcellánvázán. Egyetlen, vékony 
erecske, melynek azonban utána kell, hogy pusztuljon az egész alkotás. Minden váröv, 
így az is, mely oly mesteri tökéletességgel alkot karéjt a francia-német határon, egységes 
és szerves alkotás. Az egésznek megrendül a biztossága, ha csak egyetlen rés is támad 
rajta, a hová az ellenség benyomhatja feszítő vasát. Ez pedig már megtörtént a francia 
keleti várövvel, az által, hogy a németek szeptember 26-án bevették a Verdun-től délre 
eső első záróerődöt. Ez a siker lehetővé tette a számukra, hogy ott nyomban átkelhessenek 
a Maason. A záróerődre a «von der Tann» bajor ezred tűzte ki a német lobogót. A diadal, 
melyet e ponton kivívtak, megsokszorozta a német fegyverek erejét s utána nagy gyorsa
sággal haladlak előre. Minden nap új sikert hozott számukra s csakhamar bevették a híres 

Antwerpen összes erődjeit. 
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Csapataink győzelme a Drina mellett. 
Számos hasonló jelenet egyikét mutatja ez a képünk : a szerbek pánikszerű menekülését 
megjelenő csapataink elől. Pedig ezúttal igazán irigylésre méltóan kedvező és védett volt 
a hely, a honnan ki kellett vonulniok : a Drina keleti partjának magaslatait Loznica és 
Ljesnica között annyira megerősítették, hogy méltán vethették beléjük minden bizalmukat. 
Augusztus 14-ike egyik jelzőköve a szerb háborúnak ; ezen a napon lépték át csapataink 
egyszerre a Szávát Sabácnál és a Drinát Loznica közelében. A mi harc ezután következett, 
azt — leszámítva a szerbek minden jelentőségnek híján levő szerémségi kísérleteit, — 
már mind ellenséges területen vívták meg derék csapataink és mind beljebb a végső 
napjait élő országban. Vitéz katonáink az ismeretlen, vad vidéken is feltartózhatatlanul 
nyomulnak előre. Győzelmeik hire a legnagyobb kétségbeesést kelti az ország ideiglenes 
fővárosában, Nisben is, a honnan elmenekül mindenki, a ki tud, elsősorban azok, a kik 

országukra zúdították a végzetes veszedelmet. 
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Az «U 9» tengeralatti naszád hőstette. 
Weddingen kapitány az «U 9» parancsnoka vakmerő bravúrral elsülyeszti az «Aboukir», «Hogue» és «Cressy» 

angol páncélos cirkálókat 

l l _ 



NÉMET HADÜZENET OROSZORSZÁGNAK. 

Minthogy azt a közvetítő akciót, amely magának a cárnak óhajtására 
indult meg, az orosz hadsereg és haditengerészet általános mozgósítása meg
zavarta, Németoi'szág kormánya július 31-én délután nagykövete, Pourtalés 
gróf útján tudatta a pétervári orosz kormánnyal, hogy német mozgósítás 
várható, ha Oroszország tizenkét óra alatt nem szünteti meg hadikészülődé
seit és erről határozott nyilatkozatot nem tesz. 

Vilmos császár az ultimátum átadásával egyidőben elrendelte a háborús 
veszedelem állapotát. 

A következő napon, augusztus 1-én, az ultimátumban kitűzött határidő 
lejártával, Németország megüzente a háborút Oroszországnak. A pétervári 
német nagykövet este nyolcadfél órakor adta át a hadüzenetet az orosz kül
ügyminiszternek. 

Megjegyzendő, hogy az orosz kormány válasza, illetve a német nagy
követnek értesítése az ultimátumra nem érkezett meg augusztus 1-én Berlinbe 
valamint a hadüzenet átadásáról sem küldött jelentést a nagykövet, bár az 
orosz távirati forgalom még működött. A hadüzenet megtörténtét a világ így 
— majdnem két napi késéssel — az orosz támadás megkezdésével egyidőben, 
pétervári hivatalos közlemény útján tudta meg. Az orosz kormány nyilván 
szándékosan meggátolta Pourtalés grófot a válasz elküldésében. 

Német tábori tüzérség a harctérre indul. 



Orosz betörések a német határon. 
A támadó fél Oroszország volt, amely Megkezdte a német területre való 

betörést. Az augusztus 1-ről augusztus 2-ára virradó éjjel a következő táma
dások történtek orosz részről: 

Orosz őrjáratok Eichenried mellett a jarotschin-wrescheni vonalon 
támadást intéztek a Warthe vasúti hidja ellen. A támadást visszaverték. 
Német részről két ember könnyen megsebesült. Az oroszok veszteségét nem 
ismerik. Az oroszok részéről a miloszlávi pályaudvar ellen kezdett vállal
kozást megakadályozták. 

Egy nagyobb orosz csapat ágyukkal Sviddern mellett Biallától délkeletre 
átlépte a határt. A lyck-biallai távbeszélő-vonalat megszakították. 

Egy orosz őrjárat háromszáz méternyire a határon innen Prosztken 
közelében rálőtt egy német őrjáratra, mely viszonozta a tüzelést. Sebesülés 
egyik részen sem történt. 

Eydtkuhnenben megjelent egy orosz járőr. Bilderweitschen postahiva
talát elpusztították az oroszok. 

Augusztus 2-án kisebb csatározások voltak az orosz—német határ több 
pontján. Az oroszok megtámadták a kelet-poroszországi Johannisburgot. 
Orosz részről húszan elestek, mig a németeknek csak néhány könnyebb 
sebesültjük volt. 

A németek által zsákmányolt orosz aeroplánt a határ felé viszik. (Leipziger Presse-Büro.) 



Augusztus 3-án Lengwethen mellett elfogták a németek az oda betört 
orosz őrjárat nyolc emberét és Königsbergbe vitték. 

A memeli német csapatok egy része augusztus 3-án visszaverte az 
ellenséges határőrcsapatokat, amelyek Krottingen irányából előretörtek. 

Az orosz határon, Schwiddernnél (Johannisburgtól keletre) és Grod-
kennél (Lautenburg és Soldau között) orosz lovascsapatok át akartak törni 
a német határvédelmi vonalakon. Az oroszokat orosz területre visszaverték. 
Egy orosz lovasosztály, melyet Soldau mellett egy dandárnyi veszteséggel vissza
vertek, menekülés közben Neidenburg mellett további veszteségeket szenvedett. 

Augusztus 9-én hivatalos jelentést adott ki a német vezérkar, hogy két 
német Landwehr-század visszaverte a határon betört orosz gyalogság táma
dását és nyolc ágyút is zsákmányolt. E napon megállapítható, hogy egyetlen 
orosz katona sincs német földön. 

E harcokkal egyidó'ben a németek a tengeren is megkezdek a háborút. 
Az Augsburg nevű kis német cirkáló augusztus 2-án este kilenc órakor 

hirtelen megjelent Libau orosz hadikikötő előtt, amelyet bombázással fel
gyújtott. Az Augsburg aknákat rakott le a kikötő bejáratánál. Egy orosz 
cirkáló fel akarta venni vele a küzdelmet, de az Augsburg csakhamar harckép
telenné tette. A német cirkáló, miután feladatát derekasan teljesítette, elvonult. 

Elfoglalt orosz városok. 
A németek augusztus 2-án megkezdték győzelmes előnyomulásukat Orosz-

Lengyelországban. Az augusztus 3-ára virradó éjszaka heves ütközetük volt 
Herby falunál a Czenstochau védelmére rendelt orosz katonasággal, amely 
azonban nagy veszteséggel kénytelen volt visszavonulni. 

Az «Augsburg» cirkáló, mely Libaut bombázta. 
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Augusztus 3-án reggel a Lublinitz melletti német határvédő csapatok 
bevonultak Czenstochau városba. Mielőtt a bevonulás megtörtént volna, a len
gyel tartalékosok föllázadtak Czenslochauban és véres összeütközésük volt a 
reguláris orosz katonasággal. Az orosz csapatok a németek közeledésének 
hírére fölgyújtották a vasúti épületeket, dinamittal fölrobbantották a vízveze
téket és levegőbe röpítették a Czenstochau és a Novoradomszk közt levő 
vasúti hidat. A német csapatok a menekülő kozákokból kétszázat elfogtak. 
A lengyel lakosság lelkesen fogadta a német sereget. 

Az elfoglalt Czenstochau nevezetes ;hely: a katolikus lengyel nép szent 
városa. Ott áll ugyanis a világhírű jasznagorai egyház és kolostor, amelyről 
Sienkievic azt írja, hogy ott dobogott mindenkor a múltban a lengyelség 
szíve s harangjait széles Lengyelország minden falujában és kunyhójában 
meghallották. E templom kupolája nagymessziről aranyfényben ragyog az 
utas elé. Nincs lengyel, aki egyszer be ne tért volna hatalmas hajójába és 
térdet ne hajtott volna a Csodatevő Szűz képe előtt, amely tömérdek drága
ságtól ragyogott. A pálos-kolostor hírneves búcsújáróhely s évenkint száz
ezrek zarándokoltak oda. Ez a nagy forgalom fejlesztette Czenstochaut jelen
tékeny várossá. Néhány évvel ezelőtt egy bűnügy révén világszerte emle
gették a város nevét. A kolostor perjele, Mazoch ugyanis elrabolta a Szent 
Szűz kincseit s egy gyilkosság elkövetése után megszökött. Hónapokkal 
később elfogták és örökös rabságra ítélték. 

Ugyancsak augusztus 3-án egy német sereg, amely egy gyalogzászlóalj
ból, egy gépfegyverosztályból és egy ulánus ezredből állott, elfoglalta Kalis 

Czenstochau. A pálosok híres kolostora. 
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Kalis főtere. 

és Bendzin városokat. Az oroszok, mielőtt elvonultak volna, fölgyújtották 
Kalist és kifosztották a lengyel lakosságot. 

Aznap még Alexandrovo város is a németek kezére jutott rövid harc 
után, amelyben sok orosz elesett és ötven fogságba jutott. 

Az Oroszországban előnyomuló német csapatok augusztus 4-én Kibarty 
városát rohammal bevették. Az oroszok számos fogoly hátrahagyásával kelet 
felé visszavonultak. A németek vesztesége csekély volt. 

Összelőtt orosz határhelység. (Leipziger Presse-Büro.) 
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A német-orosz hadszíntér, 



FRANCIAORSZÁG TÁMAD. 

Július 31-én érkezett^Berlinbe Pouitalés nagykövet bizalmas értesítése az 
orosz mozgósításról, ugyanezen a napon kapta meg a cár a méltó választ 
Vilmos császártól. Ez a válasz a iizenkétórús ultimátum volt, amelynek szigorú 
hangja, példátlanul kurta határideje egyaránt a német uralkodó jogos, érthető, 
férfias haragját tükröztette vissza. 

Egyúttal a francia kormányhoz kérdést intéztek, hogy német—orosz 
háború esetén milyen magatartást tanúsítana. 

Ehhez az ultimátumhoz a német kormány magyarázattal is szolgált. A 
német közvélemény, de egész Európa is megtudhatta a magyarázatból, hogy 
az orosz vezérkar főnöke, az orosz hadügyminiszter és maga az orosz cár is 
azt erősítette, sőt becsületszóval is megpecsételte, hogy az orosz haderő sem 

Német telefon-osztag ;i francia határon vetésbe rejtőzve végzi a szolgálatát. 



egészében, sem részeiben nincs még mozgósítva, egy oly időpontban, amelyről 
kiderült, hogy akkor már igenis régen megtörtént a mozgósítás. 

Ezek után természetes, hogy a tizenkét óra lejártával nem érkezett bé
kességes válasz Pétervárról. Vilmos császár ezért augusztus elsején elren
delte az egész német haderő mozgósítását. 

Az orosz zsákból tehát kibujt a szög. Nem járt azonban ily gyors és teljes 
sikerrel a köztársasághoz intézett német kérdés. Ugyanis a franciák is csalafintán 
akartak eljárni; ők is időt akarlak lopni a mozgósításra és főként arra, hogy 
Belgiumba csapatokat szállítsanak és éppen ezért nem adtak őszinte és egyenes 
választ a német kérdésre. Augusztus elsején délután, vagyis azon a napon, 
amikor Vilmos császár hadat üzent Oroszországnak, a párisi német nagykövet, 
Schoen báró személyesen fölkereste Viviani francia miniszterelnököt és egyben 
külügyminisztert, aki bámulatos, csaknem érthetetlen merészséggel alakoskodott. 

Noha bölcsen tudta, hogy a részleges francia mozgósítás már végbement; 
tudta, hogy az általános mozgósílásról szóló rendelet már szintén alá volt írva 
a német követ látogatásának pillanatában és végezetül tudta azt is, hogy 
francia őrcsapatok és repülőgépek már Németország területén voltak és meg
kezdték az ellenségeskedést — min lennek ellenére is a következő kijelen
tést tette meg: 

A mi békés magatartásunk változatlan marad. Mi a békét kíván
juk s ennek legjobb bizonyítéka, hogy a francia parlament még ez ideig 
nem hivatott össze, aminek pedig az alkotmány alapján meg kellett 
volna történnie, ha szándékaink nem volnának békés természetűek. 

F/ancia gyalogosok uj egyenruhájukban. 



Mondott még a francia kormányelnök sok egyebet is, de vajmi kevés 
igazságot. Amikor a német nagykövet arra figyelmeztette, hogy francia kato
nák már be is törtek német területre, Viviani ezt egyszerűen — letagadta. 
Ami pedig Németországnak azt a határozott kérdését illette, hogy mi a 
szándéka Franciaországnak az esetleges német-orosz háború esetére — 
erre Viviani olyan választ adott, amelyet a német kormány hivatalosan két
értelműnek és kitérőnek bélyegezett. 

Viviani kapkodása azonban nem változtatott azon a valóságon, hogy 
Franciaország egész haderejét augusztus elsején mozgósították. Ugyanezen a 
napon végbement a belga haderő mozgósítása is. 

Es ugyancsak ezen a napon a franciák megkezdették az ellenségeskedést is. 

Darázs-csipések. 
Amint mondottuk, a franciák kezdették meg a valóságos háborút. És 

úgy kezdették meg, amint azt a franciáktól várni lehetett. Elhamarkodva, 
orvul, romantikusan és — együgyüen. Mint valami mérges darázs, hegyes 
falánkkal röppent neki a francia a német óriásnak, amely észre sem vette a 
haragosan döngicsélő kicsi jószágot. Elzász és Lotaringia védtelen határán 
itt is, ott is betört egy-egy francia csapat. Már augusztus elsején és másodi
kán, amikor a francia kormány még békességes szemforgatásait végezte, 
hivatalos francia jelentés szerint francia századok behatoltak német területre 
és sorra elfoglalták a békés, gyanútlan falvakat. Ugy jutott ideiglenesen fran
cia kézre a kis Gottesthal, Metzeral, Markirch, s még néhány más helység 
oly időben, amikor még egyetlen német katona sem lépett francia területre. 

De cselekedtek a ió franciák egyebet is. Alaposan kihasználták azokat 
;iz órákat, amikor ellenállás nélkül portyázhattak német földön. A híres 
francia repülő-flotta, amely teljesen eltűnt a komoly háború során, a béke 
utolsó pillanataibari egész légi rajt bocsátott Németország fölé. Belgiumon, 
Hollandián át repültek a francia hadipilóták a német községek és városok 
fölé s igyekeztek annyi kárt okozni, amennyi csak telhetett tőlük. 

Francia repülőgépek suhantak el a rajnai provinciák, valamint Bajor
ország fölött. Láttak francia hadi aeroplánt a badeniek, a Majna melletti 
Fiankfurt, Nürnberg és egyéb városok lakói. A francia pilóták mindenfelé 
bombákat hajigáltak alá. A vasúti hidakat és töltéseket vették célba s nyil
ván nem rajtuk múlt, hogy robbanó üzeneteik ^messze a kijelölt helyektől 
pukkantak széjjel, teljesen hatás nélkül. 

Ugyancsak még a valóságos hadiállapotot megelőzően, tehát amikor a 
német határ még el sem volt zárva, a kémek és az álöltözetben járó francia 
katonatisztek egész raja lepte el Elzászt és Lotaringiai, ahová igen sokféle 
cél csábította őket. Kikutatni a német hadikészületeket; fölrobbantani néhány 
hidat és főként két-három stratégiai alagutat, végül pedig lázadásra ösztö
nözni az egykori francia provinciák gall érzésű lakóit — csupa biztató föl
adatnak mutatkozott a franciák számára. 
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Azonban minden lépésük balsikerrel járt. A hidakat, alagutakat német 
alapossággal őrizték. Elzász és Lotaringia francia nyelvű lakóinak hasonlít
hatatlanul nagyobb fele szilárd hűséggel megmaradt a németség oldalán; — 
ami pedig a francia kémeket illeti: mind otthagyta a fogát a nyugodtan, fel-
só'ségesen várakozó németség földjén. 

Mert a németek még vártak. 
Az ő idejük még nem érkezett el. 

Belgium szerencsétlensége. 
A német kormány a véghetetlen súlyú eseményekhez méltóan viselke

dett. Tudta ugyan, hogy élet-halál küzdelemről van szó, amelvben ellenségei 
részéről kíméletre nem számíthat, de ennek ellenére is ügyelt arra, hogy a 
háború, mint kikerülhetetlen operáció csak ott fájjon, a kés csak ott vágjon, 
ahol beteg részek mutatkoznak. Belgium pedig nem tartozott az ilyen részek 
közé és Németország világért sem akarta, hogy ez a virágzó kis ország 
és értékes, törekvő népe szomszédainak szörnyű tusakodása miatt szenvedjen. 

Azonban a német hadvezetőség látott és tudott egyet-mást Belgiumról. 
Látta, hogy a francia repülőgépek Albert király országa fölött suhannak át 
Németország felé vivő űtjokban és ezzel megsértik Belgium köteles semleges
ségét. Hiteles értesülést szerzett a német hadvezetőség arról is, hogy nagy francia 
haderő van útban Belgium felé, még pedig a Givet-Namur erődített vonalon. 

Kétségtelen volt ezek után Franciaországnak az a szándéka, hogy belga 
területen át akar Németország ellen vonulni. A német kormány közölte ezt 

az aggodalmát a belga kormánnyal, de 
kijelentette, hogy nem kételkedik Belgium 
jóhiszeműségében. Csak attól fél, hogy 
Belgiumnak nem lesz elég katonai ereje 
a. franjcfa szándék meghiúsítására; nem 
tudja- majd megvédeni semlegességét és 
ez esetben Németországot Belgium felől 
a legnagyobb veszedelem fenyegeti. 

Ennek a rendkívüli komoly helyzet
nek alapos megfontolása arra késztette a 
német kormányt, hogy augusztus 2-án 
brüsszeli követének megbízást adjon a 
belga kormánynál való eljárásra. A német 
utasítás — amint azt Berlinben hivatalo
san közölték — így hangzott: 

Az önfentartás Németországnak azt 
parancsolja, hogy az ellenséges támadást 
megelőzze. Őszinte sajnálattal töltené el a 
német kormányt, ha Belgium a maga ellen 

Albert belga király. irányuló ellenségeskedés aktusát látná 
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LQttich bombázása a Z. VI. Zeppelin-cirkáló által augusztus 6. éjs/.akúján. Thiel E. rajzú után. 



abban, ha Németország ellenfeleinek készülődésétől kényszerítve arra szánná 
el magát, hogy szintén belga területre lépjen. Minden félreértés elkerülése 
végett a német kormány kijelenti, hogy : 

Németországnak Belgium ellen semmiféle ellenséges szándéka nincsen; a német 
kormány kötelezi magát arra, hogy a békekötésben Belgium területi épségét és 
függetlenségét garantálja és hogy Belgium területét nyomban a békekötés után 
kiüríti. Belgium barátságos magatartása esetén a német hadsereg minden szükség
letét készpénzért vásárolja s a csapatok átvonulása okozta károkat Németország 
ugyancsak megfizeti. 

Ha azonban Belgium ellenséges magatartást tanúsít, úgy Németország, legnagyobb 
sajnálatára, kénytelen lesz a királyságot ellenséges területnek tekinteni s ez esetben 
Németország a belga királysággal szemben semmi kötelezettséget nem vállalhatna, 
hanem a két kormány közötti viszony rendezését kénytelen volna a fegyverekre bizni. 

Ezt az őszinte és nemeshangú üzenetet augusztus 2-án este 8 órakor 
kapta meg a belga kormány. A feleletnek tizenkét órával később, reggel 
8 órakor kellett megtörténnie. A következmények tanúsítják, hogy a szeren
csétlen Belgium kormánya esztelenül viselkedett. A kis belga haderőt oda
vetette a német seregek talpa alá. De nem ez a legnagyobb bűne a belga 
kormánynak és a meggondolatlan Albert királynak. 

Igazi vétkük az volt, hogy a belga népet rávették a lesből való harcra, 
a //'on/fíí'ró'/'-küzdelemre. amely szebb elnevezése az orgyilkosságnak. Ez okozta 

Helga katonák fákat, cserjéket tépnek s drótsövényt húznak. 
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Belgium romlását, városok és falvak pusztulását. S most már csak a néme
tek nagylelkűségétől függ, lesz-e a háború után terület, amelyet Albert király a 
magáénak mondhasson. Sőt, hogy lesz-e terület, amelyet majd Belgiumnak 
neveznek .. 

Megmozdul a német sereg. 
A Belgiumnak küldött ultimátum napján, augusztus 2-án a VIII. német 

hadtest megszállotta Luxemburg-hercegséget, amelynek területe Németország, 
Belgium és Franciország közé ékelődik s amely ilyformán igen jelentős stra
tégiai pont. Luxemburg főbb vasúti vonalai német kezekben vannak s ily
formán a megszállás első sorban ezeknek a vasúti vonalaknak a biztosítá
sára irányult. Ezzel Luxemburg ügye becsületesen el is van intézve. Senkinek 
ott a hajaszála meg nem görbül. A német hadsereg mindent készpénzért 
vásárol s ami károsodás mégis történt, annak készpénzben való megtérítését 
azonnal megkezdte a német kormány. 

Belgium felé a következő napon, augusztus 3-án indultak el a német 
seregek. A királyság hadereje, népe egyaránt vak dühvel fogadta a némete
ket. Előrelátható volt, hogy a német haderő Lüttich irányában fog haladni: 
ezen a vonalon a belgák a vasútat elpusztították, a hidakat ^felrobbantották, 

A belgáktól szétrombolt Pont des Arches helyett a Maason hajóhidat vertek a németek. 
(Leipziger Presse Büro.) 
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az utakat tönkretették. Az ellenség még rá sem lépett a földjükre, országuk 
egy része máris tönkrejutott. 

Rethmann-Hollweg birodalmi kancellár egy nappal később, augusztus 
4-én a birodalmi gyűlés történelmi nevezetességű ülésén hatalmas beszéde 
során a háborút megelőző diplomáciai cselszövések leleplezésével együtt 
férfias nyíltsággal számolt be a német hadvezetőség intézkedéseiről, Luxem
burg megszállásáról s a belga kormánynyal folytatott tárgyalások meghiú
sulásáról. 

Ugyanezen a napon már megvoltak az első ütközetek is: a németek 
Eupen irányából haladtak nyugatra és Lüttichtől dél-keletre, Iléron közelé
ben, délután kerültek szemközt a belgákkal. A német sereg mintegy száz
ezer főből állott s a belga hadak nem is kezdtek ellene komolyabb harcba. 
Az volt mindössze a céljuk, hogy a németek előnyomulását Lüttich irá
nyában késleltessék. Ám ez nem sikerült, mert a német hadsereg, amelyet 
Emmich tábornok vezetett, még aznap, tehát augusztus 4-én eljutott Lüttich 
alá és megkezdte a gazdag, világhíres ipari város védőműveinek ostromát. 

Ugyanekkor egy másik német sereg, körülbelül negyvenezer főnyi, vala
mivel északabbra, Lüttich fölött hatolt be Belgium közepe felé, a holland 
határ közvetellen közelében lépvén át a Macis folyót. 

. . . Ezek az akkordok vezették be a világháború nyugat-európai szín
padán a háborús borzadalmak szimfóniáját. 

Doni kozákok. 
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HÁBORÚNK OROSZORSZÁGGAL. 

A pétervári császári és királyi nagykövet, Szápáry Frigyes gróf augusztus 
5-én a következő szövegű jegyzéket adta át az orosz külügyminiszternek: 

A hadüzenet. 
«Kormányának meghagyásából Ausztria és Magyarország nagykö

velének szerencséje van az orosz külügyek minisztere 0 Excellenciájá-
nak a következőket tudomására hozni: 

Tekintettel Oroszországnak az osztrák és magyar monarchia és 
Szerbia közötti konfliktusban tanúsított fenyegető magatartására, vala
mint tekintve azt a tényt, hogy Oroszország a berlini kabinet közlése 
szerint ebből a konfliktusból kifolyólag szükségét látta annak, hogy az 
ellenségeskedéseket Németországgal szemben megnyissa és Németország 
ennek következtében az említett hatalommal szemben hadi állapotban 
van: Ausztria és Magyarország Oroszországgal szemben szintén hadi
állapotban lévőnek tekinti magát.» 
A hadüzenet első következménye természetesen az volt, hogy Sebeco 

bécsi orosz nagykövetnek kézbesítették útlevelét és utasították Szápáry grófot, 
hogy haladéktalanul távozzék Pétervárról. Sebeco augusztus 7-én este az orosz 
diplomácia valamennyi tagjával Bécsből Svájcba utazott. Szápáry Frigyes gróí 
és pétervári követségünk s főkonzulátusunk személyzete pedig ugyanaznap 
reggel hagyta el az orosz fővárost, hogy Svédországon keresztül hazatérjen. 

Priklonsky Mihály budapesti orosz főkonzul augusztus 6-án este utazott 
el Bécsen át Oroszországba. 

Az osztrák és magyar alattvalók védelmét Oroszországban az Egyesült 
Államok vállalta el, viszont az oroszok védelmét a monarchiában Spanyol
országra bízták. 

A háború első hete. 
Szerencsésen kezdődött meg nz oroszokkal való háborúnk. Mozgósítá

sunk sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mi kezdtük a támadást s 
már a hadüzenetet követő napon benyomultunk Orosz-Lengyelországba és 
csapataink ott egyesültek a szintén előretörő német sereggel. 

Augusztus 6-án Krakó közelében lovasságunk, amelyet gyalogos és kerék
páros csapatok követtek, orosz területre tört, bevette Olkusz és Volbrom váro-
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sokat. Győztes seregünk egyesült a Czenstochauig és Bendzinig előretolt német 
csapatokkal. A Krakótól északra fekvő és a Nova-Breskónál az északi Visz
tula-part mentén elhúzódó határszéli magaslatokat megszálltuk. A lengyel lakos
ság lelkesedéssel fogadta csapatainkat. 

Mialatt Nyugat-Galiciából orosz területre szorultak csapataink, Közép-
Galícia határain is voltak kisebb-nagyobb harcok. Rögtön a hadüzenet köz
hírré válása után orosz lovasőrjáratok és szakaszok kalandoztak határainkon 
és kísérletet tettek a betörésre. Apró csatározások egész sorozata után az 
oroszokat minden vonalon visszavonulásra kényszerítettük. 

Kelet-Galícia határain is találkoztak már a szemben álló csapatok. Ama 
kisebb harcok közül, amelyeket határvédő csapatainknak itt meg kellett vív-
niok, különösen a podvolocyskai hadállás hősi védelmét kell kiemelni. Egész 
napon át erősen tartották magukat katonáink Manovarda Zsigmond lovag 
főhadnagy parancsnoksága alatt a túlnyomó ellenséggel szemben. Két halottal 
és három sebesülttel fizették meg bátor katonáink sikerüket, mialatt az oro
szok közül húszan maradtak a csatatéren. 

Ugyancsak a hadüzenet napján dicsőséges harcunk volt a bukovinai 
határon. Novoszielica mellett, Gadra Jenő elsőosztályú csendőrőrmester buz
dító szavaitól föllelkesítve, katonáink rohamtámadást intéztek egy magaslat 
ellen, ahol az ellenség kordon-őrsége jól elsáncolt hadállásban foglalt helyet. 
A meglepetésszerű támadás teljesen sikerült s az ottani határátkelést uraló 
magaslat birtokunkba jutott. Közben azonban egyre közeledtek az ellenség 
segítőcsapatai, úgy hogy az ellenséges haderő legalább is egy szotnyára növe
kedett. Gadra csendőrőrmester és legénysége azonban bátran szembeszállott a 

Az oroszoktól felégetett ház Kelet-Galíciában (Kilophol, Wien XIX). 
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túlnyomó ellenséggel és a meg-megújuló támadásokkal szemben sikerrel védte 
meg az ostrommal meghódított pozíciót. A harcban különösen kitüntette 
magát egy lovascsendőr, Baranek János, aki egyszerre négy kozákkal vette 
föl a harcot és egyiket megsebesítve, futásra kényszerítette őket. 

Az első nagyobb ütközetre augusztus 7-én éjszaka került a sor az orosz
országi Miechovnál. A galíciai lövészifjak megleptek ezer alvó kozákot. A harc 
órákig tartott és a kozákok vad menekülésével végződött. 

Csapataink, amelyek a lövészifjakat követve, augusztus 8-án bevonultak 
Miechovba, derekasan folytatiák az offenzívát és estig mintegy negyven kilo
méternyire előnyomultak és birtokukba vették a közbeeső helységeket. Ezzel 
kapcsolatban az eddig a Visztula mellett állott halárcsapataink is átkeltek a 
folyamon és a túlsó parton foglaltak állást. 

Kelet-Galíciában is elfoglaltunk az ellenséges területen több határhely
séget és pedig: Brodyval szemben Radzivilovot, Podwolocyskával szemben 
Wolocyskát és a Csernovic mellett levő Orosz-Novoszielicát. Az ellenséges 
lovasőrjáratoknak minden arra irányuló kísérletét, hogy Kelet- és Közép-
Galíciába betörjenek, visszavertük. Zalosce közelében, Brody és Tarnopol 
közt az ellenséges lovasság visszaverése alkalmával négy kozák elesett, kettő 
pedig megsebesült. 

Augusztus 9-én Galícia keleti és középső határán ismét kísérletet tettek 
az oroszok a betörésre. Ezúttal már lovasságukon kívül gyalogsági csapataik 
is fölvonultak ágyúikkal. Határvédő csapataink azonban bámulatos magatar
tást tanúsítottak és mindenütt visszaverték az ellenséget. Érdekes epizódja volt 
ezeknek a harcoknak a következő bravúros eset: 

I. Parasztszekér hadi szolgálatban. 
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Két szotnya kozák támadást intézett egy helyen határőrjáratunk ellen. 
Gyalogos csapatunk vitézül megállta helyét, de az ütközet talán eldöntetlenül 
végződött volna, ha katonáink össze nem fogdosnak kilenc kozáklovat, ame
lyekről gazdáik golyótól találva, lefordultak. A kilenc lóra felült kilenc baka 
és huszáros támadással nekivágott az ellenségnek. Az amúgy is szorongatott 
kozákok erre futásban kereslek menedéket, de a csatatéren kilencven halottat 
és sebesültet hagytak. Csodálatos módon határvédő csapatunk egyetlen embert 
sem vesztett ebben a heves harcban. 

A határvédő csapatoknak kitűnő segítséget nyújtottak az első napok har
caiban az osztrák csendőrök és népfölkelő csendőrök s vitézségüket Frigyes 
főherceg, az osztrák-magyar hadsereg főparancsnoka augusztus 9-én külön 
hadparancsban köszönte meg. 

Az Orosz-Lengyelországban operáló reguláris csapatainkhoz csatlakoztak 
a Krakóban és Lembergben toborzott lengyel lövészifjak, akiknek nevéhez 
számos hősi tett fűződik. Ők foglalták el augusztus 9-én Ksiasnice városát, 
miután már előbb a kezükbe került Miechov is. Többnapos harcaikról 
a lövész-ifjak lembergi parancsnokuknak ezt a jelentést küldöttek : 

Nyolcszáz lövész, aki a 35 kilométernyire lévő Krakóból gyorsmenetben 
érkezett, éjjel ritka bravúrral megtámadott egy ezer főnyi orosz csapatot, 
amely Miechov mellett táborozott. A gyilkos puskatűz visszavonulásra kény
szerítette az oroszokat, akik ötszáz halottat hagytak hátra. Részünkről száz
negyven ember elesett, tizennégy megsebesült. A menekülő kozákok és tüzé
rek fölgyújtották az élelmiszerraktárakat és a kaszárnyákat. A polgári orosz 
hivatalnokok is elmenekülnek. Miechovban ez idő szerint egyetlen orosz ember 

II. Parasztszekér hadi szolgálatban. 
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sincs. A lengyel határlakosság polgárőrséget és miliciát szervezett. A lövész-
ifjak, akik megerősítést kaptak, északnak haladtak tovább Ksiasnice felé, amelyet 
rövid ütközet után megszálltak. Az oroszok visszahagyták halottaikat és sebe
sültjeiket. Hír szerint Pilicából és Kielcéből is kitakarodtak az oroszok. 
A lövészifjak győzelmes seregét Kmura vezette, 

Miechov városa nevezetes hely: ötven évvel ezelőtt a lengyel forradal
mat itt verték le az oroszok. 

Csapataink előnyomulása nyugati Lengyelországban napról-napra hatal
mas lépésben haladt. Seregünk augusztus 12-én eljutott Jedrzejovig, amely 
a becs—varsói vonat mentén fekvő város, Krakótól észak-keleti irányban 
mintegy 70 kilométernyire. 

Közép- és Kelet-Galiciában a határon minden nap voltak csatározások, 
amelyekben meghiúsítottuk az ellenségnek azt a tervét, hogy a mi területünkre 
csaphasson be. E kisebb jelentőségű harcok folyamán Brodynál egy7 huszár
svadron elfogott egy század kozákot. 

Prokiamáció a lengyelekhez. 
A lengyelek, akik Orosz-Lengyelországban több véres forradalommal 

akarták lerázni a zsarnok orosz igát, szinte megváltóként üdvözölték a hatá
ron átkelt seregünket. Amikor az osztrák-magyar csapatok átlépték az orosz
lengyel határt s benyomultak az országba, német és lengyel nyelven a követ
kező fölhívást tették közzé: 

A lengyel néphez. 
A Mindenható akaratából, aki a népek sorsát intézi és legfőbb hadurunk halalmából 

lépik át az egyesült osztrák és magyar és német seregek a határt. Ezzel magunkkal hoz
zuk a lengyelek felszabadítását is a moszkovita járom alól. Üdvözöljétek bizalommal 
zászlóinkat. Jogosságot hoznak nektek. Nem idegenek e zászlók nektek se, testvéreiteknek 
se. Millió lengyel áll mintegy másfélévszázad óta a monarchiának és a német birodalomnak 
kötelékében kiváló kulturális fejlődésben és már Szobieszky király óta, aki a Habsburgok 
szorongatott országának valamikor tetterős segítséget nyújtott, bensőleg egybe van forrva 
Lengyelország dicsőséges hagyománya nyugati szomszédjaival. Mi tehát ismerjük és értjük 
a lengyel nép lovagiasságát és kiváló tehetségét. Ama korlátok ledöntése, a melyek a nyugat 
kultúrájának eredményeitől elzárnak és hogy a szellemi és gazdasági haladás minden 
forrását számotokra megnyissuk, ez egyik fontos föladata ennek a hadjáratnak. 

Mi nem kerestük ezt a háborút. A támadásoknak és rágalmaknak szakadatlan sorát 
azzal tetézte Oroszország, hogy az osztrák és magyar uralkodóház ellen elkövetett gyalá
zatos merénylet nyomait állásfoglalásával takargatta és fölhasználta az alkalmat, hogy 
rátámadjon a monarchiára és a szövetséges német birodalomra. így jutott felséges 
hadurunk abba a kényszerhelyzetbe, hogy fegyvert ragadjon az az uralkodó, akinek egyedül 
köszönhető évtizedek óta Európa békéje. Oroszországnak minden lakosa, aki fegyvereink 
sikere folytán a mi védelmünk alá került, részünkről, mint győzők részéről, csak jogos
ságot és emberséget fog tapasztalni. 

Lengyelek! Bízzátok magatokat örömmel és föntartás nélkül a mi védelmünkre. 
Támogassátok a mi törekvéseinket egész szívvel. Bízzék mindenki a mi felséges hadurunk 
igazságosságában és jóságában és teljesítse mindenki hivatásának kötelességét, otthonának 
föntartása iránt való kötelességét, azt a föladatot, a melyet a Mindenható akarata a mos
tani fordulattal nektek kijelölt. 

A császári és királyi osztrák-magyar hadsereg főparancsnoksága. 
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A MAI HADVISELÉS. 

A német hadsereg. 
A világnak ma kétségkívül legtökéletesebb hadserege a német. 1870—71 

óta, amikor kiállotta a nagy tűzpróbát a szövetséges német államok ((pápa
szemes tanitók»-nak csúfolt egyesült fegyveres ereje és Versaillesben kikiál
tották a porosz királyt német császárrá, az egységessé vált nagynémet biro
dalom a fejlődésnek a világtörténelemben eddig páratlan gyorsaságát produkálta. 
Nemcsak gazdaságilag erősödött, hanem fegyveres erejét is céltudatos katona
politikával olyan színvonalra fejlesztette, a mely már a tökéletességgel határos. 

A német birodalom tudvalevően huszonöt kisebb-nagyobb szövetséges 
államból áll, s hadereje, — melyre büszke minden német, — voltakép több 
hadseregből tevődik össze, de mégis egységes. A legnagyobb közöttük a porosz 
hadsereg, utána következik a bajor és szász, végül a württembergi. E négy 
államnak külön-külön hadügyminisztere van, hadseregeiknek békében bizonyos 
önállóságuk van, de háborúban egyetlen nagy hadseregbe olvadnak össze, 
melynek hadura a német császár, aki az egyes államok hadseregeinek élére 
bármely más német állam tábornokát is állíthatja. 

A német birodalom lakossága 66 millió lélek. Az évenként besorozandó 
újoncok számát, az úgynevezett ujonclétszámot ismételten, legutóbb 1913-ban 
emelték úgy, hogy a német hadsereg békelétszáma 1914-ben 661,000 embert 
tett ki, ami a lakosságnak kerek 0-50°/<ra- Jelentős szám, mert például 
Ausztria-Magyarországban e békelétszám csak a lakosság 0^43%-a-

A katonai szolgálati kötelezettség Németországban a 20 évtől a 39-ig, tehát 
19 évig tart. Azok, akiket a gyalogsághoz soroznak be, két évig, akiket pedig 
a lovassághoz, vagy a tüzérséghez és műszaki csapatokhoz, három évig szol
gálnak ténylegesen. 

Az egész német hadsereg békében 25 hadtestbe tagozódik. Ezekből 19-et 
állit ki Poroszország és a többi kis német állam, hármat Bajorország, kettőt 
Szászország és egyet Württemberg. Ezenkívül háború esetén legalább negyven 
tartalékhadosztályt állít fegyverbe a német birodalom, s miután két had
osztály egy hadtestet alkot, ez erőt az előbbihez hozzáadva 45 hadtestet 
kapunk Németország háborús készültsége gyanánt. 

A 25 békehadtest már béke idején hármasával-négyesével csoportosítva 
van nyolc hadseregfelügyelőségbe. Háború esetén ez megannyi hadsereget 
jelent. Természetesen a negyven tartalékhadosztályból — a szükséghez képest — 
új hadseregek kerülnek ki, mint ahogy a mostani háborúban is nyolcnál több 
önálló német hadsereg működik a három német fronton. A német hadsereg 
békealakulásai és hadialakulásai, valamint békeállománya és hadiállománya 



A német hadsereg. Gyalogság lövészárkokban. 

között különben érdekes, és különösen az utóbbiak között igen nagy eltérések 
vannak. A hivatalos adatok természetesen nem nyújtanak tiszta képet az 
erőnek arról a mértékéről, amelyet Németország háborús veszedelem esetén 
kifejteni képes, mert ezt szigorúan titkolják. Katonai szaktekintélyek azt 
mondják, hogy a német birodalomnak hozzávetőleg négymilliószázötvenezer 
katonailag kiképzett embere van. De a világháború eddigi jelenségeiből arra 

A német hadsereg. Gyalogság előnyomulása. 



A német hadsereg. Gépfegyverek tüzelő állásban. 

lehet következtetni, hogy e tekintetben alighanem egy kis meglepetés érte a 
hármas entente hatalmasságait, mert Németország — úgy látszik — jóval 
több embert tud fegyverbe állítani s minden valószínűség szerint megközelíti 
az orosz birodalomnak hét milliós emberanyagát. 

A német hadsereg hadiformációinak alapjául a békeformációkat lehet 
venni. Ezek legmagasabb egysége ugyanis szintén a «hadtest» és pedig a mái-
említett 25 békehadtest. Minden hadtest két hadosztályból, minden hadosztály 
két dandárból, minden dandár két ezredből és minden ezred három zászló
aljból áll. A lovasság egy része két-két ezredből alakuló dandárokban a had-

A német hadsereg. Támadás előtt. 
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testekhez van beosztva. A hadiformációk alapját képező békeformációk sze
rint van 217 gyalogezred és 18 vadászzászlóalj, 110 lovasezred, 101 tábori 
tüzérezred, 24 gyalogtüzérezred, melyek a következőkép tagozódnak: 651 
gyalogos és 18 vadászzászlóalj, 510 század lovasság, 642 üteg tábori és 101 
üteg gyalogos tüzérség, 139 műszaki század és 115 vonatszázad, végül 31 lég-
liajós-század. Békelétszámuk 36.400 tiszt, 109.000 altiszt, 661.000 fő legénység 
(ezekhez járul még 13.000 egyévi önkéntes), 157.000 ló, 3850 fogattal ellátott 
tábori ágyú, a gyalogtüzérség 400 ágyúja és 1470 géppuska. Hogy ez a had
erő, amely az első vonalbeli, tehát a voltaképeni tábori hadsereget képezi, moz
gósítás esetén mekkorára nő, azt megállapítani nem lehet, mert ez a német 
vezérkar titka. így például minden gyalogezred kiállít legalább egy pótzászló
aljat, minden lovasezred legalább egy pótszázadot és minden tüzérezred leg
alább egy pótüteget. Ezek a formációk arra valók egyfelől, hogy a csapat
testek eredeti erejét növeljék, másfelől, hogy az azokban előálló hiányokat 
pótolják és végül arra, hogy részben belőlük alakítsák a már említett negyven 
tartalék-hadosztályt. De csak részben, mert e tartalékerő mindenesetre egyéb 
új alakulásokból kerül ki. Hány tartalékzászlóaljat és századot, hány menet
zászlóaljat, hány honvédezredet és népfölkelőezredet, szóval az említett első 
vonalbeli erőn kívül mit és mennyit tud Németország kiállítani, azt csak 
hozzávetőleges számokkal lehet megjelölni Ily hozzávetőleges számítás, amikor 
az első vonalbeli tábori hadsereg létszámát 70.000 tisztre, 2,300.000 emberre, 
770.000 lóra, 140.000 fogatra, 6000 tábori és 1500 nehéz ágyúra és 2200 gép
fegyverre becsülik. A honvédség — nem úgy mint nálunk, ahol egyenlő értékű 
a közös hadsereggel — Németországban mint második vonalbeli fegyveres 
erő szerepel. Ennek hadilétszámát szakírók 1,250.000 főre. míg a kiképzelt 

A német hadsereg. Lovas járőr. 



népfölkelők számát 600.000 főre s a ki nem képzett népfölkelőkét nem keve
sebbre mint 3,800.000 főre becsülik. 

Az egész fegyveres erőnek, tehát még a népfölkelésnek is a felszerelése és 
fegyverzete a lehető legmodernebb és nincs a technikának oly vívmánya, 
melyet a német hadvezetőség ne értékesített volna a hadsereg céljaira. A gya
logság 79 milliméter űrméretű, úgynevezett «birodalmi» ötlövetű ismétlő 
puskával van felszerelve, melyre a Mannlicher-szuronynál hosszabb bajonett 
Kerül. A lovasság könnyű és nehéz lovasságra oszlik. Nehéz lovasság: a gárda
ezredek, a vértesezredek és az ulánusezredek. Összesen 37 ezred a 110 lovas
ezred közül. Nehéz lovasságnak azonban nem azért hívják e csapaltesteket 
mert vértet viselnek. Ilyen felszíjjázható vékony nikkelpáncélt csak a vértes
ezredek hordanak, a többi nehéz lovasezred azért kapja ezt a megkülön
böztető elnevezést, mert legénységüket a legnagyobb és legtermetesebb embe
rekből s lovaikat a legnagyobb és legnehezebb fajtájú hátaslovakból válo
gatják ki. Az egész lovasság pikával van felszerelve, olyformán azonban, 
hogy csak minden század első vonala használja ezt a régen divatos, majd 
eltörült s most ismét rendszeresített fegyvert. Fegyverzetük ezenkívül kard 
és karabély, amely két fegyver, nem mint a mi lovasságunknál a derékon, 
illetve a vállon lóg, hanem a nyeregkápára van ráe: ősítve. A tábori tüzérség 
fegyvere a 77 centiméteres gyorstüzelöágyú s a 105 centiméteres könnyű 
tábori tarack. A gyalogos tüzérség fegyvere a 13 és 15 centiméteres nehéz 
tarack és a 21 és 28 centiméteres nehéz mozsár. Ez a fegyvernem tehát a 
német hadsereg nehéz tüzérsége, amelynek a háború eddigi során oly fényes 
szerep jutott osztályrészül. Ha a fennebbi részletezést nézzük; lehetetlen, hogy 
fel ne tűnjön, mily nagyszámú tüzérsége van a német hadseregnek s ebben 
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A német hadsereg. Tüzérség nehéz terepen. 



A német hadsereg. Tüzérség tüzelő állásban. 

is mily nagy százalékkal szerepel épp a nehéz tüzérség, melynek feladata 
nemcsak erődített helyek bombázása, hanem nyilt terepen bár. de jól fedett 
pozícióban elhelyezkedett ellenséges gyalogság és különösen tüzérség meg
semmisítése. Németország az ő 7500 ágyújával óriási tüzérségi fölényben van 
bármely állam hadseregének tüzérségével szemben, hiszen például ezzel szem
ben a nagyratartott francia tüzérség is mindössze 4000 ágyút tud felvonultatni. 

Ez a hatalmas német szárazföldi haderő. A német flotta azonban mivel 
sem marad mögötte. A német hajóhad valószínű ereje — ha csak a modern 

A német hadsereg. Tüzérség harcban. 



A német hadsereg. Lövegek bevaggonozása. 

hajóegységeket vesszük — 41 nagy csatahajó, 20 nagyobb és 40 kisebb páncélos 
cirkáló. Az utóbbiak építésére különösen nagy súlyt fektettek, mert ezek 
könnyebbjárásuak lévén, egy ellenséges állam tengeri kereskedelmének meg
bénításánál óriási fölényt biztosítanak. S ma a helyzet csakugyan az, hogy 
Németország cirkálók dolgában sokkal jobban áll, mint a reá féltékeny Anglia. 
Az említetteken felül Németországnak 144 torpedóhajója és mintegy 70 tenger
alattjáró naszádja van. E pompás hajóraj fegyverzete 1300 nehéz és 900 köny-
nyebb ágyú s legénysége kerek 60.000 fő. 

A német hadsereg. Gépfegyverek bevaggonozása. 
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A háború 
Egy alföldi honvédgyalogezred parancs

noka beszélte, hogy mielőtt elindult ezre
dével Szerbiába, lelkes, szép beszédet inté
zett jó, magyar bakáihoz. Beszéde végén 
ezzel a kérdéssel fordult hozzájuk: 

— Tüdjátok-e,hogy olyanokat kell majd 
néha mashozni,amibe térdig kopik alábatok? 

— Tudjuk, — felelték. 
— Néha bizony éhkopp lesz a mená-

zsitok. Tudjátok-e'i 
— Tudjuk. 
— El is fog esni több vitéz közületek. 
— Tudjuk. 
— Még is szívesen jöttök? 
— Szívesen megyünk, ezredes úrnak 

jelentem alássan, — vágta ki egy baka, — 
mosolyogva ontjuk akár a vérünket is 
nevetve viselünk éhkoppot, strapát. Vállal
juk akár a poklot is minden ördögével, csak 
szabad legyen — dalolni és tréfát csinálni. 

És születnek a szebbnél-szebb katona
nóták, teremnek a kedvesebbnél-kedvesebb 
katonatréfák. Naivúl bájos, de egytől egyig 
jellegzetes sziporkái a magyar lélek dalt
fakasztó, humortól bugyogó gazdagságának. 
Gyilkos tűzben, ágyúk érctorkának rekedt 
bömbölése közben fogantak, ott teremtek, 
ahol a dicsőség és halál az úr, érdemes hát 
őket összeszedni ésa diadalokbabérkoszorú
jába tűzdelni szerény, de odaillő ibolyaként. 

Evvel ugyan becsapták Ferenc Jóskát. 
Két nap, két éjjel tartott a tánc. A 

Dráván túl egy nehéz és fontos magaslatot 
kellett megszerezni bakáinknak. Meleg 
volt apiszkafa tilinkója (így hívják bakáink 
a puska csövét), dolga akadt a fogpiszkáló-
nak is (ez meg a szurony), izzadtak a 
«vendégekv(i%y tisztelik önmagukat a bakák). 
Küldözték egymásnak a szerbekkel a meleg 
vacsorát (ez a puskagolyó), de jöttek s men
tek a szilvás gombócok is (ahogy a vendégek 
az ágyúgolyót nevezik). Igen kemény küz
delem volt, a mieink közül is sokan kaptak 
rheiunát (ez a sebesülés). Végre egy nagy
szerű szuronyroham s a mieink elfoglalták 
a magaslatot. Jól szemügyre veszik hát a 
fiúk ezt a drága új birtokot. Bizony kietlen, 
kopár, szomorú, sziklás valami az, amin 
nemcsak hogy a búza, de még a szamár-
kőró sem terem meg. Egy jóképű közvitéz 
nagyot sóhajt ezeknek láttán: 

humora. 
— Beste, gaz rácai, ezzel ugyan nagyon 

becsaptátok felséges gazdánkat: Ferenc 
Jóskát. 

A baka ajánlata. 
A mi bakáink a világ legelső szurony-

virtuózai..Úgy kezelik rohamnál a bajo-
ncttet, hogy az ő rohamukat nem bírja ki 
senki. A szurony a kedvenc hangszerük. 
Egy ilyen nagyszerű roham után egy kun
sági fiú odalépettéi kapitányához: 

— Százados úrnak alássan jelentem, 
nem jól van ez így. Helyes lenne, ha valaki 
felajánlaná felséges uraknak, hogy beszélje 
meg a muszka cárral : ne ontsuk hiába ezt 
a sok vért, ne pocsékóljuk a sok menázsit, 
meg élest. Álljon fel egy tömegbe minden 
muszka katona, mink is egy másikba. 
Szedjenek el tőlük is, tőlünk is bornyút, 
töltényt, mindent, csak a bajonettes puskát 
hagyják meg. Vezényeljenek rohamot, 
csináljunk egy nagy slurmot és a ki le
győzi a másikat, az nyerte meg a háborút. 
Alássan kérem, tessék ezt felséges urunknak 
megjelenteni. Egyszeriben vége lenne min
dennek és nem kellene azon búsulni, hogy 
ki lesz a győztes ? 

A magyar vezényszó. 
Amikor seregeink egyesültek a német 

csapatokkal, egy magyar közös huszár-
század hallgatja, mint vezényelnek egy 
porosz dragonyos századot. Hallgatja, hall
gatja az egyik «vörös ördög» és egyszeribe 
felrikkant örömében: 

— Halljátok-e, komék ? Ezeket a német 
sógorokat is csakúgy — magyarul vezény
lik, mint minket. 

Mi a háború? 
Egy sebesült katonát becéznek ápolói. 

Végre is megunja a sok dicséretet a fiú, 
legyint egyet a kezével és lekicsinylő meg
vetéssel böki oda foghegyről: 

— Semmi az egész háború. Otthon a 
Nyírségen minden lakodalmon jobban 
megkopogtatják a koponyáját annak, aki 
nem fér a bőrébe, mint ott lent, azt a 
kutya szerbét. Csakhogy otthon becsukják 
érte az embert, itt meg medáliát .kap érte 
a mellére. Ennyi az egész külömbség. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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Osetrák-magjar csapatok tetőnek egy orosz repülőgépet. Aszmann Richárd rajza után. 
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