
Az Isonzó mentén. — üzerségi megfigyelőhely és tiszti fedezék. 
(Kilophot.) 

Ara 24 fillér 



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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingyen 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 félévenkinl 
egy-egy kötetet 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, árasnál, trafikban. 

Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapja. 
Budapesten a kedvezmény díjíin felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1-2. Stanley M H.: A legsötétebb Afriká
ban. Emin pasának, Equátoria kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulása^ — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 2'J 
fül. bolti ár helyeit kötetenkint ra
li; etés 4 kor. 20 fill. 

cMegyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre, 
a hol a liét tenger találkozik, kelljen bár 9n évig is 
utaznom » A Koránnak ezt a mondatát választotta 

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli 
>,zél elérésében való rendületlen hit, melvct ez a 
mondatsymbol izál , áthatotta Stanlevt. Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog, 
csodás útjának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 

tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 
179 képpel és színnyomatú térképpel 
29 kor. bolii ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3Tcor. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDY-FÉI.E KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

5. B( sztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

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

A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás, 
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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. 
9. Jókai Mór : Utazás egy sírdomb körül. 

Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredni i kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 

10. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székt'ly Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

11. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
' gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyeit ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

12. Jókai Mór : A kis királyo!:. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyeit ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

13. Jókai Mór: Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 köletbe kötve 10 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

BEKÖTÉSI T Á B L A 
a Krónika I.—V. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, tiafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



76. füzet 

Ha füzetenkint veszi a Világ
háború Képes Krónikáját és 
négy Ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé
nyeink közül, melyeket a 
borítékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 

szállítunk. ( 

feáfWú 
SZERKESZTŐ SÜLÉ ANTAL 

RÉVHI-KIADAS TELEFON 56-27 
HETENKINT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI AR </< ÉVRE 3 K, '/• ÉVRE 6 K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS K1HDÓ 
BUDHPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT IS. 

KÉPEK fl MI FRONTJAINKRÓL. 

Honvéd hegyi távíró-oszlag egyik telefonos csoportja az olasz harctéren egy ezerötszáz 
méter magas hegy tetején. 

A mai hadviselés csodálatosan olvasztja össze a régi dicsőség .bátor hagyományait és 
a technika legújabb, úgyszólván napról-napra gyarapodó vívmányait. Egyik a másik 
nélkül nem vezethet sikerre, mert hiábavaló a vakmerőség, ha kiiünő fegyverek nem 
támogatják és a legmodernebb ágyú is hasznavehetetlen gyáva, lehetetlen emberek 
kezében. A bátorság, találékonyság és a működő katonák öntudatossága teszi igazán 
nagyszerű értékűvé a napjainkban folyó küzdelem elengedhetetlen hadi segédeszközét, 
a lelefont is. A derék és folytonos, nagy -veszedelmek között fáradhatatlanul működő 
telefonosztagok vakmerősége sokszor már csatákat nyert és a magyar vitézek százait 

mentette meg. 

A világháború képes krónikája. VI. — 321 $9> umm 21 



A Lovcsen sebesültjeinek elszállítása. 

Szerb foglyok, akik Montenegróban harcoltak. 
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Volhyniában így tudatták katonáink az oroszokkal Montenegró kapitulációját. 
(Pinterits Sándor utász-hadapród felv.) 

Egy szerb törzskar Ljubin faluban. Később ugyanitt a mi tőrzskarunk volt elszállásolva. 
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V 

Honvéd-járőr bőrköpenyben Bukovinában. 

Tábori őr oroszországi frontunkon. 
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AZ OLASZOK KUDARCA A TIROLI HATÁRON. 

Augusztus hó legelső napjai óta, amikor tudvalevően a második isonzói 
csata véget ért, nagyobb, összefüggő egészet alkotó akciókkal az olaszok nem 
kísérleteztek. Azonban a helyi jellegű támadások, melyek hellyel-közzel fölötte 
hevesek voltak, természetesen, nem szüneteltek. Az olaszok támadásaik
nak már ismételten felsorolt közelebbi céljait, valamint támadó akcióik 
rendszerét nem változtatták meg. S gyakran előfordult, hogy eléggé köny-
nyelműen menetelő csapataik magukra vonták tüzérségünk figyelmét és 
tüzét. így augusztus 18-án legnehezebb tüzérségünk egyik ütegének meg
figyelője Monfalconénál olasz hadosztálytörzset vett észre, amint egy meg
lehetősen fedetlenül álló majorság kerti lakában és kertjében kényelmesen 
elhelyezkedett. Egyetlen sike
rült telitalálat szétlőtte az 
egész épületet és megsem
misítette a törzs legnagyobb 
részét. Az isonzói fronton 
napról-napra volt tüzérségi 
tüzelés és kisebb támadások, 
azonban ennél élénkebben 
dolgoztak az olaszok a tiroli 
frontszakasz mentén, ahol 
különösen a Tonale-szorost 
védő, határzáró erődeinket 
és a Folgaria-Lavarone fen-
sík szélét napokon át egyre 
erősebben lőtte az olaszok 
nehéz tüzérsége. Ugyan
ekkor a Tirol nyugati szé
lén lévő Stilfsi-hágót védő 
erődítéseinket is szapora tü
zeléssel árasztották el, szó
val az egész tiroli fronton 
élénk tevékenységet kezdtek, 
s ennek célja nyilvánvalóan 
az volt, hogy megtévesszék 
hadvezetőségünket abban a A tiroli sziklák közt. (Vészi Margit felvétele.) 
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tekintetben: hol akarják a voltaképeni főtámadást intézni. Hogy ezek 
a harcok mily feladatot róttak a védőkre, az elképzelhetetlen. A had
történelem nem tud rá esetet, amikor tisztán alpesi tájakon, karsztos és 
gleccserekkel tele magas hegységek ily hosszú frontján ily nagyarányú 
hadmüveletek folytak volna le. Hiszen például a Stilfsi-hágónál tüzéreinknek 
2700 méter magasságba, az ennek szomszédjában lévő Ortler-hegy gleccse
rein pedig 3500 méter magasságba kellett puszta kézzel, kötelekkel centi
méterről centiméterre felcsúsztatni a lövegeket. 

A tiroli front mentén folyó olasz tüzérségi tűz augusztus vége felé 
napról-napra erősbödött s végül tíznapos tartam után az olaszok megelégelték, 
úgy vélve, hogy eléggé előkészítették a gyalogsági támadást. Ez a támadás 
a Folgaria-Lavarone fensík szélén lévő állásaink ellen irányult és meglepetés
szerűen augusztus hó 24-én éjjel kellett végrehajtódnia. A támadásra az 
ivreai gyalogosdandár volt kiszemelve, s erősítésére a bassanói alpini-zászló-
aljat osztották be melléje. Pontosan éjjel 12 órakor támadtak az olaszok, kik 
nagyobb erővel a terep miatt nem támadhattak. A védők vonalát a legtel
jesebb sötétség takarta. Amikor az olasz gyalogság már csak mintegy 800 
méterre volt az első védővonaltól, egyszerre vakító fényfolt jelent meg az 
égen, mely a következő percben lassan mozogni kezdett, majd hirtelen 
káprázatos biztossággal vetődött a támadó olasz oszlopra. Egyik határzáró 
erődünk fényszórói voltak, melyeknek nappali fényt árasztó világításában 

Lavarone látképe. (Sajtóiroda, Leipzig). 
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pontosan belőtt ütegeink, gépfegyvereink és védőcsapataink puskatüze zúdult 
egyszerre a támadókra. Az egész támadás negyedóráig tartott, s a valóság
gal szétlőtt olaszok futva mentek vissza a völgybe, hol újból gyülekezve 
csakhamar új támadást és hajnal felé ismét harmadikat kíséreltek meg, de 
az is igen nagy veszteség mellett hiúsult meg. A támadó oszlop élén roha
mozó 115. jelzésű gyalogezred (ennyi gyalogosezredük nines is az olaszoknak 
s így nyilván hamis számozás volt) jóformán egészen megsemmisüli. Az ezred 
több mint 2000 embert veszített halottakban és sebesültekben s 350 embert 
foglyokban. Azonfelül a védők kezébe került az ezred zászlaja, az ezred 
szülővárosának, Trevisónak ajándéka is. Az igaz, hogy egymásután négy 
ember vette át egymás kezéből a zászlót, hogy megmentse s végül az ötö
diknek is, aki megsebesülvén, fogságba került, úgy kellett a irikolort*a nyaká
ról lefejteni. Ellenben részben ugyan megrázó, de részben színpadias volt az 
ezred parancsnokának a viselkedése, aki súlyosan megsebesülve szintén fog
ságba esett: Amikor ugyanis sebesülthordozoink felszedték, nem akart addig 
a csatatérről elmenni, míg tisztjeitől el nem búcsúzott. Sebesülthordozóink 
erre körülvitték az elesettek között, mire az ezredes ráhajolva egyik száza
dosára, élettelen ajkaira zokogva csókot nyomott. Amikor azután az ezre
dest fogságbaesett legénységének sorfala között hátravitték, a legénység egy
hangúan «brutta bestia!» (kegyeten bestia!) kiáltozással fogadta, élénk ellen
téte gyanánt az előbb lejátszódott jeleneinek. Egyébként, hogy az imént 

A Frauzenshöhe a Stilfsi-hágón, az Ortlerrel. A szállodát az olaszok erősen lőtték. 
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leírt éjjeli olasz támadás ne maradjon viszonzatlanul, és hogy a védők meg
mutassák mennyire frissek, másnap reggel egy páncélvonatunk ugyanezen 
a szakaszon egész Serravalle városka vasútállomásáig tört előre s miután 
az ott meglepett olaszok között nagy felfordulást okozott, sértetlenül tért 
vissza. 

Augusztus 25-e óta azután nagyobbszerü esemény nem játszódott le a 
tiroli fronton. Csupán annak nyugati szárnyán, az Adamelló-hegységben 
történt eseményről emlékeznek meg hivatalos híradásaink. Ez az esemény 
egy maroknyi ski-csapatunknak vakmerő és minden turisztikai és katonai 
teljesítményt meghaladó nagyszerűségével vált emlékezetessé. Egy 18 főnyi 
ski-őrjáratunk, melyet egy tartalékos tiszt vezetett, aki a polgári életben osztrák 
ügyvéd, 'és nagyobbrészt ugyancsak tartalékosokból állott, észrevette, hogy 
egy skivel felszerelt egész alpini-zászlóalj közeledik a Prezena-gleccser felé, 
nyilván, hogy azon leereszkedve, a máskülönben tökéletesen elzárt völ
gyet megkerülje és így állásaink hátába kerüljön. A vállalkozás kétségtelenül 
sikerül, ha nem veszi észre az olaszokat a mi ski-járőrünk. A járőrnek 
már nem állott módjában nagyon messze lévő csapattestét, vagy egyéb 
parancsnokságot értesíteni s így az ügyvéd-hadnagy merész elhatározásra 
jutott: arra, hogy az aláereszkedő alkonyatban, fedett helyről megtámadja 
és visszaveti a körülbelül ötvenszer akkora ellenséget. Erre azonban csak 
úgy lehetett kilátás, ha a Prezena-gleccsert járőrével előbb éri el, mint az 

Osztrák-magyar tábor az Etsch-völgyében. (Sajtóiroda, Lcipzig. 
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olaszok. Az olaszok nem látták a járőrt, de azért erős iramban siklottak a 
gleccser felé. Járőrünk ugyancsak nekilátott a meredek kapaszkodónak. 
Elkeseredett titkos verseny vette kezdetét. A járőr megelőzte az alpini-zászló-
aljat és pompásan elhelyezkedve, ahogy az alpini-oszlop éle fellünt, gyilkos 
tüzelésbe kezdett. Az egyenlőtlen, de járőrünk részéről nagyszerűen vezetett, 
rövid ideig tartó tűzharc az alpinik visszavonulásával végződött. Meglépésre 
immár nem számíthattak, mert a völgyben álló erőink így figyelmessé lettek 
a lövöldözésre s így nem maradt az alpinik számára más hátra, mint hogy 
feladják ügyesen átgondolt tervüket. 

Kisebb harcok. 

Augusztus legvégső napjaiban azután ismét az isonzói fronton kísérle
teztek az olaszok, egyes fontosabb pontokon aránylag kisebb erőkkel, 
így elsősorban a Km tájékán Flitschnél, majd augusztus 28-án a Monté 
dei sei Busi ellen, 27., 28. és 30-án pedig tolmeini hídfőnket és a doberdói 
fensíkot, a Monté san Michelét támadták — mint eddig — eredménytelenül. 
Ez örökös támadások hiábavalóságának tudata ekkor már egészen átment 
az olasz seregnek úgy tisztikarába, mint legénységébe, amely sok helyt valóban 
elismerésreméltó bravúrral verekedett s kudarcai nem gyávaságán multak, 
hanem azon, hogy a mi csapataink még jobbak voltak. A támadók helyzete 

Gyalogsági támaszpont 200 méter magasságban a Dolomitokban. 
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nem volt könnyű, de százszorta nehezebb volt a védőké, mert míg a táma
dóknak csak a sajátmaguk által a támadásra választott aránylag rövid idő 
alatt kellett magukat a védők ágyú- és puskatüzének kitenni, addig a védők 
állásaikban szakadatlanul kénytelenek voltak elszenvedni a támadó fél 
tüzérségi tüzét és még annak hatása után annyi testi és lelki erővel kellett 
birniok, hogy az erőteljes gyalogsági szuronytámadást visszaverjék. Hogy az 
olasz hadseregben milyen vélemény alakult ki, arra nincs jellemzőbb, 
mint egy a tiroli fronton elesett alpini-századosnál talált napló. «Támadá-
saink hiábavalóak, — írja az olasz tiszt, — és mégis gyávasággal vádolják 
embereimet, akik a harmadik eredménytelen roham után nem akarnak 
negyedszer is rohamozni a bevehetetlen sziklafalak ellen. Két hét óta naponta 
főbelövésre Ítélnek egy-egy embert, de egyen sem hajtják végre az ítéletet. 
Ezredem kétezer embert veszített eddig s ha tudnák odahaza, hogy egyedül 
itt a Monté Piano körül 20.000 emberünk pusztult el eddig. Pianissimo 
— írnák az újságok. Mikor ér véget ez az őrület1? Mikor fogják belátni, hogy 
ellenségeink gondosan előkészített védőállásait lehetetlen megvenni s minden 
kísérlet csak olasz vér hiábavaló hekatombáit eredményezi?)) 

Szeptember első hetében olasz részről nem történt nagyobb vállalkozás. 
Élénkebb tevékenységet csak a flitsch—isonzói front egyes szakaszain lehe
tett észlelni, ahol a tüzérségi harcon kívül szeptember 2-án és 3-án a tol-
meini hídfő déli oldala ellen intéztek egy-egy gyalogsági támadást és 4-éi> 

Osztrák-magyar gépfegyver tüzelő állásban Tirolban. (Sajtóiroda, Leipzig). 
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több előretörést a doberdói fensík széle ellen, amely utóbbi különösen nagy 
veszteségek között bukott meg. A tiroli front nagy részén csak ágyúharc volt 
s csak a Kreuzberg-hágó ellen intézett öt olasz zászlóalj jelentősebb táma
dást, azonban 1000 embert vesztve, vereséget szenvedett. Ugyanekkor azt 
tehetett olvasni az olasz újságokban, hogy Rómában 80 tőlünk zsákmányolt 
ágyú és 40 ugyanilyen gépfegyver van kiállítva. Erre hadvezetőségünk csak 
annyit jegyzett meg, hogy a délnyugati fronton egyetlen ágyunk sem hiányzik, 
az olasz újságok hire tehát hazugság. Görz és Trieszt — úgy látszik — egy
előre legalább is elvesztették vonzóerejüket, mert augusztus eleje óta a ten-
gerpartmelléki fronton az olaszok inkább a flitsch-tolmeini szakaszt tisz
telték meg támadásaikkal. így szeptember második hetében is itt voltak 
komolyabb jellegű harcok, míg a többi frontrészen inkább alárendelt jelentő
ségű mellékakciók folyiak. Az egyéb csapattestekkel is megerősített 7-ik 
olasz gyaloghadosztály szeptember 9-én heves támadást intézett a tol-
meini hídfő ellen. Ez ugyanazon a napon megismételt támadást a védők 
visszaverték, s hogy mily nagy veszteségeket okoztak az olaszoknak, arra 
mi sem jellemzőbb, mint hogy csupán a 25-ik olasz gyalogezred több mint 
1000 embert veszített. Szeptember 10-én azután az egész tengermelléki fronton 
élénk ágyútűzzel árasztották el állásainkat s a tüzelés egész nap és éjjel tar
tott, annak jeléül, hogy ismét nagyobb gyalogsági támadás készül. így is 
volt. Tizenegyedikén és tizenkettedikén erős támadást intéztek az olaszok 

Egyik harminc és feles mozsarunk Tirolban. 
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és különösen heves harcok folytak a tolmeini hídfő és a feljebb fekvő Vrsics-
hegy birtokáért. Mint eddig mindenkor, eredménytelenül. E harcoknak érde
kességet az adott, hogy az olasz tüzérség és gyalogság összeműködése csü
törtököt mondott, mert tüzérségük ismételten saját gyalogságuk gyülekező 
helyeit lőtte és pedig nem megvetendő eredménnyel. Képzelhető, minő vesz
teségei lehettek itt a támadóknak, nem is említve a st.-pölteni osztrák 
landwehr-legénység nagy veszteségeket okozó harcmódját, amely ezred szik
lákat görgetett állásai elé, s azokat zutította a tömött sorokban támadó 
ellenségre. i , , 

Szeptember harmadik hetében az olaszok élénkebb tevékenysége részben 
áttevődött a tiroli front déli részére, ahol 14-én, 16., 17. és 18-án, valamint 20. és 
21-én Vielgereuth és Lavarone között a Monté Coston határhegyen lévő előretolt 
állásainkat, — mint már eddig is számtalanszor, — hiában támadták. Szeptember 
17. és 18-án azonban a flitsch-tplmejni szakaszt is megrohamozták egyszer-kétszer 
s az utóbbi napon igen érdekes módon jutott fogságba négyszáz olasz. A flitschi 
medencében lévő akadályaink egy részét ugyanis az olasz tüzérség szétlőtte; 
Amikor, azután az olasz gyalogság rohamot intézett állásunk ellen, akkor a 
tüzérsége által a drótakadályokba vágott réseken bizonyos fokig előre is 

jutott, azonban az utolsó érin
tetlen drótsövénynél a to
vábbi előrejutást megakasz
totta társaik hirtelen feltor
nyosodó hullahegye, akiket 
védőállásban levő embe
reink géppuska- és puska-
tüze kőzvetetlen közelből le
kaszált. A támadó olaszok 
kénytelenek voltak tehát itt 
hasravágódni. Előrejutni nem 
tudtak, visszafutni pedig azért 
nem mertek, mert tudlak; 
hogy akkor a mieink tüze 
halomra lövi őket. Nem mai 
radt más hátra, mint hogy 
megadják magukat. Ám erre 
sem voltak képesek a pom
pás drótakadályok és far
kasvermek miatt. Integettek 
ugyan, de egyebet nem te-. 
bettek. Végre a mi katonáink 
felismerve ellenségeik hely-

' zetét, udvariasan utat vág
tak nekik a még ép drót-

Tiszti lakás Lavarone mellett. sövényben és hogy tudják, 
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merre jöhetnek veszélytelenül, egy rúdra akasztott táblát szúrtak a meg
szabott út végére «Entrata» (bemenet) felírással. S a zsákutcába került ola
szok éltek is az engedelemmel. 

Szeptember utolsó hetében a tengermelléki fronton inkább csak ágyú
harc volt, amelynek kiemelkedő momentuma, hogy az olasz tüzérség nyilt 
tüzérségi párharcban két napon át a görzi kórházat lőtte, amelynek tetején 
a vöröskereszt zászlaja lengett és szerencsésen elért egy-két telitalálattal épp 
a műterembe lőtte nehéz gránátjait. Ismét élénkebb tevékenység volt azonban 
a tiroli fronton. Cadorna kétségkívül azért erőltette most ezt a frontrészt, 
mert a tiroli hegyekben már októberben beköszönt a korai alpesi tél, s 
akkor azután erőteljesebb akciókról ezen a vidéken szó sem lehet. Ez 
erőlködésnek volt is valami, bár egészen jelentéktelen helyi eredménye, 
amennyiben szeptember 23-án hősies védelem után a Lavarone-Folgaria fensík 
keleti szélén lévő Monté Coston határhegyet a tízszeres olasz túlerő egyre meg
újuló hevesen támadásaival szemben fel kellett adni. Október első hetében 
az olaszok továbbra is élénken támadtak a tiroli fronton, de egyúttal a 
karinthiai front legkeletibb pontján is: Pontafel körül, tehát két egymástól 
ugyancsak távoleső frontrészen. Ennek a ftsztratégiai művelet»-nek az volt 
a célja, hogy ezzel lekösse védelmünk figyelmét és fátyolozza az olasz front 
mögött Velence irányából folyó csapateltolásokat, az átcsoportosílásl, mélynek 
célja természetesen valamelyes újabb akció előkészítése volt. Cadorná terve 

Robbantott fedezék-üreg a Karsztban. 
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azonban nem sikerült, mert hadvezetőségünk napról-napra minden mozza
natról, amely az olasz front mögött ment végbe, hajszálnyi pontossággal 
értesült. 

Adriai sikereink. 

Az olaszok szárazföldi hadseregét ugyan hónapok óta csak kudarc érte 
kudarc után, de legalább mozgott és megkísérelte mindazt, ami az adott 
viszonyok között lehetséges volt. Ámde az olasz flotta határozottan tehetet
lenségének adta tanúbizonyságát. Azóta, hogy június 11-én a dalmát szige
tek között legdélebbre fekvő kopár Pelagoza szigetet «megszállotta», semmit 
sem produkált. Tudjuk, hogy ezen a szigeten «offenziv» fellépésük csakugyan 
megijesztette a sziget egyedüli lakóit, az ottlevő világítótorony őrét és csir
kéit, mire az olasz tengerészek egy különítményt szállítottak partra a ten
gerészeti operációk szempontjából is egészen értéktelen szigeten, s azt ((meg
erősítették)) és egy tengeralattjáró naszád részére «bázist» is készítettek. Ezt 
a naszádot augusztus 5-én reggel egy tengeralattjárónk elsülyesztette. Néhány 
nap múlva kitűnt, hogy az elsülyesztett olasz tengeralattjáró a «Nereide» 
volt és pedig a testvérhajója annak az olasz tengeralattjárónak, amely július 
29-én be akarva hatolni a trieszti öbölbe, aknára futott és a levegőbe repült. 
Az utóbbi a «Nautilus» nevet viselte, nyilván Verne Gyula híres regényének 

Osztrák-magyar tábori kovácsműhely Tirolban. (Sajtóiroda, Leipzig) 
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az élettelen főhőse után. Mindkét tengeralattjáró a legújabb tipusu és leg
jobb partvédő tengeralattjárók közül való volt, egyenkint 225—300 tonna
tartalommal s víz alatt kilenc, víz fölött tizennégy tengeri mérföld sebes
séggel. Ugyanakkor, amikor flottánk parancsnoksága ez eseményekről kiadta 
jelentését, megemlítette abban, hogy még június 26-án ugyancsak egy tenger
alattjárónk által, tehát nagy eredményt jelentő módon, elsülyesztett olasz 
buvárhajón kívül, az olaszok még két torpedónaszádot is elvesztettek, 
amelyek aknáinkra futottak s így az olasz flotta addig is érzékeny veszte
ségei jelentékenyen felszaporodtak. 

Augusztus 6-án éjjel azután újabb és pedig nagyon súlyos csapás érte 
az olasz flottát, és pedig azért a flottát, mert ehhez volt szolgálattételre 
beosztva az olaszok szemefénye, a legnagyobb (24.000 köbméteres) és leg
gyorsabb járású (óránkint 75 kilométer sebességgel haladó) kormányozható 
léghajójuk, a Citta di Jessi. Ez a léghajó, mely a merev Zeppelinektől elté
rően, az olaszok által igen nagyra tartott és kétségkívül a kiváló olasz tech
nika remeke gyanánt készült «félmerev» tipusu levegőóriásokhoz tartozott, 
augusztus 6-án éjjel Póla felé tartott, hogy hadikikötőnk fölött átrepülve, 
operáljon. Már este tizenegykor jelezték jövetelét s így a pólai léghajóvadászó 
lövegek készen várták. Pontosan éjfélkor a legkívül álló ütegnél már hallották 
motorjainak kattogását, mire az erődök hatalmas fényszórói egy pillanat 
alatt megvilágították az eget, melyen mint valami ezüstből készült, misztikus 

Egy fel nem robbant 21 cm.-cs olasz ekrazit-gránát. (Félegyházy László főhadnagy felv.) 
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szivaralakú tünemény villant meg a Citta di Jessi teste. A lövegek egy pillanat 
alatt be voltak állítva és lassan elkezdték lőni a léghajót, melyet — bár 
egyike a legnehezebb célpontoknak— már az első lövedékek egyike eltalált, 
amit abból lehetett látni, hogy a léghajó hirtelen meglassította tempóját és 
keringve aláereszkedni kezdett. Még a víz fölött volt, a kikötőn kívül s azért 
még egynéhány lövést tettek rá, s ezekből is egy-kettő eltalálta, mert egy
szerre derékban kettétört vázzal alábukott. Egy torpedóvadászunk azonnal 
mellette termett és összes utasait: három tisztet, egy gépészt és két közlegényt, 
akik a hajóra szerelt gépfegyverek kezelésére voltak hivatva, felvette. Az 
olasz tengerészek rettenetes állapotban voltak. Körülbelül kétezer méter 
magasságból zuhantak le óriási sebességgel s így érthető, hogy a legerősebb 
tengeri betegségnél is nagyobb rosszullét vett erőt rajtuk. A léghajót szintén 
meg lehetett menteni s bevonszolták a kikötőbe. így ért véget a «Citta di 
Ferrara» után a második nagy olasz kormányozható léghajó vállalkozása 
is, mielőtt még bármi kárt tehetett volna. 

Augusztus 11-én flottánk egy része ismét támadóan lépett föl. Egy «raid»-et 
csinált az olasz part mentén: Molfettától Selo San Giorgio-ig. Molfettában 
hadihajóink ágyútüze négy gyárépületet és két viaduktot rombolt szét, San 
Spiritoban a vasútállomást és több raktárt felgyújtott. Ezek mind porig 
égtek. Bariban a szemafort, a kastélyt és több gyárat lőttek össze, mely 

Osztrák-magyar tengerészeti repülő utuak indul, hogy ellenséges páncélos cirkálókat meg
támadjon és felderítést végezzen az Adrián. 
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utóbbiak közül egy földig leégelt. Ez újabb támadás, természetesen, nagy 
pánikot idézett elő a lakosság körében. Az olasz flotta azonban nem mutat
kozott, kivéve egy olasz tengeralattjárót, amelynek támadása azonban célját 
tévesztette. 

E napokban, sajnos, a mi tengerészetünket ugyancsak egymásután két 
veszteség érte. Az U. XII. jelzésű tengeralattjárónkat, amely annyi dicsőséget 
aratott, az Adria északi részében az olaszok elsülyesztették s legénységéből 
senki sem volt megmenthető. Augusztus 14"-én pedig U. 3. jelzésű tengeralatt
járónkat sülyesztették el az Adria déli szakaszán. E naszádunk második tisztje 
és 11 embere azonban megmenekült és fogságba jutott. Kevés vigasztalást 
nyújtott e súlyos veszteséggel szemben, hogy augusztus 10-én viszont a trieszti 
öbölben ismét egy olasz tengeralattjáró jutott aknára és semmisült meg 
mindenestül. Ugyanezen a napon hidroplánjaink ellátogattak Pelagoza szi
getére és bombázták azt. Szétrombolták az olaszok által ott felállított drót
nélküli távíróállomást, a világítótornyot, egy már az olaszok által emelt lakó
házfélét és raktárát, azonfelül a szabadban járó-kelő olasz katonák közül 
is többet megöltek a bombák. Egy ágyúból hevesen tüzeltek hidroplán-
jainkra, mire egyiknek sikerült egy bombával a löveget telibe találni és szét
rombolni. Hidroplánjainkat semmi baj sem érte. 

Augusztus 15-én azután egy hidroplánunk megtámadta Velencét. Zavar
talanul sikerült az ottani erődművek gyűrűje fölé jutni és valamennyi ledo
bott bombája célt ért. A támadás elhárítására nem kevesebb, mint őt olasz 
repülőgép szállt föl. Ezek elől hidroplánunk visszahúzódott, de üldöztetése 
közben két üldözőjét sikerült gépfegyverrel eltalálni és leszállásra kényszerí
teni, mire a másik három is abbahagyta az üldözést. Augusztus 17-én azután 
egy kisebb hajóegységekből álló hajóosztályunk megtámadta és bombázta 
Pelagoza szigetét s ezalatt egy repülőnk is megjelent a sziget fölött és 
bombákkal és ledobott nyilakkal sikerrel operált. A valamennyire helyre
állított világítótornyot most már egészen lerombolták, a sátrakat felgyújtot
ták, egy beépített ágyút használhatatlanná tettek, az összes, a szigeten 
felhalmozott lőszert és élelmiszereket megsemmisítették és több bárkát 
elsülyesztették. A szigetet megszállva tartó olasz erő földalatti fedezékeiből 
nem bújt elő, olasz tengeri járműnek pedig híre-hamva sem volt. Augusztus 
21-én végre tengeri földerítőink megállapították, hogy e harmadszori bombá
zásnak végre meg volt az eredménye: az olaszok kiürítették a kényelmet
lenné vált Pelagoza szigetet. 

Ily gyászos véget ért az olaszok egyetlen hódítása is a dalmát partokon . . . 
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ANGLIA ELLEN — A LEVEGŐBEN ÉS A TENGEREN. 

A Németország és Anglia közötti nagy küzdelem egyforma eréllyel 
folyt 1915 nyarán a szárazföldön, tengeren és levegőben is. A tengeren a 
búvárhajók végezték rettenthetetlen munkájukat és pusztították rendületlenül 

- az ellenséges kereskedelmi flottát, a levegőben pedig rémületet és borzalmat 
keltve jelentek meg a Zeppelinek és német repülőgépek. Július és augusztus 
folyamán egy repülőgéptámadást és három hatalmas léghajótámadást inté
zett a német légi flotta Anglia keleti partjai és London ellen. Ezek a tökéletes 
tervszerűséggel, fölényes nyugalommal végrehajtott légi ostromok, föltétlen 
bizonyosságot nyújtottak arról, hogy a németek az urak a levegőben is és 
a brit világbirodalom milliós lakosságú fővárosának egyetlen pillanatnyi 
nyugalma sincsen. Bármely percben megjelenhetnek a kincsekkel teljes City, 
a nyüzsgő útczák fölött a halálos biztonsággal úszó hatalmas léghajók és 
látogatásuk nyomán rombolás, romlás támad. Hiába szólnak a védőágyúk, 
hiába zakatolnak a léghajóban elhelyezett gépfegyverek, nincs védelem és 
nincs menekvés: a brit föld felett a németeké a hatalom. Ennek a keserű 
beismerésnek természetesen mérhetetlen a visszhangja és morális hatása 
Angliában, ahol lassankint kezdik belátni, hogy Németország milyen hatalmas 
és a középponti hatalmakat nem lehet olyan könnyűszerrel eltiporni. 
Ugyanez a nagyszerű fölény mutatkozik különben a nyugati fronton is, 
ahol angol és franczia repülők mérkőznek német repülőkkel. A támadás, a 
kezdeményezés mindig a németeké;, a veszteség és a kudarc pedig az ellen
félé. Akárcsak a Zeppelinekkel szemben, itt is védtelen Anglia és Franczia-
ország hadserege. Pedig ezek a harcok valóban nem kicsinyelhetők, mert a 
júliusban és augusztusban megindult repülőküzdelmek és légi flottaharcok 
a legintenzívebbek, legérdekesebbek voltak, mióta az aeroplánokat hadi célokra 
használták. Különösen augusztus folyamán emelkedik egyre jobban a légi 
küzdelem, amikor alig telik el nap francia vagy angol veszteség nélkül. 
Mindezekhez a gyönyörű haditettekhez méltón sorakozik a német flotta 
hajóinak néhány páratlan bravúrja és ugyancsak a germán fölényt bizo
nyító hősies eredménye. 

Churchill lord büszkén jelentette ki a háború első esztendejében, hogy 
az angol légi flotta a legkiválóbb valamennyi nemzeté között. Ezt a kije
lentést azonban sehogysem akarták respektálni a Zeppelinek és a német 
repülőgépek. 1915 tavaszától kezdve egymást érték a bravuros támadások 
és bombázások Anglia partjain és Londonban. Valószínűleg ezeket a táma-

— 338 — 



dásokat akarta viszonozni az angol hidroplánoknak az a raja, amely július 
«lső napjaiban szerette volna meglepni a német partokat és hadikikölőket. 
A hidroplánok, csekély távolságban a partoktól elhagyták a kisérő pánczélos 
hajók fedélzetét és Scheveningen magasságában egyenesen a német föld felé 
közeledtek. Az őrködő Zeppelinek azonban már csirájában elfojtották a 
támadást. A hidroplánok, látván a közelgő veszedelmet, visszatértek hajóikra 
és a hajók is teljes gőzzel menekültek a Zeppelinek elől. A német léghajók 
üldözőbe vették a páncélosokat, amelyeket messze követtek és több bombát 
dobtak a menekülőkre. Ez a nevetséges kudarc volt angol részről az egyetlen 
jelenlékenyebb kisérlet a német támadások megtorlására. Egyébként július 
hava meglehetős nyugalomban telt el, csupán harmadikán intézett táma
dást az angol partok ellen két német repülőgép. Az egyik egyszerű hidroplán, 
a másik meg közönséges, kis szárazföldi aeroplán volt. Harwich mellett, az 
úgynevezett Languardfort erődítéseit vette célba és bombázta eredményesen 
a két bátor repülő. Az aeroplánokról ledobták már az összes bombákat, 
mikor az angolok működésbe helyezték gépeiket és védőágyúikat. A német 
repülők azonban ekkor már hazafelé tartottak. 

A legközelebbi erélyes támadás augusztus kilencedikén és tizedikén 
következett el Anglia és a büszke angol főváros ellen. Német tengerészeti lég
hajók rajtaütöttek számos hatalmas hadihajón, bombázták London dokk
jait és Anglia keleti partjain egész sereg helyen okoztak súlyos rombolásokat 

Német hidroplán vízen. 
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a kikötőben és parti erődítésekben. Az angolok a muníció példátlan pazar
lásával lövöldöztek védőütegekkel, gépfegyverekkel, ballonokon elhelyezett 
fegyverekből a német légi szörnyetegek ellen, de igyekezetük hiábavaló 
maradt. Fönt az égbolton nyugodtan, fönséges zavartalansággal úsztak a 
Zeppelinek és figyelték, minő pusztításokat okoznak bombáik a hadihajókon, 
London dokkjaiban és a harwichi féltve őrizett torpedóbázis kikötőjében. 
A rombolás, a rémület teljes volt és a légiflotta a jól végzett munka után 
változatlan nyugalommal, sértetlenül térhetett haza. ; Másnap és a követ
kező napokon hiába várta a világ a támadás részleteiről szóló angol jelen
tést. A londoni lapok csak magát a letagadhatatlan tényt közölték, a cen
zúra szigorúan eltiltotta, hogy bármit is Írjanak a flotta és a kereskedelmi 
hajózás Zeppelinek-ók ózta veszteségéről. 

Pedig hát ezzel valóban nem segítettek a vigasztalan helyzeten. 
A megrémült szigetország lakossága kérdő szemekkel tekintett kormánya 
felé, hogy hol maradnak az ellenrendszabályok, a megtorlás, aj védelmi 
intézkedések. A kormány nem tudott felelni, ellenben a Zeppelinek újból 
megjelentek néhány nap múlva. Augusztus tizenkettedikén és tizenharmadikán 
megismételte a német légi flotta az angol keleti partok elleni támadását. 
A célpont ezúttal is a harwichi flottabázis volt. Jól irányított bombákkal 

jelentékeny kárt okoztak a 
Zeppelinek ismételten az ot
tani védőmfívekben, aztán a 
leghevesebb ágyúzás és üldö
zés dacára is minden baj 
nélkül érkeztek haza. Az 
angol sajtó ezúttal már bő
beszédűbb lett, mert megálla
pította, hogy a léghajók ügye
sen kikerülték a megfigyelő
őrségeket és bombáik romba-
dőntöttek több, mint tizen
négy házat is. A katonai 
károkról természetesen újból 
nem tétetett említés. 

Ezideig júliusban és 
augusztusban is csupán az 
angol erődítések és dokkok 
ellen folytak a támadások, 
tizenhetedikén és tizennyol
cadikán azonban megjelen
tek a végzetes hatalmú lég
hajók London fölött is. 
A német tengerészeti lég
hajók a világváros szíve, a 
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City kellős közepe fölött állottak meg mindkét éjszaka. Bombák zuhogtak a leg
gazdagabb varoszreszre és a Themze környékét is megrémítették a robbanó és 
gyújtó gránátok. Ezeken a megdöbbenéssel és kétségbeeséssel teljes éjszakákon 
még Woodbridge és Ipsvich vidékén is pusztítottak a német léghajók, amelyek 
itt fontos gyártelepeket és kohókat bombáztak. Ez a támadás keltette az 
eddigiek közül a legnagyobb ijedelmet és kavarodást. A nép kénytelen volt 
belátni, hogy a Zeppelinek ellen nincsen védelem, a kormány pedig gyámol
talanul kapkodott legalább olyan rendszabályok után, amelyekkel a veszedelem 
nagyságát csökkenthetné. Azt, hogy a City elleni légi ostrom megtörténhetett, a 
párás, ködös idővel igyekezett mentegetni a vezetőség, de ezzel szemben 
viszont egyetlen léghajó sérüléséről sem tehetett jelentést. Annál többet 
mondhatott a hivatalos jelentés a rombolásokról és veszteségekről. Hogy 
milyen hangulatot idézett elő ez a támadás Angiiában, azt minden hivatalos 
jelentés és szépítgetés dacára is kétségbevonhatatlanul igazolja az a tény, 
hogy a királyi család nemsokára ezután, sürgősen elköltözött Londonból 
egy északon fekvő kastélyba. A királyt és családját biztonságba helyezték, 
az utcákat elsötétítették és általában megváltozott a Zeppelinek támadásai 
óta az egész angol főváros élete. Esténkint korábban zárták-az üzleteket, 
az utcák kilenc óra után kihaltak és a büszke angol világbirodalma köze
pén is remegni volt kénytelen minden este, mikor nyugalomra hajtotta fejét. 

Érdekes felvétel repülőgépről. Ezt-a repülőgépet, mialatt a levegőben lebegett, egy 
másik, felette volt német hadirepülőgépről fotografálták le. 
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Angol veszteségek a tengeren. 
Dacára annak, hogy a tengeralattjárók akcióján kívül nem történtek a 

tengeren nagyobb összeütközések az angol és német flotta közölt, a német 
hajóhad nem maradt teljesen tétlen és július, valamint augusztus folyamán 
is fájdalmas veszteségeket okozott az ellenfélnek. Vakmerő előretörésekkel 
egészen jelentéktelen kis német hajók arattak ragyogó diadalokat, hogy 
újból bizonyságot tegyenek a német flotta bámulatos szelleméről, kezdemé
nyező erejéről és a német tengerész fölényéről. A legérdekesebb esetek közé 
tartozik a Meteor nevű segédhajóé, amelyet kereskedelmi gőzösből alakítottak 
át aknalerakóvá. A középnagyságú, nem túlságosan nagysebességű gőzős
nek sikerült áttörni az angol őrhajók gyűrűjét, megközelíteni a brit parto
kat és aknák egész sorát lerakni. Mikor ezzel elkészült a Meteor, megkezdte 
a vadászatot a kereskedelmi hajók ellen. Több szállítógőzös elsülyesztése 
után. az augusztus hetedikéről nyolcadikára virradó éjszakán rábukkant 
azután az Orkney-szigetek közelében a The Ramsay nevű angol segéd
cirkálóra. A harcban a német hajó maradt győztes, amely az elsülyesztett 
cirkáló negyven emberét és négy tisztjét is megmentette. A következő napon 
azután négy ellenséges cirkáló lepte meg a Meteort, amely nem menekül
hetett. A helyzet, a kis cirkáló gyönge ágyúira és a túlerőre való tekin
tettel, reménytelen volt, de a hős parancsnok nem adta meg magát., nem 

Angol tengeralattjáró. 
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engedte, hogy a Meteort, oly sok bravúr dicsőséges eszközét elfogják. Az 
elfogott angolokat mentőcsónakokba helyezte, legénységét pedig egy koráb
ban elfogott vitorlás hajóra parancsolta, aztán elsülyesztette hajóját. A német 
legénység ügyesen elsiklott az angol hajók között és sértetlentől érkezett 
meg egy német kikötőbe. A brit admiralitás nem tehetett egyebet, mint hogy 
kiadta hivatalosan is a Meteor hősi tetteinek sorozatát és beszámolt dicső
séges végzetéről. 

A következő napokon hollandiai halászok kisebb angol hadihajók 
roncsaira akadtak. Ezeket német hidroplánok bombái pusztították el a 
partok közelében. Augusztus tizenhatodikán azután újabb német hőstettről 
adhatott számot az admiralitás. Az Ir-tenger egyik zugában átsiklik egy 
német búvárhajó a védelmi övön és ágyúzni kezdi Anglia nyugati partjait. 
A kis vízalattjáró komoly károkat okozott Parton, Harrington partjain, 
Valamint Whitehaven és Solvayforth kikötőjében. A gránátok szétrombolták 
Partonnál a vasúti vonalat és több tüzet is okoztak. De még meglepőbb 
módon nyilatkozott meg a német tengerészet teltereje és rettenthetetlen bátor
sága augusztus tizenhetedikén éjszaka, amikor öt német torpedónaszád 
megtámadott Jütland nyugati partjain egy modern angol cirkálót és nyolc 
torpedózúzót. 

Egy kisebb, német torpedónaszádokból álló flottilla 1915 augusztusában 
Dánia partjai közelében cirkált az Északi-tengerevn. Tizenhetedikén este azután 
egy középnagyságú ellenséges hadihajót és nyolc kisebb egységet vettek észre 

Angol segédcirkáló, melyet német tengeralattjáró torpedó-lövése elsülyesztett. 
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a jütlandi partok mentén az esti szürkületben. Nyomban megállapították, 
hogy angolokkal kerültek szembe és az ellenséges hajó Arethusa-iipasú cir
káló. Dacára az ellenséges túlerőnek, a német torpedónaszádok nem této
váztak, hanem kioltott lámpásokkal egyenesen az angol hajóknak rohantak. 
Sikerült az ellenség közvetlen közelébe jutniok és csak ekkor ragyogtak föl 
villámsugárként a németek reflektorai. Ugyanebben a pillanatban azonban 
már sustorogva suhant egy torpedó az ellenséges cirkáló felé. Mesterlövés 
volt, a hajót szíven találta. A cirkáló nyomban sülyedni kezdett és ugyan
ilyen sors érte a következő pillanatban az egyik angol torpedónaszádot is. 
A második lövés azután végzett a büszke brit cirkálóval. A német torpedó
naszádok, még időt sem engedvén arra, hogy az ellenség felocsúdjon 
ijedtségéből, hamarosan megfordultak és sértetlenül érkeztek vissza kikötőjükbe. 

A nyugati front repülőharcai. 

A nagy küzdelem fázisát, különböző jelenségeit vizsgálván, joggal kér
dezheti mindenki, hogy mi az oka a német repülők pompás teljesítményei
nek, tagadhatatlanul elsőrangú eredményeinek. Mert, hogy lassanként fölényt 
sikerült elémiök a franciákkal és angolokkal szemben, az a tényekből is nyil
vánvaló. Pedig a háború kezdetén senki sem számított erre, sőt a német 
vezető körök is bizonyos várakozással tekintettek a számbelileg és kvalitás
ban is kiválónak híresztelt francia légi flotta felé. A franciák valóban hatal
mas számával rendelkeztek a repülőgépeknek és minden egyes aeroplánjuk 
tartalékpilótára is számíthatott. De már az első légi párbajoknál kiderült, 
hogy a fürge kis francia gépek nem tudnak elbánni a nehézkesnek mondott 
német repülőgépekkel. Azóta, természetesen, a változott körülményekhez képest 
hatalmas átalakuláson ment át egy év alatt a német légi flotta is. Új rend
szerű gépek születtek és a német hadsereg nagy számát nevelte föl a leg
kitűnőbb pilótáknak. Az új gépeken tehát új szellemben neveli és igazi német 
lelkesedéstől áthatott repülők indultak a levegő meghódítására. Egészen cso
dálatraméltó dolgok történtek a légben, sokszor a felhők között megvívott 
harcok során. Kitűnt, hogy a germán technikai pontosság éppen olyan sikert 
ért el ezen a területen is, mint bármely más világcikk előállításánál. A német 
gépek gyorsak, stabilisak, masszívak és nagy ellenállóképeségüek voltak, a 
kisebb és nagyobb távolságok áthidalásánál egyformán lehetett számítani 
reájuk. De ez még nem minden, hiszen a francia és angol gépek is határo
zott tökéletesítésen mentek át, fegyverzetük pedig egyenesen elsőrangú volt. 
A légi harcok során nem a szerencse és nem a gépek kitűnő felépítettsége 
győzött, hanem a német szellem, amely egyformán meglepetésekkel szolgált 
tengeren, szárazföldön és a levegőben is. 

Július folyamán teljes erővel indultak meg a légi harcok a nyugati 
fronton. A német repülők bekalandozták a légrétegeket nemcsak az ellen
séges vonalak fölölt, hanem ellátogattak a messze fekvő francia erődítések 
és városok fölé is. Nancy, Dombasle, Remiremont, Gardermer, Saint Hilaire, 
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Dünkirchen, Lunéville és Saint Dié városok lakossága örökös rettegésben 
él, mert a német pilóták hol itt, hol pedig amott jelennek meg villámgyor
san, vészt és rombolást osztogatva. Természetes, hogy eme támadások nem 
a védtelen lakosok ellen irányultak, amit legjobban bizonyít az a tény, 
hogy a repülők bombái legtöbbször repülőterek, ellenséges táborok, erődí
tések, kaszárnyák és vasúti állomások területén okoztak károkat. A német 
repülőgépek közül alig egynéhány esett áldozatul, de az ellenséges francia 
és angol légi flottát alaposan megtizedelték a bátor német pilóták és a védő
ágyúk. Az ellenséges repülők is tettek kísérletet a front mögötti városok 
bombázására, de csak igen csekély siker kisérte vállalkozásaikat. Július 
huszonegyedikén Colmart, harmincadikán pedig Freiburgot lepték meg 
francia repülők, akik azonban csak ártatlan polgárok vérét ontották, de a 
legcsekélyebb katonai károsodást sem okozhatták. 

A júliusi légi eseményeket valósággal túlszárnyalják azonban az 
augusztusiak. Alig volt nap, amelyen ne járt volna szerencsétlenül ellenséges 
repülő, amelyen ne tűnt volna ki újból és újból a német légi flotta ragyogó 
fölénye. Augusztus ötödikén egy francia hidroplán jut a németek kezébe, 
nyolcadikán és kilencedikén Dammerkirchnél, Schwarzenseenél, Ypernnél és 
Goudrechangenél kényszerítenek leszállásra két-két francia repülőt a német 
pilóták. Az utóbbi két gép pusztulása annál nagyobb elégtételt keltett, mert 
ezek a készülékek résztvettek a nyílt Saarbrücken bombázásában, ahol 

Dünkirchen kikötője. 
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kilenc békés polgár esett áldozatul. Ugyancsak kilencedikén lelőttek egy 
francia kötött léghajót is Verdim közelében és leszállásra kényszeríteltek a 
német védőágyúk is néhány francia repülőt. Augusztus tizenkettedikén újabb 
szép sikereket jegyezhet föl a német légi flotta, amelynek repülői Zeebrügge-
nél lelőnek egy angol hidroplánt, Sentheimnél pedig leszállítanak egy francia 
aeroplánt. Tizenhatodikán és huszonnegyedikén is szaporodik az ellenséges 
áldozatok száma. Ugyanezen a napon támadást intézett egy kisebb ellen
séges flotta, amely Nancyból indult el, a Saar völgye ellen. Az ellenséges 
repülőket már kiindulásuktól kezdve eredményesen üldözték a német légi 
járművek és négy francia aeroplánt teltek tönkre. Augusztus harmincegye
dikén Baupauménél egy angol, a következő napon pedig egy francia repülő 
zuhan le német golyótól találva. Még ezen a napon ragyogó támadást inté
zett a nagy fölényben lévő német repülőraj a szemközti állások ellen. Har
minc bombát dobtak német repülők a Dünkirchen melletti St. Poli angol 
repülőtelepre, a Nancy melletti francia aerodromra pedig százhárom bomba 
zuhant. A bombázás alkalmával tizennyolc bizlos találatot számláltak meg. 
Természetes, hogy az ellenséges repülők sem maradtak tétlenül. Ellentáma
dásuk azonban gyászosan végződött: Douay-nél, ahol a némít repülőteret 
akarták bombázni, lezuhant egy francia repülő, Saargemündtől északra 
pedig ugyanilyen sors ért egy ellenséges . egyfedelűt. A legizgatóbb légi küz
delem ugyanezen a napon Chateau-Salinsnál folyt le. Tizenöt francia egy
ség rontott reá egy hat gépből álló német flottára. A harc egy félóráig tar-

Pégoud indulása halálos útjára. 
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tott és több francia repülőgép kénytelen volt leszállani. Végül, mikor nyugat 
felől új francia gépek fekete körvonalai tűntek föl, a német repülők veszteség 
nélkül visszavonultak és a dicsőséges harc után eltűntek a távol ködében. 

Mindezen veszteségek után súlyos csapás érte szeptember első napjai
ban a francia aviatikát. Szeptember másodikán Petit Croix mellett elpusztult 
gépével együtt a legügyesebb és legvakmerőbb francia pilóta: Pégoud, aki 
bukfencrepüléseivel bámulatba ejtette néhány évvel azelőtt az egész világot. 
Pégoud világkörüli útjában Budapesten is járt 1914 májusában és néhány 
hónappal későbben, mikor a világháború kitört, hazája szolgálatába állott. 
Egyike volt a legtöbb eredménnyel működő pilótáknak, számos és légi táma
dásban is résztvett, míg végre szeptember másodikán német repülőgépekkel 
vívott harc közben golyó érte. A franczia vonalak fölött történt a katasztrófa, 
óriási magasságban. Kelet felől egy német repülőgép közeledett és a levegőben 

%keringő Pégoud nyomban az ellenség felé vette útját. 2400 méternyi magas
ságban folyt le a párbaj, alig ötven méternyi távolságból. A német gépen 
Kaudulsky altiszt vezető és Bielitz főhadnagy megfigyelő foglalt helyet. 
A vezető úgy fordította a gépet, hogy a megfigyelő szabadon használhatta 
gépfegyverét. Mikor a két gép ötven lépésnyire közeledett egymáshoz, Pégoud 
fejlövést kapott és gépével együtt lezuhant a francia védelmi vonalak közé. 
A német repülők természetesen nem tudták, hogy kivel vívták a halálos 
párbajt és csak a francia lapok révén értesültek nagy diadalukról. 

Pégoud halála gépjének roncsai alatt. 
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DÉLNYUGAT-AFRIKA KAPITULÁCIÓJA. 

A világháború során Anglia játszotta valamennyi nagyhatalom között 
a legsötétebb szerepet és még szövetségesei szemében sem tudott külö
nösebben rokonszenvesen föltűnni. Az angol világhatalomnak, illetve a 
brit tehetetlenségnek leggyöngébb és legszégyenteljesebb foltja marad azon
ban az küzdelem, amelyet a gyarmatok ellen folytatott a hatalmas 
flotta és az angol sereg Afrikában. A német kolóniák védőseregei teljesen 
elhagyatva, a szállítások, megerősítések és pótlások legcsekélyebb lehe
tőségétől is elvágva, harcoltak itt a túlerővel szemben. Kamerun, Német-
Kelet-Afrika és Nyugat-Afrika hadseregei még egymást sem segíthették, mert 
közéje vannak ékelve az ellenséges gyarmatoknak. A magukra hagyott 
gyarmatok és hadseregek azonban még a sokszoros ellenséges hatalommal 
szemben is vitézül tartották magukat. Kamerun földjén csak lépésről-lépésre 
hódíthatott tért a több oldalról támadó három ellenséges haderő, Kelet-
Afrika rendületlenül tartotta magát és Nyugat-Afrika elcsigázott, minden 
csapástól meglátogatott német serege is tizenegy hónapig védelmezte a 
német birtokot, míg végre 1915 júliusában kapitulált. A nehéz sorssal küzdő 
védők iránt, akik még hazájukról sem tudhattak semmit, valóban csak a 
legnagyobb elismeréssel és megilletődéssel lehet megemlékezni. 

A helyzeténél és határainál fogva is legszerencsétlenebb afrikai német 
gyarmaton, Délnyugat-Afrikában tulajdonképen csak a búr lázadás leverése 
és végleges elfojtása után kezdődtek meg a komoly operációk a német 
csapatok ellen. A lázadás hivatalosan 1915 januárjában már teljesen elvesz
tette veszélyes jellegét, de az Unióban még sokáig nem állott helyre a 
nyugalom. Mindennek dacára Botha tábornok seregei az egész vonalon meg
indultak március második felében a gyarmat északi részei felé. Az ellen
séges túlerővel szemben nem állhatott meg a kis német sereg és kénytelen 
volt a visszavonulást megkezdeni. A délkelet felől előrenyomuló angol-búr 
hadoszlop elérte a Keetmanshooptól északra fekvő vidéket, a délről támadó 
csoport elfoglalta a vasutak déli végpontját és Keetmanshoopot is. A har
madik oszlop, mely Lüderitzbuchttól nyomult előre, április másodikán 
minden különösebb ellenállás nélkül vonulhatott Gibeon ellen. Április végén 
a gyarmat egész déli része az ellenség kezén volt és a németek a gibeon— 
keetmanshoopi vasúti vonalon túl nyomultak észak felé. Komolyabb össze
ütközésre április huszonnegyedikén került sor, mikor Kabusnál a németek 
kénytelenek voltak visszahúzódni Deventer ezredes és Beronge ezredes lovas 
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osztagai elől. Május első napjaiban Gibeon körül Mackenzie tábornok serege 
elől tértek ki a németek, akik mindössze nyolcszázán voltak, míg Mackenzie 
legalább három lovas brigád és egy egész üteg fölött rendelkezett. Az angol 
jelentések szerint különben a németek főerői egyre jobban visszahúzódtak 
észak felé és a sivatagi övön túl akartak csak megütközni az Unió seregé
vel. Május tizenkettedikén új győzelmet jelenthetett Botha lábornok: jelen
tékenyebb harc nélkül sikerült megszállani a gyarmat fővárosát, Windhukot, 
ahol körülbelül 3000 európai és 12.000 benszülött tartózkodott még ekkor. 
A gyarmati fővárosban kitűzték az angol zászlót és kiáltványt bocsátottak 
ki, amely szerint az egész vidéken a hadijog érvényes. Az előnyomulás ter
mészetesen nem szünetelt ezután sem. Botha seregei lassan, de biztosan 
szorították egyre északibb irányba a védőket, akik a nyolcszoros túlerővel 
szemben valóban kétségbeejtő helyzetben voltak. Nyilvánvaló volt, hogy a 
küzdelem a zászló becsületéért folyik. A németek vízhiánnyal küzködve, 
élelmiszerekben és lövőszerekben szűkölködve, a kolónia ellenséges maga
tartású vidékein is hónapokig tartották magukat. Ezzel szemben a lámadók 
szerepe úgyszólván gyermekjáték volt, hiszen természetes bázisuk volt a 
Mtuk mögött és a szállításokról más úton gondoskodtak. Május elején meg
érkezett Fokváros kikötőjébe a Mauretania hajó, amely bőségesen hozott 
Amerikából különböző kaliberű ágyúkat, fegyvereket, muníciót és néhány 
repülőgépet is szállított Botha hadserege számára. Az Unió hadserege tehát 
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szinte ölhetett kezekkel várta, mikor fog hát végre kapitulálni a német 
védők csapata. Botha biztos volt a dolgában, tehát nem siettette az esemé
nyeket. Nem óhajtotta a fegyveres döntést, hanem az éhségre és szomjú
ságra bizta a dolgot.. Csaknem egy esztendei harc és küzdelem, önmegtaga
dással teljes ellenállás után végre július tizenharmadikán bejelentette meg
adását az elcsigázott védősereg és a tábornok alázatosan tudathatta a ten
gernyi baj, gond és veszedelem között élő angol kormányt, hogy a sors vélet
lene az angol lobogó alá sodorta Német-Délnyugat-Afrikát is. 

A kapitulációról szóló okmányt 1915 július kilencedikén írták alá Kiló
ban, az Otavi és Khorab közötti vasútvonal mentén. Az aláírók: Louis Botha,. 
az Unió seregeinek főparancsnoka, Seitz német kormányzó és Franké alezre
des a következő feltételekben egyeztek meg: 

A német-délnyugat-afrikai védőcsapatok megadják magukat. A tisztek,, 
ha szavukat adják, hogy a háborúban nem vesznek részt többé, megtarthat
ják fegyvereiket és maguk választhatják meg tartózkodási helyüket is a 
meghatározott területeken. A lakóhely a kormány tudtával megváltoztatható. 
Az aktiv csapatok legénységét az Unió kormánya által választott helyen 
internálják. Fegyvereiket megtarthatják a katonák, de lőszert nem kapnak. 
A tartalékosok és népfölkelők, akik hadban állanak, beszolgáltatják fegyve
reiket. Ha becsületszóval fogadják, hogy többé nem harcolnak, hazatérhet
nek és folytathatják polgári foglalkozásukat. A tartalékos és népfölkelő tisz
tek megtarthatják kardjukat, ha szavukat adják, hogy a jelen háborúban 
nem vesznek részt. Ezek a tisztek lovaikat is visszakapják. A rendőrcsapa
tokat, ha mobilizálva voltak, rendes csapatoknál! tekinti az Unió és a kato
nákra vonatkozó megállapodásokat alkalmazza reájuk. A távolabbi rendőr
csapatok őrhelyükön várják meg, míg az Unió -csapatai fölváltják őket 
A császári kormány hivatalnokai becsületszó ellenében tartózkodási helyükön 
maradhatnak, de az Unió kormánya nem köteles továbbra is alkalmazni és 
fizetni őket. Mindennemű fegyvert, hegyi és tábori ágyút, valamint muníciót 
be kell szolgáltatni az Unió kormán)ának. A gyarmat német kormányzója 
és német katonai parancsnoka egy polgári hivatalnokot és egy katonai sze
mélyt fog megbízni a kormányzat és a haderő összes tulajdonainak beszol
gáltatásával. 

A hivatalos fokvárosi jelentés szerint különben a nagy hangon 
hirdetett győzelem valóban nem volt olyan dicsőséges dolog. Hiszen a 
hivatalos adatok szerint mindössze 204 tiszt és 3293 közlegény -adta meg 
magát. A beszolgáltatott ágyúk száma 37, a gépfegyvereké 22 volt. 

A volt német gyarmat kormányzóját becsületszó ellenében szabadon 
bocsátották. Seitz kormányzó Grootfonteinben telepedett le, ahol felesége is 
tartózkodott. A küzdelem másik szereplője, Botha tábornok, aki valóban 
könnyen jutott győzelméhez a német haderő végzetes helyzete folytán, a szó 
szoros értelmében fürdött a dicsőségben. Az angol gondolkodásra nézve 
jellemző, hogy az alsóházban indítványozni akarták, hogy emeljék nemesi 
rangra és adjanak neki 100.000 font sterling jutalmat. Ettől a tervtől csak 
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akkor állottak el, mikor megtudták, hogy Botha szégyenli elfogadni a vér
díjat. Különben a jutalom nem késett sokáig. A Petit Párisién július tizen-
negyediki jelentése szerint az angol kormány elhatározta, bogy a «Német-
Délnyugat-Afrika elnevezés alatt állott területeket a dicsőséges hódító tiszte
iére Botha-földjének nevezte el». 

A kelet-afrikai német gyarmat belsejében különösebb energia nélkül 
folytak a harcok ezalatt. 1915 januárjában sikerült az angoloknak a német
angol határtól kissé délebbre a Viktoria-tó keleti partján lévő kicsiny Sirati 
állomást megszallani. Kilenc nappal ezután azonban visszaverték őket a 
németek és elragadták újból Siratit. A védősereg általában igen kitűnően 
tartotta magát ezen a gyarmaton, meri eltekintve attól, hogy itt állomásozott 
a legerősebb fehér katonaság, Kelet-Afrika földjén nem sújtotta a küzdőket 
sem éhínség, sem vízhiány. Április elején újból vereség érte az angolokat: a 
Bukóba irányából Kisumbiró felé nyomuló osztagot ugyanis sikerült vissza
vetni és veszteségteljes futásra kényszeríteni. Mindezek folytán belátták az 
angolok, hogy a rendelkezésükre álló erőkkel mit sem érhetnek el. Ezért 
tehát 1915 márciusától kezdve nagyobb készülődéseket tettek. Rodéziából 
európai katonákat szállítottak a portugál vasúton Beirába éŝ  a portugáliai 
kikötőben rakták hajóra a segélycsapatot is, mely Zanzibárban szállott aztán 
partra. Rodéziából és a Katanga vidékéről különben nagyobb élelmiszer
készleteket is szállítottak a csapatok számára és meglehetősen sok muníciót 
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is halmoztak föl. Az angol támadások meg is indultak újból nemsokára, de 
valamire való eredményt nem tudtak felmutatni, bár Abercornon át a bel
gák is nyugtalanítani igyekeztek a védősereget, amely az egész nyár folyamán 
vitézül ellenállott minden támadó kísérletnek. 

Kamerun körülkerített, ellenségektől bezárt földjén változatlanul tartott 
a küzdelem a német védők és a francia, belga, angol támadó csapatok 
között. A tenger felőli földcsíkot természetesen változatlanul kezei között 
tartotta az ellenfél, mely azonban 1915 nyarán csak itt-ott tudott néhány 
mérföldnyire előrenyomulni a gyarmat szíve felé. 

A tangai ismételt vereség után Német-Kelet-Afrika partjait támadták 
újból az angolok nagyobb eréllyel, hogy legalább itt érjenek el valamelyes 
sikert. Két cirkáló, valamint két segédcirkáló ágyúinak segítségével meg is 
szállotta 350 színes indiai katona a Rufiji torkolatával szemközt fekvő 
Mafla-szigetet. Ezt a kis szigetet ugyanis támaszpont gyanánt akarták föl
használni a Rufiji torkolatánál fekvő Königsberg nevű német páncélos ellen, 
amelyet tudvalevőleg még jóval korábban három más hajó elsülyesztésével 
zártak a folyam-deltába. A Königsberg rendkívül kellemetlen volt az ellenség 
számára, mert messzehordó ágyúi révén egyenrangú ellenfélnek kellett 
tekinteni, ébersége miatt pedig az összes parti támadások meghiúsultak. Még 
1914 decemberében történt, hogy egy angol hidroplán bombákat akart 
ledobni a német hajóra, de a légitámadás nem sikerült. A gép kénytelen 
volt leszállani és a benne ülő két tisztet elfogták. A partok bombázása 
során élénk tevékenységet fejtett ki a Fox nevű angol cirkáló, amely ismé
telten ostromolta Ras Karone és Kilva Kisivani partvidékét, de különösebb 
károkat nem tudott okozni. Az ilyen parti támadások után az angolok rend
szerint visszatértek a Rufijihez és próbát tettek újból a Königsberg ellen. 
December huszonharmadikán két cirkáló és két segédhajó rontott a Königs
berg ellen, amely a parti védősereggel vállvetve visszavert minden táma
dást. Most ismét a partok védtelen városai kerültek sorra és ezek a harcok 
így folytak hónapokon át. Előrelátható volt, hogy a Königsberg, amely 
vitézül harcolt a tengeren és rendületlenül állotta helyét a folyam deltájá
ban is, nem rendelkezik évekre elegendő municiókészlettel és egyszer csak 
el kell pusztulnia. Az angolok még sok hiábavaló támadást kíséreltek meg 
ellene, a Königsberg számos szárazföldi rohamot is meghiúsított, végül azon
ban elérkezett végzete. 1915 június negyedikén és tizenegyedikén tervszerű 
hadjáratot indítottak ellene. Egyszerre támadta meg a Weymouth és Pioneer 
cirkáló, valamint a Severn és Mersey monitor. A német hajó, municiókész-
lete kimerülése folytán nem tudta viszonozni az ostromot és így magától 
hallgattak el ágyúi, nemsokára pedig teljesen tönkretették az ellenséges löve
dékek. Még az angol jelentés is beismerte, hogy vitézül küzdött a hajó és 
vesztét a municióhiány okozta. A Königsberg elvesztése súlyosan érintette 
á védősereget, mert a bátor hajóval a partok egyetlen igazi erőssége pusz
tult el. 



A háború humora. 

A somogyiak. 

Vasúton utaznak a híres somogyi fiúk. 
Mennek a harctérre. Az állomáson beszél
getnek civilekkel, akiknek nagyon meg
tetszik a sok helyre, jókedvű, hős gyerek. 

— Hová mennek? — kérdik tőlük. 
— Megyünk a muszka ellen. 
— Csodálatos, mégis milyen jő kedvük 

van. Hát nem félnek a muszkáktól? 
A fiúk büszkén kiegyenesednek és le

nézéssel vetik oda: 
— Uram, mi somogyiak vagyunk. Hogyan 

félnénk mi a muszkától? Nem félünk mi 
— egymástól sem. 

Szent Dávid nótája. 

Szigorúan meg volt tiltva, hogy a lövész
árokban zajt csapjanak a legények. Hallja 
ám a főhadnagy, hogy valaki nagyon hal
kan hegedül. Bánatosan, szívhez szólóan 
szól a nóta. 

Közéjük mászik és haragosan rivall a 
cigányra, aki hegedűjén a hangokat 
csalja ki: 

— Nem megmondtam, hogy nem szabad 
zajt csapni. Tedd le azt a hegedűt, mert 
meghallják a muszkák és akkor Szent 
Dávid hegedüli el a nótádat. 

Pár perc múlva parancs érkezik rohamra. 
A legények derekasan forgatják a gyík-
lesőt. Győznek. A cigányt viszik sebesülten 
a szanitéczek. 

— Megsebesültél fiam? — kérdezi tőle 
részvéttel a főhadnagy. \ 

— Bizony főhadnagy úr, kezdi már a 
nótáját Szent Dávid. 

Ott be vagyok dolgozva. 
Egy vitéz katona, aki már kétszer jött 

haza sebesülten az orosz frontról, meggyó
gyult ismét sebéből, behelyezik a menet
századba. 

— Megyek vissza, — mondja büszkén, — 
a frontra. 

— És hová mégy ? Az olasz frontra 1 
— Nem. 
— A szerb frontra ? 
— Ej dehogy is. Az orosz frontra. Hiszen 

ott már be vagyok dolgozva. 

Bekötési tábla 
JőKol Mőr: fl 10 vB százan rcgénva 
tek meg, elkészült az itt ábrázolt 
díszes és tartós bekötési tábla. A 
nagy mű 3—3 kötete 1 —1 kötetbe 
kötve 3 igen csinos, könnyen kezel
hető, kényelmesen olvasható kötetet 
ad, mely minden könyvtár díszéül 

szolgál. 

íveihez, melyek Krónikánk 
ingyen-mellékleteként jelen-

tési t i i. 
bérmentesen szállítva. 

Mindenki ott szerezheti meg a 
bekötési táblát, a honnan a Kró
nikát kapja. A táblába való bekö
tést bármely könyvkötő végez

heti. 

Pallos nyomda, Budapest. 



Az olasz harctérről. — Az útszéli szentkép előtt. 
j f t (Kévész és Biró f e l v é t e l e 
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