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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 hírlap 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 
teljesen 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 í(épes Krónikája 
Szerkesztősége és kiadóhivatala. 
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Részlet a németek Metz melletti diadalmas csatáiból. Német lovasság üldözőbe veszi 
a francia dragonyosokat. 

A Dnjeszter és Visztula közötti nagy csatából. Ulánusaink orosz üteget zsákmányolnak. 
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Az 1. honvéd-gyalogezred bevonulása Sztanislauba, 1914 augusztus 6-án. 

Az előőrsön levő honvédek az ebédet várják. 
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A franciák menekülése egy csata után a Vogézekben 



Máramarosi menekOttek Budapcsl.cn. a Yáci-út 4. szám alatti menedékhelyei 

Máramarosi inenc-kiUtok Budapesten, a niester-iiIcai iskolába 

^ - K i i • = , 

http://Budapcsl.cn


vmsm 

Máramarosi menekültek visszatérnek. 

Máramarosi menekültek hazatérése. 
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A NÉMETEK BELGIUMBAN. 

A német hadak, nyomban azután, hogy átlépték a belga határt, irtó
zatos erejüknek teljes súlyával rontottak neki az útjukat álló akadályoknak. 
Olyan volt ez a támadás, mint amikor a végtelen, haragos tenger hatalmas 
hullámai ostromolni kezdik a hajók bordáit: percig sem lehet kétséges, hogy 
a gyönge bárkák sorsa a tenger kedve szerint alakul. A belga seregnek, 
a belga váraknak, Belgium egész állami épségének pusztulnia kellett abban 
a pillanatban, amikor gáncsot akart vetni az igazságért és az életéért küzde
lembe indult germán óriásnak. 

Augusztus negyedikén hatolt át a belga határon a német hadsereg 
néhány előretolt csapata s már ezen a napon Belgium egész délkeleti részén 
egész sorát vívták meg az ütközeteknek. A német fiúk a szó teljes értelmé
ben égtek a harc vágyától és meg lehet állapítani, hogy verekedő kedvükben 
az őrülettel határos vakmerőséget tanúsították. Nem hallgattak az okosság 
szavára, nem kerestek rendszert, nem számítottak, nem mérlegeltek, csak 
rohantak, valósággal repültek oda, ahol az ellenséget tudták s azután: hajrá, 
neki, nem kutatva, tízezer belga áll-e szemközt ezer némettel, hanem csak 
azt keresve, hogy belgákat lássanak, akiken kipróbálhassák hősiességük, haza
szeretetük és császárimádatuk szent hevületének csodás erejét. 

Egészen közel a német határhoz, a világhírű belga üdülőhely, Spa köze
lében volt augusztus 4-én az első komoly csatározás, amelyben német rész
ről két ulánus dandár, belga részről pedig nagyszámú, fedett állásban lévő 
gyalogság és tüzérség vett részt. A helyzet olyan volt, hogy a haditudomány 
hozzáértői szerint a német lovasoknak egy szálig el kellett volna pusztulniuk. 
Amikor ennek az ütközetnek híre ment, az egyik párisi újság, a Matin nem 
győzte a harcnak végét várni és külön kiadásban jelentette, hogy hivatalos 
belga közlés szerint a belga haderő Spa mellett teljesen megsemmisített két 
német lovasdandárt... 

Tudniillik: csakugyan ez a veszedelem fenyegette az érthetetlenül, szinte 
elbizakodottan vakmerő német lovasokat, azonban másként történi. Az ulá
nusok, mint a fergeteg átszáguldottak a belga harcvonalon és a belga kato
nák, — akik kiváló iparosok, de nem épp olyan hősök is — még észre sem 
tértek, amikor a német lovasok már messze jártak s valahol Lüttich közelé
ben pihentették meg a lovaikat. 
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A párisi újság másnap becsületesen visszavonta külön kiadásban elter
jesztett hírét, amelyet olyformán módosított, hogy az ulánus csapatok nem 
pusztultak el, csak kemény csatát voltak kénytelenek megállani. Megállapít
ható, hogy a háborúban körülbelül ez volt a francia sajtónak az első nagy 
hazugsága s egyúttal a belgák egyetlen győzelme. 

Ugyancsak ezen a napon ütközött meg egy másik német sereg is a bel
gákkal Fléron mellett, amely már közvetetlen szomszédságában van Liittich-
nek. Ez a német sereg északibb vonalon. Eupen közelében ment át a német 
határon és miután a belga seregeket eltisztította útjából, kevéssel a Belgiumba 
való behatolás után hozzáfogott Lüttich ostromához. 

De még ezzel sem merült ki a nevezetes nap gazdag tartalma. Mert 
egy harmadik német sereg oldalt hagyva Lüttichet, valamint Huy régi várát, 
a déli Belgium második nagy erőssége, Namur alá vonult és szintén megkez
dette az ostrom előkészítését. Mint az ördögök, úgy dolgoztak a német kato
nák és órák alatt végeztek hosszú hetek hadi föladataival... 

Lüttich megvétele. 
Hogy tisztában legyünk azzal, mit végeztek a németek Lüttich meg

vételével, mindenekelőtt tudni kell, milyen jelentőségű erősség volt a Maas 
folyó mellett lévő gyönyörű és gazdag város. 

Lüttich Arttwerpen után Belgium leghatalmasabb erőssége, sőt, modern
ség és fölszerelés dolgában még Antwerpennél is különb. A várost hat nagy 
és hat kisebb érőd \édte, öss'/esen mintegy négyszáz ágyúval. Ennek a hata |-

Lüttich látképe. 
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Lüttich és erődjei; 
(A körök az 5—10 kín. távolságot jelzik 

mas fölkészültségnek egyetlen rendelte
tése az volt, hogy a német seregeket 
minél hosszabb ideig föl tartóztassa, 
mert azt természetesen igen jól tudta 
a belga hadvezetőség, hogy Lüttich nem 
állhatja diadalmasan a német támadást. 
De nagv és értékes eredmény lett volna 
a belga-francia-angol haditerv szerint 
az is,,, ha Lüttich- .mindaddig ellenáll, 

;amíg a francia: had délről Givet\felől, 
az angol expedíciós sereg pedig, üsz-
tendéből megérkezik Namur közelébe, 
ahol azután a terv értelmében b.elga terü
leten együtt rohanták volna meg a 
németeket.; 

. . . Mily szépen festhetett ez a terv 
elméletben, papiroson. És mily mássá 

változtatta a mindent elseprő német energja és vitézség! A hatalmas, fenye
gető erősséget védőseregével egyetemben valósággal elfújták a németek és 
ezzel szétrombolták, megsemmisítették azt az egész sztratégiai tervet is, amely
nek segítségével ellenfelei meg akarták fojtani Németországot. 

"" Most" már túl vagyunk a dolgon, annyira túl, hogy Lüttich immár 
újraépítve, mint német erősség szerepel, de még most sem tudjuk egé
szen megérteni, hogyan oldották meg Emmich generális seregei azt 
a boszorkányos nehézségű feladatot, a melyet Lüttich megostromlása jelentett. 
Hiszen ebben az erősségben az. aki 
legjobban ismerhette: Albert belga király 
annyira megbízott, hogy egy nappal 
Lüttich eleste előtt azt a kijelentést tette, 
hogy személyesen fogja átvenni a véde
lem irányítását. 

Lüttich dicső, villámgyors ostro
mát csak egy dologgal lehet megmagya
rázni : a német katonák, akik ezt az erős 
séget megvívták, nem emberek módjára 
harcoltak. Hogy miképpen küzdöttek, 
annak jellemző, mindent megértető pél
dája egy epizód, amelyet alább elmon
dunk s amely az idők kezdetétől az 
idők végezetéig az egyik legnagyobb, leg
ragyogóbb hőstett marad. Elmondjuk 
pedig ezt az epizódot a német napy-
vezérkar hivalalos jelentése alapján amint 
itt következik : Kmmirti tábornok! 

| 
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Előőrseink, akik az egész határ mentén bevonultak Belgiumba, 
tegnapelőtt (aug. 4) egészen Lüttich városig jutottak. Egy jelentéktelen 
csapatunk nagy vakmerőséggel megtámadta a várost. Néhány lovas 
belovagolt a városba és elakarta fogni a parancsnokot, aki csak futás
sal menekülhetett az elfogatás elől. A modern erősség ellen intézett 
csíny azonban nem sikerült. Csapataink az erődítmény előtt vannak és 
harcban állanak az ellenséggel. Természetes, hogy az ellenséges külföld 
sajtója a fent említett csínyt, amely a nagy hadioperációk lefolyására 
egyáltalában nincs hatással, vereségnek fogj a mondani. Mi azonban a hadi
történelemben egyedülálló haditettnek tekintjük, mely csapataink halált
megvető harcikedvét tanúsítja... 
Ezt a berlini jelentést augusztus 7-én adták ki reggel és augusztus 8-án 

közölték az újságok. De közöltek augusztus 8-án egy másik hírt is az újsá
gok, ugyancsak Lüttich ostromára vonatkozóan. Ez a hír így hangzott: 

Berlin, augusztus 7. — Hivatalos jelentés. 
Lüttich várát bevettük. Miután az a csapat, mely a város ellen 

vakmerő támadást intézett, újabb csapatokkal megerősítést nyert, erős 
támadást intéztek Lüttich vára ellen. Reggel nyolc órakor az erősség 
német kézen volt. 
Mi történt tehát Lüttich körül? Ez a két jelentés, bármily ékesszavú 

A szétrombolt Maas-híd Lüttichnél. 
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tömörséggel mondja is el ennek a háborúnak első világtörténelmi sikerét, 
koránt sem adja tudtul, hogy mi játszódott le a belga erősség körül augusz
tus 4-től augusztus 7-nek reggeli nyolc órájáig. 

Mindenekelőtt is az első támadást, amit a német hivatalos jelentés egy 
vakmerő lovascsapat csínyjének nevezett s amely valójában nem is volt egyéb 
— a londoni Daily Express a következőképpen írta meg: 

Augusztus 4-én, kedden a németek döntő támadást kezdtek Lüttich 
ellen. Másnap, 5-én reggel kétségbeesetten folyt tovább az ütközet, amely 
a belga csapatok nagy győzelmével végződött. A németeket, akik túlerőben 
voltak, 25.000 belga úgy megverte, hogy átlépve a Vesdre folyón, hollandi 
területre menekültek. A belga lovasság páratlan hősiességnek adta jelét. Egy 
svadron nekirohant négy svadron német ulánusnak, akiket széjjelvert és 
megfutamított. 

Egy másik londoni lap, a Daily Telegraph még megtoldotta ezt az első
től utolsó betűjéig hazug és együgyű jelentést és a következőket írta: 

Albert király Brüsszelből elutazott Lüttichbe, hogy a harc szinterén tar
tózkodjék. Elmenetelekor a következő kijelentést tette: 

Személyesen akarom vezetni csapataimat, hogy országom minden 
talpalatnyi földjéért megvívjak az ellenséggel; harcolni fogok, bármily 

A Zeppelin-bombák hatása. Egy citadella tetejét Lüttichben teljesen tönkretette 
Zeppelin-bomba. 
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irtózatos legyen is a betörők seregeinek ereje és bármily nagy áldoza
tokkal járjon is az ellenállásunk. Hasonló körülmények között meghalni 
csak kiváltság és öröm egy hazafias uralkodó számára. 
És mindez a nagyhangú, patetikus szavalás abból keletkezett, hogy 

néhány tucat német lovas nem birl magával, nem tudta megfékezni az egész 
világgal dacoló vitézi lendületét és beszáguldott az ellenség tízezrei közé, 
hogy szinte a fülénél fogva elvigye a — főparancsnokot. Ez, persze nem sike
rülhetett, de ebből kovácsolt alkalmat magának Belgium, Franciaország és 
Anglia arra, hogy két teljes napon át hangos dáridót és diadalmi ünnepet 
rendezzen. Sőt, ennek a nagy belga győzelemnek az örömére adta meg 
Poincaré Lüttich városának a becsületrendet, míg Paris tanácsa ugyanekkor 
a rue de Bellin nevét rue de Liége-re változtatta. 

Még talán ott vibrált az entente hadvezéreinek és egyéb nagyurainak 
a fejében a győzelmi tor pezsgőjének gőze és mámora, amikor jött az 
lijabb jelentés Lüttich elestéről. Ennek irtózatos hatást kellett tennie. A hazug 
győzelem hírét oly mélyen belevésték a köztudatba, hogy az entente-sajtó 
heteken át nem merte közzétenni Lüttichnek német kézre jutását. Sőt, nem
csak a belga, francia, angol és orosz lapok írták még heteken át, hogy Lüt
tich tartja magát, hogy a németek véres fejjel kénytelenek nap-nap után 
eltakarodni az erődök alul, de még a semleges országokat is félrevezették. 
A szegény Spanyolországban, amelyet minden áron bele akartak kergetni a 

Szétdúlt belga erőd-kazamaták. 
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háborúba, még augusztus 20-án is azt írták, hogy Lüttich még vitézül 
tartja magát. 

Mindaz, amit elmondottunk, kétségkívül közelebb vitt bennünket ahhoz, 
hogy megértsük, miképp vették be 36 óra alatt augusztus 5-én délutántól 
augusztus 7-nek reggeli nyolc órájáig a németek Lüttich tizenkét erősségét 
és magát a várost és hogy miképp sikerült elhallgattatni ily rövid idő alatt 
négyszáz darab elfödött, páncélos falakba beépített ágyút. 

A magyarázat kettős: 
Lüttichnél mutatkoztak be először a világnak a negyvenkettős mozsarak. 
És Lüttich alatt volt első kitörése a németség felgyülemlett, mérhetet

lenül megnőtt harcos energiájának. 
Talán nem túlzás, ha Lüttich villámgyors bevételét a világtörténelem 

egyik legpáratlanabb haditényének nevezzük. Ennek mondják még Német
ország ellenségei is. Vilmos császár katonái Lüttichnél úgy verekedtek, hogy 
azt a legelmésebb hasonlattal, a legnagyobb rajongással és a legröppenőbb 
fantáziával sem tudjuk szemléltetővé tenni. Ismét a németség halálos ellenfelei
hez, a franciákhoz fordulunk, hogy tőlük kölcsönözzük Lüttich megvételének 
leírását. Az alább következő sorok a párisi Matin hasábjain jelentek meg. 

Szerdáról csütörtökre virradó éjjel általános támadást kezdettek 
a németek Lüttich erődítései, valamint a várost környező sík terület 
ellen. A támadásban három német hadtestnek mintegy 120.000 embere 
vett részt. 

Lüttich védőseregét szintén nagy mértékben megerősítették: a ren
des védőcsapatokon kívül 35.000 katonát vezényeltek oda. A tizenkét 
erődítést, amely ötvenkilométeres vonalban öleli körül a várost, egyszerre 
kezdték támadni a németek. Északról dél felé a következő rendben 
sorakoznak az erődítések: Barchon, Evegnée, Fléron, Chaudfontaine 
Kmbourg és Boncelles, valamint hat kisebb védőmű. 

A németek borzalmas erővel támadtak mindenütt. A belga csapa
tok között volt több olyan is, amely hosszú, véres küzdelem után kény
telen volt 40 50 kilométert gyalogolni, hogy segítséget vigyen egyik-
másik nagyobb mértékben szorongatott védőmű megmentéséhez. 

Hatalmas, félelmetes tusa volt. A belgák hősiesen állották az ostro
mot, noha nem egy helyen százával estek el védők és támadók egy
aránt. A németek egyszerre támadták a térközi műveket és a főerős-
ségeket. Részint a hold, részint a reflektorok fényénél, zárt sorokban 
vonultak föl a védett állásokhoz. 

Az első sorokban haladó katonák nem harcoltak. Mindegyiknél 
hatalmas olló volt, amellyel elvagdosták a kifeszített szöges drótokat, 
amelyek a sáncárkok előtt voltak. Amíg ezeket a drótokat elvagdosták, 
a német csapatok a földre bukva, türelmetlenül várták, hogy a sánco
kat megtámadhassák. 

De amíg erre sor kerülhetett, folyton zuhogott reájuk az ötven
hét milliméteres gyorstüzelő ágyúk golyója, a födött állásban lévő, lát-
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A német-belga hadszíntér. 
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hatatlan várvédő sereg pedig pillanatnyi szünet nélkül adta a sortüzeket 
az ostromlókra. 

Leman tábornok, Lüttich parancsnoka mindegyik erődítésnél egy
formán helyeztetett el mozsárütegeket, hogy azoknak lövedékei a tér
közök minden pontját eláraszthatták. A parancsnok a várban lévő meg
figyelő állomásáról leste, mikor közelítik meg a német csapatok az erő
dítéseket, hogy a földön meglapulva, rohamra készüljenek. 

Amikor ez megtörtént, a parancsnok megszólaltatta a 75 milli
méteres tábori ágyukat, amelyeknek tüzérlegénység: a falakon belől, 
láthatatlan pozíciókban dolgozott. A kellő pillanatban megszólaltak az 
ágyúk, amelyeknek mindegyike percenkint húsz lövést tett, míg minden 
egyes lövedék kétszáz gyilkos golyót szórt széjjel a németek között. 

Ilyetén irtózatos tüzelés közben foglalták el a németek az Evegnée 
és Fléron erődöket. 
így szól a francia jelentés. Minden sorában ott lappang a németek vitéz

ségének hallgatag elismerése. A jelentés szerint a gigászi küzdelemmel 
csupán két erőd megvívása sikerült, ám mi jól tudjuk, hogy nem így volt. 
A németek rettenetes rohamára megdőlt Lüttich egész védelmi öve és Emmich 
tábornok seregei augusztus 7-én reggel urai voltak az egész erősségnek, 
mondhatni: egész Belgiumnak. 

Emmich tábornok, aki maga is könnyebb sebesülést szenvedett, e pél
dátlan haditettért megkapta a legnagyobb német kitüntetést: a Pour le mérite 
rendjelet. 

A 42 centiméteres mozsarak lőhatása. 
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HARC A TENGEREN. 

A sokmilliós hadseregek Európa legnagyobb országaiban megmozdultak 
és elkezdték a harcterekre való felvonulásukat véghetetlen hosszú, kígyózó 
vonalban. Mintha új folyamok támadtak volna ezen az öreg, túlnépesedett 
földrészen, új folyamok, amelyek nem ismernek határt, gátat, természeti tör
vényeket: elárasztják a magas hegycsúcsokat, szeszélyesen szertekanyarognak, 
vagy hosszú időre beássák magukat nagy, sík térségek mélyébe . . . ember
folyamok, amelyeknek fölszinén mint kristályos hullámok csillognak az élesre, 
hegyesre köszörült szuronyok. 

Kezdődött a népek tusája, amelynél gigantikusabb, ádázabb és véresebb 
küzdelem még nem folyt a földön, és csodálatosképen az emberek ideges 
lázas kíváncsiságuk reflektorát mégsem a szárazföldi küzdőtérségekre irányí
tották, hanem ki a határtalan, ködös tengerekre, ahol mindenkinek hite, meg
győződése és várakozása szerint az első borzalmas, döntő eseményeknek le 
kellett játszódniuk. 

És amikor harcra elszánt szívvel vártuk a tenger felől az első híreket: 
ezek a hírek példátlan, káprázatos német diadalokról szóltak. Jött a 
hír a kicsi AugsburgróL erről a jelentéktelen kis német cirkálóról, amely a 
Keleti-tengeren ejtette rémületbe az orosz hajókat és kikötőket. És jóformán 
ugyanakkor érkezett jelentés két másik német hadihajó, a Göben páncélos és a 
Breslau cirkáló csodás útjairól, legendás tetteiről. Amikor hozzánk, ugyan
akkor világszerte mindenüvé eljutott ez a diadalmas jelentés. A tartalma 
annyira hihetetlen volt, hogy a francia kormány kellő meggondolás nélkül 
hivatalos cáfolatra merészkedett, amit azután természetesen vissza kellett 
vonnia. 

Rommá lőtt francia kikötők. 
A Göben és a Breslau július végén a Földközi-tengeren tartózkodtak. 

Sejtelmük sem volt arról, hogy milyen veszedelem lóg Európa fölött, 
hiszen a világháborút voltaképp Anglia indította meg, Anglia pedig lesből, 
orvul csapott le azokra, akik a beké becsületes védelmezőjét látták és tisz
telték benne. 
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Részlet a kraszniki diadalmas 



udalmas csatából (iaunf W, rtyta után. 





A két német hajó tehát nyugodtan cirkálgatott Szicília és Afrika között, 
majd pedig augusztus 2-án Messzina kikötőjébe ment és ott szenet rakodott. 
Itt értesültek arról, hogy Németország mozgósított, de arról is, hogy Angliától, 
tehát az angol flottától sem kell tartaniok. A Göben parancsnoka, Suchon 
ellentengernagy azonban már megsejtette, hogy a komolyabb bonyodalom 
csak órák kérdése és hirtelenében megvette a General nevű olasz szenes
hajót, amelynek azt a megbízást adta, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű 
szenet vegye fedélzetére és várja meg, amíg a két német hajó visszatér 
Messzinába. Ezután a Göben és a Breslau ismeretlen irányban elhajózott a 
tengerszorosból. 

Suchon ellentengernagy, aki magasabbrangú tiszt lévén, átvette a 
Breslau parancsnokságát is, a két hajó orrát délnek, egyenesen Algir part
jainak fordította. Látszat szerint egyenesen a veszedelemnek ment neki, mert 
hiszen könnyen találkozhatott a francia közép-tengeri hajóraj egy nagyobb 
osztályával, ám az admirális megelőző cirkálásaiból jól tudta, hogy Algir 
közelében nincsenek francia hajók és éppen erre számítva, vakmerő, pél
dátlan tökéletességgel kiszámított haditettre szánta magát. 

Algir északi csúcsán van két jelentős francia hadikikötő: Bona és Phi-
lippevüle. Mindkettőnek több erőssége, kaszárnyája és rendes tüzérsége van, 
háború esetén pedig arra szolgálhat, hogy ott rakják hajóra a Francia
országba szánt afrikai csapatokat, élelmiszert, gabonát és állatot. Ennek a 
két kikötőnek az elpusztítása, tehát többnek látszott szeszélyes kalandnál, ez 
komoly és értékes sztratégiai sikert jelentett. Suchon admirális, aki rend
kívüli akaratú és végtelenül bátor katona, nem akart lemondani erről a 
jelentős eredményről. Két hajójának tisztikarával egyelőre nem közölte az út 
célját, csupán augusztus 4-én hajnalban, amikor már egészen közel voltak 
az algiri partokhoz. 

Ami ezután történt, azt a Göben egyik főbb tisztje mondotta el a követ
kezőkben : 

Augusztus 4-én, hajnalban osztotta ki ellentengernagyunk sze
repeinket —- mesélte a Göben tisztje. — A Breslaunak kellett elpusz
títania Bona kikötőjét, a Göben feladata volt Philippevüle bombázása. 
Pontban hajnali négy órakor szólaltak meg ágyúink, mindakét 
kikötő előtt egyszerre. Mi Philippevillet egy óra alatt jóformán teljesen 
elpusztítottuk. Tüzelésünkre a parti ütegek egyáltalában nem válaszoltak. 
Nyugodtan eltávoztunk. Még láttuk, hogy a város több pontján égett. 

Ugyanez időben a Breslau is elvégezte a dolgát. Bona kikötőjében 
számos francia hajó tartózkodott; először ezeket sülyesztette el, majd 
pedig a kikötő erősségeit lőtte rommá. A városban mindössze a kaszár
nyákat pusztította el. Az így meglepett Bona ütegei sem kezdték meg a 
tüzelést a Breslaura, amely bántódás nélkül elindulhatott. Nyomban 
csatlakozott hozzánk és együtt északnyugatnak fordulva, a legteljesebb 
gőzzel Szicília felé siettünk... 
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A Göben páncélos és a Breslau kis cirkáló, Slöwer W. rajza után. 



A két csodahajó. 

Amikor a Göben és a Breslau kifutott a sík tengerre, nagy messzeségből 
üldözőbe vette egy egész ellenséges flotta. Pontosan nem sikerült megállapí
tani, hogy miféle hajók voltak, de minden valószínűség szerint a Máltában 
összpontosított földközi-tengeri angol hajórajhoz tartoztak. A két német hajó 
fűtői nyomban megkapták a parancsot, hogy a kazánokat a legtúlzottabb 
fokban táplálják s így ,az ^egyébként is rendkívüli gyors hajók valósággal 
röpültek a tengeren| 

Az angol ^hajók megkísérelték ugyanezt az iramot, ám csakhamar kide
rült, hogy siker nélkül. Néhány óra hosszat ugyan eléggé a közelében tartották 
magukat a német hajóknak, de amint múlt a nap, mind inkább és inkább 
elmaradtak és szürkületkor;végkép eltűntek a látóhatárról. Ekkor a Göben 
és Breslau, minthogy szenük a túlzott fűtéstől nagy mértékben megfogyat
kozott, egyszerűen Messzina kikötőjének tartott. Ötödikén hajnalban értek a 
szorosba, szemmellátható nyomaival az izgalmas hajszának. Még a kéményei
ken is látható volt, hogy a kazánokat csaknem a szétpattanásig fűtötték. 

Még az üldözés közben leszerelték mindkét hajóról azokat az árboco
kat és farészeket, amelyek ütközetben könnyen elpusztulhatnak s egyébként 
is a hajók legénysége lázas igyekvéssel dolgozott, hogy a páncélost és a cir
kálót harcrakész állapotba hozza. 

Ugyanis igen jól tudták, hogy a Göben és Breslau legföljebb 24 órán át 
maradhat a kikötőben. 

A német admirálist a kikötéskor kellemetlen hír várta. A messzinai 
tengerészeti parancsnok ugyanis kijelentette, hogy a két német hajó sem 
szenet, sem élelmet nem vehet fel, minthogy Olaszországot a semlegesség és 
a nemzetközi jog erre kötelezi. A hágai egyezség szerint ugyanis valamely 
hadihajó háborús időben ugyanegy kikötőben csak egy izben szerelheti föl 
magát. Már pedig a Göben és a Breslau már augusztus 2-án is Messzinában 
rakodóit. 

Suchon admirális ezzel szemben azt hangoztatta, hogy augusztus 2-án 
még nem volt sem angol, sem francia hadüzenet, tehát a háború kitörése óta 
első izben keresték fel hajói az olasz kikötőt. Ezt az álláspontot foglalta el az 
olasz kormány is, mely megadta az engedelmet a Göben és Breslau föl
szerelésére. 

Tragikus órák következtek. Amíg példátlanul lázas igyekvéssel hordták 
a hajókra a szenet és egyéb holmit, Suchon parancsnoknak hírül hozták, hogy 
megérkezett az üldözésére küldött angol és francia hajóraj, összesen huszon
két nagy hajó, amely kétfelé válva, a keskeny szoros északi és déli bejárója 
előtt állott fel, tígy hogy emberileg lehetetlen a menekülés. 

Mindössze huszonnégy óra állott rendelkezésükre, illetve ezt az olasz 
kormány megtoldotta fél nappal, úgy hogy a német hajóknak augusztus 6-án 
este hat órakor el kellett hagyniok a kikötőt, ellenkező esetben ott tartották 
és leszerelték volna őket. Az okosság is az volt, a kényszerűség is azt paran-
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csolta, hogy a két hajó Messzinában maradjon, ám Suchon admirális más
ként határozott. Határozott pedig úgy, hogy megkísérli az áttörést a francia
angol szövetséges hajóraj sokszoros vonalán. 

Ennek a hó'sies és tragikus elhatározásnak Messzinában eleinte nem is 
akartak hitelt adni: senki sem hitt abban, hogy a két hajó, az ezer és ezer német 
tengerész elindul a biztos pusztulás, a bizonyos halál felé. Délután azonban 
bizonyossá vált a vakmerő kaland megkísérlése. Suchon ellentengernagy 
ugyanis délután kiment a szárazföldre és fölkereste egyik messzinai barátját. 
Ennek átadta a személyes tulajdonában lévő értékekel, továbbá a végren
deletét, valamint Vilmos császárnak ajánlással és aláírással ellátott fényképét: 
Az admirális azután visszatért a Göbenre. 

Csakhamar más hajóstisztek siettek a partra és így egymásután a két 
hajó valamennyi tisztje kiment Messzinába, fölkereste a német konzult, aki
vel mind közölte utolsó akaratát. A közeli halál sejtésével indult el a két 
hajó tisztikara és legénysége, este hatodfél órakor, tehát harminc perccel 
előbb, semmint a huszonnégy óra lejárt volna. 

Hogy miképp vitték véghez a lehetetlent, máig is rejtelem. Csak meg
közelítenünk lehet az igazságot az alábbi magyarázattal. 

A Göben és Breslau számára csak egy út látszott természetesnek: végig 
az Adrián, északi irányban, Póla felé, ahol azután egyesülhetett volna az 
osztrák-magyar hajóhaddal. 

Erre készült nyilván a Towbridge angol tengernagy parancsnoksága alatt 
felvonult szövetséges flotta is. 

Suchon admirális azonban ezerszer vakmerőbb, fölülmulbatatlanul geniális 
haditervet hajtott végre. Nem északnak fordult, hanem délnek. Nem Pólába 
ment, hanem Konstantinápolyba. Az angol és a francia hajók északi irány
ban sorakoztak, délen csak egy kisebb őrhajót hagyva, amely mellett mint 
a nyíl, repült el a Göben és a Breslau. Mikorra a francia és angol hajókon 
észrevették, mi történt, a német tlottának ez a két leggyorsabbfajtn hajója 
már utolérhetetlen messzeségben siklott a Dardanellák felé. 

Ennek a csodálatos menekülésnek a végső akkordja is szinte klasszi
kusan tökéletes. A Göben és a Breslau sértetlenül jutott a török főváros 
vizeire, ahol valóságos boldogságot keltett megjelenésük. Éppen akkor tudták 
meg Törökországban, hogy az angolok, követve kalmár és kalóz hajlamukat, 
lefoglaltak két török dreadnoughtot. amely Angolországban épült s amelyet 
éppen akkor akartak szállítani. 

Mintha tüneményes égi rendelés küldötte volna, érkezett a két német 
hadihajó a török vizekre, pótlásául a Resadie és Osman szultán dread-
noughtoknak, amelyeket Anglia elorzott jogos tulajdonosától. 

. . . A krónikához tartozik, hogy az angol hadvezetőség oktalan harag
jában bűnbakot keresett és vizsgálat alá fogta Totvbridge tengernagyot... 
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A BÉKE SZIGETEI. 

Az első hadüzenetek után szinte zuhanásszerű gyorsasággal következ
tek egymásra az események, melyekből más időkben egy is sok volna és 
csakhamar talpig fegyverben állott Európa háromnegyede. A vilagháboiií 
zajló vízárja kezdett elnyelni mindent és az óvilágból már csak egyes zöld 
szigetei meredtek ki a békének. Miután a mozgósított államok így, fentartás nél
kül szint vallottak, minden érdeklődés a rezervált államok felé fordult: váj
jon mit fognak ezek tenni, ki hová áll, melyik oldal mérlegét segíti lenyomni. 

Olaszország még a Szerbiának szóló hadüzenet előtt hivatalosan 
közölte, hogy a Szerbiával való esetleg bekövetkező fegyveres konfliktus 
esetén barátságos és a szövetséges viszongnak megfelelő magatartást fog 
tanúsítani. 

Az alliance közvéleménye ezt a nyilatkozatot Olaszországnak a mi oldá
sunkon való fegyveres beavatkozására magyarázta. Olaszország azonban 
semlegességet értett alatta, amit a dolgok későbbi folyamán azzal okolt mes. hosv 
azok a föltételek nem következtek be, 
melyek Olaszország fegyveres beavatko
zásának kötelességét megállapíthatnák. 

A dolgok ismerői előtt nyilvánvaló 
volt, hogy bár Romániának életérdeke az, 
hogy győzzenek az európai centrális 
hatalmak, elhatározásában nagy szerepe 
jut a többi balkáni állam, elsősorban 
Bulgária magatartásának is. És valóban, 
-a Szinajában július 29-én Károly király 
elnöklésével megtartott koronatanács azt 
a határozatot hozta, hogy Románia mind
addig várakozó álláspontot foglal el, amíg 
Bulgária nem avatkozik bele a kon/lik-
tusba. Ennél határozottabb és már a 
részletekbe is bevilágít a román kor
mány július 31-i nyilatkozata, mely így 
hangzik: 

Romániának nincs oka Ausztria-
Magyarország és Szerbia konfliktusálja Károly, az elhunyt román király. 
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AKIK IDEGENBEN REKEDTEK. 
/ 

Ahogyan elmondottuk, a monarchia közönsége bokrétás, vasárnapi 
hangulatban várta, hogy mielőbb kedvező híreket kapjon a megtörtént 
döntő ütközetekről. Mert nincs azon semmi csodálni való, hogy ez a közön
ség, mely ily közvetlen közeli érdekeltségben még nem élte át a háború 
veszedelmét, ennek a várható és természetes méreteivel nem is volt mindjárt 
tisztában és hajlott arra a föltevésre, hogy a népek csatája már a bevezető 
csetepatékkal és huszárbravurokkal elintézést nyer. 

Ezért aggodalomnak, szorongásnak nem is férkőzött hozzánk közel a 
fojtó lehellete hacsak azokért nem, akik az ellenséges külföldön rekedtek. 

Fájdalom, ezeknek tűlon-túl nagy volt a száma, mert hiszen senki sem 
sejthette, hogy e békés és ragyogó nyárnak kellő közepén széltében-hosszá-
ban lángra lobban az egész kontinens. Sok ezer volt a francia és belga 
divatos fürdőkben rekedt magyarok száma, nem kevesebb azoké, akik állan
dóan az ellenséges országokban, főképpen Parisban laktak és végül aggoda-

A brüsszeli északi pályaudvaron a menekülők a vonalot várják. 
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lomra adott okot annak a sok száz úrigyermeknek a sorsa, aki a nyár 
szünidőben angol és francia tanfolyamokat szokott fölkeresni. 

Eleinte a magunk derék példáján vigasztalódtunk, a mi külügyminiszte
rünk egyik orgánuma ugyanis kijelentette, hogy a nálunk rekedt külföldiek 
kivétel nélkül érezzék magukat biztonságban: nem lesz bántódásuk. Ám csak
hamar megjött a híre, hogy az emberies gondolkodásnak ez az emelkedett
sége nem minden ellenségünkkel közös. A francia, orosz és belga ható
ságok mindjárt a mozgósítás elrendelése után, tehát még a hadüzenet meg
történte előtt feledhetetlen és megbocsáthatatlan barbársággal támadtak rá 
ezekre a túlnyomó többségükben tehetetlen nőkre és gyermekekre és oly 
módon, az üldözésnek olyan formái között kényszerítették őket a menekü
lésre, hogy csak a legnagyobb szenvedések árán éhezve, összetörve és 
betegen juthattak haza, — hetek múlva. Ám még szerencsés volt, aki haza 
került. A katonaköteles férfiakat, már pedig a kűnnlevők legnagyobb része 
ilyen korban volt, nyomban a hadüzenet után letartóztatták a franciák és fog
ságba vetették, a hadüzenet megtörténte után pedig már a nők és gyer
mekek sem jöhettek haza, hanem internálták őket a spanyol határszélre. 
Hetekbe, sőt esetenként hónapokba telt, míg kétségbeesett szülők-hírt kap
hattak gyermekeikről. Egy fővárosi ügyvéd teljes egy hónap elteltével, a 
semleges államok konzulátusai útján tudta meg, hogy két felnőtt leánya és 
felesége egy franciaországi kisvárosban van, kitéve a pénztelenség nyomorá
nak és az ellenséges indulatú tömeg dühének. 

(ii'óf Széchenyi Lászlóné VandérbBt Gladys kórházából. Önkéntes ápolónők 



Örök gyalázat marad a világháború emlékén az a vérszomjas, állati 
kegyetlenség, ahogy a belgák a kézrekerült németekkel elbántak, akik szintén 
riadtan igyekeztek hazamenekülni, mint ahogy menekül védett helyre az, 
akit az útszélen ér a vihar. A hirek, melyeknek hitelességét majd a háború 
lezajlása után lehet csak megállapítani, arról szóltak, hogy belgák a németek 
házait lerombolták, üzleteiket kifosztották, elrabolták vagyonukat és nem egy 
esetben válogatott kínzások között felkoncolták a mitsem vétó' szerencsét
leneket. A belga példa után talán már meg sem lep az, hogy a pétervári 
csőcselék rátámadt a német nagykövetség gyönyörű palotájára, azt lerom
bolta, kirabolta és az iratok megőrzésére ott maradt követségi tanácsost 
meggyilkolta. Olyan cselekedet ez, mely magában, a világháború véres leszá
molásában még nem nyer eli#ézést. 

A társadalom munkája. 
A magyar társadalmat, mindjárt a háború kezdetén ellenállhatatlan 

papir-zuhatag lepte meg: — csupa felhívás helytállásra, kötelességteljesítésre, 
adakozásra. Minden hatóság, testület, egyesület megjelent a maga felhívásával 
és a maga adományával. Két szélesebb folyama volt ennek az adakozásnak. 

A báró Groedel-félc ezer-ebédes népkonyha. Várakozás a kapunyitásra. 
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Az egyik, mely a Vörös Kereszt pénztárába folyt, a másik pedig arra ren
delve, hogy a háborúba vonult katonák családtagjait megóvja az ínségtől. 
Erre már a moratórium is megtette a magáét, amennyiben a katonák család
jait fölmentette a lakásbér fizetése alól. 

Mindjárt az első napok eseménye volt, hogy ő Felsége egy millió 
koronát adott erre a kettős célra. Csakhamar megnyíltak a bankok vasszek
rényei is és a legtöbb nagy pénzintézetünk százezer koronánál, vagy még 
többel adózott. Persze, a gazdag Németország ezen a téren is jobban győzte 
az iramot, mert például egyetlen városa, a Majna melletti Frankfurt maga 
nyolcvan millió koronát adott. Németországban a moratórium elrendelése 
sem. volt szükséges. 

De, amit tehetett, megtette a magyar társadalom is. Volt úgy, hogy 
egyetlen napon háromnegyed millió korona folyt be, csupán a Vörös Kereszt 
számára. Adott minden testület és minden magános. Tisztviselők a háború 
végéig lemondtak fizetésük bizonyos százalékáról és jutott ebből a segítés 
egyéb módjaira is. Népkonyhák, segítő irodák nyíltak meg. Groedel Hermán 
báróné és Weiss Manfréd ezer-ezer ember számára nyitottak népkonyhát. 

Auguszta főhercegnő és báró Hazai Samu honvédelmi miniszter látogatása a „Gondviselés" 
kórházban. 
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Se szeri, se száma a város, az egyesületek és a magánosok által íentartott 
ingyenes vagy olcsó étkező helyeknek és tanácsadó irodáknak. 

Ám lázasan iolyik a nagy berendezkedés, hogy készen találjon bennünket, 
ha a vonatok, melyek kivirágozva, felbokrétázva, hangosan a legények dalától 
mentek el, — szomorú, sápadt és véres katonákkal lérnek meg. 

A kórházak már felkészülten várják lakóikat, hírneves orvosprofesszorok. 
az orvosdoktoroknak egész hadserege állott munkába, a sebesültek fogadá
sára készek a mentők, az egyetem orvosi fakultásának hallgatói, a Vörös
keresztesek, a hivatásos ápolónők és az úrinőknek sok ezernyi serege, akik 
elvégezték az ápolónői knrzust és éjt-napot hajlandók a sebesült ágyánál 
tölteni. 

A testületek és magánosok áldozatkészsége itt sem vallott kudarcot. 
Maga a főváros ezer-ágyas kórházat szerelt föl a régi gázgyár helyén. Buda
pesten és a vidéken a sebesültek ezreinek a fogadására készültek el az irgal
masok. Iskolák, kaszinók, színházak kórházakká lesznek, kórházat rendeztet 
be és tart fenn valamennyi egyesület és sok magános. Gróf Széchenyi Lászlóné 
Andrássy-úti egész palotáját átalakíttatta a sebesültek számára, példáját még 
sok nagyrangú hölgy követte. Valamennyi hazai fürdőhely ajánlkozott beteg 
katonák ellátására és a vidéki városok is mind egy-egy kórház-táborrá 
alakultak át. 

Aranyat vasért. Egy hölgy félkiló aranyat ad. 
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A családok körében a szórakozásnak új módja honosult meg: kötnek, 
varrnak és fehérneműt készítenek a sebesültek számára. Ezenközben egyre 
újabb hivatalos rendeletek jelennek meg a közönség tájékoztatására. Rendelet 
szól már a tábori posták működéséről, arról, hogy szünetel az adóvégrehajtás, 
a peres eljárások korlátozásáról, hogy mint lehet hírt kapni a sebesültekről. 

Azzal, amit eddig elmondottunk, talán sikerült megközelítő képét adnunk 
annak, hogy a háború forgószéle a legbékésebb napok csendjéből és nyugal
mából mint sodorta rá a magyar társadalmat, ennek lelkét, hangulatát, indu
latait a világháború végeláthatatlan vizeire. Ez a kép nem volna teljes, ha 
nem adóznánk hódolatunk mellett meghatott csodálatunknak is minden 
melegségével és őszinteségével annak a szinte emberfeletti méreteket öltő 
munkásságnak, melyet, a magyar társadalom élén Auguszta királyi herceg
asszony ezekben a napokban kifejtett. Míg férje a katona kötelességét telje
sítette a déli határon, a hercegasszony éjt és napot egybevetve tett, fáradt, 
agitált a társadalmi mozgalmak érdekében. A kórházak fölszerelése, a sebe
sültek fogadása és ápolása, családok ellátása, katonák megvendégelése egy
képpen beletartozott nemes gondoskodásának körébe és e napokban alig 
volt órája a napnak, hogy itt vagy ott, kórházban, pályaudvaron, vagy akár 
a kávéházban is feltűnni ne láttuk volna fejedelmi alakját. Az ő szakadatlan 
kérésének, agitálásának bizonyára nagy és örök része van az eredményekben. 
Két nagyszerű mozgalom is az ő nevéhez fűződik: az Auguszta gyorssegély 
alap és az Aranyai-vasért mozgalom, mely páratlanul nemes és poétikus 
gondolatot valósított meg. Azt, hogy vetkőzzük le e napokban hivalgó éksze
reinket, adjuk az egyetlen nagy és magasztos cél javára és helyükbe viseljük 
az Aranyat-vasért mozgalom egyszerű vasgyűrfijét, új történelmi korszakot 
jelző felírásával: 

Pro patria -— 191 í. 
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A MAI HADVISELÉS. 

A léghajó a háborúban. 
Daedalus és Ikarus legendája ma már teljes valóság: az ember nem is 

egy, hanem két szerszámon tud repülni: léghajón és repüló'gépen. A repülés 
gondolatának első megvalósítói azonban alig sejtették, hogy elsősorban nem 
a tudományt, hanem a hadviselést fogják szolgálni. 

Napóleon volt az első, ki egypitomi hadjáratában léggömböket használt 
és ugyancsak a francia hadvezetőség volt az, melynek 1871-ben Paris ostro- *-
mánál jó szolgálatokat tettek a szabadon szálló léggömbök. A búr s az orosz
japán hadjáratban, végül a balkáni háborúban még inkább érvényesültek 
Daedalus legendájának megvalósítói. A legjelentősebb szerephez azonban a 
most folyó világháborúban jutnak a légi járóművek, ami természetes is, mert 
az utolsó évek oldották meg — annyira-amennyire — a kormányozható lég
hajó problémáját s hozták meg a repülőgép feltalálását. 

Páncélos francia repülőgép, mely löveggel van felszerelve ellenséges repülőgépek 
és léghajók üldözésére. 
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Háromfajta katonai léghajó van. Az úgynevezett kötött léggömb, mely 
egy helyben marad, a szabadon szálló léggömb, mely szabadon mozog ugyan, 
de nem irányítható s arra kénytelen szállni, amerre a szél hajtja s végül a 
kormányozható léghajó. A kötött és a szabad léggömb gömb- vagy tojásdad
alakú, kaucsukkal itatott selyemből készül s az aljára kötelekkel egy gondola 
vagy kosár van erősítve. Ebben legalább két tiszt foglal helyet, kik közül 
egyik a léghajó műszaki vezetését végzi, a másik pedig megfigyeli az ellen
séget, hogy saját hadvezetőségének jelentéseket tudjon tenni. A kormányoz
ható léghajó szivaralakú, hogy a levegő ellenállását könnyebben tudja 
legyőzni, gondolája a léggömbhöz nem kötelekkel, hanem vagy merev rudakkal 
vagy acélsodronyokkal van erősítve, s hogy tetszés szerint mozoghasson, 
motorokkal is fel van szerelve s ezért középütt áll a levegőnél könnyebb 
anyagot tartalmazó s ennek segélyével a levegőbe szálló léggömb és a tisztán 
a gép hajtóerejétől hajtott repülőgép között. A kötött léggömböt főként erődök 
ostrománál és védelménél használják, hogy az ellenség mozdulatait, tüzérsé
gének helyzetváltoztatását és az ágyúk tűzhatását megállapítsák. A szabadon 
szálló léggömb inkább körülzárt helyek üzeneteinek továbbítására s mozgás
ban lévő seregek megfigyelésére, az úgynevezett felderítésre szolgál. A kor
mányozható léghajó ugyanezen feladatokon kívül még mint támadó fegyver 

í 

Léghajócsarnok. 
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is szerepel, mert nagyobbmeimyiségű robbanóanyagot tud lehajítani, abszolút 
szabad mozgása azonban éppen úgy nyilt kérdés, mint az: vájjon melyik 
tipusa a legmegbízhatóbb: a francia eredetű Lebaudy, a német Zeppelin, 
avagy a legújabb német Schütte-Lanz. 

A Zeppelineket békében üldözte a balsors. A most folyó háborúban azonban 
már eddig is meglepően jó szolgálatokat tettek s versenytársaikat a repülő
gépeket különösen abban multák felül, hogy fényszóróik segítségével éjjel is 
tudtak manövrirozni. A levegő ez óriásai ellen legfeljebb az szól, hogy egyenként 
félmillió koronába kerülnek, míg egy repülőgép ára mindössze 25—30.000 korona. 

Valamennyi légi járó mű főfeladata ma még elsősorban az ellenség kikém-
lelése. E használhatóságukkal, ha nem is teszik fölöslegessé a lovasságot, mely 
eddig az ellenség kipuhatolását egyedül végezte, de legalább is kiegészítik ennek 
munkáját. Egy lovas legfeljebb öt kilométerre lát el, míg a léghajó kosarából már 
300 méter magasságból is 60 kilométernyi területet lehet áttekinteni. És a léghajó 
jelentését sokkal hamarabb juttathatja parancsnokságához, mint a lovasság. Ez 
vagy úgy történik, hogy a léghajó vagy repülőgép visszaszáll saját hadserege fölé 
s az irott jelentést, vagy az ellenség állásával telerajzolt térképet fémhüvelybe 
téve lehajítja, vagy pedig dróttalan távíró és fényképjelzések útján közli az 
észlelteket. A kötött léggömb főelőnye, hogy jelentéseit telefon útján adhatja le, 
ami természetesen a legmegbízhatóbb és a leggyorsabb mód. 

— 128 — Pallas nyomja. Budapest. 



A háború humora. 
A négykezü katonák. 

Kozákokat fogtak el huszárjaink. Út
közben egy szláv nyelvet értő huszár köz
vetítésével beszélgetésbe elegyedtek a na
gyon megjuhászodott kozákokkal. 

— Minden jó lenne uram, — mondta a 
vezető tisztnek az egyik még mindig szepegő 
kozák, — csak négykezii lovaskalonájtik ne 
lenne és vékonylábszárú gyalogosuk. Mert 
azok valóságos ördögök. Kétkezü emberek
kel még csak verekszünk, de négykezüek-
kel nem bírunk, azok a vékonylábszáruak 
meg veszedelmesebbek a Belzebubnál. 

Gondolkodtak a huszáraink, hogy kik 
lehelnek azok a négykezüek és azok a vé
konylábszáruak. Végre is az egyik huszár 
elnevette magát. 

— Jelentem alássan százados úrnak, — 
mondta, — nem is olyan bolond ez a muszka, 
tudja ez, hogy mit beszél. A huszárokat 
nézik ők négykezünek, mert roham köz
ben a két kezük felelt még a panyókára 
vetett mente két ujja is úgy lobog, mintha 
kéz lenne. A vékonylábszáruak pedig a 
magyar bakák, akiknek szűk nadrágja 
bakkancsba van csavarva, nem úgy, mint 
a pantallós osztrák gyalogosnak vagy va
dásznak. 

Pipázó huszárok. 
Az egyik nehéz lovassági attak után, 

kiállóit a sorból egy jó, magyar huszár
gyerek. Feszesen tisztelgett a századparancs
nok előtt. 

— Alássan jelentem százados úrnak, a 
legénység nevében nagy kéréssel járulnánk 
százados úr elé. Azt kérnénk, hogy szabad 
legyen ilyen nagy verekedés, attak köz
ben — pipázni. Tetszik tudni, mink magyar 
emberek csak így tudunk jól — dolgozni, 
de így szoktunk otthon — verekedni is. Job
ban tog így esni, meg menni is a vereke
dés, így szoktuk, így tanultuk otthon. 

Ezóta a legrettenetesebb attakoknál sem 
szakad ki a magyar huszár szájából a 
makiapipa. 

Most ugyan elég messzire mentünk. 
Szerbia egyik faluja mögött áll őrségen 

két magyar baka. Az egyik egyszerre, min
den ok nélkül, hangosan elneveti magát. 

— Mit nevetsz, testvér? — kérdi a 
másik. 

— Édesanyámon nevelek, testvér. 
— Mit nevetsz jó szüléden, testvér? 
— Azt nevetem, testvér, hogy gye

rekkoromban sokat verekedtem otthon 
az udvaron. Verekedés közben mindig le
tapostuk a ház falát. Édes anyám mindig 
megszidott érte. Mindig így korholt: 

— Ha verekedni akarsz minden áron, 
le haszontalan, hát megmondom, hogy jó 
messzire eredj el a háztól. No hát én 
ugyan megfogadtam az édes anyám taná
csát: — jó messzire elmentem verekedni 
a háztól. Ezen nevetek, testvér. 

Aki szintén megérdemli. 
Sebesültek érkeznek. Jólelkű vörös

keresztes nénék várják őket és traktálják 
minden jóval. A sebesült katonák közt 
egy civil is nyújtogatja a kezét és részt 
kér a sok ízes pecsenyéből, frissítőből és 
finom cigarettából. Az egyik néne ráripa
kodik : 

— Nem szégyelli magát. A szegény 
sebesültek elöl elveszi azt, amit nekik 
gyűjtöttek jólelkű emberek. 

Az egyik sebesült közbeszól e r re : 
— Tessék neki is adni, megérdemli, 

megdolgozik érte szegény. Mi sebesültünk 
meg, — de ő hazudik helyeltünk. 

A lőtt alma. 
Oroszországban masíroztak a bakák. 

A századparancsnok kiadta az utasítást, 
hogy jól kell bánni az idegen lakossággal 
és nem szabad elemelni még egy almát 
sem. Táborozáskor észreveszi a kapitány, 
hogy egy cigánybaka almát eszik. Rá
ripakodik mérgesen : 

— Nem megmondtam, te gézengúz, hogy 
nem szabad ellopni még egy almát sem. 

— Jelentem alássan, nem is loptam én 
ezt, — mentegetődzik a cigány. 

— Hát akkor hogy került hozzád. 
— Jelentem alássan, verekedés közben 

a fákra kellett lövöldözni, ahol katonák 
helyezkedtek cl. Nagyszerűen lőttem. Mind 
treffer volt. Minden lövésem után lepoty-
tyant egy orosz a földre és egy alma az 
ölembe. Ezért volt oly sok halottjuk és 
oly sok almám nekem. 

— Képzelem, miket fogsz te beszélni 
otthon, ha már itt is ilyeneket hazudsz. 

ra.'las nyomda, Budapest. 
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