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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
A páratlan fogadtatást, melyben a művelt magyar közönség Krónikánkat részesí

tette, azzal viszonozzuk, hogy t. előfizetőinknek és olvasóinknak csaknem 

teljesen ingyen 
kiváló értékű, örökbecsű irodalmi művek megszerzését tesszük lehetővé. 

T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoportból csupán a fel
tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

Aki félévre 6.- koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint egy-egy kötelet választhat. 
Aki negyedévre 3. — koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik csoportból egy kötetet választhal. 
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 utan 
következő számot beküldenek. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA 
RATH MOR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 

» k??t U k o r - 8 0 filL bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 
A v i l á g i r o d a l o m egyik l e g k i v á l ó b b utazás i mun

kája , m é r v b e n a szerző , aki a Stanley- fé le v i l á g h í r ű 
e x p e d í c i ó b a n résztvett , c s o d á s kalandjait és viszon
tagságos utazása i t írja le, r e n d k í v ü l sok p o m p á s kép 
k í s é r e t é b e n . 

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

Htibnpr S á n d o r gróf, az egykori k ö v e t és mi
niszter, kedves, k ö n n y e d mesélő," aki mindazt, amit 
m é l y tudássa l és a lapos ságga l megf ígve l t , v o n z ó a n 
é s e le jé tő l v é g i g é r d e k e s e n adja e lő . Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

4—5. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 

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

E m ű érdekfesz í tően tárja fel Telekv S á m u e l gr. 
fe l f edező ú t j á n a k történetét és olyan n é p e k k e l is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
fo lyás tó l é r i n t e t l e n ü l , s enk i tő l sem sejtett életet éltek. 

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é le tében 
é r d e k e s kalandokon ment át, melyeket é le l te l jes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökí te t t meg. Már "maga az, hogy 
J ó k a i Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy Henyovszky 
iratait közreadja és é let történetét megírja , a m ű 
k i v á l ó értékét b i z o n y í t j a . A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. i amua i i sauo , mim valaha. 

Mindezek a munkák kiterjeszkednek mindazokra az országokra és népekre, melyek 
felé a világháború során a közérdeklődés fordul. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

Ebben a csoportban Mikszáth Kálmán legszebb alkotásait adjuk, a nagy költő 
ama munkáit, melyeknek páratlan népszerűségét és világhírét köszönheti. Mikszáth 
elismert írói nagysága felment minket attól, hogy őt bővebben ismertessük. 
10. BeszterfTP iHtmm. 10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz 

kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kísértet Lublőn és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor 
bolti ar helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill 

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

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



14. füzet. 

VILÁGHÁBORÚ. 

SZERKESZTŐ SÜLE HMTftL 
RÉVftl-KlftDHS TELEFOM 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI fiR Vi ÉVRE 3 K, Va ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDRPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK. 

A sebestilt katona. 

tének dicsőséges mártírja, keblén a legragyogóbb, legnagyobb érdemrenddel: a ver kiies-
lett rózsájával. Míg bírta hősi karja, ő védle a társadalom rendjét, biztonságát. Most, hogy 
elernyedt ez a kar, visszakívánkozik a társadalom védelme alá. Es ezt a védelmet minden 
készségünkkel, minden szeretetünkkel kínáljuk feléje, amint ő kínálta fel érettünk habozás 

nélkül, lelkesülten^—-életét. 

A V i l á g h á b o r ú képes k r ó n i k á j a . II. — 1 "^^[p^?/ ' 













A D I C S Ő S É G E S N É M E T B E S Z Á M O L Ó 

A modern hadakozás úgyszólván valamennyi tudomány összessége, a mo
dern hadvezetésnek tehát éppen az alaposság, a rendszeresség a legtöbb ismer
tető jele. Mint látvány tehát a németek háborúja korántsem gyönyör
ködtető, de annál bámulatosabb, ha az eredmények stratégiai jelentőségét kutat
juk s az egyes csatákat — a világháborúnak ezeket a szétszaggatott lánc
szemeit — összefüggésükben, az egész hadjárattal való kapcsolatukban szem
léljük. Augusztus végére, tehát a mozgósítás befejezésétől számított tizedik 
napon a németek az oroszországi és a tengeri csatákon kívül megállapíthatták, 
hogy Belgiumot csaknem egészen meghódították, a hatalmas francia haderőt k i 
kergették Elszász-Lotharingiából; a belga-francia, majd pedig az angol-francia 
seregeket mindenütt, ahol csak találkoztak velük, keservesen megverték s 
végezetül, hogy a franciák haderejének egy jelentős részét szétugrasztották. 

Augusztus 28-án jelent meg a német nagyvezérkar beszámolója az utolsó 
nyári napok óriási ütközeteiről. Ha elolvassuk ezt a jelentést, amelynek nem
csak minden mondata, de minden szava, 
sőt talán minden betűje is egy-egy nagy 
haditényt jelent,elkeli ismernünk, hogy 
ennél rövidebben, tömörebben igazán 
lehetetlenség többet mondani, 

íme, a világhistóriai í r á s : 
A nyugati német hadsereg a fel

vonulásának befejezését kővető kilence
dik napon folytonos győzelmes harcok 
után a Sambrelól a délnyugati Vogéze-
kig terjedő francia területre hatolt be. 
Az ellenséges seregeket mindenütt meg
vertük és azok teljesen visszavonultak. 
Az elesettek, foglyok és az elvett győ
zelmi jelvények nagyságát a csatatér 
óriási kiterjedésénél fogva megközelítő
leg sem lehet megállapítani, mert a 
harcterek legnagyobb része át nem te
kinthető erdőség és hegyes vidék. 

Kluck tábornok csapatai az angol 
csapatokat Maubeuge-nél visszaverték és 
Maubeuge-től délnyugatra, miután körül
zárták, újólag megtámadták azokat. Kluck tábornok. 



Bülow tábornok. 

Biilow tábornoknak és Hansen báró 
tábornoknak csapatai mintegy nyolc francia 
és belga hadtestet vertek meg a Sambre, 
Natnur és a Maas közölt több napig folyton 
tartó harc után és Maubeuge-t oldalt hagyva, 
keleti irányban üldözik az ellenséget. 

Két napi ostrom után Namur elesett. 
Maubeuge ostromát megkezdték. Albrecht wür-
tembergi herceg csapatai a megvert ellensé
get a Semoin túl üldözte és átlépte a Maast is. 

A német trónörökös csapatai elfoglal
ták az ellenségnek Longwy előtt lévő meg
erősített állásait, visszavertek egy Verdiin 
felől jött erős támadást és a Maas felé to
vább haladlak. 

Longwy elesett. 
A bajor trónörökös csapatait üldözés 

közben Lotharingiánál ujabb ellenséges had
erők Nancy felől és déli irányból jövő állá
saikból megtámadták, de visszaveretlek. 

Heeringen tábornok csapatai a Vogézek-
ben dél felé folytatják az ellenség üldözését. 
Elzászból kivertük az ellenséget. 

Antwerpenből tegnapéstegnapelőtt négy 
belga hadosztály Brüsszel irányában lévő összekötő csapatainkat megtámadta. Az Ant
werpen köriilzárására hátrahagyott haderő megverte ezeket a csapatokat, számos fog
lyot ejtett és ágyukat zsákmányolt. A belga lakosság majdnem minden fitt részt vett 
a harcokban, miért is a legszigorúbb in
tézkedések történtek a franktirőr ban
dák garázdálkodásainak elnyomására. 

Az utánszállító vonalak biztosítá
sát eddig a hadseregekre bízták. Minthogy 
azonban az erre a célra visszahagyott 
haderők a további harcokban való rész
vételre szükségesek, ö felsége elrendelte a 
népfölkelés mozgósítását. A tápvonalak 
biztosítására és Belgium megszállva tar
tására a népfölkelést fogják fölhasználni. 

Ezt a német közigazgatás alatt 
álló országot a hadsereg szükségletei
nek fedezésére mindenképpen fölhasz
nálják, hogy a hazát mentesítsék. 

Stein főhadiszállásmester. 

Ez a jelentés — érthetően — 
nagy lelkesedést keltett Németország
ban. Ezt a lelkesedést korántsem zavarta, 
sőt növelte és teljessé tette az a hír, 
hogy a népfölkelők millióit is mozgó
sítják és Németország legyveres szol
gálatába állítják. Heeringen tábornagy. 

— S — 



Királyunk és V i l m o s császár. 

A német és a magyar, valamint osztrák seregek mint egy csodálatos gépe
zetnek egybekapcsolódó részei szinte ugyanegy időben aratták a győzelmeket; 
a németek a belga és a francia harctereken, mi pedig fönt Oroszországban. 
Mikor azután a harcok lángja magasra fellobogott és égő betűkkel írta fel az 
égre a német, meg a magyar és osztrák dicsőséget, akkor elérkezettnek látta az 
időt ősz királyunk, hogy üdvözlő meleg szóval forduljon fejedelmi társához és 
lelki barátjához, a németek nagy császárához. Királyunk augusztus 24-én a nagy
vezérkar hadiszállására a következő táviratot intézte Vilmos császárhoz: 

Győzelemre győzelem. Isten veletek van. Bennünket sem fog elhagyni. Őszinte 
szívből üdvözöllek, kedves barátom, téged, az ifjú hősöket, kedves fiadat a trónörököst, 
Rupprecht bajor trónörököst és a hasonlíthatatlanul vitéz hadseregedet. Nincs szó, 
amelylyel kifejezni tudnám azt az érzést, amely engem és fegyveres haderőmet e világ
történelmi napokban eltölt. Szívesen szorítja meg erős jobbodat Ferenc József. 
Királyunknak ezt a bensőséges táviratát nemcsak a németek ura, de az 

egész német nép nagy megilletődéssel fogadta. Valamennyi német újság első
rangú történelmi okmánynak nevezte ezt a táviratot, amely a Habsburg
dinasztia és a Hohenzollernek elválaszthatatlan barátságának a beszédes jele. 

Még meg sem érkezett Vilmos császár felelete, amikor egész Európá t 
beszáguldottá a német fegyverek újabb sorozatos győzelmeinek a híre. Egymás
után adták meg magukat vagy váltak romhalmazzá a belga és a francia 
erősségek és az egész világ tele volt bámulattal a germán hősök iránt. Kirá
lyunk ekkor ismét táviratban fordult Vilmos császárhoz, akihez — augusztus 
27-én — ezeket a szavakat intézte: 

Azok a fényes győzelmek, amelyekel a le legmagasabb vezetésed alatt a német 
hadsereg hatalmas ellenfelén kivívott, kisarjadzottak a te vas-akaratodból, amely 
a félelmetes kardot élesítette és lesújtott vele. A babérhoz, mely téged, a győzőt diszít, 
hozzá kívánom csatolni a legelső katonai érdemrendet, amelylyel rendelkezünk. Kérlek 
tehát, fogadd tőlem Mária Terézia-rendem nagykeresztjét, mint nagy megbecsülésem 
jelét, melylyel irántad, hü fegyvertársam iránt, viseltetem. A jelvényeket, drága barátom, 
külön megbizollam viszi el neked, mihelyt megengeded. Jól tudva azt, hogy mily 
nagyra becsülöd te és hadsereged Mollke gyalogsági tábornok zseniális munkáját, neki 
a katonai Mária Terézia-rend parancsnoki keresztjét adományozom. 
Vilmos császár sietve viszonozta királyunk üdvözletét és a következő 

meleg és férfiashangú táviratot küldötte u ra lkodónkhoz : 
Meghatottan és örömmel mondok köszönetet szíves táviratodért, amely a le és 

hadsereged érzelmeit tolmácsolja csapataim iránt. Fogadd azért a legnagyobb rendjel-
kitüntetésért, amelylyel rólam és vezérkari főnökömről megemlékeztél, mélyen érzett 
köszönetemet. A mi lelkes fegyverbarátságunk, amely a távol Keleten is oly szilárdnak 
mutatkozott, a legszebb jelenség e komoly napokban. 

Közben a te csapataid is a kraszniki győzelemnél tanújelét adták rég kipróbált hősies
ségüknek Fogadd e hőstettek méltánylása és nagyrabecsülésem jeléül Pour le mérile-jelemet. 

Hötzendorfi Conrad tábornoknak vaskereszt- rendem első és második osztályát 
adományozom. 

Az Isten eddig megsegített bennünket, áldja meg továbbra is a mi közös igazságos 
ügyünket. Vilmos. 



H A D Ü Z E N E T Ü N K B E L G I U M N A K 

A javában dúló háborús események izzó hangulata közepette általános volt 
az érdeklődés az iránt, hogy miért tartotta fenn Ausztria és Magyarország Bel
giummal a diplomáciai viszonyt annak ellenére, hogy ez az ország a Német
birodalommal már több mint három hete harcban állott. A dolog magyarázata 
fölötte egyszerű volt. Belgiumnak nem volt semminemű érdeke, hogy nekünk 
hadat üzenjen, sőt ellenkezően. Belgiumnak Magyarországon és Ausztriában szá
mos pénzügyi és ipari érdekeltsége van, amelyek a hadüzenet következtében sok 
károsodásnak lettek volna kitéve. A mi részünkről viszont az a meggondolás 
hátrá ' ta t ta a hadüzenetet, hogy a belgák előbb-utóbb mégis csak észretérnek és 
abbahagyják a hatalmas németséggel való oktalan harcukat, amely csakis orszá
guk pusztulását eredményezhette. Amikor azután ez a remény hiábavalónak 
bizonyult és a belga kormány Albert király nevében a németek második béke
ajánlatát is visszautasította, elérkezett az ideje annak, hogy csatlakozva német 
szövetségesünkhöz, mi is megszakítsuk a diplomáciai összeköttetést Belgiummal. 
Ez meg is történt és pedig az augusztus 27-én kiadott hivatalos közlés szerint a 
következő módon. A belga udvarnál akkreditált osztrák-magyar követ Clarygróf 
azt az utasítást kapta, hogy a belga külügyminiszterhez ezt a táviratot küldje el : 

Kormányom megbízásából van szerencsém excellenciáddal a követ
kezőket közölni: 

Minthogy Belgium a Német-birodalom állal ismételten tett aján
latok visszautasításával Franciaországot és Angliát katonai támogatásban 
részesíti, mely két állam hadat üzent Ausztria és Magyarországnak, 
tekintettel továbbá arra a téngre, hogy, mint megállapítást nyert, Bel
giumban a királyi halóságok jelenlétében osztrák és magyar állampolgárok 
oly bánásmódot voltak kénytelenek eltűrni, mely az emberiesség leg
elemibb követeléseinek ellentmond és még ellenséges államok alattvalóival 
szemben is megengedhetetlen — Ausztria és Magyarország kénytelennek 
lálja magát a diplomáciai viszony megszakítására és e pillanattól 
kezdve Belgiummal szemben hadi állapotban lévőnek tartja magát. A 
követség személyzetével együtt elhagyom az országol és a belga állam
ban lévő osztrák és magyar polgárok védelmét az Egyesült Államok 
belgiumi kövelére bízom. A császári és királyi kormány Errenbault de 
Dudzeele gróf bécsi belga követnek kiadta az útleveleket. Clarg. 
Ezzel az egyszerű diplomáciai aktussal megtörtént Belgiummal való 

szakításunk. A m i a hadiállapot elkövetkezését illeti, az korántsem nevezhető 
merőben teoretikus dolognak, mert a belgáknak ugyancsak sok alkalmuk nyí
lott megismerkedni például Antwerpen ostrománál a mi motoros ütegeink 
borzalmas erejével és páratlan képzettségű tüzérségünk hősiességével. 



A S T . - Q U E N T I N I C S A T A . 

Voltaképpen faián nem is volt igazi csata az, amelyet a némef hadak 
St.-Quentin francia város körül vívtak meg az egyesült francia és angol sere
gekkel. Csata alatt az értendő, amikor az ellenfelek becsületesen megverek
szenek: adják és kapják a csapásokat, mindkét félen ritkulnak a sorok s 
végezetül az a sereg marad a győztes, amely 
szívósabb, vitézebb, szerencsésebb. Ily értelem
ben nem vo't csata St.-Quentinnél. 

Ez észak-franciaországi városnál, amely 
fele útban van Namur és Paris között, meg
erősített, jól kiválasztott hadállásokban várta 
Kluck tábornok győzelmes seregét az angol-
francia szövelséges tábor. Nem is valami jelen
téktelen haderőről volt már itten szó : az 
angolok ez időtájt már azzal kérkedtek, hogy 
százhatvanezer válogatott katonájuk van francia 
földön s ennek a seregnek javarésze St.-Quentin 
mellett készült a tűzkeresztségre. Természetes, 
hogy az angolok jelentős erősítő csapatokat 
kaptak francia részről is. 

A st.-quentini csatának mintegy előjátéka 
volt az az ütközet, amelyet Kluck tábornok 
csapatai a belga határnál, Maubeuge mellett 
vívtak meg az angolok ottálló haderejével. 
Erről a csatáról jelentette a német vezérkar 
főnöke augusztus 27-én, hogy Kluck «az angol 
sereget Maubeugenél visszavetettéi), majd fél
nappal később : 

«Az angol sereget, amely há rom 
francia hadosztályt is magához vont, St.-
Quenlintől északra tökéletesen megvertük 
s a sereg most rohanvást hátrál St.-
Quentin irányában. Több ezer fogoly, hét 
tábori és eyy nehéz üteg jutott zsák- A ( ( R o y a i Highlander» ezred 
mángként kezeinkbe. egy tisztje. 



Hogy a németek győztek, akkor sem volt meglepő, most sem érthe
tetlen. Elvégre a germánság katonai erényei előre sejthetővé tették a német
angol összecsapás eredményét. Ám meglepő volt az a mód, ahogyan a néme
tek elsöpörték, valósággal elfújták útjokból az angol seregeket. Páratlan a 
modern háborúk történetében, hogy egy sereg, amely tökéletesen van föl
szerelve, sem számban, sem fegyverek dolgában nem gyengébb az ellenséges 
seregnél: tizenkét órán belül kétszer is kikapjon, még pedig két különböző 
helyen, amelynek egymástól való távolsága mintegy hetven kilométer. Ter
mészetes, hogy a két ütközetet e két szélső pont: Maubeuge és St.-Quentin 
között vívták meg, de az is természetes, hogy úgy a futó angol, mint az 
üldöző német seregnek is a két ütközeten kívül igen nagy, talán 30—40 kilo
méternyi utat is meg kellett tenni. 

M i történt tehát St. Quentinnél ? 
Talán az egész hadjáratnak egyik legérdekesebb epizódja játszódott le 

itten, amelyből nem hiányzott a tragikus nagyság vonása mellett a kacag
tatóan komikus elem sem. A németek nemcsak vitéz, de lovagias ellenfelek 
is és nem tették nevetségessé az angolokat, miután már a csatatéren előbb 
irtózatosan megverték őket. Csupán annyit állapított meg a német hadveze
tőség fölényes humorral, hogy amit az angolok St.-Quentinnél cselekedtek, 
az a futó-sport tekintetében egyike volt a legnagyszerűbb rekordoknak. 

Kluck tábornok (X) vezérkarával. 
Tőle balra Kuhl tábornok, jobbra Bergmann ezredes. 



V. György angol király hadseregével ugyanis az történt, hogy pillanatig 
sem tudott megállani a német csapatok ősercjű rohama előtt. Az angol legé
nyek, akik ebben a háborúban még nem szagoltak puskaport, egyszerűen 
megrettentek az izzó gyűlölettel rájuk támadó német fiúktól és ahelyett, hogy 
legalább a becsületet igyekeztek volna megmenteni, nem törődve szégyennel 
és a világ kacagásával — a szó közönséges értelmében — megfutottak. Csak 
úgy gyalogosan futottak, de oly jól, oly szélsebesen, hogy — amint Kluck 
tábornok jelentette — a német lovasok nem tudtak nyomába érni a gyalog
szerrel rohanó, hosszúlábú angoloknak. 

Amikor a st.-quentini csatának híre ment: derűs felhők röppentek a 
világot beborító komor, fekete égboltra s a vértől megborzadt, panasztól, 
hörgéstől szomorú emberiség egy napra ismét megtanult kacagni. 

Az angol katonák őszintén megmondották, hogy ők, amikor a németekkel 
való összecsapásra készültek, á lmukban sem vártak oly borzalmakat, mint 
amilyenek csakugyan érték őket. Azt hitték, hogy egyszerűen a pokolba 
jutottak. Voltak az angol katonák között sokan, akik résztvettek a búr hábo
rúban, látták a kinai boxer-lázadás rémségeit, de oly szörnyű harci indu
latot, ahogyan a németek támadtak reájuk, elgondolni sem tudtak volna. 
S ami a legborzasztóbb volt: minden váratlanul érte őket. Amikor azt hitték, 
hogy a németek még harminc kilométer messzeségben vannak: egyszerre 

Német gyalogság futóárokban, mely eső ellen is védve van. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



csak röpdösni kezdtek a fejük fölött a német gránátok és shrapnellek. A várat
lanul jött lövedékek aztán rettenetes pusztítást vittek véghez az angolok sorai
ban. Egész századok semmisültek meg s akadt olyan század, amelyből mind
össze három ember maradt épségben a nehéz német ütegek munkája után. 

Az angol csapatok, amint azt ők maguk bevallották, nem is kísérelték 
meg az ellenállást. Kivált amikor észrevették, hogy amíg lent az ágyúgolyók 
nyitnak széles réseket soraikban, fent, a magasban egyszerre csak megjelen
nek a német repülőgépek és onnan irányítják a gyilkos, megsemmisítő tüze
lést, — különösen ennek megállapításakor fogyott el teljesen az angolok amúgy 
sem bőséges bátorsága és ekkor kezdődött az új marathoni futás, de nem a 
dicsőség felé, hanem az örök szégyenbe. 

Valamelyes magyarázatául ennek a sajátságos «harcnak», az angol lapok 
azt írták, hogy a németek minden valószínűség szerint jó előre értesítést 
kaptak az angolok hadállásairól, mert ágyúiknak mindjárt első lövedékei is 
bámulatos pontossággal találtak. A védőárkok, amelyeket az angol katonák 
ástak, a legparányibb védelmet sem nyújtották. Nemcsak az angolok, de a 
világ semmiféle katonái sem tudtak volna ellentállani ott és akkor a néme
teknek — írták az angol újságok. Az ólomnak valóságos esője, sőt : valóságos 
zuhataga omlott alá, úgy, hogy a katonák, akik ebbe a gyilkos zivatarba 

i4. 
: 

Angol katonák erőlködése, hogy a németektől készített drótsövény-akadályon áthatoljanak. 



jutottak, később sem tudtak számot adni arról, miképp történhetett velük 
mindaz, aminek tanúi és áldozatai voltak. 

A st.-quentini csatával kapcsolatosan felemlítették Bismarcknak egy világ
hírűvé lett mondását . A vaskancellár ugyanis, amikor egy izben szóba került 
hogy egy esetleges új német-francia háborúban az angolok szárazföldi sereg
gel is támogathatnák a franciákat és átjöhetnének a kontinensre, — Bismarck 
szukott érdes modorában csak annyit mondott: Akkor egyszerűen letartóz
tatjuk őket. 

Nos tehát, katonai szakértők szerint, Kluck tábornok minden jel szerint 
csakugyan valóra akarta változtatni Bismarcknak ezt a fantasztikus mon
dását. A kiváló német hadvezér csapatainak fölállításából nyilván megálla
pítható, hogy Kluck nem is annyira megverni, mint inkább egészen elfogni 
igyekezett az angol sereget. Ennek elérésére úgy intézkedett, hogy seregének 
jobb szárnyán hatalmas tartalékot helyezett el, amelynek az volt a föladata, 
hogy mihelyt a csata elkezdő
dik, azonnal haladjon tovább 
nyugati irányban és azután ol
dalba kapja az angolokat. Ezen
felül pedig a legszélén a jobb 
szárnynak igen erős lovas csa
patokat rejtett el, melyeknek 
viszont az volt a rendeltetésük, 
hogy az oldalt is megtámadott 
angol sereget gyors lerohanás
sal hátulról is körülzárják, . 

A terv kito.no volt, teljes 
összhangzatosságban az ellen
séges erők mértékével, vala
mint a terepviszonyokkal és 
feltétlenül sikerül is, ha — az 
angolok legalább egy parányi 
mértékben megállották volna a 
helyüket. Ámde minden had
vezéri, sőt minden emberi, szá
mítás ellenére mindjárt az első 
ágyulövésekre felborult közöt
tük a rend és azonnal mene
külni kezdtek. A német löve
dékek így is szörnyű rendeket 
döntöttek k i soraikból, ámde 
az angolok zöme mégis csak 
elszáguldott. 

Mire a tényleges c sa t a t é r 
től messze rejtőző német lovas- Smith Dorrien angol tábornok vezérkarával. 
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ság megtudta, mi történt s a rohanó angolok után vetette magát, azok már 
messze jártak, úgy hogy a német lovaknak ugyancsak izzadniok kellett amíg 
ny. mukba juthattak. 

Természetes, hogy az angol seregek első nagyobb mérkőzését óriási 
izgalommal várták a szigetországban s ugyancsak szörnyű nagy volt a meg
rettenés^ amikor a lapok és a hivatalos jelentések homályos mondataiból 
kiderült a nagy vereség. Ugyan Asquith miniszterelnök, valamint lord Kitchener 
hadügyminiszter és French, a csatatérre küldött seregek parancsnoka, min
dent elkövettek a szégyenletes kudaic szépítésére, Angliában mégis keseiű 
kiábrándulás lett úrrá a nép lelkében is, a sajtóban is. 

French tábornok, bármennyire kertelt is, mégis beismerte, hogy vissza 
kellelt vonulnia új hadállásokba, ami nem jelentéktelen veszteségek után 
sikerült csupán. Az angol hadsereg nagy veszedelembe jutóit, de ki tudta 
magát vágni a németek kelepcéjéből. 

Mindezt Asquith mondotta el az alsóházban s még hozzátette, hogy 
French szerint az angolok vesztesége kétezer ember. Többet nem mondhat 
— fejezte be szavait a miniszterelnök a képviselők szomorú hallgatása 
közben — csak még annyit, hogy French fővezér szerint az angol csa
patok szelleme — kitűnő. 

Ám az illetékes köröknek ez a hazug, képmutató viselkedése percre 
sem tudta megtéveszteni az angol népet, amely mindjárt a háború kezdetén 
tudatára ébredt, mily végzetes kalandba sodorták vezetői. 

Angol hadifoglyok Berlinben. 
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A M E G R E T T E N T F R A N C I A K . 

St.-Quentin már nagyon közel van Parishoz és amikor a németek 
győzelmeik szakadatlan sora után idáig jutottak — a párisiak, de a franciák 
mind valamennyien megdöbbentő valóságra ébredtek. Megtudták, mi is volta
képpen a háború és mi a háború a — németek ellen. A próba, amelyet 
ebből negyvenhárom évvel ezelőtt kaptak, nem győzte meg őket teljesen, 
de most újra döngeni érezték a germán seregek lépését Paris falai alatt és 
megrettent a lelkük. Maga a kormány is elveszítette a nyugalmát, ami 
annál érthetőbb, mert Poincarét és társaságál kettős veszedelem fenyegette. 
Az egyik — és ez volt rájuk 
nézve a kisebb veszedelem — 
a francia fővároshoz közeledő 
német hade rő ; a másik, a 
riasztóbb baj ott fenyegette 
őket Parisban: a szerencsét
len, tönkretett, fiaitól meg
fosztott francia nép irtózatos 
dühe, amely nap-nap után k i 
töréssel ijesztett. A lapokba 
beléjük fojtották a szót, de 
hiába. Éppen a st.-quentini 
ütközet bánatos napjaiban ír
ták meg a párisi újságok, hogy 
a metzi vereséget egy francia 
hadosztály zendülése okozta, 
amelynek minden katonája 
elhajigálta fegyverét, amikor 
rohamra akarták vezetni őket. 
Hiába büntették meg a lapo
kat szigorúan, e hír mérge 
ott pusztított a szivekben. 

Jött azután egy másik 
hideg zuhany: Delcassényilat
kozata, üelcasséról tudvalévő, 
hogy Németországnak évtize
dek óta kérlelhetetlen ellen- Ártalmatlanná tett ellenség: francia gránát. (Egyesült 
sége és mindenkori szó- fényképirodák, Amsterdam.) 
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szólója volt a háborúnak. Mint pétervári nagykövet, nyilván sok láncszemét 
ő fűzte össze a mai francia-angol-orosz-belga szövetségnek. És ez a harcias, 
méregkeverő diplomata Lüttich, Namur, Longwy, Manonviller eleste és szám
talan vesztett csata után maga is kétségbeesett, annyira, hogy ezt a nyilatko
zatot tette az újságokban: 

Franciaország — mondotta — még sohasem voll olyan komoly hely
zetben, mint most. Oktalan dolog volna, ha csalódásban ringatnók magunkat 
a német győzelmeket illetően, amelyek épp olyan nagy, mint kellemetlen 
meglepetést jelentenek a francia államférfiak számára. 

Ha Németország végképpen legyőzné Franciaországot, — fejezte be 
szavait Delcassé, — ezt nem tudnám túlélni. 

Háborús kormányalakítás. 

Az általános elkedvetlenedésnek természetesen megvolt a politikai vissz
hangja is. A komoly politikusok körében éles bírálatok hangzottak el úgy 
Poincarét, mint általában a háborút illetően, Clemenceau pedig, a köztársaság 
volt miniszterelnöke és egyik legtekintélyesebb államférfia L'homme libre 
(A szabad ember) című újságjában szinle kíméletlen harcot kezdett a kormány 
ellen. Viviani miniszterelnök, hogy úgy saját helyzetét, mint pedig az uralmon 
lévő kalandor-polit ikát megmentse, — kiválóbb férfiakból álló minisztériumát 

Német katonák egy északfranciaországi zsibárus-bollban bevásárolnak. 



lemondatta s azután Poincaré újabb megbízásával ismét kormányt alakított, 
még pedig olyformán, hogy az szánalmat is, nevetséget is keltett. 

Elérte azonban Viviani, hogy kabinetjéből kivetett néhány komoly és 
súlyos egyéniséget, viszont azzal, hogy a minisztereket valamennyi pártból 
válogatta össze, elérte a parlament túlnyomó többségének támogatását, amire 
szükség volt a francia népnek a félrevezetése végett; hadd lássa a tömeg, 
mily egységesek, mennyire összeforrottak a francia pártok, amelyek egyébkor 
kegyetlenül mardosták egymást. íme, e világtörténelmi korszak francia minisz
tériuma, amint augusztus 27-ikén megalakult: 

Miniszterelnök tárca nélkül Viviani; igazságügyminiszler Briand; külügy
miniszter Delcassé; belügyminiszter Malvij; hadügyminiszter Miüerand; 
tengerészetügyi miniszter Augagneur; pénzügyminiszter Ribot; közoktatásügyi 
miniszter Sarvaut; közmunkaügyi miniszter Sembat; kereskedelmi miniszter 
Thomson; gyarmatügyi miniszter Doumergue; földinívelésügyi miniszter 
Dávid és munkásügyi miniszter Guesde. 

Szózat a franciákhoz. 

Az új kormány hivatalbalépésének napján nagy tanácskozás volt az 
Elysée-palotában Poincaré elnöklésével. Ennek a tanácskozásnak látható 
eredménye egy manifesztum volt, amelyet a kormány intézett a néphez s 
amelyet alább, mint rendkívül érdekes történelmi dokumentumot, egész terje
delmében közlünk. Ám titkos tárgya is volt a tanácskozásnak: a kormány 
és a köztársaság elnöke egyaránt megriadva a párisi nép keserűségétől és 

Francia foglyok útban a német fogolytáborba. 



forradalmi kedvétől, valamint a közeledő német seregektől, ekkor vette 
tervbe, sőt talán már el is határozta, hogy megszökik Parisból és messzibb, 
biztosabb helyre teszi át székhelyét. 

A kiáltvány, amely tartalmával megremegtette a franciák lelkét s amelyet 
augusztus 28-ikán tettek közzé, így hangzik: 

Franciák ! 
A kormány elfoglalta küzdőterét. Az ország tudja, hogy a kormány éberségére 

és energiájára számíthat és hogy a kormány minden gondolata az országé. A kor
mány is tudja, hogy számíthat az országra. Fiai vérüket ontják a hazáért és a sza
badságért az angol és belga hősi csapatok oldalán. Rellegés nélkül állják a vasnak 
és tűznek azt a borzasztó ostromát, amely valaha népei eláraszlott. Mindnyájan szilárdan 
állnak. Dicsőség az élőknek, dicsőség a holtaknak. Emberek esnek el, de a nemzet 
fönnmarad. A végleges győzelem biztosítva van. Annyi bizonyos, hogy nagy, de nem 
döntő ütközet folyik. Akármilyen legyen a kimenetele, a harc tovább tart. Francia
ország nem oly könnyű zsákmány, mint ahogy a türelmetlen ellenség képzeli. 

Franciák! A kötelesség tragikus, de egyszerű: visszaverni a betolakodót, 
üldözni őt, hazánkat megtisztítani a jelenlététől és fölszabadítani a szabadságot 
bilincseitől, kitartani végig és ha kell, a legvégsőkig, lelkünkkel és szívünkkel a vésze 
delem fölé emelkedni és urává lenni sorsunknak. 

Orosz szövetségeseink ezalatt határozóit lépésekkel közelednek a német főváros 
felé, amely remegéssel van eltelve és az előttük visszavonuló csapatoknak teljes vere
ségeket okoznak. 

Minden áldozatot és minden segítséget k i fogunk kérni az országtól, amit csak 
emberekben és más erőkben adhat. Legyünk erősen elhatározva. A pénzügyi és admini
sztratív intézkedésekkel támogatott nemzeti életben nem fog fönnakadás előállani. 
Bízzunk saját magunkban és feledkezzünk meg mindenről, ami nem a hazát érinti. 
Vessük tekintetünket a határokra. Van akaratunk s erőnk és a győzelem a mienk lesz. 

Gallieni tábornok, Paris "parancsnoka szemlét tart a katonai iskola növendékei fölött akik 
mint betegápolók működnek a háborúban. 



A Z O R O S Z O K K I V E R É S E P O R O S Z O R S Z Á G B Ó L . 

Nikolajevics Miklós, az orosz cár nagybátyja, nem soká élvezhette a 
szuveréneket megillető felség címet, mellyel letagadhatatlan dokumentumok 
szerint, könnyelmű sietséggel, keleti Poroszországban önmagát megajándé
kozta. Néhány nappal a tannenbergi földindulás után már, aranysujtásos 
egyenruháját elhányva, egyszerű polgári r uhában menekült át a Nyemenen 
oly gyors menetelésben, mely egyképpen ár ta lmára lehet a jóegészségnek és 
a nagyhercegi presztízsnek. Szeptember 12-ike az a nap, melyen az ellenség 
utolsó szál embere is átszaladt a német-orosz határon, nem hagyva maga 
után egyebet, mint az elesettek és a foglyok százezreit és a gyujtógátoknak 
és gyermekgyilkosoknak gyalázatát, mely rövid keletporoszországi szereplése 
óta örök bélyegként ott izzik az orosz hadvezetés homlokán. 

Németország, a hatalmas, melynek nemcsak ereje nagy, de szive is, 
bizonyára méltóan kárpótolja gyermekeit, kik oly sokat szenvedtek a háború-
sujtotta területen és kegyeletes emlékezetébe zárja az ártatlanokat, kiket kard
élre hányt a barbár ellenség. Bosszút azonban máris állott érettük Hin
denburg tábornagy, kinek erélyén és zsenialitásán úgy törött meg a muszka 
áradat, mint a tenger viharja a szirtfokon. Az a sereg, mely Berlint ment 
meghódítani, egy töredékében visszajutva hazája földjére, már nem volt 
sereg, csupán az elemeire felbomlott tömeg vad csordája, mely kétszázezer 
haldokló hörgésének borzalmas emlékétől üldözve menekül, amerre életben
maradásának halvány reménységét felcsillanni látja. Félmillió büszke katoná
val lépte át augusztusban a nagyherceg és Bennenkampf tábornok a német 
határt és a mit belőle visszahozott, az kevés volna egy falusi parasztlázadás leve
résére. Egészen röviden elmondva az történt, hogy Hindenburg, megsemmisítvén 
a Narev-sereget, most a Vilna-sereg ellen fordult és már az első napon olyan 
mozdulatot tett, hogy ezt a sereget is a teljes megsemmisülés fenyegeti, ha Bennen
kampf idejében észbe nem kap és az egész vonalon nem rendelte volna el a leg
gyorsabb visszavonulást. Seregének katasztrófája így nem volt oly véres és töké
letes, mint a Narev-hadseregé, de azért egész sorát kellett elszenvednie a 
legkegyetlenebb vereségeknek, míg lefogyva, lezüllve kikerült a németek kar
mai közül. 



A z allenburgi csata. 

Azalatt, míg a Mazuri-tavak déli szegélyén istenílélet viharzott le a 
Narev-hadseregre, Rennenkampf és Nikolajevics Miklós nagyherceg nyugodtan 
ültek Inslerburgban, miközben csapataik akadálytalanul előrehaladtak Königs-
berg felé. Az még máig is megfejtellen és egyben izgató probléma, hogy a 
nagyherceg és a tábornok miért hagyták szőrén szálán megsemmisülni egész 
déli hadseregüket, anélkül, hogy csak meg is kísérelték volna megmentésé'. 
Mégis különös, hogy egy félmilliós hadsereg egyik része ölhetett kézzel nézze, 
hogy szinte a szeme előtt mint vérzik el a sereg másik fele, szinte hallja az 
ágyúk dörgését, a haldoklók borzasztó hörgését és nem jut eszébe, hogy 
akár csak egy regimentet is küldjön a segítségére. Ennek az azóta sokféle
képpen magyarázot t rejtélynek legelfogadhatóbb magyarázatát egy német 
katonai szakíró adja, aki erről szólván a többi között a következőket í r ta : 

Hogy így viselkedjék, arra Rennenkampfot tisztán személyi okok kész
tethetlek, amely okokat azonban teljes értékük szerint csak az méllányol-
halja, aki ismeri Oroszországot és az orosz katonai viszonyokat. Samsonow 
babérjai, — ha ilyenekről egyáltalában szó lehet, — már a mandzsúriai had
viselés idején is elrabolták Rennenkampf álmát. Samsonow ké'ségtelenül 
egyike volt a kevésszámú, csakugyan tehetséges és komolyan képzett orosz 
hadvezetőknek, míg Rennenkampf mégsem több nyalka lovasgenerálisnál, 
akinek minden képessége hiányzik a nagystilusu, modern hadvezetéshez. 
Ehelyett leküzdhetetlen becsvágy hevíti és ezért egyáltalában nem lehetett 
neki közömbös, hogy a komoly és józan Samsonow hogyan és mily messze 

Rennenkampf tábornok tisztjeivel. 



ju l előre a déli harctéren. Meg vagyok róla győződve, hogy a Vilna-sereg 
parancsnoka a Samsonow katasztrófájáról szóló hírt mosolyogva hallotta 

E tetszetős magyarázat mellett azonban az is föltehető, hogy Rennen
kampf lebecsülte a Narev-sereg ellen vonult német csapatok erejét és eze
ket való értékükben már csak akkor ismerte meg, mikor körülölte kezdett 
szorulni a gyűrű. Ekkor azonban m á r nemcsak, hogy a megsemmisült Narev-
seregen nem segíthetett, de a maga seregét is alig menthette meg, hogy 

hasonló sors ne érje. 
Hindenburg tábornok dolgavégeztével most már pihenés nélkül északra 

fordult, ahol abban a megnyugtató hitben táborozolt a Vilna-sereg, hogy 
alul és hátulról tavak védik és így meglepetés nem érheti. Arról nem tudtak, 
vagy megfeledkeztek, hogy akivel szemközt állanak, Hindenburg tábornok 
e tóvidéknek legkiválóbb szakérlője, aki seregeit olyan tájakon is átviszi, 
merre a madár sem jár. És valóban már az első napon német csapatok vágtak át a 
mocsáron, hogy hátbakapják 
az orosz balszárnyal, mely 
lenyúlt a tavakig. 

A helyzet a következő 
volt: Az orosz sereg északról 
délre nyúló egyenes vonalban 
állott föl, úgy, hogy jobb
szárnya fenn Allenburgig ért, 
balszárnya lenyúlt a Mauer-
tóra Angerburg mellett és 
centruma a hosszú vonal 
közepén, Gerdauen közelé
ben helyezkedett el rend
kívül megerősített állások
ban. Erről a felvonulásról 
értesülve, Hindenburg is nagy 
erőt vont össze Gerdauen 
táján, szemközt az orosz . 
centrummal és egyben az 
egész fronton elrendelte a 
támadást. Ám ez nem min
den. Közben nagy német 
lovascsapatok keltek át az 
ingoványok rejtélyes utain, 
hogy hátbatámadják az orosz 
balszárnyat és ezek a csa
patok már útközben megsem
misítettek egg éppen felvonuló 
ellenséges hadtestet. Ebből a 
vereségből tudta meg Rennen- Német utászok alagutat vájnak. 



kanipf, hogy a bekerítés veszedelme fenyegeti és miután már Gerdauennél is meg
rendült centruma, elhatározta a gyors visszavonulást a rendelkezésére álló egyetlen 
irányba, arra, a merre j ö t t : Insterbwg—Gumbinnen—Stallupönen irányába. 

Szeptember 6-án indult meg Hindenburg a vilnai sereg ellen, Tannenberg 
után pihenést sem hagyva a maga csapatainak és szeptember 10 én már, anél
kül hogy a harc szünetelt, még kevésbbé, hogy véget ért volna, Stein tábornok 
büszkén jelenthette, hogy az északi orosz sereg is vereséget szenvedett. Ezen 
a napon történt meg ugyanis Allenburg—Nordenburg—Angerburg vonalán 
a döntő ütközet. Ebben a csatában megsebesült Joachim porosz herceg 
Vilmos császár legifjabb fia is, akit harc közben egy shrapnell-lövés jobb 
combján megsebesített. 

A német hadvezetőség — írja egy haditudósító, k i szemtanúja volt 
ennek az ütközetnek — valósággal az olló két ágát nyújtotta k i az orosz 
sereg felé, amennyiben elölről hevesen megtámadta s ugyanekkor délről 
a mocsarakon átkelt a lovasság, hogy hátba fogja az ellenség balszárnyát 
Emellett az orosz jobbszárny sem volt valami irigylendő helyzetben, mert 
előtte úttalan rengetegek állottak. E z volt a helyzet váza, mikor csütörtökön 
reggel a harcmező déli szegélyére utaztunk és pedig Drengfurt irányába, 
ahonnan remélhettük, hogy megfigyelhetjük lovasságunk oldaltámadását. 

— Elsőbben Drengfurt temetőjénél álloltunk meg; néhány száz méterrel 
előttünk német ágyúuteg volt nagy tűzben. É n aztán néhány lépésnyire oldalt 

Egy orosz tiszt kitüntetéseket oszt ki katonái között. 



mentem és itt hatalmas panorámája bontakozott ki előttem a csatatérnek. 
Óriási félkörben falvak égnek lobogó lánggal. Éppen most gyúlt k i Tiergarten 
község: Rohenstein, Prinowen égnek. 

— Lábainknál, az egyik tó partján, német üteg rohan előre. Keresztülszeli 
a széles völgyet, megáll, de m á r felette süvítenek az orosz gránátok, egyre 
ritkábban, míg végül elhallgatnak. Ugy tetszik, mintha kigyúlt volna az ég 
a látóhatár kiszélesbül, mert mind több falu vet lángot. A távcső apró, egy
mástól távolodó fekete pontok előnyomulását mutatja. Ezek az egymástól jó l 
eltávolodott német gyalogos csapatok, melyek hihetetlen gyorsasággal men
nek előre. Soraik felett, túlságos magasságban, egyre robbannak az orosz 
shrapnellek. Délután két órakor tetőpontját érte el az orosz tüzelés. Öt perccel 
később szünet állott be, melyet azonban rövid időre ismét megszakítottak. 
Negyed háromkor megszűnt az orosz tüzelés. A mieink előrenyomulnak és 
pedig a lehető leggyorsabban. A tavakon átkelt lovasságunk beavatkozása 
kezd észrevehető jelekben megnyilatkozni. Mire visszafordulunk, hogy elhagy
juk a harcmezőt, már megtörtént a döntés. Ugyanis az orosz kénytelen volt 
engedni a centrumon is és most teljes visszavonulásban van a Nyemen felé. 

Kelet-Poroszország felszabadult. 

A lycki csata. 

A németeknek kedvezett a sors, mely nem engedte úgy elszaladni az 
oroszt, hogy mégegyszer ne kelljen szembe kerülnie az éles német fegyve
rekkel. Mikor ugyanis az allenburgi csata sorsa már eldőlt, váratlanul az a 
jelentés érkezett, hogy délkeletről, Lyck városka irányából új orosz csapatok 
vonulnak föl. Goltz tábornok derék landwehrjeire várt a feladat, hogy ennek 
az újabb haderőnek útját vágják, még mielőtt az az említett községet elérte 
volna. 

A lycki csata szeptember 12-én délután há rom órakor kezdődött az oroszok
nak Neuendorf községen át intézett támadásával , melyben másfél orosz had
test vett részt. Ezeknek a viselkedése azonban máig is érthetetlen. Ugyanis 
meg sem várták, hogy tüzérségük munkába fogjon, ennek a fedezete nélkül 
nyomultak előre és így nem csoda, ha a német ütegek csakhamar gyors 
visszavonulásra kényszerítették az ellenséget. A csata további folyamáról a 
következőket írja egy német tiszt, k i annak részese volt: 

A szeptember 13-ái a virradó éjszakát felhasználtuk arra, hogy csapataink 
jól elsáncolják magukat. Hajnali fél öt órakor aztán munkába kezdtek ágyúink 
és pedig olyan eredménnyel, hogy a neuendorfi e rdő csakhamar úgy festett, 
mintha leborotválták volna. Mégis megtörtént, hogy a 3. szibériai hadtest 
egyes részei a sűrű köd védelmében 200 méternyire a közelünkbe férkőztek. 

Ezenközben Goltz tábornok, megsejtvén az oroszoknak "azt a szándékát, 
hogy bennünket meg akarnak kerülni, a tavak nyugati átjáróját megszállatta 
a második brigáddal. Útközben azonban egy orosz csapat feltartóztatta a 
brigádot, mire a tábornok telefonon új csapatokat kért az átjáró védelmére, 



mert különben veszélybe jut a jobbszárnyunk. Ám míg ez a telefonbeszélgetés 
folyt, az ellenség elvágta a vezetéket és így nem tudtuk, teljesül-e Goltz 
tábornok kérelme. 

Ezenközben két századunk jól előrehaladt a lycki tó partján, mikor 
azonban kijutott az erdőségből, láthatatlan gépfegyvereknek olyan pokoli 
tüzébe jutott, hogy kénytelen volt visszavonulni. így aztán Lycket délről, 
északról és nyugatról túlnyomó orosz erő karolta át. Csodálatos, hogy erről 
a veszedelemről sejtelmük sem volt a város lakóinak. Mialatt ugyanis vezér
karunk a tó partján állott és az orosz gránátok lábaink előtt hullottak a vízbe, 
a lycki korzón v idáman sétált a közönség és tisztjeink nyugodt arcáról azt 
olvasta le, hogy a mi helyzetünk páratlanul kedvező. Az orosz támadást 
csakugyan sikerült is nyugaton másnap délutánig feltartóztatni. 

Délután há rom órakor végre vonatok robogását hallottuk. Goltz tábornok 
kérelmét tehát megértették. A vaggonokból vígan ugráltak le a pihent kato
nák, kik aztán nyomban belekeveredtek a harcba. Éjjel aztán ismét sáncokat 
ástunk és készültünk a másnapi ütközetre. Mikor aztán másnap messzelátóin-
kon kerestük az oroszt, nem 
találtuk sehol. Mint fog- g - i 
lyaink elmondották, az éj- | 
szaka sötétjében és sűrű eső
jében, galoppban és a futás 
leggyorsabb tempójában át
keltek a határon. A hozzánk 
érkezett vonatok robogása, 
Tannenberg emléke egyszerre 
lelohasztotta harci kedvüket. 

A z oroszok futása. 

Futott m á r az orosz se
reg, rettentő pánik, fejvesz
tett zűrzavar közepette. Sorai 
felbomlottak, hadi fölszere
lése elmaradt és sehol nem 
volt megállása. Egyik köz
ségtől a másikig szaladt, min
denütt megkísérelte, hogy 
magát elsáncolva, pihenjen, 
vagy helytálljon, de nyom
ban ott termett a győztes, ül
döző sereg és szuronnyal, 
puskatussal verte k i odvából. 

Mint mondottuk, arraj 
menekült az orosz sereg meg- Szibériai orosz tartalékosok. 



maradt töredéke, amerre jö t t : az insterburg-gumbinneni vonalon. A német 
seregnek, hogy elébe vágjon a menekülőknek, az volt a dolga, hogy déli 
irányba félkört írjon le és így kényszerítse megállásra a futó csapatokat. 
Ez a művelet ismét emberfeletti p róbára tette a győztes sereget, ám ez meg
állotta a próbát és négy nap alatt 150 kilométerrel jutott előbore. Egyik 
várost a másik után, egyik falut a másik után foglalták vissza véres roha
mokban, miközben rengeteg foglyot ejtettek és felbecsülhetetlen értékű zsák
mányra teltek szert. Az oroszok eszeveszett szaladása még napokig tartott 
azután is, hogy a menekülő és az üldöző sereg átlépte az orosz határt. 

— A Vilna-hadsereg megsemmisítése folyamatban van, — jelenti 14-én 
Stein tábornok. — Savalki kormányzóságot német közigazgatás alá helyeztük. 

Hindenburg tábornagy pedig a csata után a következő napiparancsot 
adta k i : 

A 8. hadsereg katonáihoz! 
Zászlótokat újabb babérral ékesítettétek. A Mazuri-tavak mentén kétnapos 

csatában a Litvánián át, túl a határon át folyt többnapi, kíméletlen üldözésben a 
keleti Poroszországba benyomult két orosz sereg másodikát is megsemmisítettétek: 
a 2., 3., 4., 20. és 22. hadtestből, továbbá a 3. szibériai hadtestből, az 1. és 5. brigád
ból, az 53, 54., 56., 57., 72. és 76. tartalékdivizióból és az 1. és 2. lovashadosztályból 
álló vilnai hadsereget. 

Eddig több zászlót, mintegy harmincezer sebesülellen foglyot, legalább 150 ágyul, 
számos gépfegyvert, municiós oszlopokat és számtalan hadi járómíívet szedtünk össze 
a hatalmas hadiszintéren. A zsákmány azonban még egyre növekszik. 

Mindez köszönhető a ti harcikedveteknek, csodálatos kitartástoknak a menete
lésben és páratlan vitézségteknek. Adjatok hálát Istennek; ő tovább is velünk lesz! 
Éljen Ő felsége a császár és király ! 

Zsákmányolt [orosz lövegek és élelemkocsik. 



A Z Ö N K É N T E S Ő R S E R E G . 

A háború után, ha visszaemlékezünk e rettenetes förgeteg nagy és kis 
eseményeire, bizonyára kedves emlékünk lesz az a kép, amikor a posta
palota előtt vagy a vámháznál öreg, civilruhás urakat láttunk, fejükön katona
sapkával, vállukon j ó , becsületben megöregedett Kropacsek-puskával felelős
ségük büszke tudatában posztolni a zimankós, ködös téli éjszakában. Aka
ratlanul Sarcey könyvére gondolunk, amelyben megírta Paris ostromát és 
fölényes bonhomiával pécézte k i Paris polgárait, akik a középületeket őrizték. 
De ezek az őrök azután, amikor kellett 
— ifjú hősök haláltmegvető bátorságá
val is vitték életüket a tűzbe, halálba. 

Bizony nagy, fölemelően szép dolog 
ez, ami ma kicsinek látszik. A polgárság 
önzetlen áldozatkészségét, a nagy idők 
megértését bizonyítja. Büszke lehet rá, 
aki kivette belőle részét. 

Az ötlet a hadvezetőségé volt, 
amely a honvédelmi minisztériummal 
egyetértésben fölvetette azt a gondola
tot, hogy miként lehetne azokat a kato
nákat polgárokkal pótolni, akik köz
helyeket — hidakat, épületeket, közcélú 
műveket — őriznek. Többezer katona 
szabadulna föl ezállal, akik a harc
tereken teljesíthetnének súlyosabb szol
gálatot e helyett a nélkülözhetetlenül 
fontos, de önként vállalkozókkal is el
látható szolgálat helyett. 

Az ötlet megvalósítására több fő
városi társaskör és sportklub tanácsko
zást tartott s elhatározták, hogy megala
kítják a polgárőrséget, amelynek tagjait G r 6 f A n d r á s s y G v u l a j 

főként saját körükből fogják rekrutálni. az önkéntes őrsereg első főparancsnoka. 



Most megkezdődött az agitáció. Az újságok hasábjain, plakátokon és 
röplapokkal hívták fel a polgárságot az önkéntes jelentkezésre. Majd meg
jelentek a jelentkezési ívek. amelyeken 21—21 ember jelen ;kezhetett, kitöl
tötte teljes nacionaléját és megjelölte a szabadon választott napot. 

Ezalatt a honvédelmi minisztérium elkészítette a szolgálati szabályza
tot. Ekkor már körülbelül 14.000 volt az önként jelentkezők száma, akik kö
zül október 10 én Déríj Béla, a Nemzeti Szalon igazgatója, mint az őrség 
központi vezetőparancsnoka több mint nyolcezer önkéntes őrtől vette k i az 
esküt a Nemzeti Szalon épületében berendezett központi parancsnokságnál. 
Elsőnek a vezetőség tette le az esküt. 

Ugyanez időben Andrássy Gyula gróf felhívást bocsátott k i és ebben 
felkérte a polgárságot, hogy bocsássa a parancsnokság rendelkezésére kato
nailag használható fegyverét, hogy ezzel se kelljen terhelni a katonai kincs
tárt. Ezután kezdődött csak az igazi, nehéz munka. 

Ujabb szervezőgyűlést tartottak, ahol megállapodtak abban is, hogy az 
őrség csak az állam vagyonát, a közműveket és középületeket fogja őrizni és 
nem lesz őre a magánvagyonnak és közbiztonságnak. És ezért neve nem 
is polgárőrség lesz, mint ahogy tervezték, hanem: «Önkéntes Orsereg Buda
pesten 19P/.» 

Függetlenül a rendőrségtől, teljesen katonai felügyelet alatt fognak állani. 
Első főparancsnok lett: Andrássy Gyula gróf. Főparancsnokok pedig: 

Az önkéntes őrsereg főparancsnokai. 
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Az önkéntes őrsereg eskütétele (Erdélyi felvétele). 

Önkéntes őrök kivonulása. 





Apponyi Albert gróf, Bárczy István, Berzeviczy Albert, Molnár Viktor, Plósz 
Sándor, Szemére Miklós, Szterényi József és Vázsonyi Vilmos. 

Vannak ezenkívül parancsnokok, felügyelők és csoportvezetők. 
Az őrseregnek 7000 tagja van. A város tizenegy őrségi kerületre oszlik 

fel. Ötszáz őrhely van, minden őrhelyen 3—3 poszt. Az első őrségi kerület 
például a többi között a következő őrhelyekből ál l : főposta, vámház, köz
ponti készenlét és a Podmaniczky-utcai hadikórház. 

A szolgálat ingyenes és egyenruháját is saját költségén szerzi be min
denki. De csak a sapka és karszalag viselete kötelező. Az egyenruha egyéb
ként csukaszürke, katonai paszomántok, rózsák stb. nélkül. A rangfokozatokat 
pedig a buzavirágkék hajtókán levő különböző stráfok jelzik. 

A szolgálat egésznapos vagy félnapos (nappali vagy éjszakai). Az önkéntes 
őrök közt képviselve van a társadalom minden osztálya: iparos, kereskedő, tiszt
viselő, bérkocsis, munkás, országgyűlési képviselővel, íróval, művésszel, millio
mos magánzóval vegyesen. És mindannyian pontosan, lelkesen, kitűnően vég
zik önként vállalt, terhes szolgálatukat, szigorúan katonai szellemben. 

Vidéki városokban is alakultak ily szervezetek, amelyek ugyancsak szépen 
működnek. Büszkék lehetnek érdemeikre ők is, vezetőik is és a haza, ame
lyet önkéntes lelkesedéssel szolgálnak. 

A budapesti önkénles őrsereg főpostai őrszobáján. 

— 32 — Pallns nyomda, Budapest 



BEKÖTÉSI TÁBLÁK 
A VILÁGHÁBORÚ KÉPES KRÓNIKÁJÁHOZ 

A 13. füzettel befejeződik a Krónika első kötete. Ezzel egy
idejűleg t. előfizetőink és olvasóink rendelkezésére áll a díszes 
és tartós vászontábla, melyet Krónikánk részére egy kiváló 
művész tervezett. Itt mutatjuk be kicsinyítve. Látnivaló, hogy 
a tábla megtervezésében az az igyekvés vezette a művészt, 
hogy minden cikornyától ment, komoly és méltó köntösbe 
öltöztesse a Krónikát. Oly köntösbe, mely eljövendő távoli idők 
fiaiban is felkelti napjaink érzését és hangulatát . Olyan kön
tösbe, mely a komoly idők szellemével összhangzásban, ellent
álló, szilárd egészbe foglalja Krónikánk köteteit. 

A Világháború Képes Krónikája egy-egy kötetéhez való 
vászonbekötési tábla 1 koronába kerül. 

Kérjük, hogy a bekötési tábla árával budapesti 
t. előfizetőink 20 fillért, vidéki t. előfizetőink pedig 

35 fillért szíveskedjenek 
beküldeni szállítási díj 
fejében. 

Megszerezhető az összes 
könyvkereskedések, árusok, tra
fikok, valamint a kiadóhivatal 
útján. Mindenki ott szerezheti 
meg a bekötési táblát, ahonnan 
a Krónikát kapja. 

A táblába való bekötést 
bármely könyvkötő végezheti. 
Mindenkinek érdeke, hogy a 
Krónikát a hozzávaló táblába 
köttesse és így őrizze meg a 

A bekötési tábla kicsinyített rajza. nagy napok ez emlékművét. 

Palias részvénytársaság nyomdája Badapesten. 






