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bosnyákok a Kárpátokban. Előőrs egy várromon. 

43. füzet, 1915. augusztus 1. Ara 24 fillér 



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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván i ngyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

Aki félévre 6.— koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
egy-egy kötetet választhat. 

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

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekbőt négy egymás után 
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. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

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 fiII. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt , amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adja elő. 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 mfl érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és otyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől 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 helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mQ 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

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

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

12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár 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 fill. 

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—III, kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésbén, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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négy ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé
nyeink közül, melyeket a 
boritékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

KEPÉK R DELNYüGflIi> HARCTERRO 
3 f , 

Egy tábornokunk törzskarával. 

Hadiszállásán, derék tisztjei körében mutatja be képünk egyik kiváló tábornokunkat, 
aki — dicsőséges vezértársaival együtt — mint clsten ostora» küldetett az olasz árulás 
megbüntetésére. Az igazságos Isten nem engedheti meg, hogy az a hadsereg, melyet hit
szegő szó fordított szövetségese ellen, csak a teste közelébe is érhessen annak az ellen
félnek, melyet cserbenhagyott, megcsalt és megcsúfolni akar. Jeles vezéreink tehetsége, 
elszánt katonáink bátorsága így lett eszközévé a legfájdalmasabb bosszúnak : az olasz had
sereg megőrlődik, kiontja vérét, anélkül hogy hasznára lenne hazájának s ártalmára 

ellenfelének. /&HU>\ 
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Vidám utazás Itáliába. Tüzértisztek útban a határ felé. (Tábori Kornél felvétele.) 
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Olasz tüzérség az osztrák-magyar határon. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Előőrseink a hegyek között az olasz határon. (Seebald felvétele.] 

Olasz lovasság átvonulása egy határmenti helységen. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Felderítő járőreink odaférkőznek az ellenséghez. (Seebald felvétele.) 

Olasz vörös-keresztes hadikutyák. (Egyesült fény képirodák, Amsterdam.) 
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A VÉDEKEZŐ FRANCIÁK. 

Az Aisne mentén vívott hatalmas csata után Észak-Francziaországban 
teljesen kialakult a milliók harcának igazi tipusa: a pozícióharcnak az a 
fajtája, melyet helyesen csak várostromhoz lehet hasonlítani. A modern lövész
árokharc, az erődítményekért folyó küzdelem nehézségeiben még felül is 
múlja az igazi várostromot, amelynél állandóan meghatározott cél felé lehet 
irányítani a támadó fegyvereket s a döntés is hamarabb szokott elkövetkezni. 

Miután a németek arcvonalukat kiterjesztették az Északi-tengerig s így 
az ellenség minden átkaroló kisérletét lehetetlenné tették, észak-franciaországi 
vonalukon olyan megerősített állásokat készítettek, melyek előtt a legelszán
tabb francia támadások is kudarcot vallottak. A Lille-től északra fekvő Armen-
tiéres, La Bassée, Béthune s ettől délre Lens, Arras, Albert, Roye és Noyon 
voltak a sziklafalhoz hasonló német front főpontjai, amely Soissonstól 
Reims fölött kelet felé az Argonne-okon át Verdunig húzódott. Ezek a 
helyek voltak a németek támadásainak főpontjai, melyeket egymással erődí
tések, lövészárkok kötöttek össze, többszörös védelmi vonalat alkotva egymás 
mögött. Ezen a hosszú vonalon éjjel-nappal, szakadatlanul folyt a véres küz 
delem. dHol itt, hol ott gyuladt fel nagyobb erővel a harc, anélkül hogy a 
franciáknak és szövetségeseiknek egyetlenegy helyen is sikerült volna jelen
tősebb eredményt elérni. Pedig vitézül harcoltak s minden erejüket megfeszí
tették, hogy legalább egy-egy ponton visszaszorítsák a hazájuk földjét uraló 
ellenséget. De nem sikerült. A németek rendületlenül állták a harcot minden 
ponton s komolyabb sikereket csak ők értek el, lassan bár, de fokozatosan 
nyerve tért a frontnak egyszer egyik, másszor másik pontján. 

Pedig a franciák, akiket a hivatalos jelenlések tökéletesen félrevezettek, 
nem így képzelték e harcok lefolyását. Az első nagy ijedelem után, midőn 
a németek az Aisne mentén megfészkelték magukat, azt hitték, hogy rövid 
idő múlva végképen kiűzik hazájuk földjéről az ellenséget. S ezt a balhiedel
met maga Joffre, a «hallgatag» fővezér is megerősítette, aki még október 
közepén is így nyilatkozott a németekről: 

— Kiáshatnám őket barlangjaikból és üregeikből, ha kedvein volna 
hozzá, hogy néhány ezer emberemet feláldozzam. De inkább várok. 
Egy kis türelemmel ki fogom ásni őket sokkal olcsóbb áron. 
A türelem azonban nem használt. Százezer, meg százezer francia fel

áldozása sem volt elég a németek okiásásához», sőt csahamar úgy alakúit 
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a helyzet, hogy Joffre fővezér parancsára sorban megerősítették a Paris kör
nyékén levő városokat s Paris kapui előtt torlaszokat emeltek újra, nehogy 
az esetleg előnyomuló ellenség ellenállás nélkül juthasson előre, mint a 
háború elején . . . 

Küzdelem Arrasért. 

A franciaországi német front északi részén a leghevesebb küzdelem 
Arras körül tombolt. Nap-nap után hevesen ágyúzták a németek e várost, 
mely mint vasúti csomópont stratégiai szempontból nagy előnyt biztosíthat. 
Az ágyúzás nagy kárt tett az ősrégi, szépséges városban, melynek székes
egyháza s hetvenöt méter magas tornyú városháza igen becses műemlék. 
Október negyedikén már be is nyomultak a németek az akkor már rom
halmazhoz hasonló Arras külvárosaiba, de a franciák jelentékeny erősí
téseket kaptak s így nem sikerült a város bevétele. A Times tudósítója, 
aki ezekben a napokban Arrasban tartózkodott, színes képet rajzolt a város 
körül lefolyt harcokról. 

Arras környékén — írta — tombolt a harci zaj és a sötétség beáll
tával kifáradt, piszkos és sebesült katonai csapatok végtelen sora vonult 
a városba, amelyben órák hosszáig hangzott a tompa zaj: az átvonuló szekerek 

zörgése, az ágyúk dübörgése, a lovak 
dobogása s a gyalogos csapatok lépései
nek moraja. Tíz óra felé azonban a város 
elcsöndesedett, de az enyhe holdvilágos 
éjszakák egész folyamán behallatszott a 
környékről az ágyútüzelés tompa dörgése. 

Ködös, Őszies hajnal köszöntött a 
városra reggelenként. Az ottmaradt cse
kélyszámú lakosság aggodalommal járt
kelt az utcákon, ahol az ágyúk dörgése 
még tisztábban volt hallható s egyúttal 
mind veszedelmesebbnek is tűnt fel. Foly
ton sebesülteket hoztak a városba. Ezeket 
az éjszakai harcok folyamán érte el sor
suk. A hadiszerencse nem volt kegyes a 
franciák iránt. Vissza kellett vonulniok. 
Arras kórházai mindjobban megteltek. 
A németek, akik állítólag jelentékeny 
erősítéseket kaptak, olyan közel jutottak 
a városhoz, hogy gránátjaik a várostól 
alig egy- két kilométernyire robbantak fel. 
Egyik éjjel a csapatok tömegesen vonul
tak keresztül a városon. A kifáradt drago-

Az arras-i városháza. nyosok századjai egymást követték. Más-
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nap reggel pedig a tűzvonalból visszavonuló lőszerkocsik és a sebesültszállító 
train haladtak keresztül a városon. 

Aznap egy francia repülőgép emelkedett a magasba. A következő pil
lanatban két villámlás látszott az égboltozaton, majd két zöldes-sárga füst-
felhőcske képződött a repülőgép körül: a német ágyúk shrapnellekkel üdvö
zölték a francia repülőgépet. A lövedékek azonban célt tévesztettek. A félel
met nem ismerő aviatikus eközben mind magasabbra szállt a levegőben. 
Nemsokára egy másik repülőgép tűnt fel a láthatáron: egy német Taube-
gép. Izgalmas küzdelem kezdődött most a légürben. A repülőgépek egymás
hoz közeledtek és kölcsönösen lövöldözni kezdtek egymásra, de minden 
siker nélkül. A német repülőgép ekkor mélyebbre ereszkedett és a francia 
hadállás felett cirkált egy ideig. Hirtelen láng- és füstfelhő veszi körül: hat 
shrapneü robbant fel egymásután a gép körül, a melyben azonban egyik lövedék 
sem tett kárt, úgy hogy a német repülőgép, valamint a francia gép is utóbb 
sértetlenül tért vissza saját csapatjához. 

Az ellenség előnyomult, — írja azután a tudósító, — az ágyútüzelés 
lassankint elcsendesedik. Most már a szabad mezőn vagyunk. Semmisem zavarja 
kilátásunkat, amelynek horizontján hatalmas harci jelenet fejlődik ki előttünk. 
Éppen velünk szemben a déli láthatáron egy parasztház őszi lombozattal 
körülvett szérűiről, kazlaiból hatalmas lángnyelvek csapódnak fel a magasba. 
A füstfellegek gyászlobogókhoz hasonlóan úsznak az alkonyatban. Egy kes-

Németek erdei tábora Arras közelében. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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kény gyalogösvény húzódik előttünk délkeleti irányban. Itt egy francia üteg 
dolgozik. Messzelátóinkon nagyon jól látjuk a sötétkék egyenruhás francia 
tüzéreket, amint teendőiket végzik. Tovább délkeletnek, ahol Cambrai fekszik, 
egy erdőcske látszik. Ennek védelme alatt a francia gyalogság foglalt állást. 
Füstfellegek úsznak az égen, lángnyelvek, villámok csapódnak fel az erdőcske 
környékén. Az ellenség gránátokkal tüzel az erdőcskére, hogy onnan a francia 
gyalogságot kiűzze. Szinte megbűvölve nézzük az eseményeket. Ekkor eg\-
szerre olyan mennydörgés hallatszik, amely a földet megreszketteti. Tőlünk 
alig kétszáz méternyire hatalmas füstfelhő emelkedik a magasba: a németek 
a közelünkben álló tüzérütegre ágyúznak. Most már itt az ideje távozá
sunknak. Lassankint alkonyodni kezd s a hold mihamar szétterjeszti sápadt 
sugarait a feldúlt csatamezőre . . . 

A soissonsi barlanglakások. 

S így folyt ez végig az egész fronton. Közben az időjárás télire fordult, 
s ez mindkét félnek nagy nehézségeket okozott. Előbb az esőzések tették a 
legtöbb helyen járhatatlanná az utakat, majd a hóviharok akadályozták a 
harci műveleteket. Mindamellett hihetetlenül gyilkos volt a harc, amit a «bar
langlakok)) folytattak egymás ellen. Az Aisne vidékén különösen Soissons 
körül fejtettek ki különösen nagyobb tevékenységet a németek. 

Német lövészárok védőcölöpökkel Soissons melleit. 
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A Soissons körüli eseményekről egy haditudósító, aki meglátogatta az 
oltani német hadállásokat, a következő érdekes leírást adta: 

Nehéz mozsárülegeink oly nagyszerűen vannak elrejtve a terepen, hogy a legszor
gosabb kereséssel is alig tudunk rájuk bukkanni. Nagyszerűen maszkírozták az állásaikat 
s a körülöttük lévő legénység halotti csendben teljesíti szolgálatát. Ezek a nehéz mozsár
ütegek, melyek tulajdonképen várostromlásra készültek, a modern, nyílt harcban is nagy 
szerepet találtak. Óriási nagyságuk mellett is rendkívül mozgékonyak s igazi rémei lettek 
az ellenségnek. Minekutána megmagyarázták nekünk a mozsarak szerkezetét s a láthatat
lan cél ellen való irányítását, tovább haladtunk az Aisne mentén levő lőállásokig. Utunk 
ugyancsak nehéz volt, mert teljesen fölázott talajon kellett mennünk. Mélyen besüpped
tünk a földbe, minduntalan elcsúsztunk, mert nem volt szilárd támasztópontunk járás-
közben. A legveszélyesebb helyeken mégis legalább deszkák, sőt itt-ott falépcsők könnyí
tették meg a felkapaszkodást. 

Végre felérkeztünk a magaslatra. Egy vadászezred feküdt itt a lövészárkokban, 
amelyeket a legnagyobb gonddal építettek ki védőművekké, de egyben hosszabb időre 
való lakásnak is jól berendeztek. Az agyagba vágott barlangok falait mindenféle tréfás 
felirások díszítették, mutatva legénységünk jó hangulatát. Egy hangos szót nem lehetett 
hallani e földalatti folyosókban. Nagyszerűen meg lehetett figyelni innen az Aisne túlsó 
partján lévő ellenséges állásokat s a mögöttük elkészített további árkokat. Láthattuk, 
hogy mennyire céltalan volna az erőszakos megrohanása egy ilyen jól megerősített lövész
állásnak. A helyzeten az óriási áldozatok nem igen változtatnának, meri az ellenség egy 
második, egy harmadik, sőt negyedik állási is elkészített már magának, amelyek további 
előnyöket biztosítanak számára, honnan újra pontosan kimért távolságokból tudná lövetni 

Egy német parancsnokság feldíszítése Soissons melleit. 
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a mi állásainkat. A tűzharc itt nem valami erős, mert a távolság túlságosan nagy. Azon
ban szükséges a szakadatlan megfigyelés, hogy egy meglepő támadást megelőzzünk s ezért 
a szolgálat bizony nagyon megerőltető. Ottlétemkor egy kis erdőben az ellenség élénk 
munkálkodását állapították meg megfigyelőink. Fákat vágtak ki s előkészítették a talajt 
új árkokra. Minekutána telefonon tudomására adták megfigyelőink messze, hátul álló üte
geinknek a távolságot és irányt, ágyúink csakhamar pontosan odalőttek az erdőcskébe 
és erre a napra lehetetlenné tették a franciák munkájának folytatását. Puskalövés a lőszer 
kímélése szempontjából csak olyankor esik, amikor egy-egy ellenséges fej kibukkan a 
sáncok lőrésein. 

Éjszaka vagy ködös időben való hirtelen támadás elhárítására a lövészárkok előtti 
területen egy-egy őrjárat rejtőzködik el követlen az ellenség közelében, halotti csendben 
s ha valami gyanús dolgot lát, köteles azonnal alarmirozni a lövészárkok (legénységét. 
Ezekben az őrjáratokban rendesen legjobban lövő vadászaink vannak benne s a franciák, 
akik nagyon félnek tőlük, foglyok elbeszélése szerint negyven frank jutalmat tűztek ki 
minden ilyen elfogott vadász fejére. Egy alkalommal, hogy ezt a jutalmat kiérdemelje, 
kalandos vállalkozásra indult egy sötét éjszakán néhány francia katona. Átgázoltak a 
folyón a mi partunkig, egyikük egy előőrsünkig kúszott s hurkot vetett a nyakába, hogy 
azzal áthurcolja őt. Az őrszemnek azonban sikerült kiszabadulnia a hurokból, de a küzde
lem közben egy tőrszúrástól megsebesült, ő viszont puskatussal lökte vissza a franciát, 
majd rá is lőtt, de nem találta el. Később látta, amint a vakmerő támadót, akinek 
derekára kötél volt erősítve, bajtársai visszahúzták a folyóba s eltűntek vele a sötétben. 

Lövészállásainkból tovább haladtunk egyenkint és folyton lebukva, a síkság egyes 
erősen veszélyeztetett részein, míg végre elérkeztünk a legelső állások egyik legérdeke-

Német csapatok parádéja egy kápolna előtt Soissons tájékán. 
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sebb pontjára. Ezen a területen, ahol a történelemelőtti időkben menedéket talált az ősember, 
ugyanazokban a barlangokban a kultúra e századában bombázásmentes otthonra leltek 
tisztek és közkatonák. A nagyszerű természetes barlangokat az emberi kéz most kibőví
tette, mélységüket és magasságukat megnagyobbította S általában lakhatóvá tette> 

Valósággal ünnepélyes hatást tesznek a szemlélőre ezek -a helyiségek, miqt régi 
bazilikák kriptái. Hatalmas oszlopok támasztják a boltozatos tetőt, de persze szabálytala
nul elosztva. A szem csak nehezen szokik hozzá a sötétséghez Minden ember bányász
lámpával van felszerelve. 

Több mint tíz kilóméternyi hosszúságban terjednek ezek a barlangok, amelyekről 
állítólag már Caesar tett említést. Manapság ezek az óriási barlangok a chainpignon-gomba 
tenyésztési céljait szolgálták s élelmes tulajdonosnőjüknek, aki egy most elhagyott falu 
nyomorúságos kunyhójában lakott, évente 150 ezer frank takaros summát jövedelmeztek. 
Pionírjaink, hogy a barlangok levegőjét megjavítsák, szellőztető nyílásokat vágtak a 
tetőbe. A bejáratokat bokrokkal veszik körül, ami nagyon csinos látványt nyújt. Belül 
konyhát, hálószobákat, sőt kaszinót rendeztek be. 

Amikor a barlangok közelében időztem, éppen akkor érkezett oda egy kormány
bizottság, hogy megállapítsa a károkat, melyeket a soissonsi székesegyház a bombázás 
folytán szenvedett. Velük mentem a megfigyelő állomáshoz, mely egy Soissonstól északra 
feKvő magaslaton levő lövészárokban feküdt. Ez a lövészárok alig száz méterre volt az 
ellenségtől, de magasabban állott, mint az ellenségé. Persze itt is teljes csendben kellett 
lenni, mert az ellenség jól ismerte ezt a helyet s mihelyt hangos szót hallott, azonnal 
teljes erővel kezdett odalövöldözni. 

Fenn álltam a megfigyelő ponton s letekintettem a síkságra, ahol Soissons fekszik. 
Minden ablakot, minden háztetőt pompásan láttam innen. Meggyőződtem arról, hogy a 
székesegyház ekkor még semmi nagyobb kárt nem szenvedett. 

Német csapatok istentisztelete Soissonsnál. 
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Vailly bevétele. 
Soissonstól keletre október végén nagyobb sikere volt a németeknek. 

Az ellenséget kiverték hadállásaiból s visszaszorították az Aisne folyó túlsó 
partjára. Október 31-én azután elfoglalták a Soissonstól északkeletre fekvő 
Vailly városát s 1500 foglyát ejtenek s számos géppuskát zsákmányolnak. 
November 3-án Soissonstól keletre elfoglalták Chaoonne és Soupir helysé
geket, ez utóbbit azonban, mely csak gyengén volt megerősítve, négy nappal 
később ismét kénytelenek voltak kiüríteni. 

Vailly ostromáról egy berlini önkéntes pionir-katona a táborból kül
dött levelében a következő érdekes részleteket írta meg: 

«Október 30-án reggel nyolc órára volt kitűzve Vailly ostroma s nekünk, 
pioníroknak kellett megkezdenünk az ostromot. Drótvágó ollókat kaptunk, 
amelyekkel el kellett metszenünk a franciák által készített dróthálózatot. 
29-én este 8 óra tájban indultunk el St.-Berteből, hogy nyomban elfoglaljuk 
helyünket a lövészárkokban. Egy óra hosszat tartott az út. 11 órakor elküld
tek engem, hogy világító patronokat és pisztolyokat hozzak. Tüzérségünk 
nehéz és könnyű lövegekkel tüzelt. Az ellenség élénk puskatüzelést folytatott. 
Visszafelé az országúton kellett jönnöm, ahova az ellenség hevesen lövöldö-

Vailly főtere. 
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zött. Két tüzér, akikkel jöttem, súlyosan megsebesült, de én sértetlen marad
tam. Az éj folyamán különféle irányban őrjáratokat indítottunk és elvagdos
tuk a drótok egy részét, anélkül hogy az ellenséges puskatüz nagyobb kárt 
tett volna bennünk. Hajnali öt óra tájban vissza kellett vonulnunk, mert a 
tüzérség megkezdte a bombázást. Reggel nyolc órakor kellett megkezdődnie 
a tulajdonképpeni ostromnak. 

Reggel felé hideg eső kezdett szitálni. Hét óra van. Feszülten várunk, 
tüzérségünkre figyelve, amely pusztítóan lövöldözi az ellenséges állásokat. Most 
háromnegyednyolcra jár. Mindenki készen áll a rohamra. Még egy negyed
óra van hátra, nekünk örökkévalóságnak tűnik. Még öt perc ! A tüzérség 
változatlanul lövöldöz. Most! Megjelenik a százados, hogy bátorságra tüzelje 
a katonákat. Kezében tartja óráját. Most elhallgat a tüzérség és felhangzott 
a vezényszó: 

— Indulás, előre, előre! 
Egy pillanat alatt mindenki talpon van és vakon rohan előre, egyre 

előre. Jobbról és balról hullanak a bajtársak, de nem törődik vele senki. 
Egy kis dombhoz érünk, ez jó fedezék lesz. Három társammal előresietek, 
mire felhangzik a vezényszó : «A fedezékhez!» Már itt fekszünk, ötven méter
nyire az ellenségtől. Most már sem előre, sem hátra! 

A franciák ész nélkül lőnek. Egyik társam, aki mellettem fekszik, mint
egy húsz lépésnyire egy másik, hasonló dombot fedez fel, amely eltakarhatna 

Német katonák fekvő helyzetben beássák magukat. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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minket. Gyors elhatározással vezényelni kezd: (-Indulás, előre!»Odaugrűnk & 
már csak nagyon kis távolságra vagyunk a franciáktól. Ebben a pillanatban 
rettenetes tüzelés kezdődik. A franciák hirtelen elhagyják az első lövészárkot. 
Mi hurrá-kiáltással utánuk, míg a franciák el nem tűnnek a másik árokban. 
Most már az ellenséges lövészárkokban vagyunk. Pompás fedezék! A földön 
halomban feküsznek az ellenség halottai, de sok van köztük olyan is, aki 
halottnak tetteti magát. 

Egyik társamat most lövés éri a combján s az őrmester kiadja a 
parancsot, hogy vigyem a kötözőhelyre. A sebesült egy fiatal zászlós, aki 
egyik bajtársát akarla kimenteni a tűzből. Sietni kellett a fiúval, mert az 
elvérzés veszedelme fenyegette. Visszatérésem után a második árok ellen 
indult meg a roham. Egyszerre csak mögéjük kerültünk, aztán le a hegyen, 
be a faluba, mielőtt még az ellenség komolyan nekiláthatott volna a véde
kezésnek. A gépfegyverek végezték el köztük borzalmas munkájukat, mert a 
menekülő franciáknak égy hidon kellett átmenniök, — eredetileg három hid 
volt itt, de kettőt közülük tüzérségünk már előzőleg elpusztított — s a 
gépfegyverek pontosan a hidra voltak beállítva, amelyen csakhamar egész 
hegy támadt a holttestekből. Az élve maradottakat elfogtuk, 1500-nál is töb
ben voltak. 

Kemény harc után elfoglaltuk Vaillyt, de sok-sok bajtársamnak került 
ez az eredmény életébe. Visszamentem arra a helyre, ahol reggel három 
társammal feküdtem. Mind a három pontosan ugyanabban helyzetben 
feküdt ott, mint ahogy reggel elhelyezkedtek. De mind a három — halott volt.y> 

Reims újabb bombázása. 

Reims bombázása hosszú heteken át szakadatlanul tartott. A várost erős 
francia csapatok védelmezték. A németek félkörben körülzárták a várost s 
rendkívül nagy erővel és szívóssággal támadták. A város körül emelkedő 
magaslatok ellen nagy kaliberű ostrom-ágyukat állítottak fel s ezekkel lőtték 
a várost. Már bőven megemlékeztünk azokról a francia siránkozásokról. 
melyek azzal vádolták a németeket, hogy Reims csodaszép székesegyházát 
ok nélkül lövöldözték. Hogy milyen rosszhiszemű volt a franciák vádasko
dása, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a német vezékarnak október köze
pén kiadott jelentése, melyet később elfogulatlan francia részről is meg
erősítettek. 

Megállapítottuk, — mondta a hivatalos jelentés, — hogy a reimsi 
székesegyháznál két nehéz francia üteg áll, továbbá megfigyeltük, hogy 
a székesegyház egyik tornyáról fényjeleket adtak. Természetes, hogy 
védekeznünk kell minden olyan ellenséges rendszabály és harceszköz 
ellen, amely csapatainkra hátrányos. Ha tehát a tisztes műemlék még 
inkább szenved a háború által, ezért mint előbb, úgy most is a franciák 
felelősek. i' 
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Egyik nagy német lap haditudósítója, aki ezekben a napokban végig
nézte Reims ostromát, a következőképpen mondta el a franciáknak saját 
műremekük ellen elkövetett merényleteit: 

«Csapataink — írta a német haditudósító — ebben a percben köz
vetetten közelében vannak Reims városának. A német tüzérség néhány kilo
méternyire áll a székesegyháztól. Gyalogságunk mindössze 800 méternyire 
fekszik a francia lövészvonaltól, jól megerősített árkaiban. 

Kétségtelen valóság, hogy a franciák még ma is a székesegyház oltalma 
alól működtetik tüzérségüket csapataink ellen. A francia ágyuk magában a 
városban állnak, a székesegyház közvetlen közelében. Nemcsak a Place Belle-
Tour-t foglalják el, hanem a Boulevard de la Paix-t is. Minthogy a város 
kelet felé lejt, a megnevezett helyekről akadálytalanul lehet a német hadál
lásokat lőni. 

A német csapatoknak még mindig az az elhatározásuk, hogy lehetőség 
szerint kíméljék a várost és 
benne a székesegyházatNémi 
idővel ezelőtt mégis kény
telenek voltak a dóm tor
nyában megbujt figyelő-állo
mást lövésekkel elkergetni. 
Sajnos, nem nagy foga
nattal. 

A német hadállásokról 
messzelátóval határozottan 
megállapítható,hogy a francia 
csapatok ma is ugyanolyan 
módon élnek vissza a mű
emlékkel, mint régebben. A 
francia lövegek födözékét is 
jól látni. Nappal, különösen 
tiszta időben maguk az ágyuk 
is megkülönböztethetők. Ha 
lőnek velők, egy időre fehér 
porfelhőbe burkolódznak. Éj
jel azonban a felvillanó lö
vések a legvilágosabban el
árulják, hogy az ágyúk ugyan
azon a helyen vannak, a 
hol előbb. Istenkisértő go
noszság ez, ha meggondoljuk, 
hogy az olyan pótolhatatlan 
műemlék tönkretételét min
den módon meg kellene aka- v György angol király (X) szárnysegédjével az angol 
dályozni. főhadiszálláson, Franciaországban. 

— 111 -



A székesegyház sérülései, mint messzelátó segítségével szintén megálla
pítható, ezideig még egészen jelentéktelenek. A toronybeli megfigyelőhelyet 
ugyanis kisebb kaliberű lövegekkel lőttük. Egy gránát közben a templom 
tetejében nagy lyukat ütött s az épület köré erősített állványzat kigyuladt. 
Ezt a tüzet azonban a városi tűzoltóság francia katonák segítségével eloltotta. 

Lehetetlen volt azután elkerülni, hogy a Ceres nevű északi külvárosra, 
azután a híres Parc Pommery-re különböző alkalmakkor rá ne lőjjünk. Ártó 
tüzet ontó francia hadállásokat csak így sikerült ott elnémítanunk. Am a 
székesegyházat tőlünk telhetően kíméltük. Magától a Reims körül táborozó 
csapatok parancsnokló tábornokától hallottam, hogy jövőre is elkövet min
dent a remek temploní-megkimélése érdekében. S ez talán annál könnyebben 
lesz lehetséges, mert a székesegyház előtt felállított francia ütegek eddig 
aránylag kevés kárt tettek sorainkban. így is elég vérünk folyt el ahhoz, 
hogy a barbár francia hadviselés ellen erélyesebb fellépésre szánjuk el magun
kat. Csak tegnap is körülbelül tíz lépésnyire megfigyelőhelyünktől vágott a 
földbe két francia gránát. A villás távcső, a fedezék, benne a megfigyelő 
német tisztek, minden csupa sár lett a felfröccseffő agyagtól. Csoda men
tette meg tisztjeinket a haláltól. Ha végül mégis rommá lesz a gótikus művé
szetnek ez a csodás alkotása, ha német gránátok végfii mégis ledöntik majd, 
a mi lelkünket nem fogja miatta felelősség terhelni. 

Nagyon természetes, hogy ezekben a napokban még borzasztóbb volt 

Huszárőrjárat az Aisne közelében. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam 
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a szerencsétlen város lakóinak sorsa, mint korábban. Minden reggel, még 
mielőtt világosodott, kimásztak homokzsákokkal védett pincéikből és férfiak, 
asszonyok és gyermekek magukkal vive néhány üveg bort, kenyeret és hideg 
húst, kimentek a várost körülvevő magaslatokra, ahonnét látható volt a 
írancia ütegeknek a meghódított erődökön felállított német ágyukkal való 
tűzharca. Este azután, midőn az ágyútűz alábbhagyott, ismét visszatértek a 
városba. 

A Daily Graphic egyik munkatársa azt írta" lapjának, hogy különösen a 
régebbi városrészek rongálódtak meg különösképpen. Amit a német tüzérség 
lövegei el nem pusztítottak, megsemmisítették petróleummal megtöltött kézi 
gránátjaik. 

A németek főként a Marne-csatorna közelében lévő Pommery-féle nagy 
pezsgőgyár ellen fordultak, amelynek elektromos állomását mindjárt az ostrom 
elején elpusztították. De a többi épületek is súlyos károkat szenvedtek. 
A pezsgőkészleteknek azonban még a legnehezebb német kézi gránátok sem 
árthattak, mivel ezek a pezsgőspalackok, mintegy húsz kilométer hosszú, a 
földalatt tíz méternyi mélységben futó folyosókban vannak elraktározva, a 
reimsi hegyek mészkövű gyomrában. A város 120 ezer lakója közül legfel
jebb negyvenezer maradt otthon. És habár egész nap elrejtőzve maradnak, 
vagy a hegyekre menekülnek, az ággúharcnak november közepéig hétszáz 

Guise összelőtt francia városka, melyen kő kövön nem maradt. (Egyesült fényképirodák, 
Amsterdam.) 
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áldozata volt és ezren könnyebb vagy súlyosabb sérülést szenvedtek A leg
több sérülést a lehulló faldarabok és az összeomló házak okozták. 

Csak este látszott meg igazán, mily elhagyatott a francia királyok régi 
koronázó városa. Sehol fénynek látszania nem volt szabad. Sem az utcákon, 
sem a házakban nem világíthatott még egy enyhe fénylő sugár sem. A ven
dégfogadókban a pincérek, mielőtt a lámpákat meggyújtják, kettős sötét füg
gönyöket húztak az ablakok elé. Az utcákon egyiptomi sötétség volt. Az 
emberek tétován tapogatózva jártak. Időről-időre felhangzott a katonai 
őrjárat szava, amely vizsgálta, vájjon nem nyujt-e valami fényforrás cél
pontot a német lövegeknek.» 

Műemlékek pusztulása. 

A franciák rágalmazó hadjáratára, mely már Reims első bombázása óta 
fokozottabb mértékben folyt, a német hadvezetőség Clemen tilkos tanácsost, 
aki a rajnai tartományban a műemlékek bizottságának elnöke s híres 

műszakértő, megbízta azzal, 
hogy Belgiumban majd Észak-
Franciaországban vizsgálja 
meg azokat a műemlékeket, 
amelyeknek elpusztításával a 
franciák az egész világ előtt 
megvádolták a németeket. 

Clemen tanácsos lelki
ismeretes vizsgálat után be
számolt útjáról s megálla
pította, hogy mindazokon a 
helyeken, ahol német fegy
verek műemlékeket megron
gáltak, parancsoló katonai 
szükség volt az oka a saj
nálatos pusztításnak, mert a 
franciák rendszeresen kato-

célokra használták fel 
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A monsi városháza, meljben a német katonai parancs
nokság székel. A kapu J&iellett az őr házikója német 

színekben. (Egyesült renyképirodák, Amsterdam.) 

nai 
műemlékeik tornyait: tüzér
ségi megfigyelő állomásokat 
állítottak fel templomaik tor
nyaira, mint Reimsban is, 
fényjelzéseket adtak azokból, 
szóval egyenesen kényszerí
tették a németeket a műemlé
kek lövöldözésére. Nem ke-
vésbbé érdekes a jelentésnek 
az a része, melyben Clemen 
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tanácsos megdönthetetlen bizonyossággal megállapította azt, hogy azoknak 
a pusztításoknak nagy részét, melyekkel a németeket vádolják, maguk a 
franciák és angolok vitték véghez. így az Aisne vonalán, a lotaringiai fron
ton s Flandriában is igen sok műemléket a franciák golyói döntöttek romba. 
A többi között például a Reimstől északra fekvő Bourgogne gót stílusban 
épült, bájos templomát egy francia ágyúgolyó pusztította el. A brimonti 
templom déli oldalát szintén francia ágyúk tették tönkre. Hatton-chátelben 
és St. Miniéiben ugyancsak a franciák romboltak össze szerfölött értékes 
templomi szoborműveket. 

Számos helyen pedig, különösen Franciaország északi és keleti részé
ben semmi károsodás nem esett a műemlékekben; így teljesen sértetlen ma
radt Cambrai, Douai, Valenciennes és St. Queniin helységek minden művészi 
emléke. Lille-ben, amelyet nyilt városnak jelentettek ki a franciák s azután 
mégis védelmeztek, a történelmi emlékművekben szintén alig történt pusztu
lás. Az Aisne-vonal északi ré
szén levő Laon és Noyon vá
rosok műemlékei szintén alig 
szenvedtek. A reimsi dom sé
rüléseiről már korábban meg
emlékeztünk. A tulajdonképeni 
kárt itt sem maga az ágyúzás 
okozta, hanem a nyomában tá
madt tűz. Itt azonban elkerül
hetetlen volt a pusztítás, mert 
nemcsak a tornyait használták 
fel a franciák, hanem közvet
lenül a székesegyház előtt állí
tották fel tüzérségüket. A sois-
sonsi székesegyházat négy teli
találata ágyúlövés érte decem
ber elejéig, de azért helyrehoz
hatatlan kár még nem történt. 
Armentiéres-ben és Arras-ban 
volt az észak-franciaországi vá
rosok körül a legnagyobb a 
veszedelem. Ezekben a váro
sokban a franciák szintén tüzér
ségi megfigyelőállomásokat állí
tottak fel, aminek következté
ben a németek a templomokat 
és a híres arras-i városházát is 
kénytelenek voltak tüzelés alá 
venni s több tornyot össze A Löwen elpusztításánál épségben maradt városháza. 
*MAÍ• t n 1 . , ,. XT Az előtérben egy összelőtt ház, melyből a lakók 
lőttek. Belgiumban pedig Ypern a németekre lövöldöztek. 
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Ypern. A Szent-Márton katedrális, a háltérben a posztócsarnokkal. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

Ypern város falai, a lillei kapuval. 



és Dixmuiden műemlékeit érte az újabb harcokban nagy károsodás, melynek 
nagy részét azonban szintén maguk a franciák és belgák okozták, akik a 
németektől elfoglalt helyeken kimélet nélkül lövöldözték saját műemlékeiket. 

A németek nyugodtan elviselték a rágalmazó hadjáratot s amint elült 
a harc egy-egy helyen, ahol pusztulás érte a kultúra kincseit, nyomban 
hozzáfogtak az okozott kár helyreállításához. Belgiumban a legtöbb meg
sérült műemlék helyreállítását a hivatalos vizsgálat megejtése után azonnal 
megkezdték s igen sok helyen már nyoma sincs a pusztulásnak, amit művé • 
szeti emlékeikre is ok nélkül felidéztek a meggondolatlan belgák és franciák. 

A német front mögött. 

Észak-Franciaországnak az a része, amelyet a németek megszálltak, a 
háború első szakában egy elátkozott országhoz hasonlított. A városok és 
falvak lakói közül mindazok, akik tudtak, elmenekültek s az elhagyott hely
ségek képe olyan volt, mintha valami pusztító földrengés elpusztította volna 
a virágzó országrész lakóit. S ennek az átoknak csodálatosképpen, nem az 
ellenséges hadsereg volt az okozója, hanem maga a francia kormány. A községek 
elöljárói ugyanis, még azokon a területeken is, ahol nem folytak harcok, fel
szólították a lakosságot a menekülésre. 

— Meneküljetek minél előbb, — mondották, — mert különben megölnek 
benneteket a németek! 

A német csapatok húst osztanak ki a szegény lakosság közt Észak-Franciaországban. 
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S a szerencsétlen nép, otthagyván házát; vetését, s mindent, amit magá
val nem vihetett, ész nélkül menekült. Nyilvánváló volt mindjárt, de később 
a menekültek mnguk is megvallottak, hogy elöljáróik a kormánytól kapták 
ezt a balga utasítást, melynek teljesítése nagyobb kárt okozott énnek a 
virágzó országrésznek, mint az ellenség fegyvere. Később azután, midőn las-
s inként visszaszállingóztak a menekültek s látták, hogy kormányuk félre
vezette őket, a kár nagy része már pótolhalatlan volt. Vetésük tönkrement, 
házaikat pedig nem egy helyen saját katonáik fosztották ki. Hogy pedig 
ilyen fosztogatások napirenden voltak, azt nem a németek állították, hanem 
— Joffre, a francia hadak fővezére. A németek ugyanis elfogott tiszteknél 
megtalálták Joffre-nak egy parancsát, mely a következőket tartalmazta: 

Arról kaptam híreket, hogy hátsó csapatainkban francia katonákból alakult 
bandák fosztogattak és polgári személyek ellen erőszakosságokra vetemedtek. Az ilyen 
bűnökért halál jár. A hadbíróság gyorsított eljárása módot ad arra, hogy a bűnö
söket rögtön elfogatásuk után a törvény formáinak megfelelően megbüntessék. 
Csakhamar azután mutatkoztak is a francia kormány helytelen eljárá

sának következményei. Észak-Franciaországban ugyanis nagy élelemhiány 
állt be, amelyet a «barbán> megszállók enyhítettek azzal, hogy rendszeresen 
élelmezték s tüzelőszerrel ellátták a nyomorba jutott lakosságot. 

Általában csakhamar meglehetős nyugalom tért vissza a megszállt terü
leten, csupán azok a vidékek szenvedtek sokat, amelyeken a harcok állan
dóbbak voltak. Az észak franciaországi helységek éppen úgy hasznát látták 

A szegény francia lakosság kenyeret kap a német parancsnokságtól NoyonbanM / 
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a jól szervezett német «hadtáp»-szolgálatnak, mint maga a német hadsereg. 
Észak-Franciaországban ugyanis a közigazgatási teendőket is a hadtáp
parancsnokságok látták el, minthogy ezt az országrészt a megszállás állan
dóbb volta ellenére sem lehetett polgári közigazgatás alá helyezni, mint 
Belgiumot. Csupán Maubeuge vidéke s a Maas völgyének egy része, amely 
távolabb esett a szigorúan vett hadműveleti területtől, volt polgári igazgatás 
alatt, minthogy ezt a vidéket a belga főkormányzóság alá rendelték. 

Ezek a német hadtápparancsnokságok azután olyan emberségesen 
viselkedtek a megszállott terület lakosságával, hogy lassanként egészen barát
ságos lett a viszony a hódítók s a hazatértek között. A rendkívül fontos és 
töméntelen katonai teendő mellett ezek a parancsnokságok elintézték a nép 
minden ügyes-bajos dolgát, segítségére voltak mindenben, hogy az Ínséget 
enyhítsék. így például több helyen megtörtént, hogy a falusi francia gazdák 
a német tüzérség lovaival szántottak s ahol a gazdasági munka elvégzésére 
nem akadt ember, a német katonák végezték el a franciák számára a mezei 
munkát. Nem csoda tehát, hogy számos helyen a franciák jobban meg vol
tak elégedve a német uralommal, mint saját katonaságuk látogatásával. 
St. Quentinben történt meg, hogy az asszonyok gyermekeikkel együtt sírva 
mutogatták azokat a cédulákat, amelyeket francia avatikusok dobtak le a 
városba, azt ígérvén rajtuk, hogy nemsokára elűzik az ellenséget s vissza
térnek. Ahol német katonák voltak elszállásolva, sehol semmi panasz sem 
hangzott fel. A falusi családok a legbékésebb egyetértésben éltek vendé
geikkel 

Csupán az okozott némi izgalmat, midőn a német katonai hatóságok 
elrendelték a védköteles korban levő franciák megvizsgálását s a katonai 
szolgálatra alkalmasokat Németországban internálták. Ekkor újra rémhírek 
terjedtek el az egyszerűbb lakosság kőzött. Azt híresztelték például, hogy az 
internáltakat besorozták s az oroszok ellen küldik harcolni. Csakhamar 
azonban érkeztek a «besorozottak»-tól levelek, melyekben megírták, hogy 
semmi bajuk sincs, amire ismét megnyugodtak az otthonmaradtak. 

Hogy pedig a németeknek a szegényebb francia lakosságról való gon
doskodása milyen általános volt, azt legjobban egy hivatalos jegyzőkönyv 
bizonyítja, amelyet egy tekintélyes francia polgárokból álló bizottság vett 
fel, midőn megvizsgálta a német katonáknak a polgári lakossággal való 
bánásmódját. 

((Mindenütt, ahova mentünk, — így szól a jegyzőkönyv egyik része, — 
különösen hálás elismeréssel szóltak arról, hogy a német katonaorvosok 
milyen figyelmesen gondját viselték a lakosságnak s hogy a csapatok leves
sel és kenyérrel látták el őket. Levéque, Sinceny helység polgármestere 
pedig azt mondta, hogy a szegényebb nép meg éppenséggel azt kívánja, 
hogy minél tovább tartson a háború, mert így mindent a német csapatoktól 
kapnak*. . , 

így viselkedtek a «barbárok», akikről azt hirdette a francia kormány, 
hogy k i fogják irtani a francia helységek lakóit. 
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AZ ANGOL TOBORZÁS. 

A világháborúban résztvevő nemzetek mindegyikének a szereplésében 
vannak bár tragikus, de nagyszerű vonások. Ha Belgiumot nézzük, mint 
amelyet elsőnek tiport le a véres és gyilkos forgószél: minden hiba, sőt 
vétek mellett is, aminek sorában első helyen áll a borzalmas franctireur-
hadviselés, megható volt és bámulatos a bátorság, ahogyan a maroknyi belga 
haderő szembe merészkedett a roppant germán sereggel. Épp ilyen megra
gadó Franciaország szívós, vért nem kímélő, ádáz és elszánt viaskodása, 
noha Joffre is, az egész francia nép is mindjárt a háború első hónapjaiban 
bölcsen láthatta, hogy a köztársaságot ezúttal sem kecsegteti a diadal, a 
reváns nem sikerül, sőt újabb, gyógyíthalatlan seb támad a szerencsétlen nem
zet testén. Még Szerbiáról sem mondhatunk elitélőt, kapcsolatosan azzai, 
hogy bátran és önfeláldozóan harcolt és leszámítva ösztönös temperamen
tumát s műveletlenséggel járó félvad szokásokat, ez a kis balkáni nép is fér
fiasan küzdötl. Oroszország nehézkes, rengeteg testével, Montenegró parányi 
ármádiájával egyaránt megtettek mindent, ami tőlük telhetett s a siker nem 
buzgalmukon, vitézségükön múlott. 

Ellenben Anglia ? . . . A mérhetetlen brit impérium, amelynek területén 
csakugyan soha le nem megy a nap s amelynek népességét száz milliókban 
számolják, kincse, gazdagsága pedig egyáltalán megszámolhatatlan: nos, ez a 
határtalan világhatalom Falstaff nemzetéhez illően viselkedett. Nagyzolt, 
tódított,'füllentett is, ha éppen kellett, tudott futni és nem szégyelte a gyá
vaságot és nagyobbakat szóltak az angol frázisok Londonban, mint az angol 
ágyuk Flandriában. Nagy-Britannia jellemzésére egész sora támadt a kitűnő 
mondásoknak, részint otthon, Angliában, részint ideát a kontinensen. Asquith 
azt mondotta, az a hatalom győz a háborúban, amely a mérkőzés vége felé 
az utolsó milliárdot vetheti a mérleg serpenyőjébe. És ideát, Európa szá
razán, talán éppen a kiábrándult Franciaországban keletkezett az a másik 
mondás, hogy Anglia harcolni fog az utolsó csepp — francia vérig. 

Es körülbelül csakugyan ez lett a helyzet. . . 
Ismertettük már Anglia katonai fölkészültségét, amely igazán nem állolt 

arányban azzal a vakmerőséggel, ahogyan az Asquith-Grey-Churchill bűnös 
háromság Németországot és a mi kettős monarchiánkat élet-halál küzde
lemre kihívta. De erejének és készültségének fogyatékosságát a legjobban 
Anglia maga ismerte s ha mégis belevitte az emberiséget a roppant gyászba 
és szenvedésbe, nem tette ravasz és megfontolt számítás nélkül. Nem állott-e 
rendelkezésére az orosz katonák számos milliója? Nem állott-e Anglia jól 
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védett teste előtt élő pajzsként, húsból és vérből való fedezék módjára az 
esztelen francia néphadsereg, amely hite szermt egy nemzeti álomért szállott 
hadba, tényleg pedig azért, hogy a legönzőbb, legüzletibb és leggyalázatosabb 
angol érdekeket szolgálja vérrel, pusztulással? És feljebb, az Északi-tenger 
mentén nem dobta-e gyönge testét Anglia óriási, pöffeteg teste alá védelmül 
az ostoba Belgium 2 

Angolország nagyszerűen számított. Nagyszerűen számított mindaddig, 
amíg állala is jól ismert tényezőkkel végezhette háborús számvetését. E mű
veletben fölsorakoztatta az európai erőcsoportok népességének nagyságát, a 
szembeállítható hadseregek méreteit, az ágyúk, a puskák a lövedékek és arai 
szerinte a legfőbb: az aranyak millióinak a számát. És így összeadva az 
orosz, a francia, a belga, a szerb és a montenegrói haderőt, megsokszorozva 
az angol gazdagsággal bátran remélhette Anglia, hogy győzelmesen kerül majd 
ki a rémséges pusztulásból, amelyet egyenesen azért idézett fel Európára, hogy 
jól védett szigetein a nagy harc végén sértetlenül, épségben és vidáman nagyot 
kacaghasson az egész ostoba világon. 

Hogy végül mégis hiba s pedig végzetes, döntő hiba csúszott az angol 
számításba, arról már nem a szigetország urai tehetnek. Arról már Német
ország tehet és tehetünk róla mi, akik életünk és nemzeti exisztenciánk gyökerei
ben megtámadva a kétségbeesés erejével verekedtünk. Minden germán harcos 

A londoni toborzás. A 23. zászlóalj muzsikaszóval Vonul végig az utczákon. (Egyesült 
fényképirodák, Amsterdam). 
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és minden magyar hős tíz helyett harcolt és tíz helyett győzött és csak
hamar rá kellett eszmélnie Angliának, hogy a háború matematikájában nem 
a pontosság, nem is a tudás a lényeg, hanem a szív, a lélek, az elkeseredés, 
a vitézség, az erkölcsi felsőbbség és legfőképpen a megtámadottság tudata, 
amely megsokszorozza és megacélozza a gyöngébb izmait. 

Angolország számításának kudarcát és ezzel sorsának megpecsételését 
a háborúnak második, harmadik hónapjában már tudomásul vette. A francia 
haderő első nagy összeroppanása, az első nagy mazuri csata, a mi hadainknak 
csillogó sikere, nem is szólva a belga sereg elsöpörtetéséről, mint a földren
gést jelző készülék, már intette Angliát arra a veszedelemre, amely tulajdon 
földjét is egészen közelről fenyegeti. De ha az angolok nem tudtak, vagy 
nem akartak volna látni, akkor is hangosan figyelmeztette őket a közös 
szerencsétlenségre — Franciaország. A francia nép hamar összetöri a bálvá
nyait és Angliáról igen gyorsan megállapította, hogy veszedelmes és hamis 
bálvány volt. Az újságokban is napvilágra jutott, de egyébként egész Fran
ciaországban nyíltan terjedt a hangos vád, hogy Anglia megcsalta szövetsé
geseit, mert nem gondoskodott a kellő haderőről s mintha a francia, a belga 
és az orosz csak hitvány zsoldos nép volna: velük védelmezteti a saját föld
jét és a tulajdon legönzőbb érdekeit. Nyíltan írták és hangoztatták Francia
országban, hogy Anglia a szárazföldi csatatérre legfeljebb százezer katonát 
szánt és a szövetségeseivel való szerződését úgy tekinti, hogy az az angol hatal
mat csupán hadihajóinak csatasorba állítására, a tengerek elzárására és 
Németország forgalmának meghiúsítására kötelezi. Holott az ántánt többi 
hatalmasságai ezt nem így gondolták. Ők azt várták, hogy Anglia is millió
számra küldje embereit a tűvonalba, amint ezt szövetségeseitől kívánja. 

A sok és igaz vád, a temérdek szemrehányás és az a félelem, hogy a 
cserbenhagyott Franciaország esetleg kibékül a német ellenféllel, kénysze
rítette Angliát, hogy komolyan foglalkozzék egy nagyobb szárazföldi had
sereg szervezésének gondolatával. Ennek egyszerű és természetes módja az 
általános hadkötelezettség törvénybe iktatása lett volna, de erre az angol 
kormány nem is gondolhatott. Az angol népet, amely önző, idealizmus nélkül 
való és féltékeny kényelmére, rengeteg kiváltságára, — csak azzal lehetett 
belesodorni a háborúba, hogy annak folyamán a szövetséges társak fogják 
kikaparni Anglia számára a gesztenyét a [tűzből. Az augusztusi parlamenti 
üléseken, amikor Asquitb, Grey és Churchill szónoklataik hamis, de kábító 
érveivel a józan angol népet letérítették a becsület útjáról, mert orgyilkosok 
védelmét vállaltatták vele — a nagy méregkeverők mindig csak a csodálatos 
angol hadiflottát emlegették, mint amely örökkön-örökké biztosítja Angliának 
a világuralmat egyfelől, másrészt pedig lehetetlenné teszi, hogy ellenséges 
haderő közelférközhessék Angolország testéhez, az anyaországhoz. 

És az angol nép ezt az üzletet megértette. Elvégre, azért áldozott olva-
satlan milliárdokat a hadihajók építésére, hogy azok a hajók egyszer mégis 
csak hasznot, szinte azt mondhatnók: kamatot hajtsanak. Lássuk — mon
dották az angol nyárspolgárok — megállja-e a helyét a two standard power 
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elmélete, amely magyarán annyit tesz, hogy az angol hajóhad mindenkor 
legalább oly erős egymagában, mint a világ két másik leghatalmasabb hajó
hada együtt. így ment bele Anglia a háborúba. 

Mikor azután megjöttek az első nagy vereségek, amikor a muszka had 
és a francia sereg egyaránt fuladozni kezdett a német-magyar-osztrák acél
gyűrű halálos szorítása alatt, — akkor Asquith nem állhatott oda a becsa
pott angol nép elé és nem mondhatta, hogy tévedett a kormány, a ravasz 
számítás kudarcot vallolt, a háború véres hullámverése magát Angliát fenye
geti, tehát álljon ki minden angol ember a gátra s szavazza meg a parla
ment az általános védkötelezettség törvényét. 

Ehelyett azt mondották Anglia politikai zsonglőrjei, hogy a belga nép 
segítségért könyöiög, mert csak így verheti ki a zsarnok hódítót országából, 
tehát álljon be katonának minden önérzetes angol ifjú, aki nem nézheti egy 
nemes kis nép vergődését, amely szövetségese Angliának és az előkelő barát
ság kedvéért magára vette a pusztulás átkát. Az angol nép hiúságát, ere
dendő naivságát kezdték legyezni, hogy a belga nők, a belga gyermekek a 
hatalmas, sőt: mindenható Angliától várják sorsuk jobbrafordítását, ami 
egyúttal a veszedelmes német ellenfél elhallgattatását is jelenti, tehát nem
csak istenes, de a business szempontjából is helytálló cselekedet. Jelentkezzék 
tehát minél több nemesszívű, bátor, daliás és büszke angol ifjú a Recruiíing 
office-ok épületében és tapsolni fog nekik egész Anglia és a fél világ. 

A londoni Carlton-szálló, mely tele van aggatva a katonai hatóság plakátjaival. | 
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Megkezdődött a toborzás, de mindjárt az első hetekben kiderült, hogy 
ebből nem lesz hadsereg. Az angol ember szívesen nézi a háborút, de csi
nálni nem szereti. Örömmel imádkoztak a belga nép sorsának jobbrafordul
táért, régi ruhát, cipőt, inget is szivesen adtak az Anglia földjére menekült 
hontalan belgáknak, sőt még pénzt is gyűjtöttek a számukra, de harcolni ? . . . 
Nem, ahhoz éppen nem volt kedve az angolnak. Néhányszor tízezer állás
talan, kalandos természetű ember betévedt a toborzó irodákba, már csak 
azért is, mert jó fizetést, szép ruhát, kitűnő, szinte fejedelmi kosztot ígértek 
neki. Továbbá: ha rokkant lesz, egész életére nyugdíjat, ha elesik, feleségé
nek, családjának jelentős évi járadékot. 

Azonban meddő maradt minden csábítás. Az angol férfiak közömbösen 
nézték a plakátok millióit, amelyekkel a szó teljes értelmében elborították 
egész Angliát. A házak falán, a fák törzsén, a kávéházban, az étlapokon, a 
vasúti és villamos állomáson, a fürdőben, a lóversenyen, a labdarúgó meccsen, 
a tengeri hajókon, a villamos jegyeken, a mosócédulákon és általában min
denütt, ahol plakátot, vagy legalább két-három nyomtatott szót lehetséges 
volt elhelyezni: mindenütt ott volt a sürgető, parancsoló, szinte sértő bizta
tás, hogy az ifjú, ép és erős férfiak katonának menjenek. Nem lehet felso
rolni az ösztönzésnek, a figyelmeztetésnek hány elmés, vagy bántó, tréfás, 
esetleg kellemetlen módját alkalmazták a reklám borzalmas áradatában, hogy 

A londoni Life Guard zenekara. Verbuválás a Hyde Parkban. (Egyesült fényképirodák, 
Amsterdam. 



a férfi nép százezreit, esetleg millióit a harcba csábítsák, kényszerítsék. Mind
egyik fölhívásnak az volt a refrénje: még ma jelentkezzék, önre szüksége 
van a királynak, ön menti meg az angol nép becsületét, a birodalom jövőjét 
és így tovább. 

S nem csupán a férfiaknak szólt az ezernyi ezer sürgetés. A lányokat 
figyelmeztették, hogy most ne menjenek férjhez, mert az egészséges, becsüle
tes ifjúember ilyenkor a háborúba megy és nem nászútra. Az anyákat intet
ték, hogy küldjék fiaikat a katonasághoz, mert ők, az anyák is felelősek 
lesznek, ha a germán barbárok elárasztják Angliát és hogy majd az unokáik 
is felelősségre vonják őket bűnös mulasztásukért. 

Minél nagyobb volt az erőlködés a toborzás körül, annál kiabálóbb lett 
ennek a törekvésnek a sikertelensége. Lord Kitchener, az angol hadügymi
niszter ugyan nem fukarkodott a nagyhangú kijelentésekkel, sőt az a kijelen
tése, hogy 1915 tavaszán három millió kiképzett angol katona fog állani a 
francia-belga harctéren — egyike marad a világtörténelem legnagyobb hazug
ságainak. Mert bizony hiábavaló volt minden: az angol nép közömbösen 
tűrte a plakátok zuhatagát, a lapok örökös ostromát. 

Nem, az angol nép nem jelentkezett. Keservesen adott erről számot az angol 
parlamentben lord Haldane, aki statisztikával bizonyította, hogy Angolország 
négyötödrésze egyáltalában nem akar katonáskodni és hogy például minden 
tízezer katonára a komoly, gazdálkodó elemből alig jut 2—300. Amikor azután 
mind szomorúbban mutatkozott a teljes sikertelenség, az angol kormány még 
mindig nem nyúlt az általános hadkötelezettség eszközéhez, amelyhez egyéb
ként nem is nyúlhatott. Az angol nép egyik legfőbb és legértékesebb kivált
ságként élvezte eddig azt, hogy nem kellett katonáskodnia és kétségtelen, 
hogy mint az áradás söpörte volna el a népharag Asquith kormányát és az 
egész háborús pártot, ha máról holnapra valósággá válik, amitől úgy retteg 
Anglia: a Compulsion Law, az általános védőkötelezettség törvénye. 

Az angol kormány, amely letért az egyenesség útjáról, igyekezett hálóba 
fonni a népet és akarata, kedve ellenére kényszeríteni az önkéntes katonásko
dásra. Ennek elérésére a következő eljárást választották: Valamennyi nagy 
vasuli, ipari, bank és egyéb vállalat vezetőségét, amelyhez különben rendsze
rint a parlament két házának a tagjai közül is odatartoznak néhányan, 
ligyelmeztette a kormány, hogy titokban, otthon kényszerítsék alkalmazottaik 
közül a nőtleneket a katonai szolgálatra. Hogyan? Fölötte egyszerűen. Bán
janak velük rosszul, megvetően, figyelmeztessék őket arra, hogy otthon most 
fölöslegesek a fiatalemberek, mert azoknak most a háborúban a helyük, egy
szóval: nézzék ki maguk közül őket. Ha nem sikerül ilyenformán sem meg
utáltatni velük a helyzetüket: forduljanak erősebb rendszabályokhoz és mond
janak föl ifjú, katonáskodásra alkalmas tisztviselőiknek és munkásaiknak. 

Londonban az agitációnak ezt a módját magáévá tette az egész City, 
vagyis az üzleti negyed, amelynek legfőbb érdekei fűződnek a háború foly
tatásához, mert hiszen nekik haszon az, ha a veszedelmes német versenytárs 
csakugyan ott marad a csatatéren. A City maga egész hadosztályokat tobor-
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zott s a bankárok^ kereskedők, gyárosok és vállalkozók, amikor szombaton 
délben lezárták pénzes szekrényeiket, nyomban népgyűlésekre, toborzó ünnep
ségekre siettek és hétfőn reggelig egyebet sem tettek, mint kérő szóval, fenye
getéssel és kényszerítéssel Kitchener hírhedtté vált «hárommilliós» hadseregét 
növelték. 

Az egészen nagy vállalatoknál, amelyek 40—50,000 embert, esetleg még 
többet foglalkoztatnak, ismét más eljárást alkalmaztak. Felbujtókat fogadtak, 
akik sztrájkra izgatták az embereket. Hogy a sztrájkra legyen is ok, arról 
szintén gondoskodtak a vállalatok vezetői. Mikor aztán a sztrájk véget ért, 
a vállalat igazgatósága azzal állt elő, hogy csak a családos embereket fogadja 
vissza szolgálatába, a nőtleneket nem. így egyes vasutas, bányász és más 
sztrájkok alkalmával tízezrével maradtak állás nélkül a flaíal emberek, akiket 
már a kenyér gondja is odakényszerített a toborzó irodák helyiségeibe. 

Mindez a szemérmetlenség sem ért azonban célt: a nagy, komoly angol 
haderő nem tudott létrejönni. S azok, akik már csakugyan elmentek kato
nának, lelkükben elviszik magukkal annak a keserves, szégyenteljes útnak az 
emlékét, amely őket a kaszárnyába s onnan a harctérre vezette. Az élet és 
az önvédelem ösztöne természetesen az angolt is jó katonává faragja a csata
téren, de a győzelem legfőbb föllétele: a lelkesség, az igaz ügy tudata, 
hiányzik belőlük és ez egymagában már — vereség. 

A londoni toborzás. Gyermek-felvonulás. 

— 126 — 



A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Haus Antal. 

Nem vagyunk tengerész-nemzet, mint az olasz, spanyol, angol, norvég 
vagy görög, flottánk is kicsi, tengerünk is szinte gyüszűnyi és mégis-mégis 
mindig becéző szeretettel bizakodtunk haditengerészetünk bátorságában és 
kitűnőségében. Tudtuk, hogy Tegetthoff hőseinek szelleme él tengerészeink
ben és Lissa tradíciói adnak lendületet az Adrián őrködő hajóink hős 
hadának. Amit azonban flottánk produkált, az meglepte a világot, sőt meglepett 
minket is. 

Most derült ki, hogy tengerészetünk a legkiválóbbak közé tartozik a 
világon, méltó párja német szövetségesünk flottájának. Dunai flottillánk az 
első folyami monitor-raj az összes vizeken: szervezettségben, felszerelésben, 
tudásban és bátorságban párját ritkítja. Kis tengeri flottánk pedig oly első
rangú, amilyen csak nagy tengerész-nemzetek flottája lehet. 

A háború első napja óta őrt áll. Blokirozta Montenegrót, védte Polát, 
Triesztet, Fiumét, az osztrák, magyar, horvát és dalmát partot. Nem kínál
kozott ekkor hivalgó harci dicsőség, de hogy fel tudta tartani s mozdulat
lanságra kényszeríteni a földközi-tengeri, aránytalanul nagyobb, egyesült 
angol-francia flottát: ezáltal megkönnyítette az északi-tengeri német hajóhad 
s a Dardanellák török tengerészetének sziszifuszi munkáját. León Gambetta 
s a Courbet elsOlyesztése csak sejttette azokat a nagyszerű bravúrokat, 
amelyeket az eljövendő tengeri ütközetben cselekedni fog e pompás flotta. 
Ahogy pedig az olasz háború beköszöntőjéül flottánk bemutatkozott — Velen
cétől Barlettáig — párját ritkítja a történelemben. 

És-hogy e nem tengerész nemzet kicsinek látszó flottája ily erős, impo
náló s bravúros, az főként haditengerészetünk parancsnokának Haus Antal
nak az érdeme. 

Ferenc Ferdinánd főherceggel, Károly István főherceggel s elődjével: 
Montecticcolival együtt elsősorban ő tette flottánkat a világ egyik legjobb 
flottájává. 

Haus Antal 1851-ben született Tolmeinban, 1869-ben végezte el a 
tengerészeti hadapród-iskolát. Mint sorhajóhadnagy a fiumei haditengeré
szeti akadémia tanára lett, ahol a tenger fiziográfiáját adta elő, erről tan
könyvet is írt. Ma is ez a legkiválóbb tengerészeti munkák egyike. Nagy 
munkájáról az oceanográfiáról s a tengerészeti meteorológiáról pedig szakkörök
ben a legnagyobb elismeréssel szólnak. 
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Ekkor úgy látszott, hogy 
Haus tudós lesz. Természet
tudományokkal foglalkozott és 
egyike volt a világ legelső 
oceanográfusainak. 0 azonban 
gyakorlati tengerész akart lenni: 
elsőrangú katonává, elsősorban 
térképésszé, vezérkari tisztté és 
tüzérré képezte ki magát. 1894-
ben már korvett-kapitány, majd 
a Donau fregatt vezetője. 1901-
ben a kelet-ázsiai vizeken a 
Mária Terézia nagy cirkáló 
parancsnoka. 1902-ben már be
hívják hadügyminisztériumba s 
a tengerészeti osztály elnöki 
csoportjának főnöke. 

Ekkor veti magát teljes 
erejével, tudásával s szívós ki
tartással Montecuccoli oldalán 
a tengerészet fejlesztésére, reor
ganizálására s nagygyá szer
vezésére. Hamarosan bizalmasa 

Haus Antal tengernagy. lesz Károly István főherceg ad
mirálisnak s Ferenc Ferdinánd 

főhercegnek, aki nagy ismerője s fejlesztője volt a llottának és akinek egyik 
legmeghittebb bizalmasa volt Haus Antal. 

1905-ben ellentengernagy, majd altengernagy lesz, 1907-ben a hágai 
békekonferencián ő a monarchia delegátusa s nagy része van abban, hogy 
a genfi konvenció sok emberséges intézménye alkalmazást nyert a tengere
szeinél is. 

1912-ben egyenesen és kizárólag az ő számára szervezik a hajóhad
felügyelő állást, — a hadseregfelügyelői méltóság mintájára, — hogy itt tere 
nyíljon a tengerészet intenzív, harcszerű kiképzésére. 

1913-ban Montecuccoli lemondása után őt állítja a felség kegye a flotta 
élére. 0 lesz a haditengerészet parancsnoka s a hadügyminisztérium tenge
részeti osztályának főnöke s ugyanekkor tengernagyi rangot nyer. Uj állásá
ban is a legnagyobb erővel munkálkodott tengerészetünk fejlesztésén. Fára
dozásának eredményét mutatja az a dicsőséges szerep, amit flottánk a há
ború során betöltött s amit királyunk is több ízben elismert, minden alka
lommal elsősorban emlékezvén meg tengerészetünk kiváló parancsnokának 
nagy érdemeiről. 
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A Kárpátok. 
Irta Kari Storch. — Elesett a Kárpátokban 1915 március 7-én. 

A napsütötte zöld mezőn, 
Dús franciák honában 
Rohantunk, szuronyt szegezőn, 
Véres hadak nyomában. 
A zöld mezőn úgy volt biz' az, 
Nehéz, de szép volt, az igaz! 

Fehér havon, Kárpát csúcsán, 
Mely muszka néppel telve, 
Előretörni súlyos ám 

S ezer a tél keserve. 
Fehér havon fehér halál 
Golyók kőzött riasztva száll. 

A zöld mezőn, fehér havon, 
így zengtem otthon igazán. — 
Feléd most vágyak álma von, 
Szülőházam, szülőhazám. 
Képed vájjon még láthatom 
A zöld mezőn, fehér havon? 

Jászay-Horváth Elemér. 

A háború humora. 
A doktor. 

Némelyik sebesült nem szereti, ha gyó
gyítják. 

— Sohasem voltam én sem törvény ke-
• zén, sem doktor kezén. Mégsem volt soha 

semmi bajom. Nem kell nekem doktor. 
Nem bízom én a doktorban, — mondja az 
egyik. 

A doktor rá akarja beszélni, hiába.Végre 
is így szól hozzá: 

— Hallod fiam. Nem számít az, hogy 
bizol-e vagy nem'.' A marha sem bízik az 
állatdoktorban és az mégis meggyógyítja. 

— Ez már igaz, — állapítja meg a sebe
sült és ettől kezdve úgy bízott a doktorá
ban, mint az istenben. 

Az orosz fogoly. 

Orosz foglyok érkeznek a vonattal. Az 
állomáson pompás ebéd várja őket. Azt 
knpnak, amit a mi katonáink. Dicsérik is 
jóságunkat. 

Csak egy vadarcú orosz zúgolódik. Tisz
tünk megkérdezi: 

— Mi a bajod? 
— Az, hogy komisz kosztot adnak. Nem 

becsületes hadifogolynak való ez. Legyen 
csak vége a háborúnak, majd leleplezzük 
ezeket a komiszságokat. 

A tiszt nem jön dühbe, nyugodtan feleli: 
— Nem vagy megelégedve velünk'.' Jól 

van! Ilyen ember nekünk nem kell. Áll 
ki a sorból. Takarodj tőlünk. Vissza vi> 
szünk vonaton a frontig, ott szélnek eresz
tünk, visszamehetsz bántódás nélkül a had
seregedhez. Mars! 

A fogoly elődalog. Amikor látja, hogy 
társait vasútra rakják s vinni akarják to
vább, ő pedig ittreked, a tiszt után szalad 
és bűnbánó arccal fordul hozzá: 

— Megbántam, amit tettem s mondtam. 
Könyörüljenek rajtam, ne zavarjanak vissza. 

— Jól van, — feleli a tiszt, — most még 
megbocsátok. De ha még egyszer rossz 
arcot vágsz, könyörtelenül visszazavarlak 
a tieid közé. Nekem ilyen hadifogoly nem 
kell. 

És a durcás orosz olyan csöndes, jámbor, 
előzékeny jó fiú lett, mint a kezes bárány. 

B) osztályúak kiképzése. 

B) osztályú népfölkelőket oktat egy 
sebesült őrmester. Az öreg fiuk szorgalma
san tanulják az őrmester úr ajakáról ömlő 
tudományt. Az őrmester megkérdezi az 
egyik szorgalmas tanítványt: 

— És mondd, fiam, mit cselekszel, ha őr
ségen vagy és a puskaportoronyba bele
csap egy bomba'? 

— Őrmester úrnak alássan jelentem: a 
levegőbe röpülök, — vágja ki komoly arc
cal a tanulékony rekruta. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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