
45. füzet, 1915. augusztus 15. 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 kővetkező módozatok mellett: 

Aki félévre 6.— koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
egy-egy kötetei 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 kedvezményszelvényekböl 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 MŐR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kölet. 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 fill. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és Héjétól 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 m ű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkei is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetle'nül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fül. 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 m l 
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 
J 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 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

KEPÉK HZ OROSZ HADSEREGBŐL 

Tábori istentisztelet az orosz hadseregben. 

A hitéhez való mélységes ragaszkodás szép erénye az orosz népnek s vezetői ezt az érzést 
is felhasználják, hogy az igazságtalan ügyért való küzdelemben lelket öntsenek a pusztu
lásra szánt milliókba. Nem egyszer pópák járnak a támadó orosz sereg előtt, mert a ket
tős keresztnek utána megy a muzsik akkor is, midőn tisztjének parancsa már nem tudná 
elmozdítani helyéből. Der hiába mindez. A bűnös fegyverek gúlájára helyezett bibliából 
nem áradhat áldás, az Úr nem segítheti meg azokat, akik oly nagyot vétkeztek ellene. 
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Zsoldflzetés az orosz hadseregben. 

II 
Szibériái kozákok. 
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Orosz trénoszlop megreked a lengyelországi 
gi feneketlen sárban. 

Orosz katona tea mellett mele 
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A lövészárkokból visszatérő orosz katonák élelmiszert kapnak (Lodz környékén). 

Orosz lovasság átvonul Varsón. 
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TÉLI HÁBORÚ OROSZ-LENGYELORSZÁGBAN. 

Megtörténvén a páratlan brzeziny-i áttörés, mellyel másfél német hadtest 
menekült ki az oroszok veszedelmes gyűrűjéből, november végén a németek 
harcvonala most már kinyúlott Kazimierztől, Lodztól északra Glovnon át 
csaknem Loviczig. Ez ellen a front ellen most már a szűk területre össze
zsúfolt oroszok kezdtek általános támadást és pedig oly dühös elkeseredett
séggel, mintha érezték volna, hogy ha ez az utolsó kísérletük sem sikerül, akkor 
véget ér és teljesen összeomlik az oly vérmes reménységgel indult nagy 
offenzivájuk. Hihetetlen emberpazarlással intézték egyik támadást a másik 
után, figyelmen kívül hagyva azt, hogy már ezrekre rúg az orosz holttestek 
száma. Ám eredménytelen maradt minden erőfeszítésük, a németek állották 
a nagyerejű rohamokat, rendületlenül, mint a sziklafal. Rendületlenül, de 
nem mozdulatlanul. Ugyanis, december elején már ismét a németek támad
tak és pedig az egész vonalon, habár a háromhetes, szakadatlan harc őket 
is megviselte. Sikerült is nekik erős jobbszárnyukkal benyomulni az orosz 
vonalon támadt résbe, itt elfoglalták Laskot, majd pedig Pabianice felé 
előrenyomulva, a Lodztól délnyugatra levő orosz állásokat fenyegették. 

Lodz elfoglalása. 

Lodz Varsó után a legnagyobb városa Orosz-Lengyelországnak s így 
érthető, hogy birtokáért, mely politikailag is fontos, a végsőkig akartak küz
deni az oroszok. Erre annál is inkább elszánhatták magukat, mert jelen
tékeny erősítéseket vártak. 

Miután Mackensen Kalis felől érkezve, nyugatról támadta meg az ellen
séget, az orosz sereg ismét kritikus helyzetbe került. Lodznál hét teljes had
testük, tehát mintegy négyszázezer emberük volt lekötve, melyet nemcsak 
északról és nyugatról, hanem most már délnyugatról is azzal fenyegettek a 
németek, hogy körülfogják. Három oldalról hullott a tűz zápora az orosz 
hadseregre, mely ugyan elkeseredetten védekezett, de végre is hátrálni volt 
kénytelen. Azt a retirálást is, melyet különben a stratégiai visszavonulás 
mesterművének mondanak, csak úgy tudták végrehajtani, hogy nagy föl
mentő seregek érkeztek Lodz alá és pedig északról Lovicz és Skiernievice 
felől, déből pedig Petrikaun át. 

Az orosz seregnek nagy veszteségekkel történt elvonulásával Lodz 
városa december 6-án német kézre került, a német csapatok pedig tovább 
üldözték a hátráló ellenséget. 
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Lodz falai alatt tizennyolc napig folyt a harc oly óriási területen, hogy 
annak eseményeit teljes részletességgel alig lehet áttekinteni. A harc borzal
mas voltáról s pusztításáról némi képet ad a következő leírás: 

«A harc főképpen északon tombolt Zgierz nevű városkában, mert 
ezen a részen az oroszok megkísérelték, hogy Ozorkov irányában áttörjék 
a német frontot. Északnyugaton és nyugaton egész községek pusztultak el 
a gránát- és shrapnell-esőben. Rengeteget szenvedett Konstantinov, a takácsok 
városa, hol valóságos hegységei tornyosulnak a romoknak. Itt-ott ugyan áll 
még egy üszkös fal, egy-egy kémény s előttük emberek tömege, kik sírva 
kutatnak a romok közölt elpusztult kincseik után. Nagyon szomorú képet 
nyújtanak a város templomai. Ép úgy elpusztult a protestáns, mint a katolikus 
templom. Ez utóbbin az oroszok megfigyelőállomást rendeztek be, melyet 
aztán a német tüzérek három jól irányzott lövéssel megsemmisítettek. 

A megsemmisítésnek ugyanez a szomorú képe tárult elénk Lutomiersk-
bea, Alexandrovban és Zgierzben. Mindenütt romokban hevertek a házak. 
Egész utcák semmisültek meg, elannyira, hogy házaikból misem maradt meg. 
Amit nem lőttek össze, az lángba borult s a szél végighordta a községeken 
a tüzes csóvát. Zgierz, mely Lodztól 10 kilométerre van északra, ép ily fájdal
mas nyomait mutatja a harcoknak. A lodzi harcok köre ennek a városnak 
a keleti részéig nyúlotl. 

Mindjárt az első napon, hogy véget ért a harc, meglátogattam a csala-

Utcarészlet Lodzból. 

fh. 
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mezőt. Már maga a vidék is vigasztalan képet nyújt. Hegyei és völgyei teljesen 
meg vannak fosztva a fáktól, a falvak romokban hevernek, minden csupa 
üszök és korom, mert az oroszok keresztül-kasul ásták árkaikat, védelmet 
kerestek minden házban, minden fa mögött s ezért a német tüzérség kénytelen 
volt vele, hogy egész vidékeket tűzbe borítson. Izzó és lángoló zsarátnokok 
világítanak az égre s a nagy szélben a lángnyelvek mind tovább kúsznak. 
Az orosz állások előtt és mögött mindenütt nagy, fekete gödrök, miket 
gránátjaink vágtak. Ezek a gödrök, kráterhez hasonló nyílásaikkal mutatják 
nehéz ütegeink munkájának rettentő hatását. Ám kisebb ágyúink is rettentő 
nyomokat hagytak. 

Iszonyú látványt nyújtott az a sok áldozat, kiknek holtteste elborította 
az ellenséges lövészárkokat; mert az oroszoknak ezúttal is hihetetlen veszte
ségeik voltak emberben, az pedig lehetetlen munkának látszott, hogy vala
mennyi halottjukat eltemessék. Mikor este távoztam a harctérről, ekkor már 
mindenfelé frissen hantolt sírokat láttam. Egy nagy tömegsír már be volt 
hantolva, egy másikba pedig éppen akkor takarították bele a halál dús aratá
sának termését. Ez a sir is megtelt, dombot emeltek rá kereszttel, aztán el
hangzott a vezényszó: 

— Le a sisakot, imához!... 
E helyen meg kell emlékeznünk e harcoknak egy nevezetes mozza

natáról, melyben jelentős szerepet játszott az osztrák-magyar hadsereg, 

A lodzi vásártér tipikus árubódéival. 
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mely Mackensen hadseregének déli szárnyát megmentette a fenyegető vesze
delemtől. 

Ugyanis az orosz hadvezetőség tekintélyes erőket mozdított meg avégett, 
hogy Petrikauból nyugatra behatoljon abba résbe, mely a lodzi csatatér és 
ama hely között támadt, ahol a Böhm-Ermolli vezetése alatt levő osztrák
magyar sereg küzdött erős ellenséges csapatokkal. Ezt az oldaltámadást 
minden áron el kellett hárítani. Ezért aztán Böhm-Ermolli seregének kisebb 
részeit vissza kellett vonni a frontról és Tersztyánszky lovassági tábornok 
parancsnokságával új seregcsoporttá alakítani. Ez a csoport két brigádból 
állott, egy német s egy osztrák-magyar brigádból. 

A német dandárnak december 3-án sikerült a jól beásott ellenséget 
Novy-Svietnél visszakergetni és Grocholicénél a magyarok is visszaverték 
a Mazury-magaslatok ellen intézett ellenséges támadásokat; ezután már meg
szánhattuk Belchatovot és Grocholicét, a Petrikau irányában való általános 
offenzívával azonban föll kellett hagyni és azt délkeleti irányban kellett foly
tatni. Egészen december 7-ig dühöngött a harc a két dandár és a két orosz 
hadtest között Vidavka—Pavlov—Bogdanov—Monkolice táján. Végre is heves 
éjszakai harcok után sikerült a szövetségeseknek december 8-án újból meg-
szállani a Mazury-magaslatokat és pedig olyan ütközetekben, melyekben 
1500 huszár állott szemközt 8000 orosszal. Miután december 8-án az ellenség 
túlereje miatt a szövetségesek frontját még egyszer hátrább kellett vonni, 
délben sikerült Augustinovot ismét rohammal bevenni. Még csak december 
15-én, miután osztrák-magyar nehéz ütegek érkeztek Monkolicéhez és lőni 
kezdték az orosz tüzérség állásait, kezdett az ellenség meghátrálni. Még ezen 
az estén elértük a novo-radomsk—petrikaui vasúti vonalat és kézrekerítet
tük a Pilica folyó fontos átjáróit. Ezzel aztán el volt hárítva a veszedelem, 
mely Mackensen déli szárnyát fenyegette. 

Egy szerencsétlen város. 

A lodzi csala önmagában nem tartozik a háború legnagyobb küzdelmei 
közé. A németeknek, meg nekünk is voltak már sokkal nagyobb, jelentősebb 
győzelmeink, mégis akkora hatása talán egynek sem volt, mint ennek. Amikor 
az oroszok már biztosra vették, hogy azt a bizonyos bekerített másfél had-
testnyi németet elfogják s ehelyett ők kaptak ki s veszítettek el tizenkét
ezer foglyot, ettől kezdve egészen megtörtek s elvesztették bátorságukat 
is. Valahogy úgy rájuk nehezedett annak az érzésnek a súlya, hogy itt még 
akkor is ők kapnak ki, ha győzniök kellene — és soha hadsereg még depri-
máltabban, fáradtabban nem vonult vissza, mint Lodz alól az oroszok. 

Ez a szerencsétlen város azonban drágán fizetett a dicsőségért, hogy 
hozzáfűzödik â szövetségesek egyik szép diadalának az emléke. Sokat 
rengeteg sokat szenvedett a falai alatt dúló harcoktól s talán még többet — 
az orosz uralomtól. Hogy a harcok mi kárt tettek benne, arról egy odesszai 
lap a következő tudósítást közölte: 
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A hatalmas, népes gyárvárost valóságos lánggyűrü vette körül s ezen
kívül minden oldalról szinte szünetnélküli ágyúdörgés hallatszott, a lőpor
füst felhőtömegei pedig elsötétítették a láthatárt s teljesen ránehezedtek a 
városra. Az utcák teljesen néptelenek voltak, csupán a kórházba vonuló 
sebesültszállítmányok voltak időről-időre láthatók. 

November 22-ikétől kezdve a német lövedékek már a városra is lecsaptak 
s a város fölött német repülőgépek mutatkoztak, amelyek egyszer tizennégy 
bombát vetettek alá. A villanytelep vaskapuját az egyik bomba darabokra 
szaggatta s egy kocsivezetőt és egy gyermeket megölt, a szomszédos épületek 
ablakai pedig megrepedtek. A bombák száma később megháromszorozódott 
és számos emberéletet követeltek áldozatul. A repülőgépekről levetett 
bombáknál is borzalmasabb pusztítást okoztak a shrapnellek és gránátok, 
amelyek egyetlenegy utcában tizenkét háznál többet rombadöntöttek. 

A legborzalmasabb nap november 30-ika volt. Az ellenséges seregek 
annyira közeledtek egymáshoz, hogy egyes helyeken a német és az orosz 
csapatok mintegy 200 lépésnyire is megközelítették egymást. 

November 30-ikán a déli órákban kezdődött meg a város szabályszerű 
bombázása. Az első lövedék egy saroképületbe csapódott és ott tizenegy embert 
megölt. Azután sűrű egymásutánban követte egyik lövedék a másikat. Egyet
lenegy pillanat sem múlt el anélkül, hogy egy gránát fülsiketítő zaj közben 
fel ne robbant volna. A lakosság a pincékbe menekült, minden pillanatban 

Flüskow tábornok, Lodz meghódítója. 
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a haláltól rettegve. A német lövedékektől legtöbbet szenvedtek a pályaudvar 
környékén levő utcák. Úgy látszik, hogy a németek a stratégiailag fontos 
állomás elpusztítására törekedtek. 

A tüzelés folytán a város számos helyén tűz ütött ki s a lövedékek által 
talált vagy a romok között megsérült emberek jajgatása általánossá vált. 
Később a láthatáron tűzoszlopok lettek láthatóvá. Ezek a német csapatok 
jelzései voltak. 

Két órakor éjfél után érte el a borzalom a tragikus magaslatot. A néme
tek minden erejükkel és minden energiájukkal a Piotrkovszka-útcára vetették 
magukat, amelynek két végét hatalmas barrikádok védelmezték. A szom
szédos házakban és a gyalogjárókon orosz golyószórók és ágyuk voltak fel
állítva, amelyek azonban a harc addigi folyamán hallgattak, hogy a németek 
ne vehessenek azokról idő előtt tudomást. Mikor azután a németek a barri-
kádokra vetették magukat, megszólaltak ezek az eddig rejtett golyószórók 
és ágyúk s a hatalmas fényszórókkal megvilágított és vakmerő bátorsággal 
közeledő német csapatokra tömeges halált ontottak. Az éjszaka folyamán a 
németek többször is megismételték támadásaikat s csak a hajnali órákban 
váltotta fel nyugalom az elkeseredett küzdelmet. 

Két nappal utóbb, december 2-ikán, az oroszok átlátták, hogy Lodz 
tarthatatlan s ekkor megkezdték a visszavonulást. A város parancsnoka ki
hirdette, hogy aki menekülni akar, az szabadon mehet. Ám ezt könnyebb 
volt mondani, mint megtenni. Egy-egy automobilülés 200—300 rubelbe került. 

A német csapatok|bevonulása Lodzba. 
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Végre is a város lakosságának nagy része kénytelen volt a városban vissza
maradni. December 3-ikán, 4-ikén és 5-ikén este 9 óráig a sebesülteket 
szállították el a városból. 

Arról a pusztításról pedig, amit vagyonban vitt végbe az orosz uralom 
a szerencsétlen városban, egy magyar újságíró számol be, ki egy hónappal 
az ostrom után járt a városban: 

Lodz előtt vagyunk, — írja. — Először néhány villa, nyilván valami nyaraló
telep, majd nagy, pirostéglás gyárépületek, melyek vak ablakaikkal élettelenül 
bámulnak az útra. A gyárakban csend ^van: nincs munka. A hosszú kémé
nyek füst nélkül merednek az ég felé s csak a villamosvasút csöngése árulja 
el, hogy a környék nem halt ki egészen. 

Aztán egyszerre nagyot zökken a kocsi, két sorompó között szalad át, 
a hol német népfölkelők állnak őrt, lassú topogással védekezve a hideg 
ellen, — s azzal benn vagyunk Lodzban. 

Lodz ma keleti Európának legérdekesebb városai közé tartozik. Föld
rajzi fekvése, óriás ipara, lüktető kereskedelmi élete olyan középponttá 
avatták, amelyben zűrzavaros összevisszaságba keverődött az orosz, a 
germán, a lengyel s a zsidó lakosság s ahol az amerikai stílusú gyárváros 
fényes arányai egy piszkos falu miliőjéből bontakoztak ki. Első pillanatra 
meglátni, hogy itt minden van: gazdagság és .nyomor, művészet és ízlés
telenség, fény és árnyék, szépség és piszok . . . 

Az autó széles utón robog tova, amelyet hatalmas paloták öveznek. 
Három-négyemeletes házak, egyéb modern építkezések, sima felületekkel, 

A lodzi városház előtt, miután a németek megszállták a várost. 
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világos, tágas ablakokkal, amelyek mögül drága csipkefüggönyök kandikálnak 
elő. Közbe-közbe egy-egy kőből emelt középület, pompás szálló, szebbnél 
szebb templom. Lenn ragyogó kirakatok, ezer hatalmas üzlet s előttük olyan 
néptömeg hullámzik állandóan, aminőt csak London vagy Paris utczáin 
lehetett látni azelőtt régen, — békésebb időkben. 

A mellékutczák is szépek, házaik nagyok, egyszerűek, — de az egy
szerűség itt már nem az építőművészet fejlett ízlésének a követelménye, 
hanem a kislakásos bérkaszárnyák, az óriási munkásházak jelképe. 
Általában kevés város van, amely annyira stilus nélkül való volna, mint 
Lodz. Csak a nagytőke, s a még nagyobb nyomorúság nyomja rá bélyegét 
a városra. A nagy paloták, a közöttük nyüzsgő tömeg s a kocsiutak káprá
zatos forgalma olyan imponáló —• és mégis, mintha ez a kavargó ember
áradat fájó, sajgó sebeket rejtegetne. 

Egy hirlapiró, ki a lodzi csata idején a városban tartózkodott, a követ
kezőket irta Lodz életéről a háború alatt: 

— Amikor a háború kitört s a gyárak fele egyszerre megszüntette a munkát, száz
ezer férfi s gyári leány maradt hirtelen kenyér nélkül. Ezek, meg az a sok német, aki 
nem tudta, hogy mint lesz, hogy lesz, úgy forrongott, kavargott az utcán, akár csak egy 
kráter gyomra. 

— Mindenkinek az volt az első dolga, hogy megmentsen valamit. Mintha már 
a nyakunkon lett volna az ellenség. A zsidók az ércpénzt gyűjtötték össze s halmozták 

Zsidó-tipusok Lodzban. 
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föl otthon, a németek csomagoltak, a lengyelek nem tudták, örüljenek-e a háborúnak 
vagy féljenek tőle. Aztán teljes lett a fölfordulás, a mikor az orosz állami bank elköltözött. 
A városban nem maradt pénz. Orosz pénzt ma is nehezen lehet kapni, hanem akkor 
egyáltalában nem volt látható. -

— Ez a pénztelenség borzasztó drágasággal, járt. A város próbált ugyan valamit 
enyhíteni a dolgon s nyomtatott húszkopekes papirospénzt, de ennek meg nem volt 
értéke. Akinek volt papírja, az a magánbankokban eladhatta a névérték negyedéért s 
még így is boldognak kellett lennie, hogy egyáltalában pénzhez jutott. 

— És a drágaság! Békés időben 50 kiló burgonyát 70 kopekért árultak, a vesze
delem e napjaiban négy rubelért sem lehetett kapni. Egy darab kenyér egy rubelbe 
került, negyedkiló cukor egy félbe. S mindez azért, mert az oroszok, az itt székelő 
csapatok és parancsnokságok, egyszerűen kifosztottak mindent. Aki kenyeret akart venni, 
annak éjjel kellett elmennie a pékhez. Reggel már az oroszok vettek el mindent s a keres
kedőknek be kellett csukniok az üzleteket, hogy az oroszok «vásárlási» kedve ellen véde
kezzenek-

— Ugy bántak velünk, nem mint egy meghódított, hanem mint egy ellenséges 
várossal. Aki ellenszegült, azt a város végén meztelenre vetkőztették s megkorbácsolták. 
A németeket éjnek idején rángatták ki ágyaikból s úgy ruha nélkül, pénz nélkül cipelték 
magukkal be az ország belsejébe, vagy Szibériába. 

—- Aztán jött a háború s mi úgy váltottuk a gazdát, mint más ember az ingét. 
Egyszer a német, aztán az orosz, aztán megint a német, majd ismét az orosz volt az úr 
s a németek nem tudtak annyi ennivalót idehozni, amennyit az orosz el ne vitt volna. 
Mert a németek mindannyiszor megpróbáltak a lakosságon segíteni s igazán nem rajtuk 
múlt, hogy Lodz ma az a város, amelyik legtöbbet szenvedett s legnagyobbat züllött a 
háború következtében. 

Lodznál elfogott szibériai orosz katonák. 
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Arról, ami pedig az utczákon látnivaló volt Lodzban a csata után, a 
következő beszámoló nyújt eleven képet: 

— Hideg van. Olyan fagyos, friss a levegő, hogy pirosra csipi az arcot. Két leány 
vár a Pietrovszka-utca bejárójánál; persely van a kezükben s amint éles szemmel vizs
gálják a járókelőket, az első pillanatra megismerik az idegent. Ezt aztán megrohanják. Az 
egyik egy kis papiros-rozettát tűz föl a mellére, a másik pedig bádogperselyt tart az orra alá: 

— A lodzi szegényeknek ! 
És hogy tett kövesse a szót, amikor kiveszi az ember az erszényét, egyszerre egy 

koldusgyermek csimpaszkodik a lábába s keservesen sipogja: 
— Két nap óta nem ettem. Legyen irgalmas . . . 
A kölyök valóban úgy fest, mintha két hete nem evett volna. Ám ebben a pilla

natban valami jelt adott a jobbkezével s erre, honnan, honnan nem, vagy tizenöt hasonló 
rongyos, piszkos gyerek rohant meg, akiket négy cafatokba öltözött, nyomorúságos asz-
szony követett. Volt aztán visítás és sivalkodás. A világ minden nyelvén és zsargonjában 
kértek és követelőztek: 

— Csak egy pfenniget! 
Nem lehetett máskép szabadulni tőlük, bottal kellett leverni magamról. De azért 

a koldusok, szánalmas vén szipirtyók, akik undorító fekélyeket tárnak föl és nyomorék 
kis gyermekek, egész lodzi tartózkodása alatt üldözik az idegent, minden utczasarkon a 
nyomába szegődnek s követik egész a következő utcasarkig. 

De hát ha itt ennyi a koldus, akkor minek gyűjtenek a perselyes lányok, 
— tűnődtem ép magamban, amikor a jószerencse ismét összehozott velük. Szerettem 
volna e kérdésre tőlük választ kapni, de a lánykák meghallván, hogy miről van szó, 
egyszerre elfelejtették a nemet tudományukat. 

Lodznál elfogott oroszok gépfegyvereikkel. 
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Lovicz — német kézen. 

Lodz alól a retiráló orosz sereg a Miazga folyó mögé vonult vissza, 
energikusan követve Mackensen fáradhatatlan seregétől, mely üldözés közben 
is ezreit kerítette kézre a foglyoknak. Hiába követett el mindent az ellenséges 
hadvezetőség, hogy a harcvonalán támadt rést a délről fölvezényelt csapatokkal 
kitöltse, e csapatoknak osztrák-magyar hadak állották útját, ezeken lehetetlen 
volt áttörniök. Ám a német ököl nemcsak egy ponton sújtott le ; a belátha
tatlan harci térség minden részletén folyamatban volt a szövetségesek offen
zívája s mindenütt azzal az eredménnyel, melyet csak a hadviselésben való 
felsőbbrendűség biztosíthat. Azt már tudjuk, hogy Galíciában teljesen össze
omlott az orosz támadás, déli Lengyelországban megfeneklett, Lengyelország 
középső részén Mackensen verte vissza, feljebb pedig, Kutnótól kiindulva 
Varsó felé, Morgen tábornok kergette maga előtt az ellenséget. A harctérnek 
ezen a részén két helyen tanúsított nagyobb ellenállást az orosz. Lovicznál 
és Skiernievicenél. Azonban 14 napos heves harc után mindkét várost meg
hódították a németek. 

A Lovicz körüli harcok egy részletének érdekfeszítő leírását adja a követ
kező német haditudósítás: 

— Egy divízió, mely hatásosan vett részt Lodz elfoglalásában, előretört 

Német gyalogság útban MIava felé. Átvonulás az összelőtt Soldau városkán. (Sajtóiroda, 
Leipzig.) 
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Lovicz felé. Ennek a hadosztálynak egy brigádja december 10-én a kiernozia— 
rybnoi úttól délre állott az Olszyny-magaslaton. Azt a parancsot kapta, hogy 
éjjeli rohammal foglalja el Osieg községet a lovicz—viscelivyi országút mentén. 
Ez az Osieg község Zuosieg községgel együtt ekkor még beleesett az oroszok 
frontjába; az oroszok ugyanis ekkor még nyugatra állottak a Bzura folyótól. 
A falu előtt orosz lövészárok húzódott el; a falu mögött ugyancsak orosz 
lövészárok volt s csak emögött volt Zuosieg község. A német dandár pár 
száz méterrel az orosz árok előtt szintén beásta magát. Sötét este volt s 
mivel halálos csöndet parancsoltak, a németek rohamra induló századainak 
sikerült észrevétlenül 150 méternyire megközelíteni az ellenséget. Szerencsére 
az oroszok nem is vigyáztak, nyugodtan aludtak lövészárkuk mélyén, annyira, 
hogy a német csapatok csakhamar eljuthattak egészen az első árokig. Ekkor 
aztán vad tusára került a dolog s másfél órára azután, hogy a német brigád 
beásta magát, az orosz ároknak egy része már német kézen volt. 

Ezenközben a brigád tüzérsége lángba borította Osieget és Zuosieget s 
megsemmisítette az ellenség élelmi- és lőszerraktárát, mire óriási zavar 
támadt az oroszok között. Ezt az alkalmat felhasználta a második zászlóalj, 
hogy megostromolja a másik orosz árkot, mely Zuosieg előtt húzódott s azt 
az ívalakban húzódó árkot, mely a kettőt összekötötte. Ugyanekkor a har
madik zászlóalj az első orosz ároktól jobbra beásta magát s összeköttetést 
létesített a Zuosieg előtt húzódó árokkal. így tehát az elsőnek elvett orosz 

Német drótnélküli táviró-állomás Mlava környékén. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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árok párhuzamosan haladt a harmadik zászlóalj árkával és pedig nem is 
nagy távolságban egymástól, egyenesen neki a Zuosieg előtt levő ároknak. 
A második zászlóalj most már az égő Zuosiegben védelemre rendezkedett 
be a várható nagyobberejű orosz támadás ellen. 

Csakhamar meg is történt az oroszok ellentámadása és mind a két 
zászlóaljnak nagyon heves rohamot kellett kiállania. Egyszerre csak azonban 
riadalom támadt a második zászlóalj háta mögött s ezzel a harmadik zászló
alj balszárnyán. Az elsőnek elvett orosz árok hirtelen megtelt ellenséggel. 
A két zászlóalj viselkedése ugyanis azon a föltevésen nyugodott, hogy ez az 
árok végig, északnak, német kézre került, ami azonban nem történt meg és 
igy az oroszok a számukra megmaradt árokrészbe nagy erőt vihettek a 
második zászlóalj hátába. Mig tehát mindkét zászlóaljat elölről energikusan 
megtámadták, azonközben a második zászlóalj még hátulról is kapott tüzet 
s az összekötő árkot az ellenség oly heves tüzelés alá vette, hogy a két 
zászlóalj között megszűnt minden érintkezés. 

Az lehetetlennek látszott, hogy a második zászlóalj még ezen az éjsza
kán segítséget kapjon, mert valamennyi csapat, széltében az egész vonalon 
ellenséggel állott szemben. Végre egy század odalopódzott az oroszok össze
kötő fedezékéhez, hogy azt kézitusában elvegye, ez a vállalkozás azonban 
nem járt sikerrel s nagy áldozatba is került. Ezenközben megvirradt és ezzel 
egyelőre megszűnt a lehetősége, hogy a szorongatott csapatnak segítséget 

Német kerékpáros járőrosztag Mlavában. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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vigyenek, mivel a túlerős ellenséget nappal nem lehetett szuronnyal meg-
támadni. A második zászlóalj parancsnokának tehát az volt a dolga, hogy egy
képpen védekezzék keletnek és nyugatnak s ezért most már Zuosieg köz
ség mögött is kellett árkot ásatnia. A zászlóaljnak máris nagy veszteségei 
voltak, főképpen tisztek estek el és sebesültek meg s a 16 szanitéc közül is 
már csak kettő volt munkaképes, ám az oroszok közül is igen sokan pusz
tultak el s a halottak tömegével feküdtek az orosz árok körül. 

A második éjszaka is az ellenség folytonos támadásai között telt el. Az 
oroszok parlamentért küldtek fehér zászlóval s felszólították a zászlóaljat, 
hogy mivel helyzete úgyis menthetetlen, adja meg magát. A felszólításra 
még erősebb tüzelés volt a válasz. Nappal ismét az ellenséges tüzérség lőtte 
a zászlóalj állását, miközben a németek arra használták a nappali világos
ságai, hogy a sebesülteket elhelyezzék a házak romjai között. Az egyik ház
ban valóságos kincsre akadtak a németek: rengeteg töltényre, amire már szüksé
gük is volt. Ehhez aztán megkerítették az elesett oroszok puskáit. Ismét beállott 
az éjszaka és az oroszok ismét támadnak, miközben támadást kezdenek az 
egész német front ellen. Ujabb parlamenter jelenik meg; a válasz ugyanaz, mint 
az első alkalommal, pedig a zászlóalj már kétségbeejtő helyzetben van. El
múlik éjfél és semmi változás;pótlás, segítség nem érkezik s egyik áldozat 
a másik után esik el. Olyan helyzet ez, melyben minden a parancsnoktól 
függ. Ő pedig mosolyogva mondja : 

Német népfelkelő-járőrök egy orosz-lengyelországi erdőben. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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— Csak nyugodtan kitartani! Nyugodtan célozni! Nem szabad vaktá
ban lőni. Mi is történhetnék velünk? Élelmiszerünk, municiónk van s a 
mieink közelünkben vannak. Nem kell félni! Nem hagynak cserben bennünket. 

Egyszerre csak beköszönt a harmadik zászlóalj egy altisztje. Végre valaki, 
aki fejlövés nélkül átjöhetett az 50 méter hosszú összekötő árkon. Az altiszt 
jelenti, hogy odaát mindent elkövetnek, hogy a zászlóaljat megmentsék. 
Már meg is lehet figyelni, mint dolgozzák magukat erre közelebb. Fájdalom, 
ismét fölkelt a nap, mielőtt ideértek volna. Ez az éjszaka azonban már nem 
múlik el eredménytelenül. Végre sikerült egy ágyús üteget úgy elhelyezni, 
hogy az lőheti az orosz árkot, mely Zuosieget elválasztja a németek vona
lától, anélkül hogy egyúttal kárt tenne a második, vagy a harmadik zászló
aljban. A helyzet az orosz árokban kezd kellemetlenné válni, elannyira, 
hogy a németek már üzenetet is küldenek át az ellenségnek s nem is 
eredménytelenül. Az oroszok fegyverszünetet kérnek, hogy gondolkodjanak 
«z ajánlaton. Félóra múlva aztán kimásznak az árokból, elül a tisztek s 
fehér kendőt loboglatva közelednek: 750 kozák és 16 tiszt. A kétségbeejtő 
helyzet így változott határozott győzelemmé. 

A nagy orosz offenzívának az lett a vége, hogy már decemberben 
német repülőgépek kóvályogtak Varsó felett s gyilkos bombákat dobtak alá. 
És ami még ez eseményeknek közbe van, az is mind dicsőséges részlet. 

Német katonák átkutatnak egy megszállt helységet, hogy nincsenek-e benne elrejtőzött 
orosz katonák. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Rennenkampf orosz tábornokot hat más tábornokkal együtt elcsapták s had
bíróság elé állították. Hja, keserves dolog olyan sereget szolgálni, mely le ve
retesre van ítélve. Ugyanekkor Vilmos császár Morgen tábornokot kitüntette 
a pour le merité érdemrenddel s ezidőben maga a császár is végiglátogatta 
küzdő seregei frontját. December 10-én jelentette a főhadiszállás, hogy a 
németek rohammal elfoglalták Prasznyszt, a Visztulától balra folytatják a 
támadást s Lovicztól északra is egyre mennek előre. 

Az orosz támadás összeomlása. 

Az egyszerre történt nagyszerű események teljessége kedvéért meg kell 
még említeni azokat a harcokat, melyek a porosz határon s annak közelé
ben játszódtak le, részben a Mazuri-tavak felett, részben pedig Poroszország 
s Orosz-Lengyelország nyugati határán. Amott ismét a tóvidék volt a tanuja 
a németek első támadásának, mely aztán Pillkallennél jelentős győzelemmé 
nőtt, délebbre pedig a Soldauból Varsó felé vivő úton verték tovább az 
ellenséget. Ezen a részen soká ingadozott a harci szerencse, hogy melyik 
pártra szegődjék, végre is december közepén sikerült a németeknek Ciecha-
nov irányában előrenyomulni s elfoglalni állásaikat, melyeket előbb a túlnyomó 
ellenségnek átadni voltak kénytelenek. Ettől kezdve már itt is állandóan az orosz 
szorult védekezésre s december végére megérett a teljes német győzelem: 

Német gépfegyverosztag elfoglalja állását. 
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az ellenséget túlverték Mlaván s ezt a várost megszállották a német hadak. 
Hatalmas győzelem volt ez is egy számbeli túlsúlyban levő ellenségen. És 
ezzel a német határnak elmúlt minden veszedelme. 

Ezek az utóbbi harcok azonban már alig tartoznak ahhoz a fejezethez, 
melynek a nagy orosz támadás összeomlása — a címe. Mert a roppant 
hadseregnek ez a szörnyű katasztrófája már korábban megtörtént. Decem
ber 17-én érkezett el az a magasztos pillanat, mikor Hindenburg a telefon
hoz lépve ezt a jelentést tette Vilmos császárnak: 

— Felség, győztünk az egész vonalon. 
Ez a pár szó foglalata mindazoknak a győzelmeknek, melyeknek tüzében 

elolvadt a bejelentett orosz offenzíva. Rövid idővel ezelőtt még visszavonulóban 
voltak a szövetséges seregek, annyira, hogy Pétervárott már a lélekharan
got is megkondították felettük. Ezt az alkalmat nem akarta elszalasztani az 
orosz hadvezetőség s egy valóban grandiózus terv szerint egyszerre támadott 
minden ponton, Poroszország északi csúcsától le a Kárpátokig, támadott 
pedig olyan erővel, melyhez foghatót még nem vonultatott fel, olyan sereg
gel, melyben képviselve volt egész Oroszország. A gőzhenger valójában csak 
akkor indult meg, az egész antantnak örömujjongása közben s azzal a nyílt 
programmal, hogy egyszerre fog berobogni Budapestre, Bécsbe és Berlinbe. 
Az eredményt tudjuk, egyetlen mondat minden ékesszólásnál szebben 
fejezte ki: 

— Felség, győztünk az egész vonalon . .. 
Hogy mily óriás veszteséggel járt az oroszokra ez a rémséges kudarc, 

arról képet ad a Wolff-ügynökség következő jelentése: 
Lodz kiürítése az oroszok által titokban történt éjjel s így harc 

nélkül s eleinte észrevétlenül. Egyébként a megelőző harcokban az 

Az oroszok tömegesen megadják magukat. 
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oroszok borzalmas veszteségeket szenvedtek, különösen nehéz tüzér
ségünk munkája következtében. Az elhagyott orosz lövészárkok tele 
voltak halottakkal. A keleti hadsereg harcaiban még Tannenberg mellett 
sem haladtak el csapataink oly sok orosz katona holtteste mellett, mint 
Lodz és Lovicz mellett s általában a Pabianice s a Visztula közötti 
részeken. Habár mi voltunk a támadók, veszteségünk messze mögötte 
maradt az oroszokénak. 

Ellentétben az oroszokkal, különösen kevés halottat veszítettünk. 
25-ik tartalékhadtestünk ismert áttörési mozdulatánál a hadseregrész 
mindössze 120 embert veszített, míg az ellenség veszteségének arányaira 
jellemző, hogy csak a Lodztól nyugatra eső, egyik Ludomierszktől délre 
fekvő magaslaton 887 halott orosz katonát találtunk és temettünk el. 
Az eddigi lengyelországi harcokban az elfogott és időközben vasúton 
Németországba elszállított 80 ezer ellenséges harcossal együtt az oroszok 
vesztesége legalább is százötvenezer ember volt. 

A német hadvezetőség részéről később kiadott összefoglaló jelentésben 
a következőképpen méltatták e harcok eredményét : 

«A hadműveletek eredeti célját már ekkor elértük: a hónapok óta nagy 
garral hirdetett nagyszabású orosz offenzíva, melynek el kellett volna árasz
tania egész keleti Németországot, teljesen meghiúsultnak tekinthető. Kelet-

Hindenburg Lodzban. 
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Poroszországnak, Nyugat-Poroszországnak, Pózennek és Sziléziának belátható 
időn belül nem kell orosz betöréstől tartania. 

Az elsőrangú erőpróba, amelyben a legfelső hadvezértől kezdve a Kelet-
Poroszországban, Lengyelországban és Galíciában harcoló szövetséges haderő
nek legfiatalabb önkénteséig, mindenki dicsőségesen kivette a részét, kedvezően 
végződött a szövetségesekre nézve. 

A kivívott siker annak az erős bizalomnak az eredménye, amely cél
tudatos közös munkára kovácsolta össze őket. A szövetséges háborúk története 
nem bővelkedik az igazán odaadó szövetségi hűség példáiban, ebben az óriási 
küzdelemben azonban ennek különösen fényes példája áll szemünk előtt. 
A helyzet és a hadműveletek keresztülvitele különösen nagy igényeket támasz
tott a vezetéssel szemben. Ezek a vezetők azonban már csak azért is biztosan 
határozhatták el magukat, mert jól tudták, hogy olyan sereg áll a hátuk mögött, 
amelytől a legnagyobb teljesítményeket várhatták el és amely örömmel és 
készségesen tett meg mindent, amely a vezetőihez való bizalom szellemében 
a legdrágábbat, szive vérét is feláldozta. Vitézségük, kitartásuk és odaadásuk 
semmiféle magasztalásra nem szorul. Hónapok óta harcban állva a túlerőben 
levő ellenséggel, először Kelet-Poroszországban, majd Lengyelországban, úgy
szólván egy napot sem pihenhettek. Szünet nélkül meneteltek és harcoltak, 
még pedig az utolsó három hónapban olyan harctéren, amely különben is 
szegény és elhanyagolt vidék volt, most pedig teljesen ki volt merítve. Ehhez 
járultak még a rossz időben szinte feneketlen utak, amelyeken minden mene
telés kétszeres erőfeszítést követelt. S mindezeknek a szinte emberfeletti 
fáradalmaknak, a szükségnek s nélkülözéseknek, a heteken át egyfolytában 
tartott küzdelmeknek ellenére ezeknek a pompás csapatoknak támadó ereje 
s győzelemre való törekvése rendülellen maradt. 

A hálás haza büszkeséggel s bizalommal tekinthet keleten levő vitéz 
fiaira, akik mint hősök tudtak harcolni, szenvedni, meghalni s a túlnyomó 
erőben levő ellenségen diadalmaskodni.)) 

Az 1914. esztendő lehanyatló napja tehát győzelmes fegyvereinkre vetette 
búcsúzó sugarait s a szövetséges országokat a győzelem örömében találta a 
kelő újesztendő. Ebből az alkalomból Hindenburg vezér a következő had
seregparancsban kivánt boldog újesztendőt vitéz katonáinak: 

Az év fordulóján szívem szükségét érzi, hogy meleg köszönetemet és teljes 
elismerésemet fejezzem ki nektek az elmúlt hónapokban az ellenség elölt kifejlett 
müködéstekért. Amit nélkülözésekben elviseltetek, megerőltetett menetelésekben 
végeztetek, hosszantartó, súlyos harcokban elértetek, minden korok haditörténe
tében a legnagyobb tényekhez fog tartozni. A taunenbergi, a Mazuri-tavak körüli, 
opatovi, ivangorodi, varsói, vloclaveki, kutnói és lodzi, a Pilica-, Bzura- és Ravka-
menti harcok napjai feledhetetlenek lesznek. Hálával Isten iránt, aki erőt adott ily 
tevékenységre és szilárd bizalommal további segítsége iránt lépünk az új eszten
dőbe. Híven katonai eskünkhöz, tovább is teljesíteni fogjuk kötelességünket, míg 
biztos nem lesz hazánk becsületes békéje. És most újra rajta, friss erővel 1915-ben 
csak úgy mint 1914-ben. 

Éljen Ő Felsége császárunk és királyunk, legkegyelmesebb Hadurunk ! 
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HARCOK MONTENEGRÓBAN. 

Az egész világot vér- és tűztengerbe borító háborúnak keveset emlege
tett kis szigete az a bosnyák-hercegóc-dalmát-montenegrói kis földcsücsök, 
amelyen nehéz, küzdelemteljes és véres harcok dúltak és elkeseredett, harc
edzett csapatok rettenetes birkózása dübörögtette meg a fekete hegyek orszá
gának földjét. Döntő jelentőségük nem volt a háború rettenetében, de így is 
belekapcsolódtak a világháború láncolatába. E harcok magasztosán küzdel
mesek voltak, borzalmak és szenvedések hősi érdekessége izzott ki lángjukból 
és nem voltak egészen jelentőségtelenek. 

A montenegrói haderő egyrészt nyugtalanítani akarta Bosznia-Hercego
vinának vele határos gránicait, elfoglalni a focsa-visegradi megerősített vona
lat és a trebinje-visnoi övet; másrészt segíteni akarta a szerb haderőt 
offenzivánkkal szemben az usicei vonalon és végül lehetővé tenni a francia 
flotta akcióját a dalmát partvidék és szigetek ellen. 

Montenegró hadereje jó hadsereg. Katonái lelkesek, fanatikusak és harc
edzettek. Gyalogsága jó, tisztjei azonban, mint a harcok megmutatták, nem 
állják ki a kritikát. A montenegrói katonák szívósak és vakmerőek. Főjellem-

A montenegrói főhadiszállás a Lovcsenen. 
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vonásuk a furfangosság. Gyakorta sapkáikat fektették az árokpartokra, hogy 
ezeket katonáknak nézze az ellenség, s ők más úton meglepően támadhassanak. 
Gyakran fehér zászló alatt közelítették meg sorainkat, hogy elérve a mieinketr 
kézi gránátot dobáljanak felénk. A Vörös-keresztet egyáltalán nem respektál
ták. Kötözőhelyeinket célbavették ütegeik. Foglyaikkal azonban emberségesen 
bántak. így történt meg, hogy az elsülyedt Zenta hajótöröttjei közül meg
menekülhetett a parancsnokon kívül tizenhárom tiszt és százhetvenhárom, 
legény. Míg a francia hajók egyetlen csónakot sem küldtek segítségül, a 
montenegróiak vetélkedtek az életmentésben. E hős foglyokkal tisztelettel 
bántak s az ötven sebesültet humánusan ápoltak. 

Rendesen francia segítséggel támadtak. Francia tüzérek védték a Lov-
csent, francia léghajósokat s repülőket kaptak s nagyszerű Marconi-állomást 
építettek a franciák Podgorica mellett. 

A francia tüzérség ellen azonban hihetetlenül nagy lett az elkeseredés, 
mert ágyúik rosszak és kis lőtávolságúak. A montenegróiak nehéz mozsara
kat vártak s ehelyett régi típusú, még a montenegrói ágyúknál is kisebb-
kaliberű ágyúkat kaptak. A flotta megbénult a mi tengerészetünk kiválósága 
mellett. A Lovcsen ostrománál pedig a francia hajók egyenesen megszöktek 
a mi Radetzkynk elől. 

A francia repülők szintén rosszaknak bizonyultak. Egyik aeroplánjuk 
a Lovcsen-hegyről indult határaink felé, de lelőttük s úgy a pilóta, mint a 

Fedezékeink a montenegrói határon. 
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megfigyelő tiszt szörnyet halt. Ez után a kudarc után többé alig mert repülő 
felszállani. Ezzel szemben a mi repülőink pompás munkát végeztek állan
dóan. Gyakran bombázták Cetinjét, Antivárit, rengeteg kárt okozva; a Löv
ésen ágyúit megsemmisítették és kiváló felderítéseket végeztek. Itt esett el 
Sanchez repülő főhadnagyunk, akinek halálát hivatalosan is jelentették. 

A montenegróiak támadása. 

A montenegróiak októberi betörése, mint már korábban megírtuk, Kelet-
Boszniában teljes kudarccal jár. 

Novemberben sem szűnt meg azonban a harc. Repülőink naponkint 
átlálogattak Cetinje, Antivári felé és gyakorta lőtték a Lovcsen-hegy ágyúit. 
A Lovcsen légi bombázása mindig pompásan sikerült. A bombák telitalálatai 
több ágyút megsemmisítettek és sok francia tüzért megöltek. 

November folyamán a monlenegróiakat Grahovo, Klobuk és Timor vidé
kén csapataink több ízben rettenetesen megverték. E harcokról a Südslauische 
Correspondenz a következőket jelentette: 

November huszadikán két montenegrói brigád betört Boszniába. Osztrák
magyar csapatok a két brigádot teljesen tönkreverték. Montenegró akció
képessége kimerülőfélben van. Dalmácia déli részeibe és Trebinje környé
kére is betörtek ekkor montenegrói csapatok, de ezeket könnyűszerrel verték 

Montenegróiak hadállása. 
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vissza az osztrák-magyar csapatok. Erre egész haderejükkel Kelet-Boszniára 
vetették magukat. Visegrádot elfoglalták s zsákmányt is ejtettek. Ugyanekkor 
azonban egyik szárnyuk a grahovoi vidéken szenvedett súlyos veszteséget, Klo-
buknál pedig tüzérségi tűzben semmisültek meg montenegrói csapatok. 

Ekkor már súlyos belső bajok is sanyargatták Montenegrót. Anyagi 
züllés, éhség és pénzhiány. Beállott a kimerültség. Jellemző e hangulatra a 
következő mosztári jelentés: 

Hétszáznegyvenöt szerb fogoly érkezett ide, akik montenegrói területen jutottak 
fogságba. Köztük van egy ezredes is. A foglyok, akik rendkívül kimerültek és nagyon ki 
vannak éhezve, azt beszélik, hogy novemberben a szerb főparancsnoksághoz távirat érkezett, 
amelyben a montenegrói hadsereg közli, hogy nem lesznek már képesek sokáig ellenállni, 
ha nem jön idejében orosz segítség. A francia tüzérség nem sokat használt a monte-
negróiaknak, mert a francia ágyúk már nem igen használhatók. A franciák, beszélik 
a foglyok, nem bírják elviselni a kemény montenegrói tél zordonságát. A Lovcsenen nap
nap után öt-hat franciát találnak megfagyva. A montenegrói katonákban csak Danilo 
trónörökös tartja még a lelket hadsereg-parancsaival, amelyekben azt híreszteli, hogy a 
szerb hadsereg elfoglalta Magyarországot és Dalmáciát. Cetinjében e napokban tüntetés 
volt, amelyen a háború befejezését követelték. 

E kudarcok után hosszabb pihenés állott be. Csak december vége felé 
lépett újra akcióba, a montenegrói haderő. Ekkor a helyzet, a december 27-én 
kindott hivatalos jelentés szerint, a következő volt: 

A balkáni hadszíntéren tart a nyugalom. A monarchia területe itt 

Gépfegyver lőállásban a montenegrói határon. 
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Bosznia és Hercegovina, valamint Dél-Dalmácia egészen jelentéktelen 
határrészeinek kivételével az ellenségtől mentes. A spizza-buduai keskeny 
földcsíkot a montenegróiak már a háború kezdetén megszállották. 
A Bocche di Cattaro ellen intézett támadásuk teljesen meghiúsult. Ügy 
az ő ágyúik, valamint a határmagaslatokon elhelyezett francia lövegek, 
melyeket erődeink és hajóink tüzérsége leküzdött, már hosszabb ideje 
kénytelenek voltak a tüzelést beszüntetni. Amint már ismeretes, a francia 
hajóhad részei szintén ismételten eredménytelenül lőtték egyes parti 
erőd műveinket. A hadi kikötőt tehát biztosan tartjuk. 

Trebinjetől keletre gyöngébb montenegrói osztagok hercegovinai 
határterületen vannak. 

Végül a focsa—visegrádi Drina-vonaltól keletre szerb erők állanak, 
amelyek onnan offenzivánk alatt sem vonultak vissza. 
Ily körülmények között kezdték meg «nagy» offenzivájukat a monteneg

róiak, amely ismét kudarccal járt és megpecsételte a montenegrói haderő sorsát. 
December 29-én hadvezetőségünk ugyanis már a következő jelentést adta ki: 

A balkáni hadszíntéren a montenegróiak élénkebb, de eredmény
telen tevékenységet fejtettek ki. Trebinjénél előtéri állásaink ellen inté
zett gyönge támadásukat könnyűszerrel visszavertük és az ellenséges 
tüzérséget elhallgattattuk. A Privoszije egyik erős határerődje ellen a 
montenegrói lövegek természetesen a legkisebb eredményt sem érték el. 
A Szerbiából való kivonulásunk utáni helyzetet akarták ezzel a kudar

cot vallott kísérlettel a balkáni szövetségesek kihasználni. Féltek egy új szerbiai 

Kerékpár-osztag a montenegrói határon. 
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támadásunktól s ezért Bosznia keleti és délkeleti részén zavargásokkal akarták 
idevonni Szerbia felől a figyelmet. Teljes erejükkel Lastvára vetették magukat, 
Gat és Trebinje felé próbáltak előretörni, de sikertelenül. Ez előretörésről 
december 30-án így emlékezett meg a hivatalos jelentés: 

A balkáni hadszíntéren a szerb határon nyugalom van. A monte-
negróiaknak az Avtovac mellett fekvő Gat és a Trebinje mellett fekvő 
Lastva ellen intézett éjjeli támadásait visszautasítottuk. 
Minden hiábavaló volt azonban. Csapataink pompásan vertek vissza 

minden előretörést s ezért a «nagy offenzivát» be is szüntették a monte-
negróiak. Leveretésük teljesen sikerült. 

Montenegró harcképessége ekkor már megszűnt. A montenegrói derék 
harcosok elvérzettek és teljes sikertelenségük oka főképpen a francia tüzérség 
gyatrasága volt a mi haderőnk kiválósága mellett. 

Cetinjében ezt nem is titkolták és a Novoje Vremja montenegrói jelen
tés alapján ezt írta: 

Montenegróban és Oroszországban nagyon elégedetlenek a francia segítséggel. A Nega-
licai című montenegrói lap kereken kijelenti, hogy az eddigi ágyúzásnak semmi reális 
jelentősége nincs. Az erődített területet az osztrák és magyar hajóraj dominálja, amely
hez a montenegrói tüzérség nem fér. A francia hajórajt már régen nem látni az Adriai
tengeren. Osztrák-magyar aeroplánok gyakran repülnek a montenegrói pozíciók felelt és 
bombákat dobnak vagy gépfegyverekkel lövöldöznek. Legutóbb Antivári fölött repültek 
•és kilenc bombát dobtak le. kettőt a királyi palotára. A montenegrói hadiszállásnak két 

Montenegrói tréntábor. 
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francia aviatikus áll rendelkezésére, de gépeik ott hevernek Virpazarban, anélkül hogy 
csak egyszer is felszálltak volna rajtuk. 

Cetinjéből érkezett sürgönyök szerint Montenegróban zord az időjárás, amely a 
hadműveleteket nagyon akadályozza. Ennek dacára az osztrák-magyar ágyúk élénk tevé
kenységet fejtenek ki a montenegrói határállásokkal szemben. 

A Lovcsen lövetése. 

A montenegrói kudarcok másik főoka a francia hajók silánysága volt. 
Ezeknek kellett volna támogatni a montenegróiakat, de ehelyett csak vere
ségekbe vitték bele. Ékes tanulsága ennek a Lovcsen ostroma, amelyet 
a Corriere della Ser a olasz lap tudósítója így írt le: 

— Október végén egy reggel a Punto d'Ostro elolt megjelent egy nagy 
osztrák-magyar csatahajó: a Radetzky. 

A teodoi kikötő bejáratánál állott meg. Tizenhárom kilométernyire a 
Lovcsen-hegytől. Polából jött, bárha az utat a francia flotta elzárta előle. 
Megjelenésére a francia flotta — megfutott. Láthatatlanná vált. Majd a távol
ból tüzelt, de — lőtávolon kívül. 

A Radetzky nagyszerű pozícióban helyezkedett el és megnyitotta a 
tüzelést. Nem lőtt folytatólagosan, hanem két-három napon át minden reg
gel tett tizenöt lövést, esténként tíz lövést és éjszakánként is néhányat. 

A francia ütegek is tüzelni kezdtek a Lovcsenről, de hiába, mert kis
kaliberű ágyúik nem vittek a Radetzkyig. A Radetzky kitűnő hajóágyúi azon
ban elvittek a lovcseni ütegekig. 

Nagyszerűen lőtt az osztrák magyar hajótüzérség. Minden gránátja explo
dált és talált. Sok volt a telitalálata. így két lövéssel egy nagykaliberü francia 
ágyút szétrobbantott. Majd több kisebb ágyút pusztított el. Az első hajnalon 
például egy lőállást hat lövéssel teljesen megsemmisítettek a hajótüzérek. 

Éjszakánként a Lovcsen erődéit bombázták meglepő sikerrel. A Radetzky 
ura volt a helyzetnek. 

A montenegrói parancsnok könyörgött a francia tüzérség főnökének, 
hogy szüntesse be ezt az oktalan tüzelést, mert ez okozza a Radetzky akció
ját. Nem vezetett eredményre a könyörgés. Végre Nikita parancsot küldött, 
hogy ne merészeljenek többet lőni. Erre elhallgattak a francia ütegek, amire 
beszüntette tüzelését a Radetzky és biztonságban elvonult. 

Próbálkoztak a franciák a dalmát partvidék és Cattaro ellen is. De 
minden kísérletük csúfos kudarccal végződött. 

Jellemző, amit például Cattaro egyik ostromáról írt egy tengerész, aki 
szerint, amikor két dreadnought tizenkét más csatahajóval együtt támadta 
meg Cattarot. nem tudott mást elérni, minthogy elpusztított egy csomó — 
tengeri halat. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Károly Ferenc József trónörökös. 

Egy évvel ezelőtt még békés csöndben élt bájos, egyszerű és igazán szép, 
fiatal feleségével, kis gyermekeit becézte, lovagolt, jálszott hetzendorfi vadaskertje 
őzikéivel, tanult s magyar regényeket olvasott, — örült a nyugodt, kispolgári 
életnek, mint egy faluba rejtőzködő fiatal szerelmes és boldog birtokos, aki 
mellett elsuhan a nagyvilági élet, nem engedi betolakodni hívságait, önző 
kavargását és boldogságot lebiró szenvedélyeit. Most pedig vér- és tűztenger 
s ágyúdörgés közepette, rettenetes förgetegben, ahol ezrek életét, nemzetek 
boldogságát, trónok oszlopait és fajták létezését korbácsolja a vihar, a küzdőtér 
közepén áll s egyik főszereplő a minden idők históriájának legizgalmasabb 
és legrettenetesebb mérkőzésében. 

Nehéz időkben lett két trón örököse. A legendás Rudolf misztikus 
halála és a ritkaerélyű Ferenc 
Ferdinánd világtörténelmi 
drámája szólította a história 
szinpadára. És ily elődök 
után, ily komor időkben fel
derültek mégis a szivek, mo
soly szállt az orcákra és az 
öröm boldog könnye a sze
mekbe, amikor először meg
jelent közöttünk. Megszeret
tük s megszeretett minket. A 
barát közvetlen bizalmával 
öleltük keblünkre a gyermek
ifjút, aki szintén a szivébe 
zárt minket, a főváros lelkes 
tömegét, vezetőit, katonáit, 
a várost, az országot, min
denkit és mindent. 

1914 augusztus 2. Nem 
történelmi dátum ez, de 
olyan nap, amely történei- A trónörökös Frigyes és lJéler Ferdinánd kir. her-
met jelent. Felejthetetlen be- cégekkel. (Kilophot, Wien XIX.) 
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harangozója a kezdődő, véres világháborúnak. Ekkor jött a trónörököspár 
hozzánk s a budapesti polgármester üdvözlő beszédére folyékony, tiszta 
magyarsággal válaszolt s a többi között ezt mondta: 

((Büszkeséggel és bizalommal tölt el, hogy a nemzet, múltja leg
nagyobb korszakaihoz méltó elszántsággal és áldozatkészséggel és a leg
teljesebb együttérzésben a trónnal, megy elébe a sors által reá mért 
megpróbáltatásnak.» 
Örökké emlékezetes marad számunkra, ahogy elbeszélgetett a notabilitások-

kal, ahogy végigkocsiztak ezen a városon, ahol százezer embe.r lelkesedett, 
ujjongott, ahol nekik örült, szinte értük élt mindenki: a harcbavonuló katona, 
az itthonmaradt polgár egyaránt, s ők sem feledhetik el egyhamar, ahogy népünk 
kiöntötte előttük szivét, eléjük rakta minden szeretetét, azt a lelkes, áldozat
kész, nagy szeretetet, amivel csak a magyar tudja szeretni azt, akit nagyon 
megszeretett. 

És azóta, amióta a trónörökös a csatatereket járja, mindig-mindig kifejezi 
azt, hogy mennyire szeret és becsül minket. A fronton meglátogatja a ma
gyar ezredeket, elbeszélget tisztjeinkkel s a magyar fiukkal és mindig meg
mutatja, hogy mily közel állunk szivéhez. 

Károly Ferenc József trónörökös már atyjától, Ottó főhercegtől örökölte 
a magyarság iránt érzett rokonszenvét, aki lelkes magyarbarát volt, jól birta 
nyelvünket és sokáig élt mint huszártiszt Sopronban, ahol a trónörökös 
gyermekéveit töltötte. E népszerű, jókedvű és demokrata apának fia, 
anyja pedig Mária Jozefa főhercegnő, György szász király leánya, a leg
jobb anya, aki teljesen visszavonult a világtól s csak gyermekei nevelésé
nek élt. 

Károly Ferenc József trónörökös 1887 augusztus 17-én született Persen-
beugban. Már gyermekkofa óta olyan nevelésben részesítették, amilyenben a trón 
várományosát szokták. Magyarul is tanult s ma is egy magyar tiszt: Pintér 
Ferenc 39-es főhadnagy van állandóan mellette. Kitűnően beszél magyarul, 
jól ismeri viszonyainkat s irodalmunkat is. A bécsi Schotten-gimnaziumban 
tanult, majd a Hradzsinban, prágai tanároktól. 

Négy évvel ezelőtt vette el a száműzött pármai hercegek, a Bourbonok 
sarjának: Róbertnek leányát, Zita hercegnőt, aki 1892-ben született. -

A trónörökös jókedélyű, nyilteszű, melegszívű ember. Rendkívül igazság
szerető, egyszerű és demokratikus gondolkodású. Előbb az egyes dzsidasoknal 
volt 1903-ban hadnagy, Í905-ben főhadnagy, 1909-ben kapitány, azután a kelet-
galiciai Kolomeaban szolgált a hetes dragonyosoknál, ahol kis háromszobás 
lakásban lakott feleségével. A hetes dragonyosoktól a 39-es bakákhoz került 
őrnagynak Bécsbe és ekkor legtöbb idejét Hetzendorfban, Bécs melletti 
kastélyában töltötte. 1914-ben ugyanannál az ezrednél alezredes lett. 

A főherceg németül, magyarul, franciául s angolul kitűnően beszél. 
Jeles katona és jogász. Ahogy trónörökös lett, kinevezte a felség ezre
dessé. A háború folyamán, 1915 július havában pedig vezérőrnagy és 
ellentengernagy lett. 
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A HÁBORÚ FŐBB ESEMÉNYEI 
1915 május 1-től jún ius 30-ig. 

(Ez a rövid áttekintés csak ideiglenes jellegfi, minthogy vannak események, amelyeknek hiteles dátuma 
mostanáig még nem volt megállapítható.) 

Május 1. A németek az oroszok üldözése I 
közben elérik Milau délnyugati vidékét, | 

Május 2. A szövetséges csapatok Macken-
sen vezérezredes vezetése alatt a nyu-
gatgaliciai egész arcvonalat — Malasz-
tov, Gorlice és Gromnik között — szá 
mos helyen áttörik. 

Május 3. Nyugat-Galiciában a Visztula és 
a Kárpátok között tartott orosz arc
vonalat elfoglaljuk. Az oroszok kelet 
felé menekülnek. 
A németek Flandriában elfoglalták 
Zevenkote, Zonnebeke és Westhoek 
helységeket. 

Május 4 Jaszló és Dukla vidékét, továbbá 
Duklát és Tarnovot visszafoglaltuk. 

Május 7. Krosznót csapataink elfoglalták. 
Libaut a németek birtokukba vették. 
A Lusitania Cunard-gőzöst német ten
geralattjáró elsülyesztette. 

Május 8. Hadoszlopaink az ellenség üldö
zése közben átlépték a Kárpátokat. 
Magyarországon nincs több ellenség. 
Franzenberg és Verlorenhoek községe
kel a németek elfoglalták. 

Május 10 Debicánál a szövetségesek át
törték az orosz arcvonalat; Dverniknél 
átlépik a Sant. 

Május 11. Csapataink átlépik az alsó 
Vyslokát; Kzeszovot, Dinovot, Sanokot 
és Liskot elfoglaljuk. 

Május 12. A német csapatok elfoglalják 
Kielce városát. 
Május 2-tól 12-ig csapataink 143.500 
foglyot, mintegy 100 ágyút és 350 gép
puskát szállítottak be. 

Május lí. Hudnikot, Lezajskot, Jaroslaut, 
Dobromilt, Stary-Sambort és Boryslavut 
visszafoglaltuk. 

Május 11. A szövetséges csapatok több 
helyen átlkeltek a Sanon. 

Május 18. Sieniavát elfoglaltuk. 
M.tjus 20. Savle vidékén orosz vereség. 
Május 23 Olaszország hadat üzen Ausztria-

Magyarországnak. 
Május 24. Mackensen vezérezredes had

serege elfoglalta Radymnót. A szövetsé
ges csapatok Drohovoj, Ostrov, Vysocko, 
Vietlin és Makovisko helységeket el
foglalták. 

Május 26. Drohobyctól délkeletre és Stryj-
nél áttörtük az orosz arcvonalat. 
A Majeslic angol sorhajót Sed il Bahr 
előtt elsülyesztették. 

Május 28. Görztől északra öt ellenséges 
támadást vertünk vissza. 

Május 31. Stryjt visszafoglaltuk. 
Május hó folyamán hadifoglyokban és 
zsákmányban beszállítottak 863 tisztet, 
208,869 főnyi legénységet, 251 ágyút, 
576 géppuskát és 189 löszerkocsit. 

Jumus 1. A partvidéken az olaszoknak a 
Krn gerince ellen intézett támadásait 
visszavertük. 

Június 3. Przemyslt rohammal visszafog
lalták a szövetséges csapatok. 

Június 4. A Stilfsi-hágónál visszavertük az 
olaszok támadását. 

Június 5. A szövetséges csapatok elfoglal
ták Starzavát. 

Jumus 6. Linsingen tábornok csapatai el
foglalták Kaluszt. 

Június 7. A Citta di Ferrara olasz léghajót 
L. 48. haditengerészeti légi járművünk 
lelőtte. 

Június 8. Slanislaut visszafoglaltuk. 
A görzi hídfőnél az olaszokat vissza
vertük. 

Június 9. 4. sz. tengeralattjárónk San Gio-
vanni Meduától nyugatra elsülyeszt egy 
Liverpool-tipusú angol cirkálót. 

Június 10. A Medusa olasz tengeralattjáró 
naszádot egy tengeralattjárónk elsü
lyesztette. 

Június 11. Jezierzany és Nieziska, Zaleszky 
és Zuravno helységeket elfoglaltuk. 

Június 12. Elfoglaltuk Tysmenica és Tlunác 
, helységeket. 

Június 13. Cerniava és Sieniava között át
törtük az orosz arcvonalat. 
Lievin és Arras között a franciák súlyos 
vereséget szenvedtek. 

Június Í4. Marwitz tábornok csapatai elfog
lalták Mosciskát. 

Június 15. A Vogézekben megkísérelt fran
cia áttörés meghiúsult. 

Június 16 A szövetséges csapatok elfoglal
ták Lubacovot és Niemirovot. 

Június 17. Sikertelen olasz előretörés az 
Isonzó-vonalon. 

Június 19. A mageirov-grodeki csatában 
kivívott győzelem következtében az 
oroszok az egész arcvonalon visszavo
nulóban vannak. 

Június 20. Német győzelem az Argonne-ok 
nyugati szélén. 

Június 22. Böhm-Ermolli tábornok csapa
taival bevonult Lembergbe. 

Június 23. A kaukázusi harcvonalon a törö
kök elfoglalták a Karadagh-hegyet. 

Június 27. Csapataink elfoglalták Halicsot 
és Plazovot. 

Június 28. Tomasovot elfoglaltuk. 
Június 29. Az ellenség a Bug és a Visztula 

között tovább hátrál. 
Június 30. Zamoscot megszállták csapataink. 

A szövetséges csapatok zsákmánya az 
északkeleti harctéren június folyamán 
volt: 521 tiszt, 194,000 főnyi legénység, 
93 ágyú, 364 géppuska, 78 lőszerkocsi 
és 100 tábori vasúti kocsi. 
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