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VILÁGHÁBORÚ. 

•ff ¥. 

A nyugati harctérről. — Mérik a lövészárkot. 
t 'képirpdák, Amsterdam.) 

48. füzet, 1915. szeptember 5. Ara 24 fillér 



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

tüntetett bekötési díj ellenében, tchít úgyszólván in gye % kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportbál félévenkint 
egy-egy kötetei választhat. 

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

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetei választhatnak az egyik vagy másik isoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekbol négy egymás ut;.n 
következő számot beküldenek. 

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

Mindenki ott szerezheti mes» a kedvezményeket, a honnan a krónikát kap'i. 
Budapesten a kedvezmény díján felül köteienkint 40 fillér, vidéken kötelén:..nt 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTARA. 
RÁTH M Ó R F É L E KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jcphson: 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 ráíizelés 2 kor. 50 fül. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megügvelt, 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. Telcky 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 érdek feszítőén tárja fel Telcky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan 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 fiit. 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 ka landokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét niegírja, a mű 
kiváló értékét bUonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború esemé.iyei közepet 
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, 
Ncográdv és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyeit 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 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. E«y-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



48. füzet. 

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

szállítunk. wwófúfoö§as 
SZERKESZTŐ SÜLÉ HNTflL 

RÉVfll-KIHDflS TELEFON 56-27 
HETENKINT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI HR >/, ÉVRE 3 K, >/» ÉVRE S K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

l^l 
A NEMETElCHARCAI FRANCIAORSZÁGBAN. 

(Az amsterdami Egyesült fényképirodák felvételei.) 

Soissons-nál a németek három francia tisztet temetnek el. 

Hősökhöz méltó tisztességgel hantolták el őket, sirjuk fölé keresztet tűztek, melynek fel
írása német nyelven mondja el, hogy vitéz francia harcosok pihennek itt, akik meghal
tak hazájukért. S ahogyan megbecsülik a halott ellenséget, éppen olyan emberségcsen 
bánnak a kezük közé jutott sebesültekkel is. Német kórházakban fekvő franciák tesznek 
erről tanúságot, áradozó dicsérettel szólván hazaírt leveleikben ellenségeik bánásmódjá
ról. . . Közben pedig a francia újságok nyugodt lélekkel rágalmazzák tovább a «barbár» 

németeket. 

A világháború képes krónikája. IV. - 257 — 
KÖNYV
TARA 

17 



Tábori távbeszélő állomás Soissons-nál. 

§§• I 

Egj' összelőtt ház, mint fedezék Soissons közelében. 

• « 



Fedezékben a lövészárok mögött. 

Kényelmetlen flgy élőhely. 
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Gyanús szállítmány feltartóztatása és megvizsgálása. 

Sík terepen a rajvonal egyik része gyorsan beássa magát, a másik pedig lő. 



FRANCIA TÁMADÁS — FRANCIA KUDARC. 

A háború ötödik hónapjában a franciák még mindig abban bizakodtak, 
hogy orosz szövetségesük rövidesen döntő győzelmet arat s végre elkövet
kezik az előretörés Berlin felé. A francia újságok a közönség félrevezetésére 
megtettek mindent. Napról-napra győzelmi jelentéseket koholtak s akkor, 
amidőn az oroszok támadása Orosz-Lengyelországban már teljesen megtö
rött, még mindig a legbiztatóbb híreket közölték. December első napjaiban 
például a legnagyobb párisi újságok azt jelentették, hogy Krakó ég s az oroszok 
Bécs felé haladtukban az összes kárpáti szorosokat hatalmukba kerítették. 

Ilyen körülmények között nem csoda, ha a francia nép egyre nagyobb 
türelmetlenséggel nézte Joffre tétlenségét. December első napjaiban már a 
kormány tagjai is visszaszállingóztak új székhelyükről, Bordeaux-ból s Poincaré 
elnöklésével Parisban tartottak minisztertanácsot, melyen a parlamentnek 
december 22-re való összehívását határozták el. A kormány tagjai ettől 
fogva Parisban is maradtak, csupán a hadügyminisztérium maradt még 
egyelőre Bordeaux-ban s Millerand hadügyminiszter felváltva tartózkodott a 
két fővárosban. 

A francia nép nagy örömmel fogadta a kormány visszatérését, amit a 
harctéri helyzet megváltozásának tulajdonított. Joffre felé fordult minden 
tekintet s azt remélte mindenki, hogy a francia hadsereg végre hozzálát az 
országnak az ellenségtől való megtisztításához. Tíz departement területéből 
több mint két millió hektárnyi, három és negyed, millió lakossal volt ezido-
tájt német uralom alatt s nemcsak a meghódított vidék lakói, hajiem egé$z 
Franciaország Joffre-tól várta a megváltást. __:"v - ;;í 

A közvélemény nyomása és a képviselőház összéöléséijek közeledése 
valószínűleg nagyobb szerepet ijátszott Joffre elhafáíozásatiál, rijjnt a harc
téri helyzet. Bár semmi jel sem mutatott arra, hogy a franciák támadása 
sikerrel járhat, semmi olyan változás nem történt, ami remélníengedte vöína 
a győzelmet, Joffre elhatározta az általános támadást. December 17-én ugyaiiis 
a francia generalisszimus a következő hadparancsot adta íli: 

Három hónap alatt számtalan heves támadással sem voltak képelek 
sorainkat áttörni. Mindenütt győzedelmesen eljlenállottunk. Elérkezett a 
pillanat, hogy mutatkozó .gyöngeségüket kihasználjuk, miután emberben 
és anyagban megerősödtünk. Ütött a támadás érája! Miután a német 
erőket sakkban tartottuk, most már arra kerül a sor, hogy megtörjük 

- őket és hogy az országot a betolakodóktól véglég megszabadítsuk. 
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Katonák! Franciaország ma inkább, mint valaha, számít bátor
ságotokra, erélyetekre és eltökélt akaratotokra, hogy mindenáron győzni 
fogtok. Győztetek már a Marne mellett, az Yser mentén, Lotharingiában 
és a Vogézekben, tudtok' majd győzni a végső diadalig! 
A hadparancsot azonban nem Joffre tette közzé, hanem — a német 

hadvezetőség. Joffre ugyanis a legnagyobb titokban akarta intézni az új 
offenzivat, hanem a németek néhány nap múlva megtalálták a hadpa
rancs egy példányát egy elesett francia tisztnél s azt hivatalos jelentésükben 
nyilvánosságra hozták. Másnap pedig az offenzivat elrendelő parancsról az 
alábbi néhány fulánkos sorban emlékezett meg a német hadi jelentés: 

Sajnos, csak a közzététel után állapítottuk meg, hogy Joffre tábornoknak 
1014. évi december 17-én kelt és tegnap általunk nyilvánosságra hozott hadparancsa 
a következő utóirattal végződött: 

«A hadparancs ma este valamennyi csapattal közlendő és megakadályozandó, 
hogy a sajtóba kerüljön.* 
Az offenzívát tehát elrendelte Joffre, most még csak győzelmekre lett 

volna szüksége, hogy elhallgattassa a néhány nap múlva összeülő képviselő
ház kritikusabb szellemű tag-

; ; jait. Győzelmek azonban nem 
voltak. Bárhogyan igyekeztek 
is a jó franciák eleget tenni 
a parancsban foglalt buz
dításnak, nem sikerült sehol 
sem komoly eredményt elér-
niök. Azonban, ha győzelmek 
nem is voltak, győzelmi hír 
annál több volt. A német 
hadvezetőség ezek közül a 
parlamentnek szánt jelenté
sek közül néhányat közzé 
is tett, mindössze egy kis 
helyreigazítást csatolt hozzá
juk. December 18-án például 
a francia hivatalos jelentés 
a következőket mondta: 

«Egy hatalmas offenzíva több 
lövészárok birtokába juttatott és 
pedig Auchy—La Bassée, Loos, 
St. Laurent és Blangy mellett.* 

Az első helyen említett 
községek — mondja a német 
helyreigazítás — messze a mi 
hadállásaink mögött feksze-

Joímir tábornok szemlét tart egy hadbavonuló n e ^ E g y e t l e n helyen sem 
, ezred fölött. tudták a franciak á mi had-
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állásainkat bevenni. Támadó kísérleteik mind összeomlottak. Cuinchynál, 
nyugatra Auchytól e hónap 18-án 150 francia feküdt a mi hadállásunk előtt 
Kis, St. Laurentig és Blangyig előrenyomult francia csapatokat megsem
misítettünk, illetve elfogtunk. December 17-én este a franciák mint sajál 
hadállásaik urai a régi lövészárkokban feküdtek. 

Azután december 18-án és 19-én ez a jelentés következik: 
«Az Aisne mentén és a Champagne-ban kétségtelenül a mi nehéz tüzérségünk uralja 

a helyzetet.» 
«Hauts de Meuse-ön repülőgépekkel irányított ágyúink két nehéz üteget pusztí

tottak el.» 
Ezt a két jelentést francia részről valószínűleg nem tudják majd bizo

nyítani. A későbbi, ugyancsak a Champagne-ban lefolyt francia támadások 
eredményéből megállapítható, hogy miképp sikerült a német ütegeket elpusz
títani. A repülőgép megfigyelője, úgy látszik, rosszul működött. Az minden
esetre kétségtelen, hogy nálunk semmiféle üteget nem pusztítottak el. 

íme, még néhány jelentés — a német kísérő sorokkal. 
«A németek megkísérelték, hogy három zászlóaljjal előrenyomuljanak, de ezt a gya

logsági támadást épp úgy, mint a melyet St. Hubert ellen kíséreltek meg, visszauta
sítottuk.)) 

A mi csapataink ezqknél a támadásoknál a francia 9-es és 18-as vadá
szok, valamint a 7-es utászok közül nyolc tisztet és több mint 800 embert 

Német tisztek téli szórakozása Észak-Franciaországban. 
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fogtak el. A francia 9-es gyalogzászlóalj megsemmisült. Hogy fér össze ez 
a tényállás a fenti jelentéssel ? 

«A Notre Dame de Consolation környékén La Basséetől délre az elmúlt napokban 
több kilométerrel előrehaladtunk.» 

Az említett hely Vermeiles mellett tekszik. A helységet december 6-án 
kiürítettük. Akkor olyan hadállást foglaltunk el, amely kezünkben is maradt 
és a melyhez a franciák lassú támadásokkal közeledtek. 

«Albert környéken e hónap 18-án heves tüzelés közben előrenyomultunk és az ellen
séges lövőárkok második vonalának drótkerítését elértük.» 

Nyolcvan francia tényleg elérte ezt a drótkerítést, de el is fogtuk őket. 
A többi támadó nem jutott ennyire előre. 

KLihonsnál egy ellenséges csapatot megleptünk és teljesen megsemmisített ük.» 
Hogy láttak-e a franciák egy német csapatot, azt itt nem tudjuk meg

állapítani, de hogy megsemmisítésről beszélni sem lehet, az kétségtelen, mert 
ezen a vidéken még csak egyetlen egy ember veszteségünk sem volt . . . 

Midőn aztán a győzelmi hírek kezdtek nagyon valószínűtlenül hang
zani, Joffre tábornok a kedvezőtlen időjárást említette meg jelentéseiben 
akciói sikertelenségének okául. S igaza is volt, rossz idő járt akkortájt, 
különösen — a franciákra. 

Még két hét sem telt el a nagyhangú paranccsal megindított offenzíva 
kezdete óta, már kétségtelen is volt kudarca. A francia támadás balsikerét 

Német katonai parádé Lille-ben, 
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az angol hivatalos távirati ügynökség tudósítója is elismerte s megállapí
totta, hogy tulajdonképpeni offenzíva folytatásáról szó sem lehet. 

Hollandi újságok pedig azt írták hogy az offenzívának mindössze az 
volt az eredménye, hogy a franciák által elfoglalt néhány állást a németek 
visszavették, közben pedig a franciáknak és angoloknak mintegy 150.000— 
200.000 főnyi veszteségük volt. . 

A német hadvezetőség pedig a néhányhetes offenzíva lezajlása után, — 
melyet egy tudósító találóan csiga-offenzívának nevezett el. — egy rövid jelentés
ben megállapította, hogy az ellenséges támadás a németeket semmiféle célszerű
nek itélt intézkedésük keresztülvitelében sem gátolta meg. Az ellenség egyetlen 
egy helyen sem tudott említésreméltó eredményt elérni, viszont a német csapa
tok La Bassée-től északra, az Aisne mellett s az Argonne-okban kielégítő elő-
haladást tettek. Ez alatt az idő alatt az ellenség vesztesége a következő volt: 

Halottakban megszámláltak a németek huszonhatezret; meg nem sebesült 
fogoly volt 17,860; egészben véve a veszteség, ha a sebesültek létszámának meg
határozásánál atapasztalat szerint való 1:4 arányt vesszük alapul,nem tekintve 
a betegeket, azokat a halottakat, a kiket számba nem vehettek és az eltűn
teket, legalább 150,000 emberre tehető. A németek egész vesztesége pedig ellen
ben ugyanebben az időben ennek a számnak a negyedrészét sem érték el. 

Ilyen szomorúan végződött a híres francia offenzíva,. . 

Francia foglyok katonazene mellett elvonulnak a német vezénylő tábornok előtt. (Sajtó
iroda, Leipzig.) 
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Az észak-franciaországi fronton. 

A francia támadás ideje alatt a leghevesebb harcok Arras és La Bassée 
környékén dúltak. Ezek a városok, természetesen, igen sokat szenvedtek a 
harcok folyamán. De még az aránylag nyugalmasabb helyek is, mint például 
Lrille, melyet a németek tartottak megszállva, nagyon megérezték a háború 
pusztítását. Lille legnagyobb baja például az volt, hogy a dünkircheni kikö
tőt a francia és angol csapatok elzárták előle s így el volt vágva az amerikai 
gabonabehozataltól is, pedig a német kormány hajlandó volt minden jót
állást vállalni, hogy a bárhonnan szállítandó árut kizárólag a polgári lakos
ság között osztja fel. 

Az észak-franciaországi állapotokról ezidőtájt megrendítő képet rajzolt 
égy magyar haditudósító, Fehéri Armand, aki Arras vidékén tett látogatásá
ról a következőket írta: 

. . . Már itt vannak az utolsó falvak a harcvonal előtt. Majd min
denik házon mutatkoznak az angol és francia tüzelés nyomai és a bol
dogtalan lakosok (azok, akik nem menekültek el) a pincékben tanyáznak. 
A sivárság és a gyász képe. Az országúton egy kétkerekű kordély döcög, 
benne egy öregasszony. Három gyerek húzza. Viszik eladni a közeli városba 
veteményes kertjük szűkös maradványait, hogy néhány garast keressenek. 
Munkások jönnek, hogy kijavítsák.az utat. A gyermekek elkísérik a szülei-
kei, mert nem mernek odahaza egyedül maradni. Fura látvány ez a sereg 
apróság a szülők ruhadarabjaiban. Egy tíz éves fiú avult köcsögkalapban, 
amely leér a válláig, egy felnőttől származó szétszaggatott kabát a köpönyege. 
Mellette egy kis leány, lehet úgy hat-hét esztendős, lerongyolódott nyári 
ruhácskában. Az apa ingujjban dolgozik, a kabátját odaadta a fiának, hogy 
megóvja a hidegtől, két gyermeke mégis dideregve áll mellette. Jobbról egy 
másik szekér zörög. Egy vén, vak ló húzza, amely sem a németek, sem még 
korábban a franciák számára nem volt alkalmas hadiszolgálatra. A szekér
ben menekülők, vagyonkájuk maradványaival. A férfinak már nincs helye, 
gyalogszerrel halad oldalvást és vezeti a világtalan lovat a gránátlyukak 
mellett, amelyek bizonytalanná teszik az utat. De nemsokára megreked a 
járómű, mert mégis csak belesüppedt a gránátgödörbe. A férfi úgy szól az 
állathoz, mint egy gyermekhez és a szegény gebe minden erejével nekifek
szik újra a hámnak, hogy kivonszolja a kocsit a kátyúból, de gyönge hozzá 
és a férfi sír. Egyszerre csak segítség jön, ahonnan nem is várta. Három 
bajor népfölkelő odasiet, hat vasököl markolja meg a küllőket, egy lódítás 
és a kocsi megint fenn van az országúton. A írancia leveszi a süvegét és 
megindult szavakban hálálkodik. A németek odébb állnak, a szekér folytatja 
az útját. . . 

. . . Ez a népesség itt a leggazdagabb egész Franciaországban, — az a rész, 
amit a németek birtokba vettek, egy hatoda a francia nemzeti vagyonnak, 
—« teljesen tönkrement és évtizedek múlva sem tud majd talpraállni. A háború
tól sújtott területen olyan széles kiterjedésű a pusztulás, hogy a békekötés 
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akkor állottak el, amikor közölték velük, hogy Peppino éppen a főhadiszállásra utazott, 
ahol parancsot akar kieszközölni az előnyomulásra . . . 

Szenvedélyes, tüzes, fegyelmezetlen, fecsegő, minden rendnek ellensége, hős: ilyenek 
a garibaldisták. Ők a támadás specialistái, az emberi golyószóró, a megelevenedett löveg. 
Semmi más nem érdekli őket Csupán alkalmas pillanatban lehet őket az ellenségre dobni 
és akkor készen kell lenni a támogatásukra i s ; mert győzni tudnak, a győzelmet meg
tartani azonban nem tudják; a támadó harcban hatásosak, a védelem helyett azonban 
inkább ellentámadásba mennek; kalapács gyanánt ütnek, majd visszahúzódnak, azután 
ismét lecsapnak. Ők az offenzíva pionirjei, mögöttük azonban ellenállásra képes csapat-
testnek kell állani, amely a megszerzett állásokat meg tudja tartani és falat alkot a hátuk 
mögött. A lövészárkok a kétségbeesésbe kergelik és meggyöngítik őket. Ellenszenvvel 
viseltetnek az árkokból való harc iránt. Előttük a csata csata: egy hatalmas nekiiramo-
dás, ordítás, összecsapás. A modern taktika számításait és módszereit szerintük nyugod
tan át lehetne engedni az ellenségnek. Olyan harcias csorda, amely bámul azon, hogy a 
csatatéren mathematíkával foglalkoznak. Hiszen ilyen módon csak megnehezítik a háborút, 
a mely olyan egyszerű volt : a győzelemért csak halni kellett. 

A Vogézekben szintén véres harcok dúltak decemberben. E harcok 
során különösen nagy szerepet játszott egy magaslat, mely Alt-Thann, Stein-
bach és Sennheim háromszögének közepén van. Ez a magaslat a nyugatról 
előreterjedő hegylánc nyúlványa és előcsúcsa benyúlik Sennheim felé, amely 
ettől körülbelül 300 méterrel északabbra fekszik. Ez a magaslat uralja mind
azokat az utakat, melyek Sennheimbe futnak össze minden irányból és 
mindenekelőtt uralja magát a Vesserling-völgy bejáratát. Steinbach a magas
lattól északra van. A franciák támadásai december első felében csaknem 
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után kietlenekké válnak ezek a tájékok, mert senkinek sem lesz kedve és 
módja hozzá, hogy kitatarozza ezt a kopárságot. A falvak leégtek, a földek 
a lövészárkokkal és a közlekedési ösvények megásásával annyira föl vannak 
dúlva, hogy az emberek ezrei évekig munkálkodhatnak majd a kiegyenlíté
sükön. Az utak össze vannak lövöldözve, tiporva, gázolva, valamennyit újra 
kell építeni. Egyedül az állami utak helyreállítása is tekintélyes összegbe 
fog kerülni a francia kormánynak. Az államnak kelf majd gondoskodnia a 
községi utak újjáépítéséről is, mert a városoknak és falvaknak nincs már 
rá pénzük és a lakosoknak, ha vissza is térnek, fél évszázadig sem lesz mi
ből fedezniök a költségeket. Az iskolák és á templomok, azután az állami 
épületek, pályaudvarok, postahivatalok, rendőrségek, csendőrállomások romok
ban hevernek. Hidak és vasúti építmények elpusztultak, magánházak beom
lottak, a gyárak majdnem mind elhamvadtak és üzemképtelenekké lettek, a 
gépek részint megsemmisültek; részint annyira megrongálódtak, hogy ma 
már csak egy halom ócskavas valamennyi. A marhákat leöldösték vagy 
elhajtották, a mezőgazdasági munka e járások lakosaira nézve fönnakadt, 
a földmívelés lehetetlenné vált és azok a kerületek, amelyekben a hadállási 
harcok lejátszódták, elnéptelenedtek. Mindez az új harcmodorból származik. 
A régebbi hadjáratok közül egyikben sem szenvedte meg olyan tartósan és 
makacsuj egy vidék a/háborút, mint ahogyan ebben a hadjáratban sújtja 
az egyes tájakat az álló harc. A régebbi háborúkban a megerősített helyek 
ostromán kívül mindig csak támadó vagy védekező csatározások történtek. 
Valahol összecsaptak a seregek, néha többnapos küzdelemre került a sor, 
mindaddig, míg valamelyik részen meg ném törött az ellenállási erő. Akkor 
a megvert fél hátrált és a győztes a nyomában volt. Ezekben a harcokban 
is lángba borultak falvak és letaposódtak mezők, de még sem volt szó 
minden gazdasági értéknek annyira alapos és rendszeres pusztulásáról, mint 
ma. Mihelyt valahol megindult az ütközet, a lakosok elmenekültek onnan 
vagy meglapultak a pincékben, míg csak tovább nem süvített a háború 
réme. Akkor ismét előjöttek, hogy kipótolják a keletkezett károkat. így pél
dául az 1870-iki hadjáratban a legnagyobb ritkaságok közül való volt, ha 
egy falu teljesen elpusztult. Csák Bazailles pusztult el teljesen, Sedan mellett, 
amelyet elkeseredett utcai harcok után, amikben résztvett a polgárság is. 
foglaltak el. Nyilt várost nem ostromoltak a szintén csak egyetlen Chateaudun 
kivételével. A talajban és földben okozott kár elenyésző volt, a mezőket 
csakhamar újra meg lehetett munkálni. 

És milyenek most az állapotok! Hónapokon át tartó ostromban virágzó 
városok, Arras, Soissons, Rheims, a kereskedelem és ipar központjai, kusza 
romhalmazokká lettek, a károk, amiket ez az álló harc a szélső vonalon 
levő falvakban és városkákban okoz, napról-napra fokozódik és alig lehet 
megszámlálni a falvakat, amelyekből csak romok maradtak. Jórészt maguk 
a franciák tehetnek erről, akik rendszeresen tüzelnek a német arcvonal mö
gött levő helységeikre, hogy ezáltal megfosszák a németeket szállásaiktól és 
nyugtalanítsák Őket. Ha már a franciák így cselekesznek, képzelhető, hogy 
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mennyivel ádázahbul járnak el az angolok, akiknek tüzérsége Béthune-nél 
és Armentiéres-nél sorra lőtte a szerencsétlen községeket. A pusztító hatás 
növekedését az is magyarázza, hogy a hadállási harcban idő és alkalom van 
a legnehezebb kaliberű ágyuk fölvonultatására, ami persze a mozgó harcban 
lehetetlenség. Röviden szólva, amíg azelőtt egy helyen a harc legfölebb 
négy napig tartott, ma elhúzódik ugyanannyi, sőt több hónapig is . . . 

Az indusok harcban. 

A La Bassé mellett vivott harcokban már nagyobb számban vonultak fel 
indus katonák is, akik közül számosat foglyul ejtettek a németek. Az indusok 
rendkívüli elszántsággal s vadul harcoltak, mert attól féltek, hogy — mint 
az angolok mondották nekik — fogságba jutásuk esetén a németek meg
kínozzák és megölik őket. Az angolok szines szövetségeseivel való harcairól 
egy német katonatiszt a következő eleven leírást adta: 

Már három nap óta feküdtünk lövészárkainkban az angolok szakadatlan ágyútűzé-
nek kitéve, híjával a legszükségesebbeknek is, mert csak éjszaka volt lehetséges bennün
ket élelmezni. Vizünk volt bőven alattunk is, fölöttünk is, úgy hogy jóformán állandóan 
fürödtünk a szabadban. Szomjúságot tehát nem éreztünk, de annál éhesebbek voltunk. 
Az angoloknak — úgy látszik — ördögi gyönyörűségük telt abban, hogy bennünket grá
nátokkal árasszanak el. Hála Istennek, nem sok kárt tudtak tenni bennünk s mi úgy 
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nagyjából mégis meglehetősen éreztük magunkat földi lyukainkban; ha valamivel több 
ennivalónk lett volna, igazán nem is panaszkodhattunk volna. 

Minekutána, mint mondottam, az égből jövő esőt nem is számítva, három napon át 
gránátesőben áztunk, az angolok, úgy látszik, azt hitték, hogy most már jól meg vagyunk 
puhítva, sőt talán fel is olvadva, tehát ránkuszították sötétbőrű szövetségeseiket, hogy 
bennünket szőröstül-bőröstül fölfaljanak. Az ördög tudja, hogy mit diktáltak bele az 
angolok ezekbe a fickókba, de bizonyos, hogy azok, akik megrohanták a mi hadállásain
kat, vagy részegek voltak, vagy pedig a gonosz szellem szállotta meg őket. Rémes üvöl
téssel, amellyel szemben a mi hurráh-kiáltásunk csak úgy tűnt fel, mint egy csecsemő 
nyivákolása, tört ránk ezer, meg ezer ilyen barna legény, mintha csak a köd taszította 
volna ki magából őket, úgy hogy az első pillanatban ugyancsak meg voltunk lepve. Csak
hamar azonban összeszedtük magunkat és fegyverünkkel kezünkben, nyugodtan vártuk 
a támadást. Valami harcias látványt nem nyújtottak a mi katonailag iskolázott szemünk
nek, mert az üvöltve, ordítva ugráló és fegyvereivel vadul hadonászó horda inkább 
komikusan, mint félelmetesen hatott. Száz méternyire engedtük közeledni őket, akkor 
pusztító gyorslüzelésbe fogtunk, amely százakat megölt és megsebesített közülük. A töb
biek azonban ezt figyelmen kívül hagyva, törtettek tovább előre s macskaügyességgel 
vetették át magukat az akadályokon. Pillanat alatt lövészárkainkban termettek a barna 
fickók s egyáltalán nem megvetendő ellenfeleknek bizonyultak. 

Puskatussal, szuronnyal, karddal és tőrrel támadtak reánk s ebben a rettenetes 
kézitusában bizony ugyancsak kemény dolgunk volt, amit szerencsére megkönnyített egy 
rohamlépésben érkező erősítésünk. Ekkor aztán kidobáltuk a legényeket lövészárkaink
ból olyan erővel, hogy se láttak, se hallottak. Persze, nem is álltunk itt meg, hanem 
tovább kergettük őket, vissza a saját lövészárkaikba. Előnyomulásunk közben elkövettük 
azt a hibát, hogy a sebesült, vagy magukat halottnak tettető hindukat nem tettük ártal-
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matlanná fegyvereik elszedésével. Ezt csakhamar meg kellett bánnunk, mert alig nyo
multunk az üldözöttek után száz-százötven méternyire, amikor hátulról is löuések értek 
bennünket, amelyek közülünk sokakat megsebeztek s ezzel akadályoztak az eredményes 
Üldözésben. A düh, amely erre bennünket elfogott, s amit visszafordulva ki is töltöttünk 
ezen a ravasz bandán, le nem írható. Álnokabb népet ennél igazán nem ismertem. Már 
a kígyószerű csúszkálásuk és a hirtelen felugrásuk is kellemetlen érzést kelt, de még 
gyalázatosabb az a szokásuk, hogy magukat halottnak tettetik és rálőnek a továbbnyomulő 
ellenségre, vagy amikor az gyanútlanul megy el melletlük, felugranak és késsel vagy 
tőrrel hátbadöfik. 

Annál nyomorúságosabb benyomást keltenek ezek a fickók a fogságban és sikerül 
is nekik ilyenkor a maguk részére megnyerni a mi legényeink jóindulatát. Fölülkereke
dik a németek jó szíve s mindenki sajnálja az elfogott hindukat, mert abban a nézetben 
vannak, hogy alapjában véve ezek a szegény ördögök nem tehetnek arról, hogy velünk 
szembe állítják őket. Egy bennszülött tiszt beszélte nekünk, hogy az angolok gépfegyve
rekkel kergetik előre a hindukat és nagymennyiségű szeszes italt osztanak ki közöttük, hogy 
bátorságukat ezzel növeljék. Viszont ijesztgetik őket azzal, hogy ha a mi fogságunkba 
kerülnek, borzalmas bánásmódban lesz részük. Annál nagyobb aztán a csodálkozásuk, 
amikor mi tisztességesen bánunk velük. Amint a hinduk fogságban vannak, rögtön sze
lídek és jóindulatúak lesznek, mint a gyerekek. Az ördög tudja mit csinálnak velük az 
angolok, hogy egyébként oly veszedelmesekké tudnak lenni. Különben a legtöbben közü
lük többé-kevésbbé betegek. Csaknem mind rettenetesen köhög, nem tűrik a hideget 
és egész külsejük, valamint viselkedésük is élénken mutatja rabszolgavollukat. Hálájukat 
kézcsőkkai fejezik ki és mulatságos dolog nézni, milyen arcot vágnak a mi katonáink, 
amikor hetek óta nem mosott kezüket hálásan csókolgatják ezek a szegény hinduk. 

Az Argon neo ki ól a Vogézekig. 
Joffre hadi parancsa a legnagyobb élénkséget az Argonneokban kel

tette, ahol a híres alpesi vadászok mellé egyre nagyobb számban érkeztek 
afrikai csapatok is. Minden erejüket megfeszítették a franciák, hogy legalább 
néhány lövészárok elfoglalása legyen az eredménye a nagy offenzívának. De 
nem tudtak elérni semmit. A németek lépésről-lépésre haladtak előre s 
minden francia támadást véresen visszavertek. Pedig mindent megpróbáltak 
a franciák. A legkülönbözőbb fortélyokhoz folyamodtak, hogy katonáik lel
kesedését ébren tartsák, így például afrikai bajtársaiknak a legtöbb helyen azt 
mondták a francia tisztek, hogy a Fekete-erdőben harcolnak, német földön, 
nem pedig az Argonneokban. Az eredmény pedig az volt, hogy csupán 
december folyamán az Argonne-okban a franciák sok halottjukon és sebesült
jükön kívül 2950 foglyot és 21 géppuskát s számos más hadieszközt vesztettek 

Különös érdekessége volt az argonne-i harcoknak az olasz önkéntes gari-
aldislák megérkezése a francia táborba Garibaldi Peppino vezetése alatt, aki

nek egyik fia Garibaldi Brúnó is elesett e harcokban. Hogy milyen silány segítség 
volt ez az önkéntes légió, arról klasszikus tanúságot tett Luigi Barzini, a Corriere 
ella Sera harctéri tudósítója, a ki jeles honfitársairól a következőket írta: 

A támadástól eltekintve, amire mindig készek, a garibaldisták a katonai életben nem 
sokat látnak, amit szükségesnek is találnának és amit megjegyzés nélkül elfogadnának. 
Hiszen ha megjegyzéseket sem lehetne tenni, mit érne az egész katonai élet ? Mert a 
garibaldistának mindig van valami szava, észrevétele vagy t i l t ako^ megjegyzése. Ha 
valamiben nem adnak neki igazat, rögtön kijelenti; 
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— Megyek Peppinóhoz! 
És már megy is Peppino Garibaldihoz, mert Peppinóval — a garibaldisták csak így 

nevezik — mindenki beszélhet. Bárki beléphet a szobájába, kiöntheti szíve keserűségét 
és biztos lehet benne, hogy vigasztalódva távozik tőle. Gyakran olyanok is mennek hozzá, 
akiknek voltaképpen semmi bajuk sincs. 

— Mit kivánsz? 
— Semmit... Csak egy kicsit beszélgetni akarok. 
És ezek rendszerint olyan legények, akik beszélni sem tudnak: félszeg, műveletlen 

emberek, akik bár érezni tudnak, érzéseiket azonban szavakban kifejezni nem tudják, 
akik csak vezérükhöz akarnak közel lenni, éppen mert rendkívül szeretik őt; meghatóan 
ragaszkodó szemekkel tekintenek reá, készek érte ölni, érte meghalni: az ezredes hű 
kutyái. 

— Szép! Hát egy kicsit beszélgetni akarsz ? Helyes! Akkor ülj oda a sarokba és 
maradj nyugodtan. 

A reguláris hadsereg tisztjei, akik ebbe a környezetbe kerülnek, meg vannak bot 
zánkozva : a szent rangkülönbség és a még szentebb hagyomány összeomlását látják ebben 
A légionáriusoknál a katona kedélyhangulata nagyon lényeges, mert nagyban befolyásolja 
a parancsokat. A garibaldistától nem lehet mindent követelni: ha valami dolog nem. tet^ 
szik neki, azt nem is teszi meg. Elválasztják a szükségest attól, amit csak puszta kíván
ságnak tekintenek és ehhez képest különbséget tesznek az engedelmesség tekintetében is. 
Legalább is annyit vindikálnak maguknak, hogy mozoghassanak. 

Vannak dolgok, amikre, véleményük szerint, «ök nem kötelesek*. Ilyenek például a 
lövészárkok készítése és más, a hadviseléshez tartozó, nem éppen kellemes dolgok vég
zése . . . ők azért jöttek, hogy löjjenek, a többi mind mellékes. 

— Támadunk'? Nem? Hát akkor miért is vagyunk itt? « 

Veszedelmes járőrszolgálat az Argonne-okban. 
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A legnagyobb nyugalommal, szinte önmagától értetődőleg áthágják a parancsokat, 
ellenkeznek a tisztekkel szemben, szóval azt teszik, a mi nekik tetszik. A nyulvadászat 
el van tiltva? Igen ám, de a nyúlpecsenye kitűnő, miért nélkülözzék? A légionárius tel
jesen független ember, aki szereti az izgalmakat és a változatosságot. Mindent megkap, 
ami életfentartásához szükséges, ám ez nagyon is mindennapi előtte, hát szívesebben 
megsüt egy macskát, a melyet ő maga vadászott, mint azt a hússzeletet, amelyet a kor
mány juttatott részére. 

Különös engedély nélkül a tábort tilos elhagyni és a tábor mégis — mindig üres. 
Az ezred legénysége mindig a szomszédos községekben csavarog, — hogy a garibaldisták 
hogyan jutnak oda és hogyan kerülnek vissza a táborba, anélkül hogy az őrszemek észre
vennék őket, azt csak a jő ég tudja. 

Amikor az ezred Vaillyban táborozott és a huzamos tétlenségben már kifáradt, a gari
baldisták egyszerűen Parisba utaztak, 3—4 napra eltűntek, azután megelégedetten tértek vissza 
ismét a táborba. A dorgálások, a fogságbüntetések, a haditörvényszék ítéletei a bűnösök 
előtt mindig olyan dolgoknak tűnnek fel, amelyek sehogysem állanak arányban az elköve
tett ártatlan cselekménnyel. Egyes, szerényebb légionárus csupán Epernay-ig ment s 
megfelelő pezsgőkészlettel ellátva magát, nagy lelki nyugalommal tért vissza állomáshelyére. 

Mikor aztán a tétlenség túlsokáig tartott, újabb mozgalom keletkezett a garibal
disták között. A legénység felszedte fegyvereit és csomagjait és egyszerűen a harcvonalba 
akart vonulni. 

— A fődolog az, — mondották, — hogy az ellenséghez jussanak, a többit majd Joffre 
és Peppino elintézhetik egymás között. 

S egy szép estén csakugyan útra készen állottak és miután a tisztek lovait is fel
nyergelték, elhatározták, hogy az ultimátumot közlik a tisztikarral. Szándékuktól csak 

Francia katonák bombaálló fedezéket építenek. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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állandóan e magaslat ellen irányultak. A franciáknak megvolt az az elő
nyük, hogy a völgy felső részében levő magasabban fekvő hadállások az 
ő birtokukban voltak és a magaslatig erdőkben nyomulhattak előre. Elke
seredett támadásaiknak, amelyet nagy túlerővel hajtottak végre, meg is volt 
az eredményük. A magaslat és Steinbach december 14-én elveszett. De már 
15-én azt jelenthette a német nagy vezérkar, hogy Steinbach ismét a kezük között 
van és 300 franciát elfogtak. Következő napon már a Sennheimtől nyugatra 
fekvő magaslat is újólag a birtokukba került. Aztán egy kis szünet követ
kezett, míg végre a december 25-iki jelentés Sennheimtől nyugatra újabb 
küzdelmekről adott hírt. 26-án a franciák azt állították, hogy ismét eljutot
tak az erdő széléig a magaslat közelébe, a következő napokon pedig mind
kél fél újabb elkeseredett küzdelmeket jelentett. A franciák, jelentéseik sze
rint, megkezdték Steinbach «szoz'os körülzárolásáts és december 31-én Paris
ból azt jelentették, hogy lépésről-lépésre nyomulnak elő a faluba. Ezzel 
szemben a német hadvezetőség a maga részéről közzétette, hogy az ellen
ség heves ágyútüze feldúlta a kis elzászi városkát. Miután, mint a jelentés 
mondja, a túlheves ágyútűz mindenekelőtt a sennheimi magaslaton levő 
német lövészárkokat tette tarthatatlanná, ezt az állást egy pár órára teljesen 
feladták a németek és Steinbachot is egészen kiürítették. Az éjszaka leple 
alatt azonban a német csapatok visszatértek és szuronyrohammal űzték el 
ismét az ellenséget. 

Steinbach visszafoglalása. 
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Karácsony a nyugati harctéren. 
Midőn közeledett a véres esztendő karácsonya, általános volt a reményr 

hogy a szeretet ünnepén pihenni fognak a fegyverek. Meg is lett volna erre 
a mód, mivel a pápa bizalmasan lépéseket tett a hadviselő államok kor
mányainál karácsonyi fegyverszünet közvetítése dolgában. A pápa óhajtása 
a hadviselő hatalmak többségénél kedvező fogadtatásra is talált. Ausztria-
Magyarország s Németország azonnal hajlandóknak nyilatkoztak hozzá
járulni a legnemesebb szándékból fakadt tervhez, Törökország is kész volt 
a pápa kívánságát teljesíteni. Franciaország és Oroszország azonban hatá
rozottan elutasították a javaslatot, még akkor is, midőn a pápa másodízben, 
tett kísérletet tervének keresztülvitelére. 

Hanem azért a németek mégis megülték a szent napot. Pihenőjüket 
arra használták fel, hogy megünnepeljék a Megváltó születésenapját. 

A nagy főhadiszálláson igen egyszerűen ünnepelték karácsony estéjét, 
ami annál hatásosabb volt. A császár a főhadiszálláshoz tartozó katonái 
körében töltötte az ünnepet. Egy csarnok hosszában felállított aszta
lok mellett, amelyeken számos gyertya fényében ragyogó karácsonyfák állot
tak, mindenki megtalálta helyét a császártól az utolsó meghívott népfelkelőig. 
A terem homlokrészén oltár állott, előtte nagy jászol, melynek mindkét oldalán 
hatalmas karácsonyfa volt. A császár a megjelenteket e szavakkal üdvözölte: 

Egy elbarikádozott major az Argonne-okban. 
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— Bajtársak! Hadban, fegyverben állunk itt együtt, hogy e szent 
ünnepet megüljük, melyet egyébként békében otthon ünnepelünk. Gon
dolataink hazaszállnak otthonlevőinkhez, akiknek ezeket az adományokat 
köszönjük, melyeket oly bőségesen látunk asztalunkon. Isten úgy akarta, 
hogy az ellenség arra kényszerítsen bennünket, hogy ezt az ünnepet 
itt üljük meg. Megtámadtak bennünket, tehát védekezünk. Adja Isten, 
hogy e békeünnepből segítsége révén bő diadal háruljon reánk és 
hazánkra a súlyos harcok után. Ellenséges területen állunk, fegyverün
ket az ellenség, szívünket az Isten felé fordítva. Azt mondjuk, amit 
egykor a nagy választófejedelem mondott: A porba sújtjuk Német
ország minden ellenségét. Ámen. 
Ezután a császár körbejárta az asztalokat és számos tisztet, valamint 

legénységbelit megszólítással tüntetett ki. 
A bajor király pedig, aki korábban látogatta meg a fronton vitéz csa

patait, karácsonykora következő meleghangú üdvözletet küldte: 
A karácsonyi ünnep alkalmából különös szeretettel gondolok 

országom kedves gyermekeire, akik távol a hazától az ellenséggel szem
ben állnak. Büszkeséggel s hálával gondolok rájuk abban a biztos 
reményben, hogy kötelességteljesítésüket olyan siker fogja koronázni, 
mely biztosítéka lesz annak, hogy a jövőben senki sem meri meg
zavarni a németek karácsonyát. 

Német katonák karácsonyi ünnepe a nyugati harctéren. 
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Megünnepelték mindenütt a karácsonyt a derék német katonák, de 
legszebben Flandriában, ahol az ellenség a december folyamán teljesen siker
telen támadásait ezekben a napokban jóformán teljesen beszüntette. A flandriai 
harctéren levő katonák karácsonyi ünnepéről egy haditudósító, aki a würt-
tembergi herceg seregénél volt a szentestén, a következőket írta: 

Azok a német századok, melyek két napja hevertek kinn a lövészárkokban, 
karácsonyestére visszatértek a faluba. Helyüket frissebb bajtársak foglalták el. Századon
ként gyűltek össze a faluban a katonák a karácsonyfák alá. Egy kis parasztházban magam 
is tanuja voltam egy század ünnepének; soha azt a jelenetet el nem felejtem. Egy közeli 
kápolnából, melyet a belgák fölgyújtottak, harmőniumot hoztak a parasztházba a legé
nyek. Azután egy Haliéból való őrmester beszélt, azoknak a német tanítóknak egyike, akik 
hazájukat olyan naggyá tették. Nem egy szem könnybe lábadt szavainak hatása alatt. 
Utána régi, kedves karácsonyi énekeket énekeltek karban a katonák. Majd az ajándékok 
szétosztása következett, egyebek közt két vaskereszté is, melyeket a zászlóalj parancsnoka 
a karácsonyfa alatt tűzött két vitéz katona mellére. 

A mocsaras ingoványos terepen a front felé indultunk ekkor. A holdfény világított 
és a messzi víztükör ezüstösen fénylett. Térdig elmerültünk az iszapban, olykor vizén 
kellett keresztülgázolnunk, amelyben megfulladt állatok hullái hevertek. Túlnan, a franciák 
felől hébe-hóba egy-egy lövés dördült el. Mikor beesteledett, a lövészárkokban kicsiny kis 
karácsonyfákat állítottak az emberek, gallyait megtűzködték égő gyertyácskákkal és hal
kan karácsonyi énekeket zümmögtek közöttük. A franciák is énekeltek túlnan; majd 
mint a bolondok lövöldöztek át német testvéreikre. A németek egyetlenegyet sem lőttek. 
Megszentelték az éjszakát . . . 

Lajos bajor király a tüzérségi tűzvonalban csapatainál. 
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MAROKKÓ A FRANCIÁK ELLEN. 
A szent háború kihirdetésének híre végighullámzott a franciák észak

afrikai gyarmatain is, súlyos gondot okozván a francia kormánynak, mely 
Bordeaux-ból intézte bajbajutott országa sorsát. Marokkóban volt különö
sen aggasztó a helyzet, ahol a lázadás tulajdonképpen egy pillanatra sem 
volt teljesen elfojtva azóta, hogy Mulej Hafid szultán 1912-ben a franciák 
pro lektorátusát elismerő szerződéssel népét teljesen kiszolgáltatta a franciák
nak. Utóda, Mulej Jusszuf sem tudta lecsendesíteni a szabadságszerető 
törzseket, melyek úgyszólván szünet nélkül harcoltak zsarnok elnyomóik ellen. 

A háború kezdetén még javában folytak a csatározások a fölkelő ma
rokkóiak s a franciák között s minthogy a kormány a németek nagy győ 

Hadbavónüló marokkói felkelők. 
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zelmei következtében kénytelen volt európai csapatait hazaszállítani, a 
helyzet még rosszabbá változott. Az idegen légió, melyet német származású 
tagjai mind otthagytak, gyenge és megbízhatatlan volt, de még a legjobb 
szándék mellett sem tudta volna leverni a hazájuk földjén harcoló ma
rokkóiakat. Midőn azután megtörtént a szent háború kihirdetése, a helyzet 
egyenesen veszedelmessé lett a franciákra. 

A marokkói újabb felkelés élére Sidi Abdel Malik, az ős mór fejedelmi 
családból származó Abdel Káder fia állt. Abdel Káder is félelmes ellensége 
volt a franciáknak hazájában, Algériában, ahol a végsőkig harcolta francia 
elnyomás ellen. Atyjának bátorságát és szabadságszeretetét örökölte fia is, 
aki a háború kezdetén az észak-afrikai francia gyarmatok összes moha
medán törzseinek vezére volt. Abdel Malik régebben Konstantinápolyban 
élt, ahol Abdul Hamid szultán szárnysegéde volt. 1902-ben azután, midőn 
Marokkóban nemzeti izlam-mozgalom támadt, visszasietett ősei hazájába s 
ami győzelmet a marokkóiak a franciákon ezidőben arattak, azt egyedül 
neki köszönhették. Öröme azonban kevés volt benne, mert csakhamar meg
indult ellene az áskálódás, sőt életére törtek, úgy hogy jónak látta egészen 
visszavonulni. Mulej Hafid trónralépte után tett csupán kísérletet terveinek 
megvalósítására, de újra csalódás érte. Mulej Hafid gyengesége meghiúsított 
minden szabadságtörekvést. Abdel Malik emir keserű csalódottsággal vonult 

fi 
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_____ 
Francia expedíció Marokkóban nehéz terepen. 
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megint vissza s azután megragadta az első alkalmat arra, hogy a szultánt, 
kinek árulása csakhamar nyilvánvalóvá lett, megbuktassa. Mikor azután 
Mulej Hafid hivatalosan és formaszerűen kérte ki a francia védelmet és a 
francia csapatoknak általa történt behívásával úgyszólván jogszerűen ment 
végbe Marokkónak Franciaország számára való eladása: az emir is, mint 
az ország többi igaz barátja kénytelen volt Franciaország túlerős, gyarma
tosító hatalma eló'tt meghajolni. Akkor Parisba ment, ahol elhalmozták min
denféle kitüntetéssel, de azt a követelését, hogy Marokkó visszakapja egy
némely nemzeti jogát, nem tudta keresztülvinni. 

A szent háború kihirdetésekor azután elérkezettnek látta a pillanatot, 
hogy ősei hazáját felszabadítsa az idegen járom alól. Első sikereiről testvéré
nek, Emir Ali pasának, a török kamara első alelnökének írt levelében maga 
Abdel Malik így számolt be: 

«A dzsihadot, a szent háborút észak-afrikai hisorsosaimmal azoknak 
az ágyúknak a segítségével tudattam, a melyeket a franciáktól vettem el. 
Összes törzseim jól fel vannak fegyverezve és járatosak a harcolásban. 
Katonáink száma napról-napra növekszik. Fez városát az ellenség kiürítette. 
Sajaneh-t, El Arif-ot és Tehallá-t, amelyek eddig a franciák főtámaszpontjai 
voltak, ostrom alá vettük és elfoglaltuk. Az ellenségnek nagy veszteségeket 
okoztunk, a mi veszteségünk azonban jelentéktelen. 

Lyautey tábornok azt ajánlotta, hogy hagyjuk abba az ellenségeskedéseket, 
mert majd Franciaország tárgyalni fog engedményekről. Azt válaszoltam neki : 

A nagy Abdel Káder fia vagyok; az én háborúm célja, hogy 
nemcsak Marokkót, hanem szülőhazámat, Tuniszt is megmentsem. 

Francia territoriális csapatok (tirailleurs algériens) Marokkóban. 
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A mohamedán csak akkor állhat el a szent háborútól, ha az elérte 
célját. Míg utolsó csepp vérünket nem ontjuk, addig nem teljesítettük 
nagy kalifánk parancsát. Ha a franciák megegyezni akarnak, adják 
vissza az országokat, amelyeket elraboltak. Katonáimat azokkal a fegy
verekkel szereltem föl, amiket az elfoglalt francia helységekben talál
tam. Ezek hosszú időre elegendők. A déli törzsekhez üzenetet küld
tem és mindegyiktől kedvező választ kaptam. Még Szudánból is jönnek 
hozzám, akik a szent háborúban résztvenni szándékoznak. A minden
ható Isten segítse a mohamedánokat! Abdul Malik, Fez emirje.» 
Egy másik levélben pedig leírta, hogy tizenötezer emberrel miként 

támadta meg és foglalta el Tesszát. A franciák vesztesége hétszáz halott és 
sebesült volt s két üteg és sok gépfegyver hátrahagyásával futniok kellett. 
Abdel Malik tovább üldözte a franciákat és kikergette őket Szundzsából. 

A francia kormány válaszul erre két hadtestet küldött Marokkóba, de 
ezek sem tudtak nagyobb eredményt elérni. A fölkelők diadalmasan nyomul
tak előre tovább is s csakhamar bevették a stratégiai szempontból fontos 
Marakezt s még számos helységet, úgy hogy a franciák helyzete egyre nyo
masztóbbá vált. 

Marokkói benszülöttek sátortábora. 
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A FALKLANDI TENGERI ÜTKÖZET. 

Fájdalmas csapás érte december első napjaiban a német népet. Kelet
ázsiai hajórajának négy cirkálója: a Scharnhorst, Gneisenau, Leipzig és 
Nürnberg, melyeket a coroneli diadalmas tengeri csata óta angol és japán 
hadihajóknak egész tömege üldözött, Dél-Amerika keleti partján, a Falkland
szigeteknél elsülyedtek. A hős német tengerészek a biztos halál tudatában az 
utolsó percig küzdöttek s velük együtt veszett a tengerbe parancsnokuk, 
gróf Spee tengernagy, a coroneli hős. 

A cirkálók elsülyedése a háború sorsára nem volt befolyással, éppen 
úgy, mint sikereiknek sem volt nagyobb jelentősége. Harcuk és hősi pusz
tulásuk azonban örökké emlékezetes tanúsága lesz a német tengerészek ki
válóságának s önfeláldozásának. 

Spee gróf német tengernagy november végén elhatározta, hogy a Csen
des-óceánról több szénszállítóhajó kíséretében átmegy az Atlanti-óceánra. 
Erre az átkelésre a Horn-fok körüli utat választotta. Ennek a valamennyi 
fok közül a legviharosabbnak a körülhajózása simán és szerencsésen ment 
végbe és amikor a hajóraj a Falkland-szigetek vonalába érkezett, a ten
gernagy december 8-án elküldötte egyik kis cirkálóját, hogy kikutassa ezt 
az angol flottatámaszpontot. A cirkáló visszatérve jelentést tett arról, hogy 
két angol cirkáló van ott, mire a tengernagy tüstént elhatározta, hogy 
megtámadja ezeket. Tényleg azonban a szigetek főkikötőjében, Port-Stanley-
ben ezenkívül még hat angol hadihajó is állott s szénfelvétellel foglalkozott. 
A cirkálók jövetelének hirére ezek is valamennyien rögtön felszedték hor
gonyukat és a németek .elé mentek. 

Az angol hajóraj Sir Frederick Sturdee parancsnoksága alatt az Invin-
cible és Inflexible csatacirkálókon kívül a Canopus csatahajóból, a Carnarvon 
páncélos cirkálóból, a Kent és Cornwall páncélos cirkálókból s a Glasgow 
és Bristol védett cirkálókból állott. A Canopus sorhajó helyett a Defence 
páncélos cirkáló, a Kent helyett pedig testvérhajója, az Essex volt ott. 

E nagy tüzérségi és számbeli túlsúlylyal szemben Spee gróf Öt hajót, 
összesen tizenhat 21 centiméteres, tizenkét 15 centiméteres, harminc tíz és. 
fél centiméteres és harminchat 8 és fél centiméteres ágyút tudott szembe
állítani. Ezenfelül az angolok még gyorsaság dolgában is fölényben voltak. 
Hogy hajóinak legalább egy részét megmentse, elhatározta a tengernagy, 
hogy a Gneisenauval és a Scharnhorsttal megkezdi a kilátás nélküli harcot, 
míg a Dresden, Nürnberg, Leipzig s egy szállító- és egy szeneshajó kísérel-
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Részlet a falklandi tengeri ütközetből. 

— 384 — 



jék meg, hogy biztonságba jussanak. A kis Leipziget, sajnos, hamarosan elér
ték és elsüly esztették, később a Nürnberget, valamint a két szeneshajót is, 
amelyek éppen úgy, mint a hadihajók, elutasították a felszólítást, hogy 
adják meg magukat. A Leipzig néhány emberét, valamint a szeneshajók 
legénységét megmentették. A Dresdennek és egy szállítóhajónak sértetlenül 
sikerült elmenekülniük, bár az őket üldöző könnyű cirkálók gyorsasága két 
csomóval nagyobb volt. 

Ezalatt a két német páncélos cirkáló hősiesen elpusztult és pedig három 
óra alatt a Scharnhorst a rajta lévő tengernaggyal és az egész legény
séggel, ezután két órával a Gneisenau is. Ennyi ideig tartott, míg az ango
lok, akiknek a pompás idő és tükörsima tenger is segítségükre volt, messzi 
biztos távolságból, fölényben levő nehéz ágyúikkal le tudták győzni a német 
cirkálót. Az angolok csak hat halottat és négy sebesültet vallottak be a 
maguk részéről és azt állították, hogy az említésre méltó sérülést csupán 
egyetlen cirkálójuk szenvedett, amely a víz színe alatt kapott egy lövést. 

A Gneisenau egyik hadifogságba került tisztje a nagy tengeri ütközetről 
egy levelében a következőket írta: 

«A december 8-án lefolyt csata után egészségesen és sebesülés nélkül 
kerüllem az angolok kezébe, akik a jeges vízből húztak ki félig eszméletlen 
állapotban. A «Gneisenau» személyzetéből a tisztekkel együtt mindössze 
187 embert mentettek meg. A «Scharnhorst» körülbelül két órával előttünk 
sülyedt el; ennek a személyzetéből senkit sem tudtak megmenteni. Később 
ellenséges hajóktól találva, a «Leipzig» és a «Nürnberg» is elsülyedt. Ilyen
formán a tengernagy és két fia is elestek. 

Hogy az angoloknak mennyire szálka voltunk a szemükben, azt az is 
bizonyítja,hogy olyan hatalmas hajókat küldöttek ki ellenünk. Miután a «Scharn-
horst» elsülyedt, a három ellenséges hajó: a velünk teljesen egyenlőrangú 
«Carnavon», valamint két dreadnought: az «Invincible» és «Inflexible» össz
tüzelésüket reánk irányították és nehéz ágyúikból közel két órán át ontották 
reánk lövedékeiket. A kisebb cirkálókat a csata kezdetén eltávolítottuk. Hogy 
korábban nem tudtak elbán ni velünk, az meglehetősen szégyenletes dolqg 
reájuk nézve. A hajónkat ért teljés találatokat körülbelül 20-ra teszem, nem 
számítva a szilánkcsapódásokat. Az »Inflexible» maga hatszáznál több nehéz 
lövedéket lőtt ki. a többi hajóknál a lövések számát nem tudom. Ezzel szem
ben mi az «Inflexiblét» kevesebb, az «Invinciblet» azonban húsz lövedékké 
találtuk. Maga az ütközet legnagyobb részben 5000 méternyi távolságból folyt le 

Én majdnem az egész ütközet tartama alatt az első tiszt mellé voltam 
beosztva, részben pedig ennek megbízásaival ismételten végigjártam a hajót. 
Maga a csata hihetetlenül borzalmas volt. Mi az ütközetet annyi ideig álltuk 
míg lövedékeink majdnem teljesen elfogytak, illetőleg ágyúink használhatatla
nokká váltak. Ekkor kiadták a parancsot: 

; — Minden ember függőággyal a fedélzetre! 
Még idejében érkeztem a fedélzetre, amikor a hajó lassan, felséges 

nyugalommal, jobboldalra kezdett fordulni, mire én a baloldalon a korláton 
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át a hullámok közé ugrottam. Szerencsésen elkerültem a hajótól és már csak 
a távolból láttam, amikor a mi öreg, szép Gneisenaunk gerince lassankint 
elmerült a zúgó hullámok között. Az előárbocon még két ember ült. A hajó 
sülyedését voltaképpen mi magunk siettettük, mert lőszer hiányában attól 
kellett tartanunk, hogy a hajó az ellenség kezébe kerül. A sülyedés előidé
zésére a gépházat felrobbantottuk és a torpedókamrákba vizet bocsátottunk. 
Árboczászlóink lengtek még, csupán a rombadőlt nyolcas torony merede
zett üresen. Embereink oly kiválóan, derekasan és nyugodtan dolgoztak 
ezekben a veszedelmes percekben, bogy azt addig szinte nem is tartottam 
hihetőnek. 

A sülyedés előtt parancsnokunk három hurrá-t kiáltott a császárra' 
amit a többiek harsány hangon megismételtek. Mindez a legnagyobb nyuga
lommal történt. Sőt később még a vízből is hallhatók voltak a hurrázások. 

A vízben láttam egyik bajtársamat, amint fején megsebesülve bár, mégis 
mosolyogva integetett felém. Én egy matrózzal közösen egy gazdátlan függő
ágyba kapaszkodtam. Közben az ellenséges hajók közeledtek hozzánk s ezek
ről deszkalapokat dobáltak a tengerbe s egyúttal a viharos tengerrel dacolva, 
csónakokat bocsátottak a vízre. Én a függőágyammal meglehetősen távol 
voltam, úgy hogy valóban szerencséről beszélhetek, hogy az angolok mégis 
kihalásztak.)) 

A «Nürnberg» német cirkáló. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Falkenhayn Erich. 

Napóleon világrengető sikereit is felülmúlták e háborúban a németek. 
Harcban állnak] jóformán az egész világgal : ^"nyugattal, északkal, déllel, 
keleltel; még nem látott embertömegek árját zúdította ellenük ellenségeik 
ádáz dühe. S amikor a pokol minden ördöge ellenük esküdött, a germán 
öntudat mosolyogva néz szembe mindennel, vívja nyugodt öntudattal a harcok 
harcát s minden oldalról szorongatva győz mindenütt, visszaver minden 
támadást s keresztültipor milliók falankszán a németek szöges csizmája, 
gázol ellenségeinek vértől párás földjén. Egy világ tört reájuk és ők letörtek 
egy világot. Páratlan a gigászok e küzdelme a világtörténelemben. És mivel 
győzött a német nép ? Nagyszerű kultúrájával, iparának, kereskedelmének cso
dálatos fejlettségével, páratlan szervezettségével, emberfeletti hősiességével, 
öntudatával s intelligenciájával, s ezenfelül elsősorban hadvezetése zseniali
tásával, amely egy bűvész ügyességével labdázik csapataival, használja fel 
vasutait, iparát s technikáját, tud kisebb erővel nagyobbat legyűrni, gyönge-
ségeket kihasználni, terepet, éghajlatot, időjárást taktikája eszközévé tenni, 
sakkozni ellenfeleivel. A hadvezetés oly tökélye ez, amelyhez foghatót elkép
zelni sem lehetett és e millió karral-lábbal dolgozó szervezetnek agya, amely 
kihasznál mindent, hatalmába keríti még a természet tüneményeit is, vezér
kara, melynek főnöke Falkenhayn Erich tábornok. 
|"\ Ki merné,; lekicsinyelni a Mackensenek, Kluckok, Bülowok, Heeringenek 
és a többi vezér érdemét, amikor megállapítja azt, hogy e nagyszerű vezérek 
zseniális haditeljesítményeinek terve, értelmi szerzője mégis csak Falkenhayn, 
a németek Conradja, aki értelmi szerzője a flandriai harcoknak, a Vogézek 
küzdelmeinek éppenúgy, mint a keleti véres színjátéknak, amelyeknek a 
vezérek végrehajtói voltak. 

Falkenhayn aránylag fiatal, még csak ötvennégyéves ember. 1861 novem
ber 11-én születelt és 1880-ban lépett a hadsereg szolgálatába. Tiz év múlva már 
a vezérkarnál dolgozik, de 1896-ban kilép a hadseregből, császára engedel
mével Chinába megy oktatótisztnek és hogy a lezüllött, megvert, elhanya
golt, elmaradt chinai hadsereg rövid idő alatt jó hadsereg lesz, az az ő és 
német oktatótiszttársai érdeme. Amikor 1899-ben kitör Chinában a boxer-
lázadás, az expedíciós hadsereg vezérkarához hívják meg. Végigharcolja a 
chinai háborút, majd 1903-ban hazatér s újra belép a hadseregbe és 1912-ben 
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Falkenhayn Erich tábornok. 

vezérőrnagy lesz. Egy év 
multán már hadügyminisz
terré nevezi ki a császár. 
Ez állásában a birodalom 
összes pártjai oly rokon
szenvvel fogadják, ahogy 
még minisztert alig fogad
tak. S e működése bizo
nyára első biztosítéka ha
zája győzelmének, mert ő 
szervezi ily erőssé, gyorsan 
mozgósíthatóvá, nagygyá a 
hadsereget s látja el a világ 
legjobb, legtökéletesebb fel
szerelésével. 

A háború kitörésekor 
Moltke vezérkari főnök he
lyettese lesz. Ebben a minő
ségében ő ügyel fel a vasut-
ügy, a sajtó s a hadügyi kor
mány hadtörténelmi osztá
lyának működésére. Részt
vesz tanácsaival, terveivel 
Moltke nagy munkájában. 
1914 november elején pe
dig, amikor a megbetegedett 
Moltke üdülni megy, reáru
házza a császár a vezérkar 
főnökének tisztségét. 

Hogy ezidő óta mit cselekedett, azt a harctereknek szinte hihetetlen 
sikerei igazolják. Az oroszok kiverése Kelet-Poroszországból, a keleti nagy
szerű győzelmek, az orosz-lengyelországi foglalások, a Nyemen- s Pilica-
menti diadalok, a világtörténelemben páratlan gorlicei áttörés, amelynek 
kitervelésében osztozkodik a mi vezérkari főnökünkkel, Conraddal, a francia 
s belga fronton feltartott szövetségeseken, aratott győzelmek sorozata, mind 
örök diadala Falkenhaynak, akinek dicsőségét s érdemeit elismerte a német 
császár, uralkodónk, az egész világ, — még ellenségeink is, — és elismeri 
majd az idők végtelenjéig a történelem. 
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A háború humora. 
A przemysli földosztás. 

Ahogy elfoglalták az oroszok Przemyslt, 
a rutén csőcselék azt hitte, hogy most 
már övéké a világ. Az istennek sem akar
tuk dolgozni, hanem küldöttségbe mentek 
a parancsnokhoz, az orosz tábornokhoz. 
Elmondták neki, hogy ők russzofilok, meg
érdemelnek hát egy kis földet a zsidók, 
osztrákok s lengyelek birtokaiból. 

— Mennyi kell neked gyermekem? — 
kérdezte a tábornok az első sunyipofájú 
csirkefogót. 

— Harminc hold, kegyelmes uram. 
—• Hát neked ? 
— Huszonkettő. 
És így tovább. 
— Menjetek az írnokomhoz és diktáljá

tok jegyzőkönyvbe. 
Egy hátramaradt. 
— Hát te mennyit kérsz? 
— Amennyit a kegyelmességed jó szíve 

diktál. 
Ezután beszólítá a földosztókat a tábor

nok, aki híres orosz közigazgatási tekintély. 
— Megkapjátok, — mondta. 
A rutének kezet csókoltak a generális

nak, akinek intésére egy-egy mai kos kozák 
megragadta a derék honfiakat, lehúzta a 
földre s mindegyikre annyi kancsukát vág
tak, ahány hold földet kért. Aki a kegyel
mes úr jó szívére bízta ügyét, a legtöb
bet kapta s a végén meg egy hatalmas 
pofont is. Ez utóbbit a jószívű kegyelmes 
úr saját tenyerével adta. 

Miért veszekedjünk mi egymással ? 

Egyik vidéki városkában történt, hogy 
a főszolgabíró maga elé idézett egy jó
módú gazdát, mert nem jelentette be a 
kukoricáját. 

— Miért nem jelentette be a kukoricá
j á t ? - förmedt rá szigorúan a főbíró. 

— Mert kevés volt. 
— Nem szégyelli magát. Jómódú ember 

létére eltitkolja, amikor a szegény emberek 
becsületesen bevallották. 

— Disznókat hizlalok. Kellett azoknak. 
— A disznóknak ? Előbbrevalók az embe

rek. Azoknak kell. 
— Egyenek búzakenyeret. 

A főbíró erre elvesztette türelmét és 
dühösen mondta: 

— Hát nem tudja, ember, hogy világ
háború van, összevesztek a nemzetek egy
mással : olasz, francia, angol, belga, német,? 
magyar, osztrák, szerb, montenegrói, török? 
Hej, de becsukalom én kendet. 

— Összevesztek? — kérdezte derűsen 
a gazda. — Hadd veszekedjenek csak. De 
miért veszekedjünk egymással mi 9 

A temesvári veszteségkimutatás. 
Mikén* a lapok megírták, Temesváron több 

kereskedőt letartóztattak szállítási csalá
sért. Majdnem mindennap letartóztattak 
egyideig valakit. A letartóztatottak majd
nem valamennyien a Lloyd tagjai. 

— Igaz, hogy holnap is letartóztatnak 
valakit? — kérdezte egy ily napon egy 
klubtag. 

— Úgy beszélik. 
— Hát hányan vannak már letartóztatva ? 
— Bíz azt nem tudom, de célszerű lenne 

talán, ha a Lloyd naponként — veszteség
kimutatást adna. 

A hadifoglyok. 

Szegeden is kihirdették, hogy aki hadi
fogoly munkást akar, jelentkezzék. Jelent
kezik is egy jóarcú, élemedett gazda. 

— Hadifoglyot óhajtanék. 
— Helyes, feleli a tanácsos, — no és 

mennyi kellene ? 
— Hát mentől több. 
— De mégis mennyi? 
— Hát vagy hármat vállalnék. Csak azt 

kötőm ki, hogy szegediek legyenek a sze
génykék. 

— Hogy-hogy szegediek ? Hiszen szegedi 
muszkák nincsenek. 

— Hát a hadifoglyok muszkák? — ütő
dött meg az öreg gazda. . 

— Persze, hogy muszkák. 
— No hát akkor ott pusztuljanak el vé

rükben-zsírjukban, ahol. vannak, — rikol
tott fel a gazda és bevágta maga után az 
ajtót. Csak kinn dörmögte: — még hogy 
így bnlondítják a szegény embert, az öníög 
vállal ellenséget, mért nem mondtak, ho^y 
nem magyarok azok a hadifoglyok. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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