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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván i n g y e . kapják meg a nekik tels/.ő 
müveket, a kővetkező módozatok mellett: 

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

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

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, htá 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezmény szelvényekből négy egymás ut.ui 
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 kötelenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTARA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoríábjn. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. 24 kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, me'yben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban rés/.lvett, 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 fül. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adja elő. Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

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

E m ű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
méné l meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sej tett életet éltek. 

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

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

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

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉGRADY 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
trál t) 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. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyfí'éíí, kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



M. füzet 
m 

négy ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé
nyeink közül, melyeket a 
borítékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 

szállítunk. 

&CJ2£S 
SZERKESZTŐ SÜLÉ ANTHL 

RÉVni-KIHDrtS TELEFON 56-27 
HETENKINT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI rtR V, ÉVRE 3 K, >/a ÉVRE 6 K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18. 

R LENGYELORSZÁGI HARCOKBÓL. 

" 

Nehéz löveg szállítása a lengyelországi feneketlen sárban. (Seebald felvétele.) 

Elgondolni is nehéz, hogy a rövid hadijelentések mögött, melyek néhány szóval adják 
hirül egy-egy megvívhatatlannak hirdetett erősség összeomlását, mennyi hősi önfeláldo
zás, mennyi terhes munka van. Hallani is keveset hallunk róla, küzdő fiaink nem igen 
mondják el most fáradalmaikat, csak mennek előre lankadatlanul, tűzik ki zászlóinkat 
egyik hatalmas orosz vár után a másikra s haladnak megállás nélkül — a végső győze

lem felé. • 

A világháború képes krónikája. IV. 289 — 19 



EŰV 1 svalogezredbeli honvéd, aki egy-
hy ' maga 14 oroszt fogott el. 

Orosz fogoly teát főz. 

A legfiatalabb orosz katona. E 13 éves fiú a lengyelországi harcokban esett fogságba. 



ift***- cf~* « 

16 cm.es nehéz baubicok tüzelő állásban. 

Épül a sátortábor. 
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Gulyáságj'ú mint féregirtó. 

Tábori sütőkemencék működésben. 
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ÚJABB TÁMADÁS AZ ANGOL PARTOK ELLEN. 

Nyolc nappal a falklandi tengeri csata után, melyben Spee gróf tenger
nagy sok jó német tengerésszel együtt elpusztult, német hadihajók megtá
madták Anglia keleti partvidékét s véres boszút álltak cirkáló h dórájuk 
elsülyesztéséért. Scarborough, Harilepool és Whiíby városokat támadták meg 
a vakmerő német hadihajók s nagy pusztulást okozva mindhárom helyen, 
bántódás nélkül tértek vissza állomáshelyükre. A támadásról a német ten
gerészeti vezérkar a következő jelentést adta ki : 

Nyilt tengeri haderőink egyes részei támadást intéztek Angol
ország keleti partvidéke ellen és december 16 án reggel ágyútűz alá 
vették Scarborough és Hartlepool megerősített partvédő pozíciókat. 

Angol jelentések szerint Hartlepoolban húsznál több ember éleiét 
vesztette, nyolcvan megsebesült. A bombázás jelentékeny kárt okozott. 
A gáztelep lángokban áll. Westharllepool erősségének bombázása reg
geli 8 és 9 óra között kezdődött. Scarboroughban két templom meg
rongálódott, több háztető beszakadt. Whitbyben hír szerint elpusztult a 
történelmi nevezetességű apátság egy része. A lakosság az ország belse
jébe menekült. 

Az angol parthoz való közeledésükkor cirkálóinkat a ködös idő
ben négy angol torpedózúzó sikertelenül támadta. Egy torpedózúzót 
megsemmisítettünk, egy másik súlyosan megsérülve eltűnt a szemhatár-
rőt. Hartlepool ütegeit elnémítottuk és a gáztartályokat elpusztítottuk. 
A hajókról megállapítottuk, hogy a városban több helyen robbanás tör
tént és három helyen nagy tűz támadt. Scarborough parti őrállomásai 
és vízművét, azonkívül Whitby parti űrállomását és jelzó'állomását el
pusztítottuk. Hajóinkat a parti ütegek néhány lövése találta, de azok 
csak jelentéktelen károkat okoztak. Egy másik htlyen egy további angol 
torpedórombolót sülyeszteitünk el. 
A váratlan támadásról, mely egész Angliában leírhatatlan rémületet 

keltett, az angol hadügyminisztérium is adott ki jelentést, mellyel megakarta 
nyugtatni a megriadt lakosságot. Ez a hivatalos jelentés így hangzott: 

A Harllepool előtt megjelent német hajók nyilván két csatahajóból és egy 
páncélos cirkálóból állottak. Reggeli nyolc órakor kezdték meg a tüzelést. Nyolc óra 
tizenöt perckor a partvédő ütegek parancsnoka észrevette, hogy ágyúink ellenséges 
hajókat találtak s azokat mcgrong illák. A németek hajói 8 óra 50 perckor eltávoz
tak. Tüzelésük egy angol ágyúnál sem okozott kárt. Egyik ellenséges gránát egy 
szakasz utászkatona közé csapott le. Más gránátok a durhami könnyű gyalogság 
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18. zászlóalja közé zuhantak. A csapatok vesztesége hét halott és tizennégy sebesült. 
A város némi kárt szenvedett. Az ellenség tüzelése következtében a városi gáztelep 
kigyuladt. Az utcára tóduló lakosság közül körülbelül huszonkét ember életét vesz
tette és ötven megsebesült. 

Ugyanebben az időben Scarborough előtt is megjelent egy ellenséges csata
hajó és egy páncélos cirkáló, melyek körülbelül ötven lövést tettek és jelentékeny 
kárt okoztak. Scarboroughban tizenhárom ember életét vesztelte. A lakosság körében 
sehol sem támadt pánik és a lakosság magatartása olyan volt, aminőnek csak kívánni 
lehetett. 

A hivatalos beszámoló nagy megelégedéssel emlékszik meg a lakosság 
magatartásáról, az angol lapok tudósításaiból azonban egészen más derül ki. 
A lapok jelentése szerint ugyanis Hartlepoolban a városi hatóság a rendőrök 
útján figyelmeztette a lakosságot, hogy senki se menjen a tengerpart felé, 
sőt tanácsos, ha a nép a domboldalon lévő nyaralónegyedbe vonul vissza. 
A rendőrök félreértették ezt az utasítást és valósággal rémhíreket terjesztettek 
a lakosság között a német flotta támadásáról. Növelte a rémületet, hogy a 
munkásokat a hajógyárakból elparancsolták. A férfiak hamar összeszedték 
a gyermekeket s az asszonyokat és a legszükségesebb holmival a vasúthoz 
siettek. Oly nagy volt a tolongás, hogy a hartlepooli állomásfőnök kénytelen 
volt különvonatokat indítani Hull felé. Hiába hirdette ki azután a polgár
mester plakátokon, hogy félreértés történt, Hartlepool népe már elmenekült. 

Scarboroughban pedig, egy szemtanú elbeszélése szerint, a lakusolc ezrei 

A scarboroughi erődítések északi oldala. 
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riadtan menekültek házaikból az utcára és nagy tömegekben vonultak a 
vasúti állomás felé, valamint az országutakon az ország belsejébe. Legna
gyobb részük minden poggyász nélkül távozott a városból. Yorkshireben 
az utasok nagy része elhagyta a vonatokat. A vasúton tett utazás alatt az 
országutakon ezer és ezer családot láttak, amint gyermekeiket és ingóságai
kat mindenfajta kocsira rakva, az ország belsejébe szállították. 

A három kikötőváros bombázása pedig, szemtanuk előadása szerint, 
az angol hivatalos jelentéssel ellentétben, a következőképen történt: 

Ködös reggel volt. A tengerparti városok lakossága a reggelinél ült 
vagy még az ágyban feküdt. A gyermekek részben már úton voltak az iskola 
felé. A levélhordók éppen a reggeli postát kézbesítették. Ekkor a szürke 
reggeli ködből, mely ránehezedett a tengerre, hirtelen nagy hadihajók kör
vonalai váltak ki. A lakosság ezeket a hajókat eleinte angol hajóknak tar
totta. Hirtelen fölvillámlott az ágyuk tüze és a veszedelemben levő tenger
parti városok békés külseje egyszerre alaposan megváltozott. Nagy ijedtség 
támadt, közben pedig tengerparton lévő ütegek viszonozták a tüzelést. 

A megrémült lakosság körében az a hír terjedt el, hogy Zeppelinek 
bombázzák a várost. Ez azonban valótlannak bizonyult. A tengerparti őrsé
get mindenütt felriasztották. A német gránátok húsz katonát megöltek. Hart-
lepoolban a gázgyár kigyuladt. Összesen száz ember halt meg vagy sebesült 
meg. Scarboroughban szintén nagy kár történt és körülbelül húsz polgár 

A scarboroughi erődítések déli oldala. 
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meghalt. Sok ezer ember rohant ki mindenfelől a házakból és szaladt az 
ország belseje felé. Sokan a készen álló vonatokra menekültek. A vonatokról 
nézve az egész országút tele volt menekülőkkel. Később, amikor az ágyú
dörgés megszűnt, visszatért a nyugalom és az emberáradat ismét ellenkező 
irányban mo/gott. Az angol őrjáró hajók ellentámadást próbáltak meg a 
német hadihajók ellen, amelyek azonban jól föl voltak fegyverezve és nagyon 
gyorsak voltak, úgy hogy nemsokára eltűntek a ködben, mielőtt nagyobb 
angol hajók érkezhettek volna. 

A vállalkozás vakmerőségéről s példátlan hidegvérrel való végrehaj
tásáról pedig érdekes bizonyságot szolgáltat a támadásban résztvett egyik 
német tengerésztiszt alábbi levele, melyet egy német lapnak írt: 

«Több hajóval futottunk ki a kikötőből — írja — és Anglia partjai felé tar
tottunk. Aküldetésben résztvett minden hajó elé külön feladatot szabtak, de végül 
is az volt a feladat, hogy szerdán reggel, ugyanegy időben, valamennyi bom
bázza Hartlepool, Scarborough és Whitby kikötővárosokat, hogy azoknak 
jelzőállomásait, a kikötő épitményeit és a katonai épületeket elpusztítsák és 
hogy az e helyeken található partvédő ütegeket elhallgattassák. Minden külö
nösebb incidens nélkül érkeztünk mind közelebb közös célunkhoz, Anglia 
keleti partjaihoz. Az éj leple alatt, minden világunkat eloltva hajóztunk előre, 
úgy hogy semmi fénysugár sem árulta el közeledtünket és sikerült is tel
jesen észrevétlenül átlopódznunk az ellenséges őrhajók láncolatán. 

Én, embereimmel együtt, az éj túlnyomó részében a fényszórónál teljesí
tettem szolgálatot. Alvásra persze gondolni sem lehetett, de izgatottságunkban, 
ami valamennyiünket természetszerűleg elfogott, nem is vágyakozott arra 
senki. Reggel hét órakor pillantottuk meg az angol partot. Örömünk határ
talan volt, amint célunk felé közeledtünk. De most aztán ugyancsak ügyel
nünk kellett. Minden ember a helyén volt a fedélzeten. Én egy fűtővel a fény
szórónál voltam szolgálatban, hogy azzal a bombázás ideje alatt jelzéseket 
adjak le és így távcsövemmel a legpompásabban figyelhettem meg mindent. 
A ránk nézve kedvező köd fátyla alatt mind közelebb jutottunk az angol 
parthoz. S ekkor parancs érkezett a kommandánstól, hogy álljunk készen 
az ütközetre. 

Ágyúink már régen tüzelésre készen állottak. 
Első célpontul az előttünk lévő kikötő jelzőállomását adták meg. A part 

közelében elhangzott a parancs: 
— Felvonni a lobogókat! 
Érre egy pillanat alatt már ott lengette a vezérárbocokon üdvözletét 

az angol partok felé a német hadizászló. Ebből aztán hamarosan meglátták 
a figyelő angolok, hogy német hadihajók cirkálnak közvetlenül partjaik 
előtt és hogy lőtávolon kívül olyannyira biztosnak hitt szigetükön most már 
megint rajtaütött a német bátorság. Ők is felvonták jelzőállomásuk árbocára 
a zászlót, de alig ért féiárbocig az angol lobogó: már is eldördült az első 
lövés az angol port felé — és a jelzőállomás, minden épületével egyetemben,— 
dicsőségére a német tengeri tüzérség célzási biztosságának — már csak volt... 
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És erre valamennyi hajónkról egyik lövés a másik után dördült el, 
mindenkor teljes szélességben, úgy hogy ágyúink egyidőben szórták löve
dékeiket végig a parton és a sziklazátonyokon elhelyezett ütegek felé. 
A világtengerek urai alig ocsúdtak föl s a parti erődítések néhány perc alatt 
már is siralmas romokban hevertek. Az angolokat teljesen készületlenül érte 
vakmerő támadásunk, mert aligha is gondoltak arra, hogy német hadihajókon 
elég szív és bátorság legyen ahhoz, hogy a «mindenható» angol flottának 
úgyszólván az orra előtt gőzölögjenek az angol partok közvetlen közelébe 
és úgy mutassák be a szigetországban is a háború borzalmait. 

Scarborough mólóját teljesen elpusztítottuk és ugyanígy számos katonai 
épület is romba és hamuba omlott tüzelésünk alatt. Igazán egész munkát 
végeztünk. Pedig talán csak 30 percig tartott mindössze ágyúink tüze. 

Innen aztán Withby kikötője ellen nyomultunk, teljes gőzzel. Itt újra 
kezdődött nehéz hajóágyúink játéka és egy angol személyszállító hajó is 
belekerült tüzünk vonalába. De mivel ennek nyilvánvalólag nem volt 
elegendő mentőcsónaka a fedélzetén, hogy sülyedés esetén valamennyi 
utasát megmenthesse: mi «barbárok» néhány percre beszüntettük tüzelé
sünket, hogy ez a személyszállító kijuthasson tűzvonalunkból. Vájjon ugyan
ilyen emberségesen viselkedtek volna-e a humánus angolok, akik dum-dum-
golyókkal lövöldöznek a mi katonáinkra? 

Mikor aztán Whitby kikötőjében is elpusztítottunk minden katonai 

Whitby látképe. 
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állomáshelyet, a meglehetősen tiszta időben, bár háborgó tengeren, vissza
hajóztunk kikötőnkbe. És e kirándulás során a mi hajóink alig kaptak valami 
említésre érdemes sebet, míg az általunk okozott kár rengeteg lehet, de még 
nagyobb az a morális hatás, amelyet vakmerő támadásunk okozott.» 

A megriadt Anglia. 

A váratlan támadás, mely komolyságában és a pusztítás nagyságában 
messze felülmúlta Yarmouthnak november elején történt bombázását, nem
csak a partvidéken, hanem az egész szigetországban a legnagyobb rémületet 
keltette. Most már teljesen megingott az angol nép bizalma flottájában, mert 
kiderült, hogy a világ legnagyobb flottája, melyre évente több mint egy 
milliárd koronát áldoztak, hatvanhárom nagy csatahajójával, több mint 
negyven páncélos cirkálójával még saját hazája partjait sem tudja megvédeni. 
Hartlepool és Scarborough mindegy 65 tengeri mérföld távolságra van egy-
egymástól és ez a hosszú vonal jóformán teljesen védtelen volt, a harcot 
felvevő angol hajók torpedónaszádok s tengeralattjárók voltak, a nagy hajók 
messze voltak ettől a vidéktől. Pedig még külön oka is lehetett volna az 
angol hajóhadnak e helyek védelmére, mert mind a három megtámndott 
városnak jelentékeny a hajóépítőipara. Magában Hartlepoolban négy hatalmas 
ilyen ipari telep van, s hat nagy dokkja. Whitbyben szintén van egy 

kisebb dokk s hajóépítő ipara szin
tén fontos. Scarborough pedig Anglia 
egyik legelegánsabb tengeri fürdő
helye, ahol leginkább gazdag lon
doniak szoktak tartózkodni. 

Egyébként kiderült az is, hogy 
az Északi-tenger elzárása, melyet 
Fisher lord olyan nagy garral jelen
tett be, csak szemfényvesztés, mert 
a német hadihajók a mintegy 250 
tengeri mérföldnyi utat az angol par
tokig a legcsekélyebb incidens nél
kül tehették meg. 

" Az angol nép ekkori hangula
tára jellemző világot vet a Times-nek 
egy közleménye, melyben a többi 
közt ezt írta: 

A közönség körében nem tudják meg
érteni, hogy miképp tudták' a német hajók 
partjainkat elérni és még kevésbbé tudják 
megérteni, hogy miképp tudtak visszajutni. 
Az emberek így érvelnek: Az angol flotta 
mindig azt mondja, hogy szeretné, ha a 

Scarborough. Egy ház, melyet bomba ért. németek kijönnének. De a németek már 
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kétszer kijöttek és városainkat büntetlenül bombázták. Mire vár hát még az angol flotta'.' 
Erre a «Times» ezt mondja: Ez a gondolkozás teljesen észszerű és meg is kell rá felelni. 
Megpróbáljuk, amennyire a szükséges korlátozások megengedik. Először is az angol flotta 
tulajdonképpen azt akarná, hogy a német flotta küzdeni jöjjön ki. A német flotta jelen
legi szándéka pedig a küzdelem kikerülése. A flotta egyes részei kisurrannak és védtelen 
polgárokat bombáznak és azután hazasietnek, mielőtt el lehetne őket fogni. Az angol 
flottának az volna a feladata, hogy a németeket hazafelé való úljukban elfogja, de ez, 
úgy látszik, nem valami könnyű féladat. Az a népszerű felfogás azonban, mely azt 
kívánja, hogy a mi nagy flottánk a német kikötőket szorosan körülzárja, teljesen hely
telen. Ha így tenne, hamarosan ott tartanánk, hogy nem lenne nagy flottánk. 

Az angol kormány még azzal is hozzá akart járulni a lakosság lecsil
lapításához, hogy a német hadvezetőséget megvádolta a nemzetközi jog meg
sértésével, mivel a három nyílt várost előzetes értesítés nélkül bombázta. 
A német hadvezetőség ez alaptalan vádra vonatkozóan rámutatott arra, 
hogy az egyetlen idevágó nemzetközi szerződést, az 1907. évi hágai egyez
ményt, a hadban álló hatalmak nem mind írták alá, tehát a nyolcadik 
szakasz értelmében a szerződés rendelkezései nem kötelezők. Németország 
mindazonáltal szigorúan szem előtt tartotta ezeket a rendelkezéseket. Az első 
és második szakasz értelmében minden védett helyet, minden katonai 
célokra használható berendezést nyílt városokban is lehel bombázni. Hartlepool 
pedig a havonként kiadott angol lajstrom értelmében parti erőd, amely
nek háborúban és békében helyőrsége van. Scarborough sánccal van védve, 

Az összelőtt apátság Whitby-ben. (Egyesült fény képirodák, Amsterdam.) 
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amely tengerre néz, hat darab 15 centiméter kaliberű ágyúval, kaszárnya
teleppel és hivatalosan lajstromozott szikratávíróállomással rendelkezik. 
Whitby-nak a hivatalos brit flottalajstrom értelmében tenger észetileg védett 
parti őr- és jelzőállomása van. A német hajók, amint az angolok maguk is 
elismerik, csakis ezeket bombázlak. Az egyezményben említett előzetes érte
sítés elmaradhat, ha veszedelembe sodorhatná a vállalkozás sikerét. Itt pedig 
erről az esetről volt szó. Ily módon a német hadihajók támadása szigorúan 
a nemzetközi jogi nézőpontból megengedett határokon belül maradt. 

Meghiúsult angol támadás. 

Az angol partvidék bombázására az angolok karácsony napján válaszolni 
akartak: támadást intéztek Cuxhaven német kikötő ellen. A támadás azon
ban, minthogy a német tengerészek, — ellentétben az angol p a r i őrséggel, 
— helyükön voltak, teljesen meghiúsult. A visszavert támadásról a német 
hadvezetőség a következő jelentést adta ki: 

December 25-ikén délelőtt kisebb angol haderő benyomult a német 
öbölbe. Hidroplánok, melyeket magával hozott, folyótorkolataink ellen 
haladtak s eközben ott a horgonvzó hajókra, valamint egy Cuxhaven 
közelében levő gáztartályra bombákat dobtak, anélkül hogy találtak 
és kárt tettek volna. Tűz alá vétetvén a hidroplánok, nyugati irány
ban visszavonullak. A mi léghajóink és repülőgépeink földerítő szolgá
latot végeztek az angol haderő ellen és bombákkal két angol lorpedó-
zúzót és egy kisérő gőzöst eltaláltak. Észlelhető volt, hogy az utóbbin 
a bomba gyújtott. A beálló köd a további harcoknak gátat vetett. 
Kétségtelenül megállapítóiták továbbá, hogy az angolok támadása 

semmi kárt nem okozott. Az összes angol légi járművekből dobott bombák 
eltévesztették céljukat. Ezzel szemben bizonyosra vehető, hogy az angolok 
négy hidroplánjukat elvesztették, azokívül az Arethwsa an^ol hajót egy 
német bomba megrongálta. Egy másik angol hajón, amelyet több német 
bomba ért, tűz ütött ki. Végül valószínűleg még két angol torpedózúzó 
megsérült. Az angoloknak tehát semmi okuk sem lehetett arra, hogy a táma
dás eredményével meg legyenek elégedve. 

A támadás kudarcát egyébként legjobban maga az angol hivatalos 
jelentés bizonyítja, mely a többi között ezt mondta: 

Harc kezdődött egyrészt a legmodernebb cirkálók között, más
részt a légi járművek és a tengeralattjárók között. Az angol cirkálók 
elkerüllek a német tengeralattjárókat. Az Undaunted és az Arethusa 
ágyúi pedig két Zeppelint elűztek. Az ellenséges hidroplánoknak sike
rült a mi hajóink közelébe bombákat dobni. 

A hét angol légi jármű közül három visszatért hajóinkra. Három 
másik pilótát tengeralattjáróink megmenteitek, de járműveik elsülyedtek. 
A hetedik pilótáról, akinek járművét tizenkét kilométerre Helgolandlól 
szétroncsolva láttuk, nincs semmi hír. 
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Német motoros lelőtt angol repülő segítségére siet. Gaber József rajza. 



ZEPPELINEK ANGLIA FÖLÖTT. 

A háború borzalmaiból Angliának kevés jutott osztályrészül. Zsoldosai 
idegen országban harcoltak, hajóhada óvatosan kerülte a nagy összecsapá
sokat s így vesztesége csekély volt, saját földjén pedig, melyet körülvesz és 
véd a tenger, jó ideig egy csöpp angol vér sem ömlött. A német vakmerőség 
és elszántság azonban csakhamar megzavarta az angol nép biztonságos 
nyugalmát. Német hadihajók átszelték az aknákkal megrakott vizet s meg
támadták parti erősségeit, majd jöttek a repülőgépek s a hatalmas Zeppe
linek, melyek merész repüléssel áthidalták az elválasztó vízfelületet s bombák 
záporát zúdították városaikra. 

Érthető, hogy a borzalmas támadás rémületbe ejtette az angol népet. 
Most már mindenkinek a feje fölött állandóan ott lebegett a halálos vesze
delem, s mindenki érezte rémséges voltát annak a háborúnak, melyet jórészt 
Anglia idézett fel s melynek során ellenfelének, Németországnak egyenesen 
a létezése ellen tört. Ezt a büntetést megérdemelte az a nép, mely legfőbb 
fegyverül az ellenséges ország kiéheztetését akarta felhasználni. S ha e táma
dásoknak ártatlan, békés polgárok is estek áldozatul, ezeknek pusztulása 
csupán az angol államférfiak lelkiismeretét terheli. 

Repülőgépek megjelenése. 

November 4-én Caspar hadnagy és Roos főhadnagy repülőtisztek 
jutottak át elsőnek Calaisből Dover fölé, ahol bombákat dobtak le. A követ
kező kísérletek közül különösen említésre méltó egy német Albatros meg
jelenése Anglia fölött december 25-én. Ez utóbbi felderítő útnak, valamint 
az egész első légi offenzívának érdekes összefoglaló leírását adta egy német 
léghajózási szaklap, melynek előadása szerint ez események a következő
képen játszódták le. 

A reggel óta leszállott sűrű köd már lassan felszállott, midőn déli egy 
óra tájban Purfleet helység felállított őrsége egy Albatrost vett észre. Több 
revolverágyú már készenlétben volt és mihelyt a biplán körvonalai ki
bontakoztak a párából, ádáz tüzelést indított meg. Úgy látszott, hogy 
egy lövés talált, mert a gép hirtelen ingadozni kezdett, de csakhamar 
visszanyerte egyensúlyát. Közben három angol biplán indult a német aviatikus 
üldözésre és nemsokára sajái szerű viaskodás fejlődött a magasban. A német 
pilóta észrevehetően azon volt, hogy a revolverágyuk körzetéből kijusson. 
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Zeppelin által lelőtt angol repülő Beachy-Headnál, Anglia déli tengerpartján. 
Gaber József rajza 
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Két angol gép el akarta érni, a harmadik pedig, amely repülőgépágyúval volt fel
szerelve, kereszteni igyekezett útját. Az idegfeszítő küzdelemben résztvevő négy 
légi jármű a folyó közepe fölött haladt előre. Alul az angol erődök tüzérsége nem 
mert lőni, mert attól félt, hogy a lövedékek saját embereikben okoznak kárt. 

Fenn a német pilóta utasával együtt szorgalmasan kattogtatta gép
fegyverét, de azért észre lehetett venni, hogy igyekeztek minél gyorsabban 
elmenekülni a sokszoros túlerő elől. Roppant ügyes és leleményes volt a 
pilóta. Pompásan tért ki a lövések elől és úgy repült, hogy folyton a többi 
ellenséges repülőgépek közt maradjon. Ezzel elérte azt, hogy az angol pilóták 
nem mertek rá tüzelni, mert attól tartottak, hogy lövéseik a saját gépeiket 
érik. Az izgalmas harc Kent partjai fölé húzódott. Már úgy látszott, hogy az 
angol repülőknek sikerül a jövevényt az ország belsejébe szorítani. Már-már 
kritikus volt a helyzet, midőn ismét köd ereszkedett a küzdelem színhelyére. 
Az üldözött kihasználta az alkalmat. A folyó közepe felett szállva, a nyílt 
tengerre igyekezett kijutni. Három üldözője a nyomában. Mozdulatait a par
tokon lövésekkel jelezték. így vadásztak rá szakadatlanul. Sheerness és 
Southend közt, — ezt a két hely pontosan szemközt van egymással, — rend
kívül élénk volt a tüzelés. Közben még több angol aeroplán csatlakozott az 
üldözőkhöz. Westcliff és Southend kikötője között nagyszerűen meg lehetett 
figyelni a harcot, de a Thorpe-öbölben állók kilátását ismét köd zavarta. 

A német gép által betartott magasságra vonatkozólag a megállapítások 
igen eltérők vollak. Mikor először megpillantották, feltétlenül 2000 méteren 
felül járt, oly parányi volt. Southend felett legalább is 110 kilométeres gyorsa
sággal repült el, de az első, utána törtető angol gép kis híján elérte. A hir
telen támadt köd nélkül — mondják az angol tudósítók — bajosan tudott 
volna elillanni a folyó torkolatából, mert ott már egy egész kis légi flotta 
várt rá azzal a szándékkal, hogy útját kelet felé keresztezze. Angol szak
értők szerint a támadás kiinduló pontja Ostende volt és az átkelés a calais — 
dover-i vonalon történt. A német pilóta vakmerőségét és ügyességét az 
angolok is egyhangúan elismerték. Hír szerint az üldözésben résztvett angol 
repülőgépek mindannyian sértetlenül, de eredmény nélkül tértek vissza. 

Január 10-ikén azután csapatostól jelentek meg német repülők Anglia 
fölött. Ezúttal már nem felderítő célzattal jöttek, hanem rettenetes pusztító 
erejű bombákat hoztak magukkal. Legkevesebb tizenhat aeroplán volt együtt. 
A Themse torkolata fölött tűntek fel és világosan látszott, hogy London felé 
igyekeznek. Sűrű pára akadályozta a kilátást. Ezért nem mertek a száraz
föld belseje fölé hatolni, hanem a tengerpart mentén repültek Doverig, ahol 
több bombát dobtak le. Innen egy részük visszarepült a kontinensre, Dün-
kirchen irányában. Tízen később el is éri ék a várost és hevesen bombázták 
azt a részét, melyet az angolok tartottak megszállva. A légi támadás Dün-
kirchent Ostende felől érte. Mintegy negyven-ötven bombát dobtak le, alapos 
károkat okozván velük. Számos személy meghalt, még több megsebesült. 
A német röpülök ellenben sértetlenül jutottak vissza, bár több angol pilóta 
kísérelte meg visszaverésüket. 
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Az északi harctérről. Katona 
folyc 



ink fedezékben egy kelet-galiciai 
mentén. 





A Zeppelinek támadása. 

Január 19-ikéről 20-ikára virradó éjjel repültek első ízben német léghajók 
angol föld felett. Három hatalmas Zeppelin volt, Yarmouthnál vették őket 
észre, ahol a csendes éjszakában lehallatszott valamelyik motor zakatolása 
és a csavar bugása. Yarmouth Anglia legkeletibb pontján fekszik, az Északi
tenger partján, Londontól északkeletre mintegy 150 kilométernyi távolságban. 
A csinos városka lakosai, nem törődve a hatóságok előzetes figyelmezteté
sével, elözönlötték az utcákat és kíváncsian lestek, mit csinálnak a magasban 
a furcsa jövevények . . . Csakhamar megkezdődött a bombázás. Rövid idő
közökben öt-hat heves robbanás hallatszott a város különböző részei felől. 

Hogv ezután mi történt, azt senki sem tudja pontosan, mert a város 
összes lámpái hirtelen kialudtak és a lakosság kénytelen volt sötétben 
hazabotorkálni. 

Yarmouth-nál nem törlént semmiféle ellenintézkedés. A csapatok kivo
nultak kaszárnyáikból, de mindössze a rendőrségnek nyújtottak segítséget. 
Az első pillanatban el voltak rá készülve, hogy tömeges emberélet esik 
áldozatul a bombáknak, de később kiderült, hogy a rettegés alaptalan volt. 
Bár nagyon sok magánház megsérült, de a Péter-templom, amelynek közvet
len közelében csapott le egy nehéz bomba, teljesen ép maradt, noha a szilán
kok minden irányban szanaszét repültek. A támadás mindössze tíz percig tartott. 



Fülsiketítő harsonázással száguldoztak a városon keresztül-kasul az 
egészségügyi katonák és a tűzoltók autói. Tüzet és sebesülteket kutattak, de 
nem akadt munkájuk. Éjféltájban megtalálták az első halottat: egy cipész
mester volt. Utólag az angol lapokban megírták, hogy a Zeppelin-bombáknak 
a talajon rettenetes hatásuk volt: óriási darabon tépték fel a gránit-kockákat. 

Cromer városa felett, északnyugatra Yarmouth-tól, ugyanezen az éjszakán 
szintén elhaladt két Zeppelin. Szemtanuk szerint nyugat felől jöttek, tehát a 
yarmouthi látogatást már elvégezték. Az útvonalba eső Sheringham-nek szintén 
kijutott a bombákból. Tíz óra tájban egy újabb léghajó érkezett, a változa
tosság kedvéért ezúttal kelet felől és Runton helység felett, Cromer és She-
ringham között északnyugat felé tartott. Valamivel később nagy félkört írt 
le és visszafelé indult. Runtonra több bombát hajított le. Ezeknek egyike 
átszakította egy ház fedelét, anélkül hogy felrobbant volna. Kinley felett is 
elhaladt egy léghajó, úgy tizenegy óra tájban. Yarmouth-ból akkora már 
megjött a jelzés és a világítást kioltották. Mire a léghajó ideért, lent teljes 
sötétség uralkodott. Itt állítólag két bomba esett le, de nagy kárt nem okoztak. 
Sandringham közelében van a York Cott, az angol király nyaralója, amelyet 
szintén meglátogattak. Ugyanitt sógorának, Hakon norvég királynak birtoka 
van. A királyi pár mindössze három órával a léghajó odaérkezése előtt hagyta 
el Sandringham-et. Több bomba nem explodált. Ezek közül az egyik oly 
nehéz volt, hogy csak két ember tudta elszállítani. 

Cromer városa, melyet Zeppelinek bombáztak. 
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A remegő angolok. 

Egész Kelet-Angliát rettegés szállta meg az első Zeppelin-támadások 
hírére, de kivált London lakosait fogta el páni félelem. Azon törte a fejét 
mindenki, hogy mikép lehetne sikeresen védekezni az angol főváros esetleges 
megtámadása ellen. 

Sűrűn hangoztatták, hogy a Zeppelinek vezetői nagyszerűen kiismerik 
magukat az angol területeken, ennélfogva bizonyára hosszabb időt töltöttek 
Angliában. Erre enged következtetni az a tény, hogy Kings-Lynn városának 
a bombázásánál a német léghajósok rendkívül körültekintően és lervszerűen 
jártak el. Lövedékeiket szemmelláthatóan egyes objektumokra irányították. 
A robbanások a dokkok, a petroleumtartályok, a főposta és a pályaudvar 
közelében dördültek el. Célba azonban csak a dokkokban talállak. A többi 
esetben a kiszemelt helyeket környező utcák házait talállak el. 

Londoni hivatalos jelentések szerint a megtámadott helyek lakossága 
tömegesen menekült a levegőből jövő bombázás elől. Yarmouthot például 
a polgári lakosságnak kétharmada elhagyta. 

Az angol lapoknak a légi támadás miatt való kesergését és a vádasko
dását azután megkoronázta a hivatalos angol távirati ügynökség következő, a 
tényeket meghamisító közleménye: 

Zeppelin-bombák pusztítása Maidon angol városban. (Egyesült^fényképirodák, Amsterdam.) 
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Katonai szempontból és az angol népre gyakorolt demoralizáló hatás elenyésző 
voltát is tekintetbe véve, megállapíthatjuk, hogy a németeknek Kelet-Anglia partjai 
ellen intézett Zeppelin-támadá-a balsikerrel végződött. Az okozott kár, ami tanagy
számú légi flotta elő tudott idézni, mindössze néhány épület megrongálása pár ezer 

Menekülés a Zeppelin-bomba elől. 

font értékben. Kétséges, vájjon érdemes volt-e egyáltalán megkockáztatni az egész 
vállalkozást, amely Ang'iában és Amerikában oly nagy visszatetszést szült. Meg kell 
még jegyeznünk, hogy Nemetország e harcmodorával az ország meg nem erősített, 
nyilt városait és falvait lövi. Ezt az eljárást szembeállíljuk az angol hadvezetőség 
felfogásával, amely repülőinek kizárólag megerősített helyek bombázását engedi meg. 
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A német hadvezetőség azonban nem maradt adós a válasszal. Egy fél
hivatalos közlemény az angol vádaskodásra vonatkozóan a következőket 
mondta: 

Léghajóink, hogy a megerősített Great Yarmoutba eljussanak, 
kénytelenek voltak más helyek fölött is elröpülni, a honnan tüzeltek 
rájuk, mely támadást bombák levetésével viszonozták, még pedig 
éjjel, ködös és esős időben. Hát van-e joga annak a nemzetnek, 
melynek repülőgépei világos nappal a Breisgauban lévő Freiburg 
nyilt városra bombát vetettek, melynek hajói nyilt városokat, mint Dar 
es Salam-ot, Viktoriát (Kamerun) és Svakopmundot ágyútűz alá vették, 
a fölháborodott szerepét magára ölteni ?! Egy nemzetnek, mely nem riad 
vissza semmi eszköztől, mely nemzetközi jogi elveket, semlegességi 
határozatokat lekicsinyelve és semmibe véve igyekszik szándékait 
keresztül vinni, nincsen erre joga. A léghajók támadása a modern had
viselés egy elismert eszköze, föltéve, hogy a támadás az általános 
érvényű nemzetközi jogi elvek keretében folyik le. A mi léghajóink e 
határokon belül maradtak. A német nemzetet Nagy-Britannia kény
szerítette, hogy életéért küzdjön, most pedig senki sem tarthatja vissza, 
hogy bármely törvényes önvédelmi eszközzel ne éljen. 

Egy Zeppelin bombától szétrombolt templom. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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A BÚR FÖLKELÉS VÉGE. 

Dél-Afrikában, ahol a javarészt hollandi származású lakosság még 
korántsem felejtetted az 1900-tól 1902-iglejátszódott véres függetlenségi har
cot az angol zsarnokság ellen, végtelenül nagy lelkesedéssel nézte a nép 
túlnyomó nagy része az újabb búr fölkelést, a melynek első küzdelmeiről 
már beszámoltunk. A vitéz csapatoknak az élére a búr nép legjobb fiai 
állottak s közöttük több olyan tábornok is, akinek nemcsak vitézsége volt 
világhírű, hanem katonai tudása is, és akinek a szereplése ugyancsak nagy 
ijedelmet okozott Angliában. 

A másfél éviizeddel ezelőtt lezajlott szabadságharcnak még élő, fegy
verfogásra képes tagjai kivétel nélkül ismét táborba szállottak, ahová haza-
fiasságukon kívül a németek iránt való hála is kényszerítette őket. Nem feledték 
el ugyanis azt a támogatást, a melyben a 'német nép — és legelső sorban 
Vilmos császár — részesítette a búr nemzetet az egyenlőtlen küzdelemben. 
Az istenfélő, becsületes és ideális lelkű nép most meg akarta mutatni, hogy 
nem felejtette el az angolok irgalmatlanságát, sem a németek nemeslelküségét. 

Említettük azt is, hogy a kitűnő Beyers generális, a dél-afrikai angol 
haderő főparancsnoka leköszönt tisztségéről és honfitársainak az élére állt. 
Nyomon követte őt ebben Delarey tábornok, aki az angolok ellen vívott 
harcokban szintén világhírt szerzett, valamint számos más búr vezér is, nem 
szólván De-Wet generálisról, akinek bátor föllépéséről már szintén írtunk. 
Delarey — sajnos — nem sokáig vehetett részt a búr nép küzdelmeiben, 
mert egy angol rendőrtiszt orvul agyonlőtte. Az angol hatóságok tessék-lás
sék vizsgálatot indítottak, amelynek eredményeképpen megállapították, 
hogy a rendőr tévedésből gyilkolta meg a búr nemzet egyik kitűnőségét. 

Hogy mi történt voltaképp a búrok földjén, nem egészen ismeretes. 
Ez egyébként érthető. Amit tudunk, angol hírek alapján tudjuk és termé
szetes, hogy az angolok igyekeztek fátyolt borítani a Fokföldön történ
tekre, amik aligha váltak az ő dicsőségükre. Az általában hazugnak ismert 
-fíeufer-jelentések mindig csak apró-cseprő összetűzésekről, lényegtelen csatá
rozásokról szóltak, de más — ugyancsak angol hírekből — mégis csak kide
rül, hogy igen heves küzdelmek folytak a búrok földjén. Erre vall a dél-
afrikai Egyesült-Államok főkormányzójának egy hivatalos kijelentése, amely 
akaratlanul is elismerte a búr fölkelés jelentőségét. 

— A kormány — mondotta a főkormányzó — legmélyebb sajnálko
zással kénytelen jelenteni, hogy több előkelő személyiség lazítására az Oranje 
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Beyers C. F. bűr tábornok.* De-Wet Keresztély búr tábornok. 

Botha Lajos tábornok, Dél-Afrika miniszterelnöke, fiaival. 
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folyó mentén, valamint a Transzváltói nyugatra lévő részen lakó búrok 
nagy része a kormányhatalom ellen fordult és fegyveres lázadásra készül a 
mai uralom ellen. A kormány szerette volna elejét venni a vérontásnak és 
a békét megtartani. Ámde eközben kiderült, hogy az Oranje-folyó mentén 
élő búr katonák és polgárok De-Wet Keresztély tábornok, Nyugat-Transzvál 
lakói pedig Beyers generális vezetésével már fegyverbe is állottak. Egész 
fegyveres csapatok szervezkedtek és a fölkelők már el is foglalták Heilbron 
városát, melynek kormányzóját fogságba vetélték. Ritzben egy kormány-
vonatot, mely katonákat szállított, feltartóztattak és a katonákat lefegy
verezték. 

— Ily körülmények között a kormány kötelessége parancsolóan jelent
kezik. A legnagyobb szigorúsággal íog föllépni abban a tudatban, hogy a 
polgárság nagyobb része támogatni fogja a rend helyreállításának művében. 
Azok a polgárok és katonák, akik e fölhívás után elhagyják az erőszakos 
utat, számíthatnak reá, hogy a kormány velük szemben nem alkalmaz meg
torlást. 

Az események igazolták, hogy ennek a fölhívásnak nem lett semmi
nemű sikere, sőt, amikor nyilvánosságra jutott, akkor emelkedtek a legmaga
sabbra a búr szabadságharc lángjai. Egymást követték az összecsapások a 
kormány csapataival, a melyek gyakran szégyenletes kudarcot vallottak. Nem 
is lehetett másként, mert a csapatok vezetői maguk is búrok lévén, sokkal 
inkább rokonszenveztek az elnyomott nép ügyével, semmint az angolokkal, 
akiket ma épp úgy gyűlölnek a Fokföldön, mint a közelmúltban, amikor 
gyilkos indulattal viaskodtak velük. A legjellemzőbb e tekintetben Maritz 
ezredes esete. Ő volt a Fokföld északnyugati részében állomásozó kormány
csapatok vezére, de Botha, a miniszterelnök, nem tartotta megbízhatónak. 
Éppen ezért elmozdították a parancsnokságtól és Bouwer őrnagyot küldöttek 
a helyébe. Amikor azonban Bouwer a táborban megjelent, egyszerűen elfog
ták. Később szabadon bocsátották, de csak azért, hogy Maritz üzenetét 
elvigye a kormánynak: ultimátum formájában azt kívánta Maritz ezredes, 
hogy a kormány küldje el megbízottait tárgyalása az ő táborába, ahol meg 
fognak jelenni Hertzog, De-Wet, Beyers, Kemp és Müller fölkelő generálisok 
is. Ellenkező esetben — üzente Maritz— nyomban megtámadja Briís tábor
nok csapatait. 

Maritz ezredesnek ezzel a tanácskozással komoly célja volt. Nem óhaj
tott kevesebbet, mint annak elhatározását, hogy a búr nép nevében a kor
mány és a hadvezetőség kimondja Fokföld függetlenségét és köztársaság 
formájában az angol uralomtól való elszakadását. Ennek sikere érdekében 
Maritz állítólag bizonyos határkérdésekben megegyezést is létesít*tt Német-
Délnyugat-Afrika kormányzójával. Ugyancsak megegyezett Maritz a német 
hatalom afrikai képviselőjével abban is, hogy a búr fölkelőket rendes had
viselő félnek fogják kinyilvánítani, akiket ilyformán nemcsak minden köte
lesség, hanem minden nemzetközi jog is megillet. Nevezetesen: győzelem 
esetén ők is résztvesznek a béketárgyaláson. Sikertelenség esetén pedig a 
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német területre menekült búrokat minden további nélkül német állampol
gároknak fogják tekinteni. 

Az angol távirati ügynökségek a búr fölkelés egész folyamatában min
dig csak három-négysoros híreket jelentetlek s így például november havá
ban, amikor a legkomolyabb harcok folytak, egyetlen szónyi jelentés 
sem érkezett Dél-Afrikából. De már ebből is lehet következtetni, hogy az 
angolok ott sok kudarcot szereztek, mert sikereikről ugyancsak beszél
tek és beszéltetlek volna. Csak december elején jelentette a bredei tábor 
parancsnoka, Dupreez, a vrijeidi parancsnok, Emmette közlése alapján, hogy 
Wessels búr tábornok csapatával támadást intézett egy fontos angol pozíció 
ellen. Azonban — mondotta természetesen a közlés — a búrokat vissza
vertük. 

December 3-án ismét volt jelenteni valója a Reuternek. S ezúttal való
ban igen szomorú hírt hozott. Ugyanis Brits ezredes december elsején a 
Waterburg-farmon elfogta De-Wet Keresztély tábornokot, a búrok legjelesebb 
vezérét. A vitéz generális tíz napon át bujdosott üldözői elől és példátlan 
fáradalmakat állott ki azzal a négy emberrel együtt, aki veszedelmes utain 
kisérte. De-Wet a csapatait akarta fölkeresni és november 21-én éjjel átkelt 
a transzváli határfolyón. Üldözői, akiket Dutroit parancsnok vezetett auto
mobilon, nem vesztették el De-Wet nyomát, de nem foghatták el, mert a ret
tenetes időjárás lehetetlenné tette, hogy az automobilos üldözők a sarkában 
maradhassanak. November vége felé egy nagyobb csapatra bukkant a mene
külő tábornok. Ez a csapat titokban fegyverkezett és olyan ponton bukkant 
fel, ahol a kormány katonái nem számíthattak jelenlétére. Folyton harcolva 
De-Wet eljutott a devondalei vasúti vonalhoz, a melyet át is lépett. Ekkor 
következett el a kis csapat végzete. Ezen a ponton Brits ezredes seregének 
a működési körzetébe jutottak, vagyis két tűz között voltak. November 27-én 
Brits csapatai elfogták De-Wet embereinek egy részét, a mely Wolmarans 
alparancsnok vezetése alatt harcolt. Az üldözés ezután még nagyobb erővel 
folyt és december elsején már csak 52 ember küzdött De-Wet oldalán. A hős 
tábornok a Waterburg-í&rm falai mögé húzódott, de amikor Brits csapatai 
körülvették a tanyát, nem tanúsított ellenállást, amely már csak meddő 
vérontás lett volna. A kicsi búr csapat egyetlen puskalövés nélkül megadta 
magát a sokszoros túlerőnek. De-Wettel együtt még a búroknak tizenegy vezére 
került fogságba s valamennyiüket Johannesburgba szállították. 

December 7-én búr forrásból eredő hírekre a német kormány meg
bízásából dr. Solf gyarmatügyi államtitkár érdekes nyilatkozatot tett arról, 
hogy voltaképp mi is Németország hivatalos álláspontja a dél-afrikai föl
léssel kapcsolatban. A nyilatkozat érdekesebb részei így hangzanak: 

Angol csapatok minden ok és provokálás nélkül betörlek Német-Dél
nyugat-Afrika védőterületére. Ezt a dél-afrikai nép, melynek nagyobb része 
hollandus eredetű és a németekkel érez, rossz néven vette. Hogy a nép 
haragja kiengesztelődjék, a dél-afrikai angol kolóniák miniszterei és parla
menti tagjai széltében hangoztatták, hogy Németország titkos vágya és szán-
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deka a dél-afrikai angol gyarmatok elfoglalása és német uralom alá juttatása. 
Hangoztatták továbbá, hogy dél-afrikai német csapatok betörtek az Unió 
területére s ha tehát kitört a harc, ezt a németek okozták. Az Unió kény
telen volt védőintézkedéseket tenni, mert másként a német csapatok meg
gátolták volna a dél-afrikai tengeri hajók forgalmát. A német kormány nem 
akarja, hogy ezek a hamis hírek és rágalmak elterjedjenek és ezért ponto
san megállapítja az igazságot. Eszerint a német kormány sohasem gondolt 
arra, hogy a dél-afrikai Unió területének bármily kis részét is tartósan meg
szállja, vagy hogy a német uralmat az Unió területére bármily formában és 
mértékben is kiterjessze. A német kormány biztos tudomása szerint angol 
csapatok voltak azok, amelyek a dél-afrikai német gyarmatokat szárazon 
és vizén egyaránt megtámadták. Német részről annyira nem óhajtották ezt 
a harcot, hogy még a történtek után is szívesen hozzájárulna a német kor
mány az ellenségeskedés megszüntetéséhez, föltéve, hogy az angolok a meg
szállott területekről eltávoznának. Ez esetben a német kormány garanciát 
vállalna arra, hogy német részről nem érné támadás a dél-afrikai Uniót és 
az esetben, ha az Unió kivívná függetlenségét, a német kormány már előre 
biztosítaná határainak sértetlenségét. 

Ugyancsak december elején történt, hogy a hős Beyers tábornok, akinek 
csapatait megverték s maga is menekülni volt kénytelen, a Vaal folyó átúszása 
közben a vízbe fulladt. Beyers halála és De-Wet elfogatása természetesen nagy 
örömet okozott Angliában, mert ez a két gyászos eset szükségképpen a búr fölke
lés végét is jelentette. Jöttek még Európába ezután is hírek a búr katonák vitéz 
viaskodásáról, —- ám a vezérek nélkül maradt tábor nem bírta a küzdelmet a 
sokszoros túlerővel. Csakhamar az angolok kezére jutott Fourie János József 
búr vezér is öcscsével, Fourie János Péterrel együtt. Az angolok sietősen, már 
december 19-én mindkettőjüket halálra Ítélték. Az idősebbikhős megható védő
beszéde után azonban az ifjabb Fourie büntetését öt évi fogságra enyhítették. 

December 22-én volt még egy nagyobb ütközet a fölkelők és a kor
mány csapatai között, amely alkalommal a búrok ismét fényes győzelmet 
arattak, a kormánycsapatok viszont szégyenletesen megfutottak. Ebben a 
Waterhol mellett lezajlott küzdelemben még nagyobb zsákmányt is ejtettek a 
búrok. Ámde ez volt egyben végső fellobbanása is a búr nép dicső, de 
elszigetelt harcának az angol zsarnoki túlerő ellen. 

Ezután a boszúállás következett. December 27-én az elfogott búr vezé
reken végrehajtották a halálos ítéletet. . . 
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A MAI HADVISELÉS. 

Hídrombolás és hídépítés. 

Mindig fontos volt és ma, amikor vasutak, autók állnak a mozgó 
hadsereg rendelkezésére, épp annyira fontos, mint Napóleon korában, úgy 
a haderő előtt lévő, mint a mögötte fekvő útvonalak használhatósága. Különö
sen szembetűnő, sőt egyenesen döntő jelentőségűvé nő ez a körülmény az 
úgynevezett mozgó hadviselésnél, amikor az egymással szembenálló had
erők nem egymással szemben nyakig beásva, az úgynevezett «álló» harcot 
vívják, hanem míg az egyik fél, mondhatjuk, példátlan energiával nyomul 
előre, addig a másik fél folytonos hátvédharcokkal fedezetten, állandóan és. 
mesterien vonul vissza. A győzelmes félnek érdeke, hogy könyörtelen üldö
zéssel állandóan és közvetetlenül a sarkában tudjon lenni a megvert ellen
ségnek. A megvert félnek viszont érdeke, hogy megakassza, minél jobban 
hátráltassa és nehezítse a győzelmes ellenség számára az üldözés munkáját. 

Menekülő oroszoktól felrobbantott híd a Dunajecen. (Kilophot, Wien XIX.) 
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A rendes országutakat természetesen nem lehet szétrombolni, azonban 
a vasútvonalak és különösen a vasúti és országúti hidak használhatatlanná 
tétele egyik legalaposabb módja annak, ahogyan a hátráló fél védekezni 
szokott, mert ez vagy arra kényszeríti az üldözőt, hogy nagy kerülőket 
tegyen, vagy pedig hogy nehéz és ugyancsak időrabló munkával új hidat 
építsen avagy legalább rögtönözzön. E rombolási munkákat minden had
sereg kötelékében organizált külön fegyvernem végzi, mint a hidak, utak és 
vasutak karba helyezését, s e fegyvernem a «technikai csapatok» gyűjtőnév 
alatt ismeretes. Már megemlékeztünk egyfajta ily technikai csapatokról s 
ezek a vasúti és távírócsapatok, amelyeknek munkaköre már nevükben bénn-
foglal tátik. Ezek mellett és szorosan el sem különíthető munkakörrel vannak 
azonban még más technikai csapattestek is, melyek az említett csapatokkal 
majd mindig együtt dolgoznak s ezek a «sappeur-ök» vagy «árkászok» és 
a «pionirok» vagy «hidászok». Hogy micsoda sziszifuszi munkát végeznek 
ezek a csapatok a harctereken, arról a hadseregfőparancsnok dicséreteinél 
is ékesebben beszélnek a fényképek, melyeket az egyes szétrombolt vasúti 
és egyéb hidakról láthatunk. Érdekes például, hogy a hadjárat elején a 
belga hadsereg technikai csapatai visszavonulás közben a legőrültebb 
dühvel mindent, aminek a közlekedéshez csak valami köze, sokszor leg
feljebb alárendelt, avagy még ilyen jelentősége sem volt, sebbel-lobbal 
megkíséreltek tönkretenni. Romboló munkájuk azonban a düh arányában 
felületes is volt. 

A belgáknál alaposabban dolgoztak a francia és főként az orosz 
sappeurök és pionírok, akik minden hídnak legalább is két-három pillérét 
és a híd felsőrészét szétrombolták, sőt sokhelyütt oly alaposan végezték 

Új pontonhíd építése a Dunajecen. 
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dolgukat, hogy az egész híd mindenestől beleomlott a vízbe s annak helyre
állítása gyakorta teljesen lehetetlenné vált. 

A hídrombolásoknál egyébként a hidak szerkezete és anyaga sze
rint különböző módszerek állnak rendelkezésre A hajóhidakról tudjuk, 
hogy azok alapja nem egyéb, mint néhány egymás mellé illesztett s rend
szerint kaviccsal megtöltött uszály hajó, melyek a folyó medrébe vannak 
lehorgonyozva s ezenfelül egymással is ősszel mcolva. E hajókra azután 
egymással összekötött deszkákat erősítenek, és kész a ha.óhíd. E hidak szét
rombolása a legegyszerűbben úgy történik, hogy elvágják a horgony láncokat, 
úgyszintén átvágják az egyes hajókat összekötő köteleket és láncokat, az 
így szabadjára jutott hajókat azután a víz sodra elhordja. Az eml>eri munka 
megtakarítása s a rombolás alapossága okából azonban megesik, hogy mozgó
aknákat tesznek a vízbe és azok a hajóhídhoz ülődve, szétrobbantják azt, 
vagy pedig megterhelt tutajokat eres/.tenek rá a hajóhídra, melyek a hidat 
szétszaggatják s részeit a folyó sodrában leterelik. 

A fahidakat vagy fölgyújtják, va.y egyes szakaszait kiszedik és így 
csonkítják meg azokat. Legtöbbször összekötik e két módot, hogy az ered
mény biztos legyen. A híd felgyújtására szalmát, szövetdarabokat vagy fadara
bokat használnak, melyeket temészetesen előbb teleitatnak kátránnyal, petró
leummal, vagy benzinnel. 

Kétségtelen azonban, hogy a híd felégetése csak afféle szurrogátum, a rob
bantást nem pótolja és sokkal célszerűtlenebb, már azért is, mert a híd 
elégése huzamosabb időt igényel, ami, tekintettel arra, hogy egy híd szét-
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rombolásának időpontja előre sohasem határozható meg pontosan, fontos 
tényező. Az úgynevezett kövezeit, helyesebben aszfaltozott, betonozott 
avagy földréteggel födött hidak szétrombolásánál elsősorban a kemény 
felső réteget kell eltávolítani, mert csak így válnak szabaddá a híd támasz
pontjai, amelyek szétrombolása a legnehezebb. 

A kőhidak rendesen már eredetileg úgy épülnek, hogy aknakamarával 
vannak ellátva, amelybe csak bele kell helyezni a robbantóanyagot, amelyet 
azután jobbára elektromos áram segítségével lehet felrobbantani s amely 
azután vagy a kamrát rejtő hídpilléreket, vagy a híd felső építményét vagy 
mindakettőt a levegőbe repíti. Amely kőhídnak nincs ilyen robbantókam-
rája, annál vagy az egyes ívek közepén vagy a pillérek sarkában és a két 
hídfő alján helyezik el a robbantóanyagot. A lánchidakat és a függőhidakat 
úgy teszik használhatatlanná, hogy a hidat tartó láncot, illetve acélsodronyt 
szakítják ketté. A vashidakat természetesen csakis robbantás útján tudják 
használhatatlanná tenni. A robbantóanyagok igen különfélék. A legjobbnak 
tartják az úgynevezett «brizáns», vagyis «lobbanó» robbantóanyagot, amely 
a legalaposabban és a leggyorsabban hat, óriási hőséget fejleszt, gyújt és 
bármiféle építőanyaggal szemben használható, míg a részben még ma is 
használatban lévő különféle összetételű puskaport csak falépítmények és 
földanyag szétrombolására lehet használni. Leghatásosabb robbantóanyag 
azonban maga a víz, amit különösen az óriási ellenállóképességű beton
építményeknél látni. Elegendő egy ötkoronás nagyságú, néhány arasz mély 
lyukat fúrni az építménybe, amelyet azután megtöltenék vízzel és a lyuk 
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nyílását kevés robbantóanyaggal elzárni s e robbantóanyagot meggyújtani, 
hogy az így a lyukba eresztett vízre gyakorolt nyomás a vizet a lehető leg
nagyobb feszítőerő kifejtésére kényszerítse, ami azután a legjobb gyárt
mányú betont is szétrepeszti és messzire szétlöki. 

Amennyire fontos a hátráló ellenségre a hidak használhatatlanná tétele, 
annyira fontos az előrenyomuló győztes seregre, hogy mielőbb áttudjon kelni 
a természetes akadályt képező folyón. A hídépítés munkáját ugyanaz a 
fegyvernem végzi, mint a híd szétrombolásának művét s nem ritka eset, 
hogy ugyanannak a sappeur- és pionir-csapattestnek hidat kell készítenie 
•egy nap valamely folyón, s esetleg már egy-két nappal később ugyanezt a 
saját kezével összerót építményt szétrombolnia, hogy néhány nap múlva 
ugyanazon a ponton ismét új hidat verjen. A visszavonuló ellenség a folyó
kon való átkelésnél a meglévő permanens hidakat használja, az öt üldöző 
győztes fél tehát természetszerűen ahhoz a ponthoz ér, ahol a híd «volt». 
Az első feladat tehát a szétrombolt hidat megvizsgálni s megállapítani: 
mivel lehetnek a pionírok hamarabb készen: a régi híd karbahozásával-e, 
vagy egy egészen új híd készítésével. Ha — ami a leggyakoribb eset — 
új hidal kell készíteni, akkor mindenekelőtt megállapítják a hídverésre 
alkalmas helyet, s itt az a főszempont, hol a legkeskenyebb a folyó s hol 
a legalkalmasabbak, a legvédettebbek az átkelésre a partok. A következő 
kérdés a hídveréshez szükséges anyag összeszerzése. Miután a csapatok átke
lése sürgős, ha csónakok vagy kisebb bárkák vannak kéznél, — esetleg a 

A turkai vasúti híd építése. A munkálat állása 1914. november 3-án. 

- 319 -



pionircsapat trénjében lévő hajóhídanyag is megvan még, amely rövidebb 
hidak veréséhez éppen elegendő, — egymástól néhány méter távolságra lehor
gonyozzák e bárkákat, egymással is összekötik azokat, s azután a gerendá
kat, vagy hamarosan kivágott fák törzseit kötik össze és fektetik a bárká
kon végig, ezeket ismét vaskapcsokkal és szögekkel egymáshoz erősítik, két 
oldalt korláttal látják el és ké^z a hajóhíd, amely még a nehéz teherautókat 
is elbírja. 

Egyáltalán a sürgős átke'ésekhez szükséges hidak természetszerűen 
ideiglenes, úgynevezett szflkséghidak és — mint ahogy nem is lehet másként, 
mert óriási trént nem cipelhet magával a pionircsapat — a pionir s illetve 
sappeur fegyvernem csapattesteinek anyag felszerelése is csak épp arra ele
gendő, hogy amolyan a föntebb vázolthoz hasonló hajóhídféléket legyen 
képes hirtelenében nyélbeütni. Az ily hidak féladatuknak voltakép már 
akkor megfeleltek, ha néhány hétig kiállják a szállítás terheit. Ugyanez idő 
alatt azonban már közvetetlen szomszédjukban állandóbb jellegű hid készí
tésén dolgoznak a pionírok. Mindenekelőtt e híd tervét kidolgozza egy had
mérnökkari tiszt s azután beszerzik az építéshez szükséges anyagot. E beszer- -
zésnél persze kíméletnek helye nincs és megesik, hogy egész erdőrészeket 
vagy parkrészeket vágnak ki, csakhogy a szükséges faanyagot előteremtsék, 
mert hiszen másra, mint faanyagra gondolni sem lehet. A híd hotsza a folyó 
szélességétől függ, szélességének típusa azonban 4 — 5 méter. A víz mélysé
gét lemérik, miután azonban számítani kell arra is, hogy a folyó megdagad, 
ezért a híd felső építményének legalább négy méterrel a víz szine fölött 
kell lennie. A híd pilléreit úgy készítik, hogy összekötnek és vaskapcsokkal 
összefognak néhány szálfát, azok alját amolyan hegyes vastopánfélebe szo
rítják és egy rögtönzött daruval a magasba emelhető és leejthető súlyok 
segítségével addig kalapálják a folyó medrének aljába, míg a hatalmas 
faoszlop áthatatlan földréteget ér. 

A legnagyszerűbb és eddigelé páratlan, amit a hadihídépítés terén 
a németek egy helyen produkáltak. A francia hadsereg visszavonulás 
közben egy hatalmas vasúti hidat rombolt szét, amely kőből volt építve, 
nem kevesebb, mint tizenegy ívből állva, viadukt alakban nagy magasság
ban hidalt át egy 182 méter szrles mélységet. A robbantást a franciák ugyan
csak alaposan végeztek, mert a híd valamennyi ívét beomlasztották, úgy 
hogy annak helyreállításáról szó sem lehetett, az egész hidat újra meg kel
lett építeni és pedig igen jól és mindenáron, mert egy egész német hadsereg 
hátrafelé szóló összeköttetése, élelmezése, stb. függött e hídtól. A németek 
mindenekelőtt eltakarították a romokat, ami magában is óriási munka volt, 
s azután a híd megmaradt kőtalpaiba hat; lmas vaspilléreket építettek bele 
és ugyancsak a régi 182 méter hosszúságban, ívelve megépítették vasból a 
hidat olyformán, hogy a híd egves vasszakaszait otthon elkészítették és 
hazulról készen szállították a helyszínére. Október 29-én kezdtek a munká
hoz és december 5-én már áthaladt az új hídon az első rendes vonat. 
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József főherceg. 
Irta Ottó König. 

József főherceg, magyar hadak vezére, 
Végre, 
Ha hős honvédeid ezre, kiket győzni vezérlett 
Akaratod csatákon, az ekeszarvhoz térnek, — 
Ifjúnak, aggnak szól a baka, mesélve a véres táncot, 
A nagy hadakat, mikor a muszka törte a kárpáti sáncot 
S magyar földekre esengve szállt. 
De ottan állt 
Mellét nekivetve a honvéd, rendületlen, 
Mind hős, aki éltét inkább halálos lendületben 
Áldozza golyók vas-záporári, 
Mint ellenség tomboljon hona porán. 
Hónapokig a földben beásva éltek, távol, 
Míg fölmerült az a vérből, szomjúhozott italából. 
S a legények közt, katonája a katonás hadaknak, 
Szakállas, mint ők, s éhes, mikor enni ők se kaptak, 
Előttük, köztük, harcba, viharba helyét megállja 
József főherceg, a vezér, a Nádor unokája . . . 

Jászay-Horválh Elemér. 

A háború humora. 

A katonai szállító. 

A háború elején mindenki arra vetette 
magát, hogy katonai szállító legyen. Sakter 
lovat, fűszeres bakancsot, ügyvéd gráná
tot és ékszerész konzervet akart szállítani. 
Azóta azonban alaposan a körmükre kop-
pimottak. 

Ablian az elmúlt boldog korban történt, 
hogy meghallotta egy élelmes ügynök, hogy 
benzolra van szüksége a hadseregnek. 
Beállított hát az illetékes hivatalba. 

— Hallottam kérem, hogy benzolra van 
szükség. 

— Igen. 
— Én kérem szállítok. 
— Egy hónapon belül kell ám. 
— Nem baj. 
— Ezer hektoliter kell. 
— Szállítok akár kétezret is. 
— Olcsón kell ám ! 
— Az sem baj. 
Azzal megmutatták neki, hogy eddig 

milyen ajánlatok érkeztek. 

— Én koronájával olcsóbban szállítom, 
— mondta. 

Ezzel elment a hivatalból a kávéházba 
és félrehívott egy ismerőst: 

— Kedves barátom, maga intelligens em
ber, nem lenne szíves nekem megmon
dani, hogy mi az a — benzol? 

Lövészárok a tengeren. 
Katonák olvassák a lapot. Éppen hadi

tengerészetünk nagyszerű győzelmeit ol
vassák. 

Beszélgetnek. Magyarázzák a dolgot. 
— Szép dolgok ezek, — mondja az egyik 

baka. 
— Vitéz fiúk a matrózok, — veti oda a 

másik. 
— Mondjátok már aztán, hogy megy az 

a tengeri harc'? — kérdi a harmadik. 
— Ugy mint a mienk. Csakhogy tengeren ! 
— Nem értem én azt Masíroznak a ten

geren. Jól van. Sturmolnák. Értem. De 
hogy ásnak födözéket, lövészárkot a ten
geren, azt már nem értem. 
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(Kilophot.) Üzenet a lövészárokból. 




