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

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

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

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

Akik íüzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek. 

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

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

2—3. Hübner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fi 11. 

Híibner 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
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éllek. 

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

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

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

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

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

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

ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 
13. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 

szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált.) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

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

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—IV. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18. 

I . MUZEOM KÖNYVTiRA 
VILÁGHÁBORÚ. 

KÉPEK fl NYUGATI HARCTÉRRŐL. 

Gyalogsági tűzben. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

Fegyverrel kezükben, éjjel-nappal résen állva, védekezve és támadva, táboroznak egy esz
tendőnél hosszabb idő óta a német katonák a franciaországi fronton. Rájuk bízták az ide
gen országban elfoglalt terület megtartását s e feladatuknak meg is feleltek emberül : 
a front nem változott. Hogy azonban ez egyszerű eredmény mögött a hősiességnek, halál
megvetésnek és kitartásnak milyen csodái vannak, azt emberi szóval elmondani nem 
lehet. Nincs olyan szárnyaló képzeletű költő, nem lehet olyan ékes szavú dalnok, akirfek 
hangja színtelen és gyönge ne lenne méltó megénekléséhez e néhány rövid szónak: •— 

a front nem változott. 

A világháború képes krónikája. V. 



Német ulánusok mars közben. 

Lakósátor a német front mögött. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

- (56 -



Német és francia repülők élet-halálharca. 
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Kábelvezetékek helyreállítása az ellenségtől szétrombolt hídon. 

Németektől elfoglalt erőd. 
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A CHAMPAGNEI TÉLI CSATA. 

Champagne békességes földjén a háború borzalmas drámájának leg
véresebb jelenetei játszódtak le. A hatalmas, sík területnek Reims és az 
Argonne-ok között levő vonala a háború kezdetétől fogva szakadatlan har
cok színhelye volt. Ennek a vidéknek nincs egy talpalatnyi földje sem, 
melyet gránátok föl ne szántottak volna, lakói pedig földönfutókká váltak 
már a szeptemberi harcok idején. Patakokban omlott itt a rettenthetetlen 

A champagnei téli csata térképe. 

németek s a vitéz franciák vére kezdettől fogva, mert ez volt az a pont, 
ahol Joffre újra meg újra kísérletet tett a német gránitfal áttörésére, hogy 
szerencséden;-égbe döntött hazáját megszabadítsa a félelmes ellenségtől. 

A ném etek arcvonala ellen, mely az Északi-tengertől a svájci határig 
húzódott, más sikeres támadás, mint az áttörés, el sem volt képzelhető. Ilyen 
arctámadás pedig az ellenség csodálatosan megerősített állásai ellen a leg
nehezebb vállalkozás volt. A ne'mettk, — irta egyik francia lap, — úgy bele-
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bonyolították magukat állásaikba, mint a selyemhernyó a gubójába, azzal a 
különbséggel, hogy nem selymet, hanem acélt fonnak maguk köré. Egy idő 
óta az ő kétségbevonhatatlan nagy ipari zsenijük még jobban tökéletesítette 
ezt a védelmi rendszert. Fáradhatatlanul dolgoztak s végre sikerült nekik az 
egész francia terület körül egy, az eddigitől különböző, óriási kiterjedésű 
szúrós drótsövényt fonni, amely ellen a legélesebb olló is tehetetlen és amelyet 
semmiféle penge sem tud széjjelvágni. Tonnaszámra érkeztek Németország
ból a szúrós drótsövény-kábelek, amelyeknek a legvékonyabbja is egy cen
timéteres átmérőjű. Ezzel azután sűrűn körülfonták állásaikat Flandriában, 
Artoisban, Champagneban, az Argonne-okban és a Vogézekben. E rettenetes 
háló mögött elrejtőzve, a türelmes pókhoz hasonlóan várják, hogy a franciák, 
mint a gondatlan, könnyelmű legyek, beleessenek a hálóba, hogy ott el
pusztuljanak, vagy fogságba essenek. 

Láttuk a decemberi francia támadás kudarcát, mely nemcsak hogy 
eredménnyel nem járt, hanem közvetlenül utána, január második felében 
már a németek léptek fel több helyen támadóan, igy Soissonsnál s a 
craonne-i magaslaton. 

A legnagyobb kaliberű francia ostromágyú. 
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A franciák azonban e súlyos áldo
zatokkal járt kísérlet után sem tölt
hettek sok időt tétlenségben. Február 
első felében, mint tudjuk, az oroszok 
rettenetes veszteséget szenvedtek a ma-
zűri téli csatában s egyébként is min
den vonalon védekezésre voltak kény
szerítve. Egyre hangosabb lett Orosz
országnak az a követelése, hogy nyugati 
szövetségesei, a franciák és angolok köny-
nyítsenek terhén s erélyes támadások
kal vonják el a német erő egy részét 
a keleti harctérről, hogy így a megvert 
s visszavonuló orosz seregek lélegzet
vételhez juthassanak. A franciák és az 
angolok, természetesen, kötelesek vol
tak eleget tenni ennek az óhajtásnak, 
hogy bebizonyítsák szövetségesüknek, 
hogy minden módon igyekeznek segít- Einem vezérezredes, 
ségére sietni. Most már nem volt szó 
az oroszoknak berlini bevonulásáról, csak arról, hogy az orosz el ne ked
vetlenedjék azon, hogy nyugati társai a háború minden terhét vállára rakják. 
Ezért kezdődött minden nagyobb orosz vereség után nyugaton valami 
nagyszabású támadás vagy áttörési kísérlet. Azonkívül jogosan gondolhatták 
a franciák és angolok azt, hogy a keleti hatalmas sikerek kivívásához a 
német haderő nagyobb részét használták fel s így nyugaton csak gyengébb 
seregek állhatnak. Valóban, nyugaton csak a kisebbik része volt ez időben 
a német seregeknek, melyek ezen a harctéren pusztán védekezésre szorít
koztak, azonban ez a kisebb erő is elegendő volt ahhoz, hogy a szövetsé
gesek legelkeseredettebb támadásait is visszaverje, sőt nem egy helyen sike
res támadást intézzen ellenük. 

A franciák támadása. 

Február 12-ig tartott a mazuri csata s négy nappal később már meg
indult a nagy támadás nyugaton, a Champagneban. Február 17-én a német 
nagy főhadiszállás jelentésében ezt mondta: 

A franciák és angolok, nyilván a keleten elért nagy sikereink által 
indíttatva, tegnap és a múlt éjjel különböző helyeken igen szívós har
cokat kezdtek. 

Különösen hevesen tört az ellenség champagnei vonalaink ellen. 
Sok helyen nagy elkeseredéssel közvetetlen közelből folyt a harc. Egyes 
rövid szakaszainkba az ellenség betört és ott a harc még tart. Egyéb-
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ként az ellenség támadásait minde
nütt visszavertük. Mintegy 300 franciát 
foglyul ejtettünk. 
A champagnei harctér óriási alföld, 

helyenként hullámszerű dombokkal. A 
dombok legfeljebb kétszáz méternyi ma
gasságban emelkednek ki a völgyből. 
Amerre a szem ellát, nem vesz észre más 
fát, mint tölgyet és újra tölgyet. Száz
számra vannak ott ilyen erdők ültetve 
és a fák nem valami magasak. Ha egyik 
dombtetőről a másikra megyünk, újabb 
síkság terül el szemünk előtt és azon túl 
tölgyfaültetvények, éppen olyanok, mint 
az előbbiek. A falvak kicsinyek. A leg
több község romokban hevert még a 
szeptemberi harcok óta és a csapatok 
nagyobbrészt kis, fából vagy szalmából 

Fleck tábornok. készült barakkokban laktak a völgyekben 
és mindenütt, ahol búvóhelyre találtak. 

Ezen a ponton kísérelte meg Joffre most az áttörést. A decemberi 
offenzíva az egész arcvonalra kiterjedt, most pedig erejét egyetlenegy helyre 
összpontosította, amelyet a legalkalmasabbnak tartott erre. Az Argonne-ok 
nyugati széle és Reims között levő vidék ez, melyen Perthes, Le-Mesnil, 
Suippe, Souain, Massiges és Beau Séjour azok a helységek, melyek körül 
később a leghevesebb harcok dúltak. Ez a vonal rendkívül alkalmasnak 
látszott az áttörésre. Sík, szabad vidék, amelyen nagyobb haderők minden 
különösebb nehézség nélkül felvonulhatnak, minthogy sem hegyek, sem folyók 
nem akadályozzák meg az előnyomulást, viszont a kisebb faluk, majorok és 
erdőségek jó támasztékul használhatók. A felvonuló csapatok mögött pedig 
jó vasúti összeköttetés van s Reimstó'l keletre otl van a chalonsi tábor, a 
francia csapatok egyik fő gyülekező helye. 

A megfelelő tájékon kívül hozzájárult e hely kiválasztásához az is, 
hogy az áttörés itt kecsegtetett a legnagyobb sikerrel. Ha sikerült volna a 
franciáknak az Argonne-októl északra levő Vouziers és Rethel felé áttörni, 
ezzel az argonne-i német csapatok visszavonulási útja veszélyeztetve lett 
volna s azonkívül hatalmukba ejthették volna a rendkívül fontos reims— 
verduni vasutvonalat is. Nagy hasznára lett volna ez a siker az ostromolt 
Reimsnak és Verdun várának is, mely fölött a németek gyűrűje szilárdan állt. 

Ez magyarázza meg azt, bogy Joffre a borzalmas veszteségek ellenére 
ismételten szerencsét próbált a német frontnak ezen a szakaszán. 

Az ágyúharc ezen a vidéken december közepe óta egyetlenegy napra 
sem szűnt meg. Éjjel-nappal dörögtek a nehéz ágyúk s folytak a harcok, 
melyek egyre hevesebbek lettek. 
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Február 3-án a németek jelentősebb sikert értek el a St. Menehouldtól 
északnyugatra levő Massigesnél. E támadásról a főhadiszállás a következő 
jelentésben számolt be : 

Massigestől északra és északnyugatra csapataink tegnap támadtak, 
rohammal áthatoltak három egymás mögött levő ellenséges árokvonalon 
és három kilométernyi szélességben megvetették lábukat a francia 
főhadállásban. A franciáknak éjjel is folytatott valamennyi ellen
támadását visszavertük. 7 tisztet és 601 főnyi legénységet fogtunk el, 9 
géppuskát, 9 kisebb kaliberű ágyút és sok hadianyagot zsákmányoltunk. 

A meghiúsult áttörés. 

Február 16-án kezdődött meg a franciák nagy támadása, mely március 
elejéig tartott. Az itt napról-napza megvívott véres csaták örökké emléke
zetes bizonyságai lesznek a német kitartásnak, szívósságnak és halálmegve
tésnek. Különösen az első nap volt veszedelmes a németekre nézve. Hat
szoros túlerővel álltak szemben s ekkor még az ellenség szándékával sem 
sem vollak tisztában. Mindamellett sikerült első védelmi vonalukat is meg
tartani, csak itl-amott tudtak a franciák behatolni a németek lövész-
árkaiba, de csakhamar visszaűzték őket. Midőn pedig tisztába jöttek a 
támadás jelentőségével, csakha
mar összevonták a rendelkezé
sükre álló erőket s rendíthetetle
nül védték állásaikat. Hat francia 
hadtesttel, tehát mintegy 200.000 
emberrel szemben két hadosztály 
állt s még sem ingott meg egyet
lenegy helyen sem a németek arc
vonala s így a franciák vállalko
zása ismét tökéletes kudarccal járt. 
A nagy harcról a német hadveze
tőség március 10-én számolt be az 
alábbi jelentésben: 

A ma és a legutóbbi 
napokban jelentett harcok
kal a «champagnei téli csata» 
annyibari befejezéshez jutott, 
hogy a végleges eredményen 
az ellenséges erőkifejtésnek 
semmiféle újabb fellobbanása 
már nem változtathat. Acsata, 
mint már február 17-én je
lentettük, a francia hadveze- A n é m e t c s á s z á r Vouziers-ben. Balról Einem 
tőségnek abból a szándéka- tábornok, a III. hadsereg parancsnoka. 
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ból eredt, hogy a Mazuri-tavaknál erősen szorongatott oroszoknak 
helyzetén könnyítsen egy áttörési kísérlettel, amelyet az áldozat nagy
ságára való minden tekintet nélkül szándékoztak végrehajtani s amely
nek legközelebbi célja gyanánt Vouziers várost jelölték meg. 

A mazuri csata ismert eredménye mulatja, hogy ezt a célt semmi
képpen sem érték el. De ma már megállapítható az is, hogy maga az 
áttörési kísérlet is teljesen siralmasan meghiúsult. A hivatalos francia 
jelentések minden ellenkező adata dacára sem sikerült az ellenségnek 
egyetlen helyen sem akár csak a legcsekélyebb említésre méltó előnyt 
is elérni. 

Ezt ottani csapataink hősi magatartásának, és vezéreik, elsősorban 
Einem vezérezredes, valamint Riemann és Fleck parancsnokló tábor
nokok körültekintésének és kitartásának köszönhetjük. 

Az ellenség február 16-ika óta éjjel-nappal tartó szüntelen har
cokban egymás után több mint hat teljes létszámú hadtestet és tömén
telen saját és amerikai gyártmányú nehéz tüzérségi lőszert — sokszor 
több mint százezer lövést adtak le 2í óra alatt — vitt harcba a két 
gyönge rajnai hadosztály által védett nyolc kilométernyi arcvonal ellen. 
A rajnaiak és a gárdának és más kötelékeknek az ő támogatásukra 
odavont zászlóaljai hatszoros túlerő rohamában nemcsak rendíthetet
lenül helytállottak, hanem elég gyakorta erőteljes ellentámadásokkal 

Rekvirálás a francia front mögött. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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ezeket a támadásokat meg is előzték. így magyarázható, hogy noha itt 
tisztán védelmi harc folyt, mégis több mint 2450 fogoly, köztük 35 
tiszt maradt a kezünkön. 

Igaz, hogy veszteségeink a vitéz ellenséggel szemben súlyosak, sőt 
meghaladják azokat, amelyeket a mazuri csatában résztvett összes 
német erők szenvedtek, de az áldozatot nem hiába hoztuk. Az ellenség 
vesztesége legalább is a mieinknek háromszorosára, azaz 45.000 emberre 
becsülhető. 

A Champagneban arcvonalunk szilárdabban áll, mint valaha. 
A franciák erőfeszítései a keleti hadszíntér eseményeinek lefolyá

sára semmiféle hatást nem gyakorolhattak. A német szívósság és a 
német vilézség új babért aratott, egyenlő értékűt azzal, amelyet csak
nem ugyanabban az időben a Mazuri-tavaknál vívott ki. 
Hogy a champagnei harcokról szóló német hivatalos jelentések hitele 

meggyengüljön, Joffre tábornok igyekezett a német jelentés egyes részleteit 
megcáfolni. Joffre azt állította, hogy a harcban résztvett két német hadosz
tály mögött az Einem-hadseregnek még nyolc más hadosztálya is közre
működött. Joffre szerint a francia hadműveletek főcélja csupán annak meg
akadályozása volt, hogy az ellenség nagyobbszámú csapatokai szállítson 
Orosz-Lengyelországba. A német hivatalos jelentésnek azzal az állításával 
szemben, hogy a franciák meghiúsult vállalkozásuknál negyvenötezer 

A franciáklől^elhagyott állás, melyet a németek összelőttek. 
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emberüket vesztették el, Joffre jelentése nem állított szembe más számot, 
csupán azt mondta, hogy a franciáknak aránylag csekély veszteségeik voltak. 

A champagnei harcokban különösen dicsőséges szerepük volt a szász 
csapatoknak. Einem főparancsnok a nagy harcok végeztével a szász király
hoz a következő táviratot intézte: 

Legalázatosabban jelentem felségednek, hogy a champagnei téli 
ütközetben a 101., 104. és 107-es gyalogezred, valamint a 177-ik gyalog
ezred egy része és a 8. hadtest tüzérsége fáradhatatlan kitartással és 
halálmegvetéssel küzdött. Ez a csata e kiváló csapatok történetéhez 
egy új dicső lapot fűzött. Őfelségének a császárnak, hasonló jelentést 
tettem. 
Frigyes Ágost király Einem tábornoknak rendkívül meleghangú választ 

küldött. 
A nagy csata lezajlása után Vilmos császár pedig ellátogatóIt Vouziersbe, 

ahol személyesen fejezte ki köszönetét Einem vezérezredesnek. Szemlét tar
tott néhány ezreden is, megdicsérte a vitéz harcosokat s a braunschweigiek-
ből álló 78. tartalék-ezrednek külön is tudtul adta elismerését hősies maga
tartásáért. 

Gránátok záporában. 

A champagnei harcok elkeseredett jellegéről sárról a hatalmas erőfeszí
tésről, amit a németek s a franciák egyaránt kifejtettek, fogalmat nyújt egy 
angol haditudósítónak alábbi néhány sora, mely csupán egy ütközetről 
számol b e : 

— Húszezer francia vett részt a háború egyik legvéresebb ütközetében, 
amely a Souain—Massiges, Beau-Séjour—Le-Mesnil-vonalon folyt. Zuávok, 
gyarmati lakosság, algiri vadászok, marokkóiak és rendes sorkatonák küz
döttek. A legfélelmetesebben dühöngött a harc Le-Mesnil—Les Hurlustól 
északra. Le-Mesnilből csupán romhalmaz maradt. Az egész környéken 
nincs egy négyszögméternyi terület, mely ne volna gránátokkal elárasztva. 
A küzdelem még a föld alatt is folyt. A fákat szinte széttörték a golyók, 
s midőn a tüzérség munkája szünetelt, a gyalogosok rohamra mentek és mint 
az őrültek üvöltöttek. Azonban a pokoli lárma nem sokáig tartott. Hirtelen 
csend állott be, majd egy francia gyalogezred maradványa a németek 
futóárkaihoz hatolt, ahol aztán leírhatatlan kézitusa támadt. Lövöldözésre 
a terep nem elég nagy. Az ellenfelek puskaaggyal, botokkal, fejszékkel men
tek egymásra, a németek sokszor ökleiket használták, a franciák pedig foguk
kal harapták az ellenfelet. 

S ilyen rettenetes harc folyt itt e hetekben minden ponton és min
dennap . . . 

Egy német kapitány pedig, aki résztvett e harcokban, a következőket írta: 
— Ezredünk egyenesen emberfölötti megerőltetéseknek volt kitéve. Ilyen 

gránátzuhatagról még legfantasztikusabb álmaimban sem mertem képze-
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lődni. Már az első estén és a reá következő délelőtt veszteségeink voltak. Azon
ban erősen biztunk a jobb időkben. Másnap és harmadnap ugyanez volt a 
kép. Délelőtt, délután szakadatlanul hangzott az ágyúdörgés. Nem tudtunk 
kilépni fedezékünkből anélkül, hogy nagy veszedelembe ne kerüljünk. Tele
fonvezetékünk előre is, hátrafelé is minduntalan elszakadt és így folytonos 
bizonytalanságban voltunk. A második estén azt a jelentést kaptuk, hogy 
tőlünk jobbra az egyik gyalogezrednél keresztültörtek a franciák. Sajnos, 
így belejutottak összekötő árkainkba és bekerítették állásunkat. Később 
még gránátvetők is jöttek, akik nehéz órákat szereztek a jobbszárnyon álló 
századainknak. De ezek a századok csodálatra méltó módon kitartottak. 
Amint a franciák gránátjaik füstfelhőinek védelme alatt előrenyomultak és 
közvetlen állásaink előtt láthatókká lettek, derék legényeink azonnal fegy
vert ragadtak és mindannyiszor visszaverték az ellenséget, rettentő vesztesé
get okozva nekik. Valahányszor a francia gyalogság visszavonult, saját 
tüzérségük kezdett közéjük lövöldözni, hogy ismét előrekergesse őket. Mivel 
a franciák folytonosan támadtak bennünket, felváltásunkról nem lehetett 
szó. Tartalékban mindössze egy századunk volt. 

A negyedik napon a franciák balról is előretörtek és most vitéz első 
zászlóaljunknak olyan támadást kellett visszavernie, amely elölről, hátulról 
és mindkét szárnyról egyaránt fenyegetett. A franciák egy lépésnyi területet 
sem tudtak nyerni. A legsúlyosabb szuronyküzdelemben egyik őrnagyunk 

Ulánus-járőr lesben, tüzelésre készen. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam). 
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négy fronton harcolt embereivel. A harmadik zászlóalj a leghevesebb gránát-
tűzben nyomult előre támogatásul. Sokan elestek, de a franciákat visszaver
ték. Mi a fedezékben állottunk. Egyszerre egy tüzértiszt jött be és izgatottan 
kiáltotta, hogy közelednek a franciák. Kirohantunk s alig húsz lépésnyire 
előttünk megláttuk az első franciákat. Parancsnokunk egymaga hármat lőtt 
le közülök. Én a tartalékszázadért futottam és erősítést hoztam. A franciák 
nem is tudtak tovább előrenyomulni. A következő éjjelen egy gárdaezred 
érkezett meg s foglalta el a tőlünk jobbra és balra eső állásokat. Ezek is 
brilliáns módon harcoltak. Másnap reggel elesett bálványozott parancsnokunk. 
Egy gránátszilánk vágódott az arcába s rögtön megölte. Hat napig szakadatlanul 
tartó harc után végre felváltott bennünket egy gárdaezred. Úgy adtuk át nekik 
az állásokat, amint annak idején mi kaptuk. Semmi sem veszett el belőlük. 

Nem szabad elfelejteni annak a megemlítését, hogy tüzérségünk nagy
szerűen támogatott bennünket. Nélküle bizony nem ment volna ilyen jól 
a dolog. Állásunk előtt a francia holttestek ezrei hevertek. Az ellenségnek 
óriási veszteségei voltak. 

Küzdelem kézigránátokkal. 

Egy napon azt hallottuk, — írta a harcok egy másik résztvevője, — 
hogy a franciák benyomultak árkainkba, de két századunk az egyik árokból 
már ismét kivetette őket s százat közülök elfogott. Reánk várt a feladat, 
hogy az ellenséget a többi árkainkból is kiűzzük. A századparancsnok
főhadnagy előre rendeli a kézigránátokkal ellátott kis csapatot. Elit-csapat 
ez, ragyogó szemmel vonulnak az önként jelentkező gránátvetők, élükön 
egy komoly, megfontolt bajor katona, mellette egy gyerekképű önkéntes. 
Délután két órakor két kézigránátot dobnak előre s ezzel megadják a jelet a 
támadásra. A gránátvetők egészen húsz méterig nyomulnak előre az ellen
ségtől megszállott árok elé. Egyik kézigránát a másik után repül az árokba 
s rémes jajgatás és sóhajtás kél nyomukban. Persze, a mieink közül is 
elesnek néhányan. A vitéz bajor és a gyerekarcú önkéntes vérükben fetren-

Harc kézigránátokkal. 
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gének a földön. A főhadnagy 
parancsszavára a háttérből 
száz homokzsákot cipelnek elő 
a tartalékosok s védőgátat 
emelnek a gránátosok elé. 
Ezután már jelentékenyen ke
vesebb lesz a veszteségük. 
Az ellenség sokat szenved, 
mindamellett nem sikerült az 
éj folyamán kivetni őket az 
árkokból s az ellenséges puska
tűz egész éjszaka folytatódik. 
Hajnalban a kézigránátos le
génység újra megkezdi mű
ködését, még pedig a tegnapi
nál is nagyobb eredménynyel. 
Látják a legényeink, amint a 
franciák közül mind többen 
és többen bújnak ki az árok
ból és menekülnek el. Abban 
a pillanatban a mieink kiugra
nak állásaikból s megrohan
ják az árkot. A másik oldal
ról is előretörnek a német 
csapatok, nagy mészárlás kö- Német huszárőrjárat gyanús házat figyel meg
vetkezik és sok foglyot ejtünk, (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
valamint hatalmunkba kerí
tünk két gépfegyvert is. Az árok tele van halott és sebesült franciákkal és 
a mögötte húzódó útvonalat is az ő holttesteik borítják. Persze, a mi rajnai 
és szász legénységünknek is voltak veszteségei. A nyolc kézigránátos közül 
csak egy tért vissza sebesülés nélkül. Mikor azonban két nappal későbben 
újra önkénteseket kerestek ebbe a csapatba, annyi jelentkező akadt, hogy a 
hiányt bőségesen pótolták. 

Reims újabb lövetése. 

A champagnei nagy csatával egyidőben hevesen ágyúzták a németek 
Reims városát is. A február folyamán megerősödött támadásban a mi har
minc és feles mozsaraink is sikeresen közreműködtek. 

A «Journal de Genéve» egy Reimsben, február 28-án kelt levél kivonatát 
közölte, amely a város egyik utóbbi bombáztatásának képét a következő
képpen irta le: 

— A február 21-éről 22-ikére virradó éjszaka elképzelhetetlenül borzal
mas volt. Olvasgatva üldögéltünk vasárnap este az ebédlő-asztalnál, amikor 
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egyszerre csak süvítés és visítás hallatszik. . . Istenem, micsoda retteneles 
valami ez a süvítés! . . . Sose hallottam ilyet, pedig 1870-ben benn voltam 
Strassburgban a bombáztatáskor. Gyerekjáték volt az a maihoz képest. Röpült 
és robbant a gránát percnyi szünet nélkül ötfelől a város minden zuga felé. 
Tisztán hallottuk, ahogyan lecsapkodlak. És pozdorjává tört körülöttünk 
minden; jobbról, balról, elülró'l, hátulról Leszaladtunk a földszintre De itt 
is csak ugyanúgy volt. A pincénk nem boltozatos és így könnyen leszakad
hatott volna, hogy romjai alá temessen. Különben is vízben úszott, de azért 
mégis fölkuporodtunk egy ládára, mint két, létrán szepegő, megriadt tyúk. 
Tizenegy óra tájt azonban már nem álltuk a hideget, erősen köhögtünk 
mind a ketten; fölmerészkedtünk újra az emeletre és tüzet raktam a kis 
szalonban, ahol a legbiztonságosabb menedéket véllem. És szorongva vártuk, 
hogy mi történik még. Tizenegytől háromig tán még borzalmasabb volt, 
minf addig. Mikor egy-egy bomba a közelben lecsapott, megrendült bele az 
egész ház. Egynémelyikük a csatornába pottyant és iszonyatos volt, ahogy 
a loccsanás hallatszott. 

Három kis hajó is szepegett ottan, minden pillanatban elsülyedésre 
kárhoztatottan. Dühöngő orkán közepette képzeltüii magunkat. Végre hat
órás dörgés után hajnali három óra tájban megszűnt az ágyútűz. Rövidke 
időre lepihentünk s amikor reggel világosodni kezdett, megállapíthattuk, hogy 
egy rengeteg bomba éppen kis szalonunk fölött suhanva cl. kere.tzlülülötle 

Németektől szétrombolt erőd Reims előtt. 
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József Ferdinánd kir. h< 2rceg ér> 



törzskara átlépi az oroszt határi. 





az udvaron szemköztlevő szobát. Akkora lyukat szakított, hogy egy felnőtt 
ember bátran átsétálhatott volna rajta. Az utcán halomban hevert a törmelék, 
az udvarunkon a falakból kiszaggatott kövek és tégladarabok, ablakcserép 
meg zsindely halmaza hevert. A földszint és az első emelet raktárhelyiségeinek 
minden ablaka bezúzódott. Hat órási bomba esett házunk hátsóbb részébe, 
s mi csak egy lépésnyire szorongtunk ezeknek a bombáknak a lecsapó-
helyétől. 

Másnap reggel nyolc és kilenc óra között újra kezdődött — ha nem 
is olyan hevesen. És mégis nagyobb volt a pusztulás, mint éjszaka. Kedden 
aztán négyezer ember menekült Reimsbó'l,- közöttük olyan jóbarátaink is, 
akiknek mindenük leégett, még a kertjük fái is. Tizennégy pusztító tűzvész 
támadt a vasárnapról hétfőre virradó éjszakán. Azóta Reims igazán kihalt 
és szomorú: valósággal a holtak városa; a boltok, amiknek forgalma utóbb 
egy kicsit már megindult, megint csukottak s az ember alig tudja beszerezni 
a legszükségesebbet. 

Derék polgártársaink is, akik velünk szenvedték át ezt az éjszakát, 
mondják, hogy ilyen még nem volt, ilyet még nem értek. Mert máskor leg
feljebb három óra hosszat tartott a bombázás és akkor is megszakításokkal: 
ezúttal azonban szakadatlanul tartott a tűz és az egész várost ellepték az 
ágyuk golyói. Mi már most végítélet nélkül is tudjuk, hogy — mi a pokol . . . 

Lőhatás egyik erődben, Reims mellett. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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TÓUL ÉS VERDUN KÖZÖTT. 

A két hatalmas francia vár között levő vidéken, a Maas és Mosel folyók 
mentén október óta nem voltak nagyobbszabású harcok, bár a franciák 
folyton újabb és újabb kísérleteket tettek a rájuk nézve oly fontos Saint 
Mihiel visszafoglalására. Leginkább a verduni helyőrség intézett támadást 
a németek ellen. Toultól északra a Priesterwaldban folytak harcok, továbbá 
a Maas mentén levő combresi magaslatokért küzdöttek. 

Február közepén öltött csak nagyobb mértéket a küzdelem. Február 
12-én a németek Verdun mellett több ellenséges lövészárkot ragadtak el, 
magát az erődöt pedig német repülők bombáztak. A következő napon pedig 
a Pont-á-Moussontól északkeletre levő Norroy falut foglalták el a németek s 
számos foglyot ejtettek. 

Algériai lovasság a francia^hadseregben. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Küzdelem egy faluért. 
Norroy falut a németek, szétrombolván a francia erődítéseket, önként kiürí

tettek. Ugyancsak e napokban harcok folytak az itt levő Signal-de-Xon magas
laton is. 

Ez utóbbi harcokról a francia vezérkar a következő leírást adta: 
A Signal de Xon magaslat arcvonalunkon, Pont-a-Moussontól északra egy előlfekvő 

pontot képez. Szerveztük ennek a hadállásnak védelmét, amely közvetve Pont-a-Mousson 
várost védi és a Mosel völgyeit uralja. Ettől a magaslattól keletre van a Norroy-domb, 
amelyet csupán kisebb őrség tartott megszállva. 

Február 13-án délután a németek hirtelen rohammal elfoglalták Signal de Xont és 
a Norrog-dombot. A támadást az ellenség jelentékeny erői vitték keresztül; mintegy 
két zászlóalj és nagykaliberű ágyúkból történt heves bombázás készítette elő. A századot, 
amely Signal de Xont megszállva tartotta, ellenséges csapatok rohanták meg abban a pil
lanatban, amidőn kimerészkedett állásából, melyben az ellenséges tüzérség ellen keresett 
menedéket. Ezt a századot teljesen elárasztotta a túlerő. Mégis sikerült néhány tisztünknek 
a csapat egy részét harcvonalunkra visszavezetni. Ugyanaz estén ellentámadással sikerült 
a domb déli részén ismét megvetni lábunkat. 

Február 14-én a hadműveletek tovább folytatódtak és estefelé az ellenség már 
csak az északi oldalt tartotta megszállva, néhány lövészárokban; sikerült továbbá neki 
a nyugati részén is tartania állását; hasonlóképpen birtokában volt még a Norroy-domb. 

Február 16-án ismét táma
dást kezdtünk; tüzérségünk el
pusztította azt a védelmi állást, 
melyet az ellenség Norroy szélén 
emelt. A 277. ezred két százada 
rohamra indult, amint az ágyuk 
elhallgattak. Heves kézitusa tá
madt a helység utcáin. A zűr
zavarban a német tüzérség a dom
bot bombázta. A 277. ezred ka
tonái a legelkeseredettebben küz
döttek elszánt tisztjeik vezetése 
alatt és a legszebb vitézséget tanú
sították. Ennek dacára a domb 
az éj bekövetkeztével sem került 
birtokunkba. Csupán azokat a 
lövészárkokat tartottuk meg, ame
lyek a házaktól keletre a temetőig 
húzódnak. Egy, ugyanazon napon 
a Signaltól nyugatra megkísérelt 
ellenséges ellentámadást tüzérsé
günk és gyalogságunk visszauta
sított. 

Február 18-án a németeket 
végérvényesen visszaszorítottuk 
Signal de Xontól és Norroytól. 
Bármit fog is közölni ezek felől 
a német vezérkar, annyi bizonyos 
hogy az ellenség nem egészen 
önszántából ürítette ki Norroyt. Iudiai lándzsások a francia hadseregben. 
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Több, mint egy óra hosszat tartó heves harc támadt Weiler körül, amelybe szuronyharc 
után nyomultunk be. Súlyos veszteségeik folytán a németek sem Norroyban, sem Signal 
de Xon lejtőin nem tarthatják magukat. 

Hogy egy önként kiürített falu visszafoglalását ilyen bőbeszédű dicsek-
véssel jelenti be a vezérkar, ez nyilván arra vall, hogy még ilyen sikere sem 
volt sok a franciáknak. 

Nagyobb harc folyt még február 17-ike és 19-ike között a Verduntől 
keletre levő Combresnél, ahol azonban a franciákat, akiknek sikerült a né
metektől ' néhány állást elragadni, a harmadik napon súlyos veszteségeket 
okozván nekik, visszaverték. 

Verdun körül. 

A Verdun körüli életről ebben ai időben szemléltető képet ad egy dán 
újságírónak alábbi leírása: 

Ezen a vidéken az ember tüstént ugyanazt a benyomást szerzi, mint Paris környé
kén, vagyis azt látja, hogy a tulajdonképpeni erődök hirtelenében elvesztették jelentőségü
ket és most már csak mint laktanyák és irodahelyiségek teljesítenek szolgálatot. A védő
vonalak messze kívül vannak és több mint egy mérföldnyi kiterjedésben köralakban 
húzódnak Verdun körül ; ott vannak a lövészárkok és farkasvermek a gyalogság számára 
és a tábori erődítések a tüzérség számára. 

Majd végigjártuk az egész félkört, elkezdve északkeleten a Fort de Marre-től egé
szen Eixig és onnan ismét tovább kanyarodtunk délkeletnek. Itt már egészen közelébe 

Német katonák egy falusi templomban Verdun vidékén. 
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jutottunk az ellenségnek. De ámbár az egész idő alatt 7—8 kilométernyire voltunk a vá
rostól, még mindig nem jutottunk el az úgynevezett veszélyes zónáig. A Les Hauts de 
Meuse dombláncolatain já r tunk; innen nagyszerű kilátásunk nyílt a Voevre mezőire. 
Sajátságos érzés volt ezen a helyen időzni. Az egész eddigi háború alatt nagy érdek kap
csolódott ehhez a környékhez, olyan érdek, amely kitűnően illik ahhoz a sajátságos név
hez, amelyet visel. Mintha csak maga a természet határozta volna el, hogy védelmébe 
veszi az országot, amely mögötte fekszik és a népet, amely ott lakik. A Hauts de Meuse 
nélkül, amelynek legmagasabb csúcsán van Verdun és a véghetetlen Voevre fut a völgyé
ben, nem volna biztonságban a francia nép. Ez a természetes védelmi vonala Francia
országnak. Itt a magaslatokon másképp nyílt meg előttem a modern harcok képe, mint 
eddig. 

Láttam Reimst, az ostromolt és bombázott várost. Az Argonneok-ban erdős tere
pen láttam embert ember ellen és ágyút ágyú ellen harcolni. A Hauts de Meuse azonban 
betekintést nyújtott a nyílt csatamezőre, ahol az ellenséges seregek harcolnak, amelyeknek 
összes mozdulatait figyelemmel kísérhettük, mint egy hadvezér. A magaslatok a Voevre 
síksága fölött úgy állanak, mint egy hajóárboc a végtelen, nyugodt tenger fölött. Ez az 
egész óriási széles síkság megnyílt előttünk és titkainak leple lehullott szemeink előtt. 
Láttuk a nagy réteket és szántó
földeket, kis erdőcskékkel meg
szakítva és mindenfelé tanyák és 
falvak látszottak. Jól láttuk a 
kis vasutat, amely Verdun erőd-
jeit egymással összeköti és a 
nagy vasúti vonalat, amely egye
nes irányban kelet felé haladva, 
húzódik át a széles síkságba. 
Észrevesszük az egymást keresz
tező országutakat s egészen köze
lünkben egy mérföldkő állott az 
úton ezzel a felírással: «35 kilo
méter Metztőb). Lovasságot is 
láttunk a síkságon galoppozni, a 
francia katonák gyakorlatoznak 
és az élelmiszeres- és lőszeres
kocsik hosszú sora vonult végig 
a mezei és országutakon, mint a 
szorgalmas hangyák hadoszlopai. 

A távolból tompán hallat
szott az ágyúdörgés és a horizont 
szélén fehér felhőcskék tűntek 
fel, a shrapnellek felhői, amelyek 
egyideig lebegtek a levegőben, 
hogy aztán-nyomtalanul széjjeL 
oszoljanak. Velünk volt egy aviati-
kus-kapitány, aki már százszor 
repült végig, keresztül-kasul a 
síkságon s azt ugyancsak alaposan 
ismerte. Megmagyarázta nekünk 
a helyzetet, mialatt ott állottunk. 
Érdekfeszítő előadása így hang
zott: 

— Látják, ott hátul húzódik Gépfegyverosztag lőállása egy parasztházban, 
a határ köztünk és a németek (Sajtóiroda. Leipzig.) 
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között. Az a kis világos folt ott a síkságon, amelyet önök a messze távolban láthatnak, 
egy község, mely a németek birtokában van. A balra levő kis erdő közepén fekszik köz
tünk és a németek között. Nincs egyikünk birtokában sem, mert olyan mocsaras, felázott 
a talaja, hogy lehetetlen ott a gyalogsággal manövrirozni, az ágyúk pedig elsülyed-
nének az iszapban. Ott néznek szembe előőrseink az ellenségéivel. Messze hátul, ahol 
önök a kis fehér felhőket alkotó shrapnelleket explodálni látták, fekszik egy falu, amelyet 
most a németek bombáznak. Mint önök jól láthatják, a bombázás most is tart. A német 
ütegek a mögött az alacsony emelkedés mögött vannak, amelyeket önök ott látnak j 
a mi ágyúink, amelyek jobbra, az erdő szélén rejtőznek, felelnek nekik. 

Meghallgatva az elbeszélést, még egynéhány magaslatra felmásztunk és elláttunk 
dél-kelet felé Fresnes, Hatonville és Vigneulles irányában. Az volt az érzésünk, mintha 
köröskörül ágyúkkal volnánk körülzárva. Mindkét oldalunkon meredek hegyek emelked
tek és középen egy völgy húzódott. A keleti hegyek a németek, a nyugatiak a franciák 
birtokában voltak és az ágyúk ugyancsak hangos beszélgetést folytattak sziklacsúcsról-
sziklacsúcsra. 

Verdun volt ezen a részen a francia front sarokpillére, s a németek 
argonne-i, továbbá a Cote Lorraine és St Mihiel mellett a tél folyamán elért 
sikerei nagy aggodalommal töltötték el a franciákat. Mindenáron igyekeztek 
megakadályozni Verdun körülzárását s újabb és újabb erősítéseket küldtek 
erre a vidékre, hogy a németek további előnyomulását megakadályozzák. 
Pont-á-Moussonnál s Ailly környékén voltak még hevesebb harcok, melyek 
során azonban a németek az ellenség minden támadását visszaverték s állá
saikat szilárdan megtartották. 

Az ailly-i erdőben elfogott franciák áthaladnak Vigneulles-en. 
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A TENGERALATTJÁRÓK HÁBORÚJA. 

1915 február 18. .. . A tengeri hadviselés történetében örökre emlékeze
tes fog maradni ez a nap, amelyen Németország rettegett tengeralattjáróival 
megkezdte a harcot, a védekezést Angliának azzal a példátlanul gonosz kísér
letével szemben, mely a német birodalom kiéheztetésére irányult. Február 
elején, hat hónapi türelmes várakozás után, a német admiralitás hirdetményt 
tett közzé, melyben az angolországi és Írországi vizeket február 18-tól kezdve 
haditérré nyilvánította. Lázas izgalom fogta el a világot e hírre s nagy aggo
dalom szállta meg a szigetország lakóit, akiket még soha tengeri hatalom 
olyan lépéssel meg nem fenyegetett, mint a minőt a németek február 18. 
utánra bejelentettek. 

A tengeralattjárók háborújának megkezdésétől a nyugtalanság e nap
jaiban, lehetetlen dolgokat várlak mindenütt. A megriadt angolok közül is 
igen sokan azt hitték, hogy most már valósággá fog válni Conan Doyle fan
tasztikus regénye: Anglia veszedelme, melyben az angol író azt mondta el, 
hogy egy kis állam néhány tengeralattjáróval zár alá veszi Angliát és hatal
mas flottáját s kereskedelmi hajóit megsemmisítvén, lealázó békére kény
szeríti. 

Erről, természetesen, nem volt szó. A német admiralitás még arra 
sem gondolt, hogy Angliát teljes blokád alá vesse, mert ezt nem ludta volna 
megvalósítani. Arról volt csak szó. hogy február 18-tól kezdve az új nagyobb 
haditerületen minden eszközzel erőteljesen föllépjen az ellenséges kereske
delmi hajózás és katonai szállítás ellen. 

Minthogy a háború kitörése óta a német kereskedelmi flotta eltűnt a 
világtengerekről, Angolország megkísérelte, hogy megakadályozza a semlege
seknek Németországgal való forgalmát. E cél elérésére Angolország előzetes 
figyelmeztetés nélkül haditerületnek -"és német aknák által veszedelemben 
levőnek nyilatkoztatta ki az Északi-tengert, jóllehet német aknákat nem 
helyeztek el nyilt tengeren, hanem csakis az angol keleti tengerparton. Angol
ország a Skótországtól északra lévő utat megliltotta és a csatorna előtt, vala
mint a nyilt Északi-tengeren aknamezőket létesített. Ángolország továbbá a 
hadidugáruknak a londoni tengerjogi konferencián megállapított listáját jelen
tékenyen tágította, hogy a semleges országokból Németországba irányuló 
forgalmat korlátozza s így Németországot kiéheztesse. 

Churchill pedig egészen nyíltan kijelentelte egyik francia lap tudósítója 
előtt, hogy Anglia addig fogja szorítani Németországot, míg kegyelemre meg. 
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nem adja magát. Midőn Bethmann-Holliveg német kancellár e nagyhangú 
kijelentésről értesüli, a következőket mondta egy skandináv lap tudósító
jának: 

Anglia úgy kezel bennünket, mint egy ostromlott várat. Churchill 
ki akar éheztetni egy 70 milliós népet. Ismer ön ennél barbárabb had
viselést és hiszi-e ön, hogy mi meg fogunk hajolni olyan képmuta
tás előtt, amely az emberi jogokkal összeegyeztethetőnek tart ilyen 
eljárást és egyidejűleg a civilizáció nevében lép fel? S ezek után az 
angolok csakugyan azt gondolják, hogy mi visszariadunk attól, hogy a 
kedvező időpontot a legenergikusabb ellenintézkedésekre felhasználjuk ? 
Mi nagyon sajnáljuk ba ez a tengeri báború a semlegesek érdekeit sér
teni fogja, azonban nem mondhatunk le a védekezésről ebben a 
kíméletlen kereskedelmi háborúban, amelyet Anglia a maga részéről 
már régen megkezdett a semlegesek kárára, sajnos azonban anélkül, hogy 

9' i a semlegesek részéről hatásos tiltakozást emeltek volna az ellen, hogy 
, egy 70 milliós népet, asszonyaival és gyermekeivel egyetemben az éhha-

lálnak szolgáltassanak ki. 

Elsülyesztett angol gőzösök. 

A német admiralitás hirdetményének megjelenése előtt néhány nappal, 
január 30-án az U. 21. német tengeralattjáró Anglia nyugati oldalán az 
Ir-tengerben elsüly esztette a Ben Cruachan és a Linda Blanche nevű angol 
gőzösöket. Ugyanezen a napon egy másik tengeralattjáró a csatornában az 
Antifer-fok magasságában elsülyesztette a Tako Maru angol gőzöst és meg
torpedózta az Ikaria gőzöst. Valamennyi hajó legénysége megmenekült. 

Az angol kereskedelmi gőzösök közül kettőt az U. 21. tengeralattjáró 
naszád sülyesztett el, ugyanaz, amely 1914 szeptember 5-én a Pathfinder 
angol cirkálót elsülyesztette. Az U. 21-nek az Ir-tengeren végrehajtott bravúros 
működését Hersing kapitány, a hajó parancsnoka így mondta el: 

«Január 20-ika után futott az «U. 21.» a nyilt tengerre s nem sokkal 
utóbb már a liverpooli kikötő előtt horgonyzott, amikor két hatalmas 
árboc és egy vastag kémény igyekezett onnan kifelé. Az «U. 21.»-ből csupán 
a figyelő cső vége emelkedett ki a hullámok habjai közül. A «Ben Cruachan» — 
ez volt az angol hajó — egyenesen feléje tartott és már közelébe ért, amikor 
Hersing a tengeralattjárót kiemeltette a habok közül s a gyorsan megnyitott 
kerek toronyra kitűzette á császári hadilobogót s a szócsövön felhangzott 
a kiáltás: 
'; :.— Stopp! (Megállj!) 

Azután a szócsövet átnyújtotta hadnagyának, hogy az tárgyaljon az 
angollal, mig a parancsnok maga le nem vette szemét az ellenséges hajóról. 

Az angol engedelmeskedik, a hadnagy felemeli a szócsövet: 
— Mit szállítanak? 
— Vegyes szállítmányt! — feleli a gőzös kapitánya. 

-88 



A hadnagy tovább énekli elnyújtott szavait a szócsőbe: 
— Tiz perc van, hogy a legénységgel a csónakokba szálljon, a hajó-

okmányokal pedig vegye magához és adja át! 
Vonakodva húzódozik a hajó hidján az angol kapitány, emberei pedig 

a párkányzatra könyökölve bámulnak a világtengerek legfiatalabb kisér-
tetére, a karcsú, világosszürke acélszivarra, amely a német lobogót viseli. 

Az «U. 21.»-en eközben az egyik ágyú torkát az ellenséges hajó felé 
irányítják, mire az angol kapitány nagy sietséggel parancsot ad ki, emberei 
pedig lerohannak a fedélzetről, majd nemsokára csomagokkal megrakodva 
újból megjelennek a fedélzeten. A hajó két oldalán eközben lebocsátották 
a csónakokat s az «U. 21.»-ről is vízre ereszkedik egy csónak. Négy ember 
van benne. A Ben Cruachan csónakja a tengeralattjáró közelébe érkezik. 

— Hol vannak az okmányai? 
Az angol megvakarja a fülét: 
— Elfelejtettem! 
— Elfelejtette? Akkor szálljon át a mi csónakunkba, emberei pedig 

hozzánk jönnek túszul! 
A négy német matróz az angol kapitánnyal visszatér a hajóhoz, ahon

nan elhozzák az okmányokat s a brit kapitánynak végig kell néznie, amint 
a németek robbanópatronokat erősítenek hajójára. 

A csónak a négy némettel és az angol kapitánnyal visszatért a tenger
alattjáróhoz, a következő pillanatban pedig hatalmas dördülés reszketteti 

Tengeralattjáró a víz szinén. 
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meg a levegőt. Óriási füstoszlop száll fel 
a magasba s imbolyogva dül baloldalára 
a fekete gőzös. Öt perccel később már 
el is tűnik. 

Hersing kapitány kezével búcsút 
int az angolnak, övéivel bevonul a to
ronyba, azt lezáratja s azután tenger
alattjárójával eltűnik a víz alatt. 

Az angolokat Liverpoolba szállító 
csónak még fekete pont gyanánt látható 
a távcsövön keresztül a távolban, amikor 
egy újabb gőzös tűnik elő mit sem sejtve 
a kikötőből. Hirtelen felhangzik előttük: 

— Stopp! 
Az események éppen úgy folynak 

le, mint az előbb. A megrémült legény
ség csónakokra száll, a kapitány termé
szetesen itt is elfelejtette az okmányokat. 
Nem sokkal azután a «Linde Blanche»-
nak is vége volt.» 

Pohl admirális. 

A német admiralitás hirdetménye. 

A német hivatalos lap, a v(Reichsanzeiger» február 4-én a következő 
közleményt hozta: 

1. A Nagybritannia és Írország körüli vizek — ideértve az egész 
angol csatornát is, — ezennel harctérnek nyilváníttatnak. Február 18-ától 
kezdődően minden, e harctérre érkező kereskedelmi hajó elpusztíttatik s 
közben nem lesz mindig lehetséges elhárítani a hajók legénységét és 
utasait fenyegető veszedelmeket. 

2. A harctéren semleges állambeli hajók is veszedelemben forog
nak, minthogy, tekintettel az angol kormány által január 3í-én a sem
leges lobogókkal való visszaélésre és a tengeri hadjárat véletleneire, 
nem lehet mindig megakadályozni, hogy az ellenséges hajók ellen irá
nyított támadások ne érjenek semleges állambeli hajókat is. 

3. A Shellands-szigetektől északra, az Északi-tenger keleti és a 
németalföldi partvidéktől legalább is 30 tengeri mérföldnyire levő úton 
a hajózás nincsen veszélyeztetve. 

Berlin, 1915 február í. 
Pohl, 

a tengerészet vezérkarának 
főnöke. 
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E közlemény magyarázatául emlékiratot közölt a német kormány a 
szövetséges, semleges és ellenséges hatalmakkal, melyben a következőket 
mondta: 

«A háború kitörése óta Anglia oly módon folytat Németország ellen 
kereskedelmi harcot, mely nyili kigúnyolása az összes nemzetközi jogi alap
tételeknek. Az angol kormány ugyan több rendeletben kijelentette, hogy ten
geri haderejére nézve irányadónak tekinti a tengeri háború kérdésében 
hozott londoni deklarációt, valójában azonban e deklaráció leglényegesebb 
pontjait megtagadta, habár annak idején a londoni konferencián Anglia 
meghatalmazottja a határozatokat nemzetközi jogi érvényüeknek elismerte. 
Továbbá az egész Északi-tengert harctérnek nyilvánította és a semleges hajó
zás részére, ha nem is tette lehetetlenné az áthajózást a Skócia és Norvégia 
közötti nyilt tengeren, mindenesetre nagyon megnehezítette azt s ilyképen a 
nemzetközi jog ellenére bizonyos tekintetben blokirozta a semleges partvidé
keket és semleges kikötőket. 

Mindezeknek az intézkedéseknek nyilvánvaló célja az, hogy Németor
szágnak necsak hadvezetését, de közgazdaságát is sújtsák és végeredményé
ben kiéheztetéssel a megsemmisülésbe sodorják az egész német népet. 

A német kormány hasztalan figyelmeztette a semleges államokat, hogy 
az eddig szigorúan megtartott londoni deklaráció mellett nem maradhat 
meg, ha Anglia folytatja az eddigi eljárást és a semleges hatalmak ezen a 
semlegességen ejtett sérelmeket Németország kárára tovább is tűrik. 

Anglia nemzetközi-jogellenes intézkedéseit megokolva, létérdekekre 
hivatkozik és a semleges hatalmak elvi tiltakozással látszanak megelégedni. 
Tehát a tényleges létérdek kellő indítóoka minden, a hadvezető fél által tett 
intézkedésnek. Ezekután Németország is kénytelen létérdekeire hivatkozni és 
legnagyobb sajnálatára kényszerítve látja magát arra, hogy katonai intézke
déseket tegyen Anglia ellen, hogy az angolok eljárását megtorolja. 

Aminthogy Anglia harctérnek nyilvánította a Skócia és Norvégia közötti 
tengervidéket, úgy Németország harctérnek nyilvánítja az Anglia és Írország 
körüli tengervidéket, ideértve az egész angol csatornát és minden rendelke
zésre álló eszközzel küzdeni fog az ott található ellenséges hajózás ellen. 
Németország evégből 1915. február 18-tól kezdődően minden ellenséges keres
kedelmi hajót, mely e harctéren mutatkozik, elpusztítani igyekszik és nem 
igen lesz módjában, hogy közben elhárítsa a személyeket és a hajó szállít
mányát tevő árukat fenyegető veszedelmeket. A semlegeseket ezért óva intik, 
hogy embereket ós árukat ne bízzanak e tengereken haladó hajókra és figyel
meztetik arra is, hogy a saját hajóikra nézve is igen ajánlatos, hogy ezeket 
a tengereket kerüljék. Bár a német tengeri haderők azt az utasítást kapták, 
hogy világosan fölismerhető semleges állambeli hajók ellen ne alkalmazzanak 
erőszakot, — tekintettel az angol kormány által elrendelt semleges lobogók
kal való visszaélésekre és a tengeri háború véletlenségeire, — nem lehet 
mindig megakadályozni, hogy ellenséges hajók ellen tervbevett támadások
nak áldozatul ne essenek. 

- 91 -



A német kormány ez intézkedéseket oly időben jelenti be, hogy úgy 
az ellenséges, mint a semleges hajóknak idejük legyen, hogy a harctér men
tén fekvő kikötők felé irányuló menetekre nézve idejekorán megtegyék vál
toztató intézkedéseiket. 

Elvárható, . hogy a semleges hatalmak Németország létérdekeit nem 
becsülik kevesebbre, mint Angolországéit és hozzá fognak járulni ahhoz, 
hogy állampolgáraik és azoknak vagyona távoltartassék a harcvidéknek 
deklarált területektől.)) 

Védekezés semleges lobogóval. 

Az angol admiralitás a német tengeralattjárók háborújával szemben a 
védekezésnek igen furcsa módjához fordult. Az angol tengernagyi hivatal 
ugyanis a következő titkos rendeletet adta ki : 

Tekintettel arra, hogy német buvárhajók tűntek fel az angol és ir 
vizekben, az összes angol kereskedelmi gőzösök tűzzenek ki semleges 
lobogót és fedjék be mindazokat a jeleket, amelyekből a hajók szárma
zására, a hajók gyártási helyére lehet következtetni. A hajók ne hasz
nálják társaságuk zászlaját sem. 
Midőn a németek ezt a titkos rendeletet, mely csakhamar tudomásukra 

jutott, nyilvánosságra hozták, legelsőnek az amerikai Egyesült Államok til-

A «Laertes» angol gőzös, mely hollandi lobogót tűzött ki. 
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lakozott egy jegyzékben e visszaélés ellen, mely a semleges államok hajóit 
is a legnagyobb veszedelembe sodorja. Anglia azonban, miután nemzeti 
lobogóját nem tudta másképpen megvédeni, megmaradt a nemzetközi jogot 
megcsúfoló eljárása mellett s február elején elsőknek a Lusitania, majd a 
Laertes angol gőzösök érkeztek meg a liverpooli kikötőbe hamis zászló 
alatt, az előbbi amerikai, az utóbbi hollandi lobogót tűzött ki. 

Az amerikai kormány jegyzéket intézett ezután Németországhoz is és 
ebben figyelmeztette arra az eshetőségre, hogy a német tengeri haderők a be
jelentett akció keresztülvitele folyamán az Egyesült-Államok valamely hajó
ját elpusztíthatják, vagy amerikai állampolgárok halálát idézhetik elő. 

E jegyzék a többi között a következőket tartalmazta: 
Az Egyesült-Államok kormánya ilyen eljárás esetén indokolatlan megsértését látja 

egy semleges hatalomnak, ami aligha hozható majd összhangzásba azzal a barátságos 
összeköttetéssel, amely most szerencsére a két kormány között fönnáll. Ha ilyen sajná
latos eset fordulna elő, akkor az Egyesült-Államok kormánya kénytelen lenne a császári 
német kormányt szigorúan felelősségre vonni és minden lépést megtenni arra nézve, ami 
az amerikai polgárok életét és vagyonát a nyilt tengeren is biztosítja. 

Mindezeket az Egyesült-Államok kormánya a legnagyobb nagyrabecsülés nyilvánítása 
mellett azzal a komoly igyekezettel hozza elő, hogy mindenféle félreértést elkerüljön és 
megakadályozza azt, hogy olyan körülmények lépjenek föl, melyek a legcsekélyebb ellen
tétet támaszthatnák a két állam kormánya között. Az amerikai kormány annak a bizalom
teljes reményének ad kifejezést, hogy a császári német kormány megnyugtató kijelentést 
fog tenni az irányban, hogy az amerikai állampolgárokat és hajóikat a tengeren semmiféle 
más zaklatás nem fogja érni, mint hogy a német admiralitás által közelebbről megjelölt 
területen a hajót át fogják kulatni. A császári német kormány informálására megjegyezzük, 
hogy az angol király ő felsége kormányánál a brit hajók védelmére az amerikai zászló 
jogtalan használata esetére tiltakozást jelentettünk be. 

A német kormány igen barátságos hangú választ adott erre a jegy
zékre, de szilárdan ragaszkodott bejelentett elhatározásához, melyre élet
érdekei kényszerítették. Az amerikai kormánynak küldött válaszjegyzék 
egyébként a következőket tartalmazta: 

A német kormány hajlandó az amerikai kormánynyal a legkomolyabban meg
beszélni mindazokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy a semleges álla
mok legitim hajózását a haditéren is biztosítsák. A német kormány azonban nem mulaszt
hatja el annak bejelentését, hogy e téren való fáradozásait két körülmény nehezíti meg. 

1. Az angolok részéről a semleges zászlóval való visszaélés, amit ezideig már az 
amerikai kormány is kétségtelenül megállapított. 

2. A semleges kereskedelmi hajóknak már említett dugárú-kereskedelme, különösen 
a hadianyaggal való kereskedés. 

A második pontot illetőleg a német kormány annak a reményének ad kifejezést 
hogy az amerikai kormány e kérdést alaposan mérlegelve, olyan intézkedéseket fog tenni, 
amelyek a valódi semlegesség szellemének felelnek meg. Az első pontra vonatkozólag 
pedig megemlíti a jegyzék az angol admiralitás titkos rendeletét a semleges lobogók 
használatára vonatkozólag. Hogy máris élnek azzal, bizonyítja a «Lusitania» és «Laertes» 
gőzösök esete. Utasítást adott az angol kormány a kereskedelmi hajóknak az ellenállásra. 
Németország e kényszerhelyzetében védőintézkedéseinek mindenképpen érvényt kell 
szereznie, hogy ezáltal ellenfelét a nemzetközi jognak megfelelő tengeri hadviselésre 
kényszerítse és így a tenger szabadságát, amelyért mindenkor küzdött és amelyért ma 
is küzd, ismét helyreállítsa. 
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A német kormány örömmel üdvözölte, hogy az amerikai kormány zászlóinak jog
ellenes használata miatt tiltakozást jelentett be az angol kormánynál és annak a remé
nyének ad kifejezést, hogy e tiltakozás folytán Anglia a jövőben tiszteletben fogja tartani 
az amerikai zászlót. Ebben a reményben a német tengeralattjárók parancsnokai, amint 
ezt a február 4-én kiadott jegyzék is hangsúlyozta, utasítást kaptak, hogy az amerikai 
kereskedelmi hajók ellen ne intézzenek támadást, amennyiben ezek a hajók felismerhetők. 
Hogy az összetévesztést a legbiztosabb módon elkerüljék, — természetesen kivéve az akna
veszedelmet, — azt ajánlja a német kormány az Egyesült-Államoknak, hogy békés szállít
mánnyal ellátott, az angol tengeri haditeret érintő hajóikat kísérő hajókkal tegyék felis
merhetőkké. A német kormány azt hiszi, hogy szabad feltételeznie azt, hogy csak olyan 
hajókat fognak kísérőhajókkal ellátni, amelyeknek fedélzetén nincs dugárú. 

A német kormány ismételten hangsúlyozza, hogy éppen a semlegesekre való tekin
tettel, csak a legerősebb kényszernek engedve, nemzeti létfentartása érdekében nyult az 
említett óvintézkedésekhez. Ha az amerikai kormánynak ama súlyánál fogva, amelyet az 
események mérlegébe tehet, az utolsó órában még sikerülne megszüntetni a blokád 
okait, hogy ilyenformán lehetséges legyen az élelmicikkeknek Németországba való importja 
a tengeren át is, ezáltal a német kormány abba a kellemes helyzetDe kerül, hogy a nád-
viselést humánusabb módon folytathatja és az így támadt új helyzetből szívesen vonná 
le a következtetéseket. 

Ez után az előjáték után megkezdődött a tengeri háború új szaka, 
melyben a német tengeralattjárók igazolták a szállóigévé vált ̂ "mondást: 
a tengeren Anglia az úr, a tenger szine alatt néháng mélerngire azonban a 
német tengeri uralom kezdődik. 

A semleges hajókat védekezésül nemzeti színüekre festették. 
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ELLENSÉGEINK VEZÉREI. 

Sir John French. 
A háború a rendkívüli katonai és hadvezéri tehetségeknek egész sorával 

ismertette meg a világot s ezek közül a világtörténelmi jelentőségű férfiak 
közül néhány már határozott, éles körvonalakban áll az emberiség előtt, 
mint a művészien mintázott, tökéletes szobormű. 

Csaknem egészen ismeretlen azonban a nagyvilág számára Sir 
John French, az angol kontinentális haderő főparancsnoka. Mint nagyobb-
jelentőségű hadvezérnek s különösebben képzett stratégának odahaza, 
Angliában sincs ünnepelt hire. Amikor reábízták a fővezérséget, az angolok 
ezt nem a rátermettségének tulajdonították, hanem annak, hogy erre a föl
adatra nem volt nála alkalmasabb ember, aránylag ő volt a legjelesebb 
angol generális. Sőt, még ez sem volt a helyzet pontos megállapítása. Sokkal 
nagyobb katonának tartották Frenchnél Roberts lordot, a délafrikai győzőt, 
aki azonban már tul volt a nyolcvanon és kevéssel a háború kitörése után 
meghalt. Ugyancsak jelesebb hadvezérnek tartották az angolok Kitchener 
lordot, a hadügyminisztert is, neki azonban azt a feladatot kellett 
vállalnia, hogy semmiből megteremtse a hárommilliós angol hadsereget. így 
jutott French az angolok háborús színjátékának címszerepéhez. 

Mindezek után is meg kell azonban állapítani, hogy French korántsem 
középszerű hadvezér, sőt mellőzve az igazságtalan összehasonlításokat, első
rangú katonának nevezhető. Amikor a háború kezdődött, ő voltaképp még 
nem is rendelkezett hadsereggel, viszont igen súlyos feladatai már voltak. 
Ha az alig másfélszázezer főnyi angol sereget a háború kezdetén maga 
Napóleon vezette volna is, akkor sem kerülhette volna el a sorozatos vere
ségeket, szemben a villámgyorsan előretörő, sokkal nagyobb német inváziós 
sereggel. Viszont határozott katonai sikere volt Frenchnek az, hogy a rohamos 
visszavonulás közben meg tudta választani azt a terepet, ahol a legkönnyebben 
tudott védekezni s ahol egyre vérezve és verekedve bár, be tudta várni a 
lassanként érkező angol segítő csapatokat.11 Kétségtelen hadvezéri siker, hogy 
hónapokon át tartani tudott egy olyan vonalat, ahol később nyolcszor, tízszer 
akkora angol haderő helyezkedett el és ennek ellenére is igen gyakran alig 
tudott megállni a hallatlanul heves német támadásokkal szemben. 

Egyéni karakterét ha nézzük, igen érdekes és értékes embernek kell 
mondanunk Frenchet, akitől — páratlan őszinteségét tekintve — az ellenfélnek 
kijáró becsülést és tiszteletet sem tagadhatjuk meg. Ritkán termő, akkor is 
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néhány sorba tömörített jelentései 
példátlanul igazmondók, szinte nyer
sek s a kudarcot, vereséget, sőt ka
tasztrófát is épp úgy katonásan köz
lik a szigetország népével, mint a 
sikert, ha ugyan ilyesmire is sor 
kerül. 

Sir John PYench pályafutása alig 
különbözik sok száz és száz angol 
katonatiszt karrierjétől. Az apja 
kapitány volt, aki fiát már gyerek
korában a katonai pályára szánta. 
French tábornok 1852 szeptember 
28-án született a Kent-grófságban 
lévő Riple Vakban. Tizennégyéves 
korában midshipman — tengerész
apród — lett a Britannia nevű angol 
hadihajón, amelyen négy éven át 
szolgált. Ezután újabb négy éven át 
magasabbrendű iskolákat végzett, 
majd 1874-ben belépett a 8. huszár-
ezi-ed tagjainak a sorába s ezzel kez
dődött meg igazi pályafutása. Tíz 
évvel később, 1884-ben vett részt elő
ször harcokban; ugyanis csapatával 
beosztották a szudáni fegyveres 

expedícióba. Afrikában számos nagyobb csatát harcolt végig, így vitézül 
verekedett az Abu-Klea, Gubut és Metemmeh közelében vívott ütközetekben, 
amelyeket az angolok veszedelmesebb gyarmati küzdelmeik sorába számí
tanak. Még csak 36 éves, amikor 1888-ban a 19. huszárezred parancsnoka 
lesz, amely állásában öt évig marad. 1893-ban beosztják a lovasvezérkarba, 
1897-ben pedig már brigadéros és a 2. lovasbrigád parancsnoka. A natáli 
fölkelés leverésére kiküldött angol seregben már mint az 1. lovasbrigád parancs
noka, tábornoki rangban jelentős szerepet játszik s az ő nevéhez fűződik az 
Elandslaagte, a Reit fontain és a Lombard's Kop körül kivívott győzelmek 
dicsősége. 

A délafrikai nagy háborút teljesen végigküzdötte és ott volt a harc
téren 1900 elejétől egészen 1902-ig. Először Roberts lord seregében a lovas
ságot vezette és nagy része volt Pretoria és Bloemfontein elfoglalásában. Leg
nagyobb diadalait 1900 februárjában aratta a Kimberley körül vívott harcokban, 
amikor személyes bátorságával is fölötte kitüntette magát. Akkortájt egész 
Angliában rendkívüli módon ünnepelték. Később White generális seregéhez 
került s ott egy lovashadosztálynak volt a parancsnoka, majd 1907-ben a brit 
hadsereg főfelügyelőjévé nevezték ki s ez állást töltötte be a háború kitöréséig. 

French tábornagy. 
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A háború humora. 
Hon" ruki. 

Sebesült katona beszéli víg poharazás 
közben élményeit: nagyszerű csatajelenete
ket, hősi tetteket. Majd ingoványosabb 
talajra téved, elragadja heve és olyanokat 
mond, hogy ismeri már az egész világot 
és nyelveket tud. 

— Milyen nyelvet tanultál meg ? — kér
dezik tőle. 

— Oroszul tudok. 
— Teljesen jól'? 
— Úgy, mint magyarul. 
— Akkor mondj egy orosz mondatot! 
— Hori ruki! — vágja ki a sebesült. 
— Mondj még egy mondatot! 
— Hori ruk i ! — böki ki ismét a hős. 
— Többet nem tudsz'? 
— Nem. De nem is kell többet tudni. 

Ez az egész orosz nyelv. A háborúban 
ezzel végig lehet menni egész Oroszorszá
gon, mert ez annyit jelent, hogy: Fel a 
kézzel! 

Olasz az államkincstárban. 
Olaszokat fogtak a derék pesti honvédek. 

Egy tisztet és húsz fura, női kalapos, 
operetteruhájú bersaglierit. A pesti bakák 
szakaszparancsnoka — okoskodó, úgyneve
zett «intelligens» fiú — jelenti: 

— Fogtunk húsz olaszt, meg egy tisztet. 
Az olaszokat átadtuk a dandárparancsnok
ságnak, a tisztet pedig el kellene szállítani. 

— Miért'? Hová? 
— Be kellene szállítani az államkincs

tárba. 
— Az államkincstárba'? 
— Igen, mert most kevés az arany és 

ennek a tisztnek a szájában — őt arany 
plomb van. 

A jólelkű huszár. 
A huszárokat vizitálják. A hadnagy 

gyanúsnak találja az egyik vörös ördög 
nyeregtáskáját. Megnyomkodja. Kiáll egy 
tyúkláb és ennél megfogva az ügyet, elő
bukkan egy megfojtott tyúk. Vallatóra fog
ják, meg is szidják a fiút és miután jól 
megmosták a fejét, mosolyogva jelenti a 
huszár: 

— Jelentem alássan, nem loptam én ezt 

a tyúkot. Hanem egy árva, leégett, romok
ban heverő falun lovagoltunk keresztül, 
s egy lélek sem volt a szegény faluban, egy 
kukoricaszem sem. Ott búsult egyedül ez 
a szerencsétlen tyúk. Éhes is volt szegény, 
elhagyatott és árva. Megszántam a szeren
csétlent s magamhoz vettem, hogy ne 
legyen olyan árva. Legyen gazdája. 

A hadnagy elnevette magát és ez a kör
mönfontvédekezés megszabadította a vörös 
ördögöt a büntetéstől. 

A hős utazó. 

Egy vidéki városkában kereskedelmi 
utazók vannak együtt. Munkájuk után a 
kávéházban kártyáznak. Egyszerre meg
jelenik egy felkötött kezű úr. Kiderül, hogy 
ez is utazó. Konkurrenciát akar nekik 
csinálni. 

Megijednek az utazók. A felkötött karú 
embert sebesült hősnek fogják nézni az 
emberek s nála rendelnek majd, nem a 
konkurrenseinél. 

Összesúgnak hát a vigécek s megszületik 
a haditerv. Szerteszéjjel mennek s elhíresz
telik a városban: 

— Ez a felkötött karú utazó nem sebesült 
hős, hanem most van először vidéki kör
úton. Űgy fogadták őt is, mint ahogy vidé
ken az utazókat néha fogadják s az az 
oka, hogy az egyik helyen kificamodott a 
karja. 

A felkötött karú hősön nevet az egész 
város és nem kap szegény egy megrende
lést sem. 

Mackensen baja. 
Budapesti kávéházi Konrádok vitáznak 

Egy beavatott Konrád mondja vésztjósló 
hangon: 

— Nagy baj van. 
— No, mi az ? 
— Pszt. Csendesen. Hadi titok. 
— Mi az ? 
— Mackensen nagybeteg. 
— Nem lehet. Mi baja? 
— Pszt. Csendesen. Súlyos mániája van. 
— Mániája'?! 
— Igen: — üldözési mániában szenved-
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