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UJ KEDVEZMÉNYEINK! 
T. előfizetőink és olvasóink részére egy új könyv-kedvezmény-csoportot 

állítottunk össze, mely örömet fog szerezni a jó és szép könyvek minden 
barátjának. Ebben a csoportban is csupa olyan könyveket adunk, melyek 
soha nem csökkenő, örökre szóló irodalmi értékkel birnak, s amelyek
nek finom ízlésű, díszes és tartós kiállítása a legkényesebb követel
ményeknek is megfelel. 

INGYEN, csak a bekötés árának ráfizetése mellett juthatnak t. elő
fizetőink és olvasóink olyan becses könyvek — szépirodalmi, utazási 
és díszművek — birtokába, melyek a családi könyvtár, a szalonasztal 
díszei és nemes irodalmi élvezet forrásai. 

A mi páratlan kedvezményeink abba a kedvező helyzetbe juttatják 
t. előfizetőinket és olvasóinkat, hogy azokból gyermeknek, testvérnek, 
rokonnak, barátnak karácsonyra, újévre, név- és születésnapra, vala
mint minden egyéb alkalomra olyan ajándékot küldhetnek, melynél nincs 
se olcsóbb és értékesebb, se maradandóbb és kedvesebb. 

ÜJ KEDVEZMÉNYEINK 
melyekből a boríték 3-ik oldalán közölt feltételek szerint választhatni} 
a következők: 

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
M. Hamerling Róbert: Ámor és Psyche. 

Költemény hat énekben. Fordította 
Ábrányi Emil. Illusztrálta Thumann Pál. 
9 fénynyomatú mülappal és számos 
művészi fametszettel. 28 korona bolti 
ár helyett ráfizetés 5 korona. 

A híres német köllőnek legszebb műve ez, melyet 
Ábrányi Emilnek, a kiváló magyar költőnek remek 
fordítása a magyar irodalom kincsévé avat. Ez az 
(tlbumalakú diszmü mesteri képeivel a szalonasztalon 
pompásan jut érvényre. 

15. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 
Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyeit rá
fizetés 4 korona. 

Jókai Mór ragyogó költészetének egyik mester
művei alkotla még e munkában , mely az ö nemes 
ielki világába vet gyönyörű fénysugarakat. 

16. Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
lörténelmi vázlatok írásban és képben. 
Pazar fény nyel kiállított, albumalakú 
díszmű 16 réz- és színnyomatú műmel
léklettel, 180 képpel a szövegben. $0 
korona bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

21 magyar festőművész műveit és jelentőségét is
merteti e munka , könnyed, vonzó és szórakoztató 
előadásban. E munka a modern sokszorosító művé
szet remeke. 

17. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber-

kor. talán és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

A nagy költő örökszép költeményei, párosulva a 
magyar festőművészet két nagymesterének remek 
rajzaival, párat lanul értékessé teszik ezt a díszművet. 

18. Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bqrtalas István. 
Gyulai László UO eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karton papírra 
nyomva, 16 korona bolti ár helyett rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 

Zene, vers, rajz s mindebből a legjava, mit a 
magyar géniusz alkotott — pompás köntösben — 
ez az, amit e gyönyörű könyv bőkezűen ad . 
19. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 

gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

Ez az ismeretterjesztő m u n k a föld- és néprajzi ké
peket ad Dél- és Közép-Európából, ismerteti a bún 
és magyar népmondákat , a római királymondákat 
es Pompéjiról , az eltemetett városról ad megkapó 
ismertetést. 
20. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 

kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill. 
Jókai Mór: Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. "bolti 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

Ez a két regény tárgyát a hazai történelemből me
ríti. A nemzet múltja küzdelmeivel és szenvedései
vel, örömeivel és reményeivel a jelen vérviharos 
napjaiban erősebben vonja bűvkörébe az olvasót. 
Jókai ragyogó tolla olyan képeket rajzol itt, melyek 
mélyen bevésődnek a "lélekbe. 
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59. füzet 

SZERKESZTŐ SÜLÉ ANTHL 
RÉVH1-KIHDAS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI AR 'U ÉVRE 3 K, '/a ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIRDÓ 
BUDHPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

* * HARCTÉRI KEPÉK. 

Német katonai automobil, mely szikratáviratok felvételére van berendezve. 

A háború technikai problémává lett, — mondotta Boroevics tábornok, s a nagy küzdelem 
minden napja újabb lanuságot tesz a dicsőséges hadvezér szavainak igazságáról. A vezérek 
zsenialitásával, a harcosok bátorságával egyenlő értékű tényező lett a feltalálók tevékeny
sége és a mérnökök munkája. A negyvenkettős ágyú, a levegő csodálatos gépei, a tenger
alattjárók, az automobil, a vasút s a technikának jóformán minden alkotása a legbecsesebb 
hadi eszközök sorában szerepel és hatalmas diadalaink sorában elsőrendű része volt 

annak, hogy ezen a téren is felülmúltuk ellenségeinket. 

A világháború képes krónikája. V. 

4R30 
13 



I 

; 

Oroszok által felgyújtott faluban németek oltják a tüzet. 

Ulánusaink marson. (Kilophot, Wien XIX.; 
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Egy Zeppelin támadása angol hajó ellen az Északi-tengeren. 

! : . • 

Török katonai léghajó felszállás előtt. 
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Zsákmányolt ágyúk Szerbiában, (Kilophot, Wien XIX.) 



A NEUVE-CHAPELLEI ANGOL TÁMADÁS. 

Az angol seregek, melyek a szárazföldön francia és belga szövetségeseik 
oldalán harcoltak, a hatszáz kilométeres nyugati arcvonalnak mintegy negy
ven kilométernyi részét védelmezték, La Bassée és Ypern között. E rövid 
szakaszon voltak az Aisne mentéről visszarendelt régi katonák, valamint az 
újonnan toborzott ifjak kiképzése is itt folyt a rendkívül megerősített front 
mögött. Az angol haderők főfeladatuknak, természetesen, nem szövetségeseik 
földjének az ellenségtől való megtisztítását tartották, hanem Ypern, Calais és 
Boulogne védelmét, nehogy e veszedelmes pontokon keresztül valóra váljék 
a németek rettegett inváziója Angliába. 

Március elején azonban, midőn a franciáknak már a második nagy 
támadása is kudarcot vallott, az angolok is elérkezettnek látták az időt, hogy 
a németek ellen való támadásban a magúk frontján résztvegyenek. Táma
dásuk kiinduló pontjául a Liliétől délkeleti irányban 18 kilométernyire fekvő 
kis Neuve Chapelle községet választották, melyet a németek a múlt év őszé
től fogva birtokukban tartottak. Céljuk pedig a német front áttörése volt 
Lille körül. Hogy milyen körülmények között határozták el az angolok első 
támadásukat, arra jellemző Haig tábornoknak márczius 9-én az első angol 
hadsereghez intézett, következő parancsa: 

Az elJenséget rendkívül kedvező föltételek mellett legközelebb meg fogjuk tá
madni. Eddig e háború folyamán a brit hadsereg a maga vitézségével és elszánt
ságával több győzelmet aratott olyan ellenségen, amely számbelileg és fölfegyver-
zés tekintetében sokkal erősebb volt. Most az erősítések, amelyeket kaptunk, felsőbb-
ségbe helyeznek bennünket a velünk szemben álló ellenség ellenében. Most ágyúink 
jobbak, mint az ellenségéi és pedig nemcsak számban, hanem azért is, mert a 
leghatásosabb ágyúkkal rendelkezünk, melyek valaha működtek. Aviatikusaink a 
németeket elkergették a levegőből, francia és orosz szövetségeseink észrevehetően 
előrehaladtak és az ellenségnek hatalmas veszteségét okoztak. A németeket belső 
zavar és a hadviseléshez szükséges eszközök hiánya gyöngíti. Nem Kéli tehát 
attól tartanunk, hogy itt még nag3'obb erősítéseket kaphatnak. Velünk ^szemben 
egyetlen német hadlest áll, olyan széles fronton, amilyent a mi egész I. hadseregünk 
elfoglal. Mi most körülbelül 48 zászlóaljjal fogjuk megtámadni ennek a frontnak 
olyan szakaszát, melyet csak mintegy három német zászlóalj védelmez. A harc első 
napján a németek előreláthatóan legfeljebb még négy további zászlóaljat hozhatnak 
oda erősítésül. Gyorsaság tehát a fődolog, hogy az ellenséget megelőzzük és sikert 
arassunk súlyos veszteség nélkül. Soha ebben a háborúban nem volt kedvezőbb pilla
nat számunkra. Bizonyos vagyok a sikerben. Enriék nagysága eljárásunk gyorsaságától 
és elszántságától függ. Ha Franciaországbán harcolunk is, mindig szem előtt kell 
tartanunk, hogy a brit birodalom femnaradásáért, otthonunk védelméért, a német 
hadseregek tervszerű barbársága ellen harcolunk. Mindannyian hozzá kell hogy 
járuljunk a sikerhez és mint férfiaknak kell küzdenünk Old England becsületéért. 

Haig D., az I. hadsereg főparancsnoka. 
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Ez a parancs, — jegyezte meg a német főhadiszállás, — jelentős doku
mentum lesz a haditörténelemben. Mutatja, milyen eszközökhöz kell nyúl-
niok az angol tiszteknek, hogy az alájuk tartozó csapatokba bátorságot és 
elszántságot öntsenek. Milyen nagy tekintélyük lehet a német csapatoknak 
az ellenségnél, ha ez csakis olyan hatalmas túlerőnél, mint 48 zászlóalj három 
ellen, mer sikert remélni. 

Az 1. hadsereg jelzett támadása 10-én történt. Az angoloknak sikerült 
Neuve Chapelle két oldalán két és fél kilométernyi szélességben a legelső német 
állásokba behatolni. A harctér többi pontján az angolokat súlyos veszte
ségükkel visszaverték. 

Hogy az angolok ezen az egy ponton meglepetésszerűen ilyen nagy 
haderőt tudtak összegyűjteni^ annak oka az volt, hogy e napokban állan
dóan sűrű köd ülte meg e tájékot s így a német repülők felderítő szolgá
latot nem teljesíthettek. így sikerült az angoloknak két teljes angol hadtestet, 
s ezenkívül két angol s két indiai hadosztályt, számos kanadai csapatot s 
nagy tüzérséget összpontosítani. 

Az angolok Neuve-Chapelle-ben. 

A támadást március 10-én reggel rettenetes heves ágyútűzzel kezd
ték meg az angolok. Lőszerpazarlásukra élénk világot vet Lloyd George-
nak az angol alsóházban később tett ama kijelentése, hogy a neuve-chapelle-i 

Indiai lándzsások. (Sikhs.) 
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harcokban két hét leforgása alatt ugyanannyi lőszert fogyasztottak el, mint 
a délafrikai háborúban két és háromnegyed év alatt. A tüzérségi harcokat 
rohamok követték, melyek közül kettőt a csekélyszámú németek hősiesen 
visszavertek, a harmadik rohamnál azonban, melyet szintén nagy ágyútűz 
előzött meg, sikerült az angoloknak rendkívül nagy veszteségek után Neuve-
Chapelle-t megszállniok. Ez a küzdelem az egész háború alatt az angolok 
legvéresebb küzdelme volt. Először a helységért verekedtek, ahol a nérr etek 
makacsul védtek minden házat. Sok házban gépfegyverek voltak fölállítva, 
melyeknek tüzelésétől százával hullottak el az angolok. A németeknek végül 
is azért kellett visszavonulniok, mert az egész nap tartó harcban a pótlás 
lehetetlen volt és lőszerük elfogyott. Ebben a csatában egyébként ismét 
bebizonyították az angolok, hogy micsoda aljasságra képesek. Az első táma
dáskor sikheket és gurkákat, látszóan fegyvertelenül, magasra tartott kézzel, 
mintha meg akarnák magukat adni, kergettek maguk előtt. A németek ter
mészetesen nem lőttek rájuk, úgy hogy zavartalanul bejuthattak lövész
árkaikba. Az utánuk nyomuló angoloknak ilyen módon sikerült elfoglalni 
egyes árkokat. A második támadásnál azután az angolok a szerencsétlen, 
szines katonákat, körülbelül egy 
századot ismét pajzs gyanánt BgHHNngHHjHgfe/ lÚEk 
maguk előtt kergették. Aki nem 
akart előremenni, azt agyon
ütötték. 

Egy német tiszt, aki mint 
egy gépfegyvercsapat parancs
noka vett részt e harcokban, 
az angolok «harcmodor»-áról 
szólván, a következő jellemző 
részleteket mondta el: 

— Eddig nem nagyon hit
tem azoknak az elbeszélések
nek, amelyek az angolok kegyet
lenségéről szóllak. De most sa
ját tapasztalatomból győződtem 
meg a kegyetlenségükről. Meg 
kell vallanom, hogy a német 
újságok nagyon feketének fes
tik őket, de még mindig nem 
elég feketének. Elmondok né
hány példát, amelyek föltétlen 
valóságáért jótállok, mert had
osztályunk hivatalosan adta tud
tára a csapatoknak. Kétszáz
ötven angol katona német sisak- Háztetőről tüzelő angol altiszt, 
kai és köpennyel fölruházva (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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magához intett egy csapat német katonát és amikor katonáink meg
felelő távolságba jutottak, az angolok lövöldözték őket. Német foglyo
kat az angolok előnyomulásukkor védtelenül maguk előtt hajtottak, 
úgy hogy nekünk, hogy az ellenséget távoltarthassuk magunktól, agyon 
kellett lőnünk szerencsétlen bajtársainkat. Megsebesült német katonákat, akik a 
mi állásaink és az angol állások között feküdtek a földön, megkötöztek és nyo
morultul ott kellett pusztulniok. Minden kísérletünket, hogy a szerencsétleneket 
a mi csapatainkhoz vigyük, az angolok gépfegyvertűzzel megakadályoztak. 

Az angolok egyébként azt a csekély eredményt, amit elértek, rettenetes 
veszteséggel fizették meg. Az elfoglalt Neuve-Chapelle-nél tovább nem tudtak 
jutni, mert ezt a németek, akik közben eró'sítéseket kaptak, megakadályoz
ták. Egyébként a helyzet csakhamar úgy alakult, hogy a német csapatok 
március 11-ről 12-re virradó éjszaka már ellentámadást intéztek az angol 
állások ellen. Sikerült is nekik az angolokat visszaszorítaniuk a faluba, tovább 
azonban az erős ágyútüzelés miatt nem . juthattak. Egyébként is taktikai 
szempontból nem volt fontos e helység visszafoglalása, s főképpen nem érte 
volna meg azt az áldozatot, amivel járt volna. így új állásokat építettek 
északon és délen is, melyek a régebbi megerősített állásokhoz csatlakozlak. 

French tábornok jelentése. 

Az angolok ezt a sikert, természetesen, mint óriási győzelmet adták 
tudtára a világnak. Pedig mindössze annyi eredményt értek el, hogy egy 
nyolc kilométeres harcvonalon két és fél kilométernyi hosszúságban elfog
lalták az ellenséges állásokat, továbbá megszálltak egy 600 lakosú helységet. 
Az áttörés ellenben nem sikerült, az áldozatról pedig, amibe ez a siker került, 
French tábornok alábbi jelentése ad hiteles értesítést. 

Carson, az ulsteriek hires vezére angol csapatszemlén Franciaországban. 
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«Február vége felé számos körülmény arra késztetett, hogy a parancs
nokságom alatt álló haderők részére erőteljes offenzív hadműveleti tervet 
dolgoztassak ki és azt lehetőleg gyorsan végre is hajttassam. Főokaim, amelyek 
ennek szükségességéről meggyőztek, a szövetségesek általános európai hely
zete és főleg az orosz hadsereg által elért jelentékeny sikerek voltak, ame
lyekkel Hindenburg tábornagy heves és ismételt támadásait visszaszorították; 
ezenkívül a harcvonalommal szemben álló ellenséges csapatok nyilvánvaló 
gyengesége, továbbá az a szükségesség, hogy orosz szövetségesünket hatáso
sabb támogatásban részesítsük azzal, hogy a nyugati fronton lehetőleg nagy 
ellenséges haderőt kössünk le; végül a francia hadsereg erőfeszítései Arras-nál 
és a Champagneban, valamint annak szüksége, hogy a hosszú tél alatt a 
lövészárkokban való unalmas és bágyasztó várakozás után a csapatok offenzív 
szellemét ismét fölébresszük. 

A hadművelet március 10-én reggel fél nyolckor kezdődött a neuve-chapellei 
ellenséges állások irtózatos lövetésével, ami rendkívül hatásos volt. Egy 
félórával később a 8. hadosztály két dandárja és egy indiai dandár rohamot 
intézett a német lövészárkok ellen, amelyeknek drótsövényakadályait shrapnell-
tüzünk majdnem teljesen megsemmisítette. Hatásos tüzérségi tüzeléssel támo
gatott heves fegyvertüzelés után kilenc órakor már Neuve-Chapelle és a 
községből északnak és délnyugatnak vezető utak a mi kezünkben voltak. 
Ezalatt tüzérségünk valóságos shrapnell-záporral árasztotta el a város kör
nyékét és ezzel megakadályozta, hogy a németek erősítéseket vonhassanak 
magukhoz. Azonnal megtettük az intézkedéseket a gyalogság által elfoglalt 
állások védelmére, amelyek a támadás hevessége folytán természetesen sokat 
szenvedtek. Ezenkívül a további előnyomulás megkezdése előtt helyre kellett 
állítani az egyes csapategységek között megszakadt összeköttetést. Ez külön
ben rendkívül nehéz művelet volt a német gépfegyverek tüzelése miatt. 
További akadály volt az a körülmény is, hogy az ellenség a helységhez 
vezető utakat uralta, továbbá az éjszaka közeledése. 

A támadást másnap megújítottuk, de ekkor kiderült, hogy az offenzíva 
mindaddig lehetetlen, míg az ellenség által különböző pontokon bírt több 

Angol gyalogosok szuronyroham-gyakorlata a front mögött. A drótkötélre erősített zsákok 
helyettesítik az ellenséget. 

- 201 -



épületet össze nem bombázzuk. Ez újabb tüzérségi akciót tett szükségessé. 
Az időjárás azonban lehetetlenné tette a repülő-felderítést; a telefonösszeköt
tetés szintén megszakadt a megfigyelő és a tüzérségi állások között, úgy 
hogy a tüzérség nem érhetett el kielégítő találó-biztosságot. 

Harmadnapon a hadműveletek feltételei ugyancsak kedvezőtlenül alakul
tak. A műveletek mindössze heves német ellentámadások visszautasításában 
merültek ki. Minthogy a hadműveletek főcélját elértük és minthogy más
részről számos ok amellett szólott, hogy az offenzívát most ne folytassuk, 
március 12-éről 13-ára virradó éjszaka azt a parancsot adtam Douglas Haig 
tábornoknak, az első hadtest parancsnokának, hogy az elfoglalt területet tartsa és 
erősítse meg, ez idő szerint azonban minden további offenzívától tartózkodjék.)) 

Ffench tábornagy ezután a legnagyobb dicsérettel emlékezett meg a 
tüzérségről, amely hatásos tüzelésével eléggé nem értékelhető támogatásban 
részesítette a támadó akciót. 

«A csata három napján, — folytatta a jelentés, — a veszteségek a követ
kezők voltak: elesett 190 tiszt és 2337 legény; megsebesült 359 tiszt és 
és 8174 ember; eltűnt 23 tiszt és 1728 ember. Az elért eredmény jelenté
keny volt s bármilyen nagy a veszteség, túlnagynak mégsem tekinthető. 
Egyébként is a csatatéren több ezer ellenséges holttestet találtunk. Tizen
kétezer további holttestet szedtünk össze és szállítottunk el vasúton. Ezen
kívül 30 tisztet és 1657 katonát foglyul ej tettünk.» 

Természetes fedezék. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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French tábornagy végül dicsérettel emlékezett meg a walesi herceg maga
tartásáról, aki mint tiszt az összekötő-csapatokhoz volt beosztva. A herceg 
zászlóaljával együtt hosszabb időt töltött a lövészárkokban is. A tábornagy 
végül szerencsét kívánt Douglas Haig tábornoknak és hadseregének ahhoz 
az ügyességhez, amellyel a parancsokat végrehajtották. 

Egy német hivatalos jellegű válasz e jelentésre mindössze azt mondta, 
hogy Frenchnek kissé óvatosabbnak kellene lenni a németek veszteségének 
hangoztatásában. Ha időt venne magának, hogy tábornokának, Haignak a 
támadásra való parancsát még egyszer elolvassa, minden fáradság nélkül 
megállapíthatná, hogy a neuve-chapellei ütközetékben német részről még 
megközelítően sem vettek részt annyian, mint ahány halottat és sebesültet 
French kimutat. 

A givenchy-i harcok. 

A neuve-chapellei támadással egyidőben, délibb irányban, a Bethune 
városától keléire fekvő kis Givenchy falunál is megkísérelték az angolok a 
La Bassée-be vivő vasúti vonal mentén az előnyomulást, azonban a néme
tek itt, nagy veszteségeket okozva nekik, a támadás első napján visszaverték 
őket. 

Givenchy körül egyébként már korábban is heves harcok dúllak, így 

Indiai csapatok érkezése. 
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január 26-án, amidőn a németek a la bassée-i csatorna mindkét partján 
megtámadták az angolok állásait. Itt a csatornától délre az angol állásokat 
egy kilométernél hosszabb arcvonal szélességben elfoglalták s számos fog
lyot ejtettek. E harcról érdekes leírást közölt a Times, mely ezt az ütközetet 
a legpokolibb harcok egyikének mondotta. 

Katonai szempontból, — irta az angol lap, — rendkívül fontossággal bírt ez 
a kis falu, mert magasabban fekszik, mint a körülötte fekvő helyek és uralja 
a nagy mocsaras síkságot s a La Bassée és Béthune felé vezető vasúti és vízi 
utakat. Nagyobb gyalogsági támadások ezen a mélyebben fekvő területen 
nem voltak, mivel a területet vastag iszapos víz borította. A tartós esőzé
sek az utakat annyira elmosták, hogy az emberek derékig és nyakig süp
pedtek a sárba. 

A németek kora reggel váratlanul támadtak. Sűrű sorokban törtek 
előre lövészárkaikból s megkezdték hadállásaink ostromát. Mi fegyver- és 
géppuska-tűzzel, a faluból pedig sortűzzel fogadtuk őket s ezért kezdetben 
nagy veszteséget szenvedtek. Minden támadást visszavertünk, közben azon
ban a németek nagyobb erősítést kaptak s újból megindították a támadást. 

Három óráig tartott a küzdelem anélkül, hogy bármelyik fél előnyt 
szerezhetett volna, ám a hadiszerencse végül mégis a németeknek kedvezett. 

Támadásuk olyan elképzelhetetlenül hatalmas lett, hogy kénytelenek 
voltunk a tüzelést beszüntetni. Az ellenség most lövészárkainkhoz rohant, 

Német tábori kórház a front mögött. 
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kézibombákat szórt felénk, amelyeknek hatása iszonyú volt, majd szurony-
rohammal támadtak s elfoglalták árkainkat. Itt egy pillanatra sem álltak 
meg, hanem nyomban rohantak Givenchy felé. Ott benyomultak a faluba, 
amelynek lakossága olyan fegyvertűzzel fogadta őket, hogy egy pillanatra 
meg is állottak. 

Eközben a Festubert közelében elhelyezett angol és francia ütegek is 
akcióba léptek ugyan, de a pokoli harc akkorára már eldőlt. 

A lorettói magaslat elfoglalása. 

A neuve-chapellei harcokat megelőzően, március első napjaiban rend
kívül heves küzdelmet vívtak a németek az Arras városától északnyugati 
irányban levő lorettói magaslatért, amelyen levő ellenséges állásokat március 
4-én mintegy 1600 méter hosszúságban sikerült elfoglalniuk. A lorettói magas
latot egy gótstilusú, szép kápolna koronázta, melyet a szent Szűz tiszteletére 
emeltek s amely béke idején jámbor búcsujárók zarándokló helye volt, most 
pedig a leggyilkosabb harcok színhelyévé változott. A lorettói magaslat 
ugyanis rendkívül fontos pont Arras ostroma szempontjából s ezért a német 
hadvezetőség szükségesnek tartotta megszállását. Azonban a franciák is tisz
tában voltak e hely stratégiai jelentőségével s ezért rendkívül megerősítették 
itteni állásaikat s erős csapatokat állítottak a magaslat védelmére. 

Egy német katona, aki résztvett a véres harcokban, a következőképpen 
mondta el a véres ostromot: 

A Loretto-magaslat körülbelül két kilométernyire volt a mi állásunk előtt s a mögötte 
levő terület megfigyelését akadályozta. Nagy baj volt ránk nézve, hogy a magaslat patkó
formában húzódott állásaink körül, úgy hogy az azt megszállva tartó franciák mindun
talan három oldalon vehettek bennünket tüzelés alá. 

Március 2-ról 3-ára virradó éjszaka megtudtuk, hogy ostromra készülünk. Harmadi
kán reggel hét órakor ütegeink megkezdték halálthirdető működésüket. Az első ellenséges 
lövészárkot levegőbe röpítettük, a másodikat rábíztuk a gyalogságra s azután a harma
dikra indított tüzelést tüzérségünk. A szárnyakon álló ütegeink megakadályozták az ellen
séget abban, hogy a mi előrenyomuló ezredeinket oldalról ágyúzzák. 

Nem tartott sokáig s az ellenség már a harmadik árokban sem tarthat ta magát s 
visszafelé húzódott. Azonban nem igen sokan tudtak közülük menekülni, mert valóságos 
golyózáport bocsátottunk rájuk. Gyalogságunk most előrerontott. Ekkor előreküldött 
megfigyelő-őrsünk azt jelentette, hogy néhány ellenséges zászlóalj közeledik a már meg
vertek erősítéséül. E jelentés folytán tüzérségünk egész ereje erre a pontra irányult és 
néhány perc múlva ezekből a zászlóaljakból már csak egy fél század maradt meg. Egy 
francia mótorüteg vonult erre föl, de ennek ugyanez lett a sorsa. Már mutatkoztak a 
magaslatokon való térnyerésünknek az előnyei s az ellenség minden mozdulatát azonnal 
meg tudtuklátni. A mótorüteg pusztulása után nyugalom következett. Délután öt óra táj
ban a franciák ellentámadással próbálkoztak, de amit egyszer mi erősen megmarkolunk 
nem egykönnyen adjuk vissza s a franciák még egynéhány árkot veszítettek. A franciák
nak jóval több mint ezer halottjuk volt, azonkívül elfogtunk közülük hétszázat, zsákmá
nyoltunk hét gépfegyvert, két revolverágyút és sok más egyebet. 

Később, március közepén e magaslaton újabb állásokat is elfoglaltak a 
németek s visszaverték a folyton megismétlődő francia támadásokat. 
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A MAAS ÉS MOSEL KÖZTI HARCOK. 

«A harapófogót, amelybe az ellenséget Verdiin és Pont-á-Mousson 
között beszorítottuk, holnap összecsukjuk és jelentékeny erővel elülről és 
hátbatámadva az ellenséget, Metz és St.-Mihiel között meg fogjuk semmisí
teni. Minden harcosunknak tudnia kell, hogy az ágyúk, amelyeket maga 
előtt dörögni hall, francia ágyuk, melyek az ellenség hátába iüzelnek.v 
Dubail francia tábornoknak, az első francia hadsereg parancsnokának 

április 5-én kiadott hadiparancsából valók ezek a büszke szavak, melyekkel 
a franciáknak a champagnei véres kudarcot köveiő első nagyobbszabású 
akcióját jelentette be seregének. A németek, mint tudjuk, már a múlt esz
tendő őszétől kezdve megszállva tartották a Maas és Mosel folyók között 
elterülő Voevre-síkságot. A Verdun és Tóul között levő vonalon itt vertek 
éket a Camps de Romains és St.-Mihiel elfoglalásával a francia frontba s egyúttal 
erősen megvetették lábukat a Maas nyugati partján. Itt akarták a franciák 
a németeket visszaűzni, hogy — mint egy francia tábornok írta — megszabadul
janak attól a tövistől, amely állásaikba Pont-á-Mousson és St.-Mihiel között 
befúrta magát s állandóan átkarolással fenyegette a francia haderőket. 

A Maas és Mosel közötti százkiloméleres arcvonalon megkezdett harcok 
színhelye a Voevre-síkság volt, amely termékeny vidék, számos erdőséggel. 
Ez erdők közül a leggyakoribb harcok színtere volt a Pont-á-Moussontól 
nyugatra levő Bois de Prélre, melyet a németek Priesierwaldnak hívnak s 
az ugyané tájékon levő Bois de Brulé, továbbá a Bois d Ailly, az ugyanily 
nevű falutól keletre Végig a Maas irányában pedig magaslatok vannak s 
ezeken állnak azok a megerősített helyek, amelyeket a franciák a Metz irá
nyából való offenzíva ellen építettek. 

Érthető tehát, hogy a francia hadvezetőség ezen a vonalon újabb, 
nagyszabású hadművelethez fogott, mert ha itt sikerüli volna a támadással 
a németeket a Voevre vidékéről kiűzni s az offenzívát folytatni, akkor az 
Észak-Franciaországban operáló német seregek összekötő szárnyai is veszé
lyeztetve lettek volna. A helyes és komoly szándék megvolt, de nem volt 
meg hozzá a kellő erő, bár a középső és északi harcvonalról is állandóan 
újabb csapatokat szállítottak e frontra a franciák. Azonban a sok véres 
kudarc, úgy látszik, ekkor már némileg megtörte az egyébként lelkes és vitéz 
franciák harci kedvét. Ezt bizonyítja Joffre generalisszimusznak március 17-én 
kiadott, alábbi hadiparancsa, mely egyúttal arról is tanúságot tesz, hogy a 
francia hadvezetőség milyen közönséges módon, alacsony eszközökkel és az 
igazságnak milyen meghamisításával igyekezett félrevezetni saját népét és 
saját katonáit. 4 
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Egy francia hadiparancs. 
/ 

Az Argonne-okban a Bolante-erdőben elesett francia tisztnél az alább 
közölt nyomtatott parancsot találták. Kezdetben nem vették komolyan az 
iratot, mert valószínűtlennek látszott, hogy az ellenséges hadvezetőség ily 
tákolmány kiadásához alacsonyodnék le. Minthogy azonban megállapították, 
hogy az irat tartalmát sok fogoly ismeri és miután Lille-tó'l nyugatra a német 
csapatok egy másik ugyanilyen parancsot találtak, immár nem lehetett az 
irat valódiságában kételkedni. 

Megállapítható tehát, hogy a francia hadvezetőség az alábbi paranccsal 
kísérletet tett arra nézve, hogy a Champagneban meghiúsult áttörési kísérlet 
következtében demoralizált csapatokat olyan közleményekkel ámítsa, amelyek 
új reményeket keltenek bennük. 

A parancs így hangzik: 
Nagy főhadiszállás, márc. 8. 

Győzelmünk bizonyos. A francia csapatok hét hónapon keresztül a győzelemre 
való törekvéssel küzdöttek, ezentúl azonban a győzelem tudatával fogunk küzdeni. 

1. A német veszteségek. 
A német hadsereg immár nem erősödhetik se számban, se belső harci értékben. 

A németek vesztesége, beleszámítva a betegeket is, meghaladja a három milliót. 
A német ágyúk használhatatlanok. Gránátjaik legnagyobb része nem robban. Kato
náink ezt tudják. Csak minden harmadik újoncnak jut fegyver. 

Főtisztek és egy közlegény tisztelgése Joffre generalisszimusz előtt a kitüntetések átvétele 
után. 
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2. Németország éhezik. 

A harcban álló csapatokat már eddig is nehezen tudták ellátni hadiszerek
kel, de most kezd az ellátás lehetetlenné válni. Anglia és Franciaország flottái lefoglal
nak minden árút, amelyet a külföld Németországba kíván szállítani. A német polgári 
lakosság nem kap elég kenyeret, burgonyát, sört, húst a kormánytól. Mindezt bizo
nyítják a német foglyoknál talált levelek. A német kormány maga is beismerte ezeket 
a hiányokat, amikor arra kérte az amerikai kormányt, hogy biztosítsa a német 
polgári lakosság ellátását. Ez a javaslat, amelyet egyébként Amerika elutasított, 
eddig a történelemben egyedül áll. A német pénz a semleges államokban 15 százalékos 
árfolyamveszteséget szenvedett. 

3. Németország szövetségeseit megverték. 

A törököket, Németország szövetségeseit, az angol-francia flotta a saját főváro
sában szorongatja. Görögország és Románia mozgósítottak, hogy hozzánk csatlakozza
nak. A német hajók nem merik kikötőiket elhagyni. Tengeralattjáró naszádjaik közül 
többet elszülyesztettünk szövetségeseinkkel, mint ahány kereskedelmi hajót a néme
tek elpusztítottak. A mi győzelmünk biztos. Könyörület nélkül végig fogjuk a harcot 
küzdeni. 

4. Németország bűntettei. 

Németország valóban nem érdemel szánalmat. Belgiumba való betörésével 
súlyosan megsértette e nemes országgal szemben való szerződéses kötelességét és 
szárazon és vizén túltette magát minden népjogon. A német csapatok nyilt városokat 
bombáztak, védtelen falvakat felgyújtottak, aggokat és gyermekeket gyilkoltak, 
asszonyokkal és leányokkal erőszakosan viselkedtek. 

A Pont-á-Mousson melletti harcokból. Ütközet után pihenő gyalogság. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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5. A francia foglyok szenvedései. 
Számos esetben láttuk, hogy a németek tervszerű bestialitással megölik 

sebesültjeinket. Az a kevés, aki fogságba került, a németek borzasztó önkényének 
van kitéve. A foglyok éhenhalnak. Táplálékuk reggel és este rossz makk-kávé, dél
ben leves és minden öt emberre egy penészes kenyér. 

6. A biztos győzelem. 
Mindezekből következik mindenekelőtt, hogy erőnket kettősen megfeszítsük* 

hogy a közeli célt elérjük, nevezetesen az európai béke biztosítását és tarlós fen-
tartását, másrészt arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy jobb a harctéren meghalni, 
minta néme'ek kezébe kerülni és börtöneikben elerőtlenedve, sorvadásban, nyomorult 
módon elpusztulni. Előre hát, bizalommal, minden erővel a biztos győzelem felé. 
Előre a haza, a köztársaság, a jog, szabadság és erkölcs győzelme felé. 

E parancs lelkesítő hatása nem igen látszott meg sem a márciusi 
napokban, sem az április elején megkezdett Maas és Mosel közötti «nagy 
offenzivas során. Nem használtak azok a koholt győzelmi hírek sem, melyek
kel ezidőben a külföldet elárasztották, amelyek a franciáknak és az angolok
nak a nyugati harctéren állítólag kivívott sikereiről szóltak. Ezekre vpnat-
kozóan a német főhadiszállás önérzetes szűkszavúsággal jelentette ki, hogy 
e hírek részletes cáfolatra nem is érdemesek. «Utalunk e helyett, — mon
dotta, — e híreknek a német szolgálati hadi jelentések alapján való ellen
őrzésére. » 

A nagy támadás. 

Húsvét előtt már észlelhető volt, hogy a franciák a németek állal meg
erősített Maas-magaslatok ellen új, nagy támadást fognak intézni. Hogy 
milyen eredménytelen egy puszta arctámadás, azt a téli háború tapasztalatai 
mutatták meg. Az új kísérlet alkalmával tehát a németeknek a Mosel és 
Maas között álló haderejének mindkét szárnya ellen kísérleteztek és e célra 
egy egészen új hadsereget állítottak fel. A német aviatikusok ezt rög
tön megállapították s így a támadás a németekre nem volt meglepő. 

Április 3-án kezdődölt meg, — irta egy német hivatalos jelentés, — 
Combres körül, valamint a Maas és Mosel között a francia tüzérség hatásos 
munkája. 

A német előcsapatok, mikor az ellenséges gyalogság kifejlődött, terv
szerűen Régnevillétől és Fey-en-Hayetól a főálásba vonultak vissza. A fran
cia jelentések ezt a visszavonulást, természetesen, mint nagy sikert adták 
tudtul. 

Április 5-én, húsvét hétfőjén, kezdődölt meg a déli fronton tulajdon
kép a franciák támadása, legelőször Toultól északra, azután ezzel egyidejű
leg a Bois de Prétreben is az Ornelól délre. Sikere a franciáknak sehol sem 
volt. Ahol kisebb csapatok egyes helyeken egész a német lövészárkokig vagy 
magukba az árkokba is előrehatoltak, mindenünnen visszaverték őket. Leg
erősebb harc a Maas és Apremont között fejlődött ki, ahol az erdős hegy-
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oldalon a franciák nagyon közel jutottak a német hadállásokhoz, de itt 
rövid távolságból megsemmisítő tűz fogadta őket. Különösen Flireytől 
keletre fejlődött ki véres ütközet. A francia vadászokat, akik ügyesen hasz
náltak ki minden talpalatnyi előrenyomulást, erős tartalékok követték, hogy 
a támadást északi irányban elősegítsék. Itt a német tüzérség irtóztató pusz
títást vett végbe közöttük. Rövid idő múlva a tartalékok vad futásban 
menekültek, míg a vadászok támadása a német fegyverek tüzében vérzett 
el. Flireynél az éjjeli harcban szurdhytámadásra került a sor, mert csak így 
lehetett a német lövészárkokat megtartani. Mikor a gyalogsági harc meg
szűnt, mindkét részen megélénkült a tüzérség munkája és hogy milyen ered
ménnyel, azt misem bizonyítja jobban, mint hogy április 6-án reggel a 
francia lövészárkokból a halottak százait dobálták ki a lövészárkok elé. 

Ezen a napon egyébként Flireynél három új francia támadás hiusult 
meg. A Bois de Prétreben is újból támadott az ellenség. Itt a francia 13. 
gyalogezreddel egy rajnai zászlóalj szállt szembe, a Wacht am Rhein-t éne
kelve, és a puskatussal kényszerítette az ellenséget vad futásra. A Maas 
mentén a német hadállások középén csak a francia tüzérség működött. 

Míg ezek a támadások kizáróan a németek két szárnya ellen irányul
tak, az ellenség most az arcvonal közepe ellen is kezdett támadásokat, miután 
^előzően St.-Mihiel táján nagyobb haderőket gyűjtött össze. Április 7-én a 
késő délutáni órákban történt meg itt az első támadás, a La Selouse erdő 

Francia lövészárok egy gyümölcsösben St.-Mihiel közelében. (Egyesült fényképirodák, 
Amsterdam.) 
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felől, St. Mihieltől kilenc kilométernyire északra. Nehéz harcra került a sor,, 
amelyekben a visszavert támadók számos halottat és sebesültet hagytak a 
csatatéren. 

Küzdelem a Combres-magaslatért. 

A következő napra virradó éjjelen az arcvonal különböző helyein, külö
nösen a Combres-magaslaton és Régneville— Fey-en-Haye között, csekély 
megszakítással, ágyúharcok voltak. Helyenként gyalogsági támadások történ
tek. Verduntól délkeletre és Marchéville táján két lám adás már a uémet 
hadállásoktól száz méternyire összeomlott. A Bois d'Aillynél a franciái: nak 
sikerült az előző nap elvesztett lövőárkok egy részébe újból behatolni. A nap 
fölkeltekor a Bois Brulé mellett kezdett támadásokat, úgyszintén a Bois de 
Prétre táján az éj folyamán megkísérelt három előretörést visszaverték. 

Április 8-án délután és este az ellenség az arcvonal különböző részein 
ugyanegy időben élénk tevékenységet fejtett ki. A La Selouse erdőből meg
kísérelt előretörés ugyanúgy megfeneklett, mint az előző napon ugyanezen 
a helyen megkísérelt támadás. Ugyanakkor a Bois de Mórt Maré táján órák 
hosszáig tartó harcok fejlődtek, melyeknek végén az ellenséget véres közeli 
harc után verték vissza. Ugyanígy végződtek a Régneville, a Bois de Prétre 
és az Ornetól délre indult támadások. 

Rajvonalban levő gyalogság rövid pihenője a Priesterwald előtt. (Sajtóiroda, Leipzig. 
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A Combres vidékén a harcok igen elkeseredettek voltak. A franciák az 
említett újabb erősítő csapatok közül vittek többet harcba. A délelőtt 
folyamán az odairányított nehéz tüzérségi tűz következtében elhagyott lövő
árkokat megszállották, amelyeknek birtokáért azután egész napon át 
heves harcok folytak. A 9-ére virradó éjjel sikerült a német csapatoknak 
az ellenséget a lövőárkok egy részéből ismét kivetni. A hadállások legfon
tosabb részeit tartották. A nap fölkeltekor nagy túlerőben lévő francia csapa
tok által keresztülvitt támadás azonban egyes árokállások átengedésére kény
szerítette a németeket. 

A Combres-magaslaton történt eseményekkel szemben az arcvonal 
többi részein folyt küzdelmek háttérbe szorultak. Nem tekintve néhány 
tüzérségi támadást, a 9-ére virradó éjjel általában nyugodtan folyt le. Csak 
a Bois de Mórt Maré mellett, ahol a franciákat délután órák hosszáig tartó 
heves küzdelmek után, amelyekben a legsúlyosabb veszteségeket szenvedték, 
visszavetették, indultak meg estefelé újabb támadások, azonban anélkül, 
hogy különösebb eredménnyel jártak volna. E balsikerek ellenére, az ellen
ség 9-én hajnalban megújította támadásait, melyeket azonban újból rend
kívüli veszteségeket okozva az ellenségnek, a németek megint visszavertek. 
E napon a franciák támadásaik súlypontját az északi szárnyra, az Orne 
és a Combres közötti arcvonalra vetették. 

A Voevre-síkon, Parfondrupt és Marchéville között a déltől éjfélig eső 
időben négy ízben támadtak, mindannyiszor körülbelül hat kilométernyi 

Priesterwald. — Német gyalogsági tartalék egy francia faluban. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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hosszú vonalon, de mindannyiszor súlyos veszteségek után kénytelenek 
voltak visszavonulni. Az éj folyamán aknavelőik, amelyeket időről-időre 
tüzérség is támogatott, igen élénk tevékenységet fejtettek ki. A délután 
folyamán az ellenség a Combres-magaslat táján lévő német hadállások egész 
vonalán előretört, miután előzőleg egész délelőttön át heves ágyútüzelést 
folytatott. Egyik helyen sikerült is a magaslat déli lejtőjéig eljutnia, ahol 
azonban a második hadállások tüzében összeomlott és elvérzett a támadás. 
A németek nemcsak a magaslatot tartották meg, hanem az egyik ezred ellen
támadásba ment át, melynek révén elsővonalbeli hadállásaik jórészét vissza
szerezték. 

A következő nap folyamán az Ailly melletti erdőből intézett francia 
támadást a németek visszaverték és a Régneville—Fey-en-Haye között meg
kísérelt előretörés a franciák rendkívüli veszteségei mellett már az ágyúk 
tüzében összeomlott. Régnevilletől északra egy helyen 500 holttest maradt 
a csatatéren. 

Április 10-én az egész arc
vonalon tüzérségi harcok foly
tak. A franciák erősen megrit
kult első arcvonalukat új csa
patokkal egészítették ki. Les 
Eparges körül, a Combres-ma
gaslat lábánál is nagyobb had
erőket állítottak a franciák ké
szenlétbe. E napon csak a Bois 
de Prétreben intéztek a fran
ciák támadást, amelyet azon
ban a németek minden meg
erőltetés nélkül vertek vissza. 
Ilyképpen az április 10-én folyt 
harcok ugyanúgy, mint az előző 
napon megvivottak, az egész 
arcvonalon a németek részére 
teljes eredménnyel jártak. 

Ezen a napon mondott 
Joffre tábornok, a francia fő
parancsnok, köszönetet az első 
hadseregnek azért, hogy Les 
Epargést, tehát a Combres-ma-
gaslatot elragadta a németek
től. E hadállásért már hetek 
óta folyt, kevés megszakítással, 
a harc. A franciák több izben 

Priesterwald. - Ütközetből visszatért gyalogság Essey £ J " 1 * ? t í é k J8?''**& a h,ad 

romjai közölt. (Sajtóiroda, Leipzig.) állásokat elfoglalták és erősen 
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tartják. A franciák valóban egy ideig birtokukban tartották a hadállás néhány 
lövőárkát, amelyeket azonban, nem tekintve egy csekély, teljesen jelen
téktelen részüket, a németek újból visszafoglaltak. 

Április 10. és 14-ke között a franciák különösen élénk tevékenységet 
fejtettek ki a németek mindkét szárnya ellen. Az április 10-én este a Seuzey-
Lamorville vonal ellen intézett franczia támadásnál körülbelül 700 holttest 
fedte a csatateret. Flireynél is estefelé erős haderők indultak támadásra, de 
ezeket, miután a német hadállások egy részébe benyomultak, ismét vissza
verték. Ezen a részen a franciák halottjaikat, mint a homokzsákokat, a 
lövőárkok elé dobták. Április 11-én reggel a franciák a Combres-magaslat 
elleni támadásra indultak, de a támadás a német tüzérség tüzében nem 
tudott teljesen kifejlődni. Estefelé egy második francia támadásnak sikerült 
átmenetileg a német hadállás egy részébe benyomulni, de két órai kézitusa 
után a németek megtisztították a lövőárkot az ellenségtől. A francia had
vezetőség ezzel szemben azt jelentette, hogy április 9-ike óta a Combres-
magaslaton nem harcolnak többé. 

A franciák veresége. 

Április 12-én Buzy és Marchéville között a francia gyalogság támadott. 
Maizeraynél egy óra leforgása alatt két újabb előretörés történt, miközben 

Veszélyes helyzetben. — Szembeszállás az ellenséggel nyilt terepen. (Egyesült fényképirodák, 
Amsterdam.) 
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a támadó csapatok majdnem teljesen megsemmisültek. A franciák ennek 
ellenére Marchévillenél még egyszer rohamra mentek estefelé, de a német 
csapatok ennek a támadásnak is véres véget vetettek. 

Április 14-én éjjel a franciák az északi szárnyon erős gyalogsági tüze
lést indítottak, amibe időnként a nehéz tüzérség is beleszólt, hogy a német 
hadállásokban folyó helyreállítási munkálatokat zavarják. Egy kora reggel 
véghezvitt erős gyalogsági támadás a német arcvonal előtt omlott össze, 
éppen úgy a nap folyamán a Marchévilletől északra intézett gyalogsági táma
dások. Széles frontban háromszor rohant az ellenség a német hadállások 
ellen. Közben pedig mindig friss erőkkel pótolták a kidőlt sorokat. 

A foglyok előadása szerint e támadásoknál az 51-ik gyalogezred tel
jesen megsemmisült. Az Ailly-erdőben szintén három gyalogsági támadás tör
tént, de valamennyit visszaverték. 

Március 14-től kezdve 19-ig a sereg arcvonalán nyugalom uralkodott 
mely nyugalom alatt az értendő, 
hogy nagyobb összefüggő tá
madó vállalkozások hiányza
nak, de nem jelenti azt, hogy 
minden harci tevékenység szü
netel. Se éjjel, se nappal nem 
szünetelt teljesen az ágyúdörej. 
Helyenként a nehéz tüzérség tü
zelése rendkívüli hevességgel 
folyt. Más harci eszközök, akna
dobók, kézigránátok és robbanó 
aknák is működtek. A gyalog
ság és a gépfegyverek tüzelése 
teljesen sohasem szűnt meg. 
Mindkét fél a front mögötti 
állásokat tüzérségi bombákkal 
és repülőgépekről dobott bom
bákkal nyugtalanította. 

E napokban mindkét ré
szen főképp a tüzérség dolgo
zott, azonban a franczia tüzér
ség valószínűleg a legutóbbi 
harcokban szenvedett rendkí
vüli veszteségeken okulva, csak 
egyes, de mindig balul sikerült 
részlettámadásokra szorítkozott 
melyek az egész helyzetre vonat
kozóan majdnem teljesen jelen-

Aluminiumból való álarcokkal védekeznek a tőség nélkül valók voltak. 
francia katonák mérges gázok ellen. Április 14-éről 15-ére vir-
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radó éjjel a tüzérségi támadások a Combres-magaslat ellen különös 
hevességgel folytak. Itt az ellenfél gázfejlesztő bombákat is alkalma
zott, melyeknek az volt a célja, hogy füstfelhővel és elviselhetetlen szagú 
gázokkal borítsák el a német hadállásokat, hogy ezáltal a csapa
toknak a lövőárkokban való megmaradását megnehezítsék. A Bois de 
Prétreben történt előnyomulás ugyanezen az éjjelen a francia főhadállás 
egy részét szerezte meg a németeknek, az ilyen sikerrel megindult küzdelem 
a rákövetkező napokon és éjszakákon is szünet nélkül tovább tartott. 

Április 15-én este az Ailly-erdőben két francia támadás történt, de 
mindkettő a németek tüzelésében összeomlott. Épp így visszaverték az ellen
ségnek április 16-áról 17-ére virradó éjjel Flireytől északra megkisérlett, 
utolsó komolyabb támadását. 

A Maas és Mosel közötti harcokról a francia-vezérkar is adott ki össze
foglaló jelentést, melyben a vállalkozás céljának eléréséről beszélt. Ezzel szemben 
kétségtelen, hogy e harcok a franciák teljes vereségével értek véget. Ha értek is 
el itt-amott apró, ideiglenes sikereket, mindjárt az első támadások összeomlása 
után nyilvánvalóvá lett, hogy a Maas és Mosel között levő fronton nem fej
lődik ki összefüggő csata. Az első kudarcok után a franciák fölváltva támad
tak egymástól elválasztott hadállásokat s így még sikereiknek is csak helyi jel
lege lehetett. A német harcvonal körülkerítése nem sikerült, a francia frontba 
vert német ék tovább is bennmaradt: — a harapófogó nem működött. 

Hadicsel. — Talyigára erősített boroshordó, melyet az ellenséges repülőgépről «nehéz 
mozsár»-nak néznek. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

— 217 -



A NÉMET GYARMATOK VÉDELME. 

Az angol diplomácia és az angol hadvezetőség legkönnyebb és legnagyobb 
sikereit a német gyarmatok ellen viselt rablóhadjáratban aratta. Szamoa 
szigetét és Német Új-Guineát, mint tudjuk, még augusztus hóban kezökbe 
kerítették az angolok. Az előbbit küzdelem nélkül, az utóbbit pedig rövid s 
inkább csak a zászló becsületeért vivott harc után. Mindkettő nagyon is 
szeparálva volt és különleges viszonyainál fogva nem is lehetett katonailag 
úgy felkészülve, hogy hosszabban ellenállhatott volna. A legtragikusabb hely
zetben azonban a nagyság szempontjából is legtekintélyesebb és a leginkább 
felvirágoztatott afrikai német gyarmatok voltak. E négy afrikai némtt gyar
mat : Togo, Kamerun, Délnyugat-Német-Afrika és Német-Kelet-Afrika. Mind
egyik idegen: angol, francia, belga és portugál gyarmatok, tehát ellenség 
közé ékelve, katonailag is szerencsétlen helyzetben volt, mert mindegyiket 
minden oldalról átölelve meg lehetett támadni, míg viszont ez afrikai német 
gyarmatok egymást semmikép és semmi tekintetben sem támogathatták, sőt 
egymással még csak nem is érintkezhettek. A gyarmatok védelmének nehéz
ségeit még csak fokozta a benszülöttek és a benszülöttekből még békében 
alakított gyarmati rendőrcsapatok viselkedése, melyek bárha ösztönszerűen 

épp úgy ellenséget látnak az angolban, nyilván 
megvesztegetve, itt-ott vagy árulók lettek, vagy 
megadták magukat az angol és francia csapa
toknak, illetve az angolok és franciák szines 
csapattesteinek, vagy megszöktek. Valamennyi 
afrikai német gyarmatnak egyszerre több 
pontján folyt a harc, azonban érdekes tünet, 
hogy a főtámadás mindegyik ellen a tenger 
felől intéződött, bizonnyal azért, mert a ten
gerparton, vagy legalább is annak köz vet ét
len közelében vannak a legfontosabb lakott 
helyek és helyőrségi állomások. Annál érde
kesebb, hogy azok elestével nem dőlt el egyút
tal a kérdéses német gyarmat sorsa is. 

Az Afrika északnyugati behajlásában fekvő 
Togo, mely a brit fenhatóság alatt álló Asanti-
ország, másfelől a francia Dahome közé van 

Ebermaier főkormánytanácsos. ékelve, hosszas alakja folytán a legkevésbbé 
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tudott ellenállni és így még augusztus hó végén angol-francia kézre került. 
Nem így azonban a valamivel délebbre fekvő, Ebermaier főkormánytaná-
csos kormányzása alatt álló Kamerun, melyet északról angol gyarmat, délről 
pedig a francia Kongó-gyarmat határol. A német gyarmatot tehát mindkét 
oldal felől és pedig részben kombinált angol-francia csapatokkal támadták 
meg. A leghevesebb vezérakció azonban, mint mindenütt, a tengerpart felőli 
fronton ment végbe. Bár katonai szempontból kétségkívül épp e tengerparti 
részeken vannak a legnagyobb nehézségek, viszont a legfejlettebb városok 
és kormányzósági s katonai központok ugyancsak a tenger mellett feküsz-
nek s ezenfelül a tenger mellől indulnak ki a németek által gazdasági, de 
nem utolsó sorban sztratégiai célzattal épített vasútvonalak is. A Kamerun 
ellen való harcokról gyér és jobbára csak angol és francia híradások szól
nak, de ezekből is megállapítható a német gyarmati csapatok kitűnő visel
kedése. 

A kameruni támadás. 

Október 10-én az angolok megkísérelték a partraszállást az északi fek
vésű Victoria városban, azonban a Zimmermann alezredes vezetése alatt 
álló német védőőrség visszavetette őket úgy, hogy kénytelenek voltak 
csapataikat ismét behajózni és eltávozni. A lejjebb, délre fekvő tengerparti 
Dualát, miután a németek kiürítették, az angolok már előbb birtokukba 
ejtették s innen nyomultak előre az északi vasútvonal mentén, Jabassi 
városka felé, melyet hatnapos kemény küzdelem után a németektől 
a benszülöttek árulása folytán elfoglaltak. Ugyané vonalon Susa mellett 
azonban október 19-én, úgy látszik, kikap
tak a németektől. Ugyancsak Dualából 
indult el egy kombinált angol-francia 
csapattest a déli vasútvonal mentén: Edea 
város felé. Az Edea körül október 21. és 
27. között lefolyt erős harcokról már a 
német gyarmatügyi hivatalnak is voltak 
jelentései, melyekből kitűnik, hogy a német 
védőcsapatokat három oldalról támadták 
meg, ennek elleneié egy hétig tartották 
állásaikat, míg Edeát átengedték az ellen
ségnek. A németek a városból a mögötte 
kezdődő őserdőkbe húzódtak vissza és a 
város körül tovább is elkeseredett harcok 
voltak. E harcokról a Lyonban megjelenő 
«Progrés»-ben egy résztvevő francia katona 
azt írja, hogy derékig érő iszapban, pokoli 
forróságban kellett a németeket lámadniok, 
akik a sűrűben nagy ügyességgel kiépített Zimmermann alezredes. 

— 219 -



védőállásaikból, bokrok és fák koronái közül gyilkos tűzzel fogadták őket, 
úgy hogy nagy számbeli fölényük ellenére naponta alig néhány száz lépéssel 
tudtak előbbre jutni. Hogy mi lett e harcok vége, nem tudni, de nagy sike
reket aligha arattak, mert valószínűen a körülmények kényszerítették az 
angolokat arra, hogy a már említelt Victoria tengerparti városban új partra
szállást kíséreljenek meg, amely akciójuk azután annyira sikerrel járt, hogy 
nebány nap múlva Kamerun fővárosát Bueát is kezükbe kerítették. Innen 
operáltak azután a 160 kilométer hosszú északi vasiitvonal ellen, melyet 
végre két és fél hónapi harc után el is vettek a németektől egyúttal az 
egész vasúti anyagot és két német repülőgépet is a kezükbe kerítettek. 
Később ismét megfordult a kocka, mert január 5-én a németek újból meg 
tudták támadni a déli vasútvonal mentén fekvő Edeát s az angolok az 
előbb említett északi vasútvonalat is feladták és január 19-én nagy sietve 
visszavonultak a tengerpartra. A németek eleinte nem értették e hirtelen 
visszahúzódás okát. Csakhamar megludták azonban, hogy annak oka, hogy 
az angol operációs csapatok java mohamedán benszülöttekből állott, akik
hez eljutott a szent háború híre és saját vezetőikkel szemben fenyegető 
magatartást kezdtek tanúsítani. 

A délnyugat-afrikai harcok. 

A harmadik afrikai német gyarmat, Német-Délnyugat-Afrika sem volt 
földrajzi szempontból az előbb említett kettőnél kedvezőbb helyzetben, 
miután északról a — ha formálisan nem is, de lényegében mindenesetre 
ellenséges — portugál Angola, délről az angol fokföldi gyarmat s keletről az 

angol terrorizmus alatt álló Délafrikai 
köztársaság ölelik körül, tehát a németek
nek itt jóformán négy fronton kellett résen 
lenniök. Az angolok főakciója itt is első 
sorbán a tenger felől, másrészt a dél és 
délkelet felől az Oranje folyó mentén indult 
meg. Még szeptember végén elfoglalták a déli 
partszegélyen fekvő Lüderitzbuchtot, mert 
innen vélték a leggyorsabban elérhetni a 
németek gyémántbányáit. 

Ez akció támogatására szolgált a nem 
messze e frontszakasztól, az Oranje folyón 
át való betörés, melyet természetesen az 
angolok csak a Délafrikai köztársaság támo
gatásával voltak képesek végrehajtani. Lüde-
ritzbuchttól nem messzire tudtak előrejutni 
s így ott tábort építettek, melyet azután 
két német repülő gyakran árasztott el bom-

Franke Viktor alezredes. bakkal. Hogy Lüderilzbuchttól nem igen 
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tudtak beljebb kerülni, annak főoka az volt, hogy az Oranje folyón átkelt 
csapatok október legelején nem messze a határtól: Sandfontein és Warm-
bad mellett, a Lüderitzbuchitból előretörő angolok pedig Garuab mellett 
súlyos vereséget szenvedtek, ami annál többre tartandó, mert a három 
oszlopban felfejlődött angolok állítólag huszonnégyezer emberrel ope
ráltak. A németek erejét nem tudni, de mindenesetre sokkal kisebb volt, 
tüzérségük kiváló munkáját azonban maguk az angolok is elismerték. Ez 
év február 4-én Ritter német őrnagy defenzív állásából kilépve, meg
támadta a déli fronton, az Oranje folyónál álló angolokat, átvetette 
őket a folyón, összes hídjaikat és csónakparkjukat elpusztította s többszáz 
angolt elfogott. Az angolokra nézve kedvezőtlen eme harctéri események 
után, az angolok Lüderitzbuchton kívül még egy operációs bázist terem
tendő, az északi parton, a Cethal-öböllel szemben fekvő Svakopmundban 
is nagy erővel paríraszállottak, hogy azután az egész part mentén, tehát 
széles fronton támadhassák a németeknek mintegy 1700 kilométer bosszú 
vasútvonalát. Ez operációk vezetését februárban Botha búr generális vette 
át. A német védőcsapatok vezetésében is változás állott be, mert időközben 
Heydebreck alezredes az addigi parancsnok elesett s utóda Franké Viktor 
alezredes lelt, ki már a hererók lázadása alkalmával kitűnt és akinek sze
mélye bennünket azért érdekel közelebbről, mert osztrák ember és annak-
előtte az osztrák-magyar hadseregben szolgált. 

Az ekkortájt lefolyt délnyugat-afrikai eseményekről az angolok azt 
jelentették, hogy csapataik már jó mélyen nyomultak a német gyarmat 
belsejébe. Az északi szakaszon a Botha vezérlete alatt álló angol erők elér
ték a Gibeontól északra lévő vidéket és elfoglalták Windhukot, ami annyit 
jelent, hogy a német vasút északi szárnya teljesen a kezükbe jutott. 
A vágyaik netovábbját képező gyémántbányák helyén azonban csak romokat 
találtak, mert a németek visszavonulásuk közben az összes tárnákat elpusz-

Svakopmund, Német-Délnyugat-Afrikában. 
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titották. A jelzett eredményeket az angolok saját bevallásuk szerint is c sa t 
elkeseredett harcok után tudták elérni. Március végén Svakopmund és Karibib 
között a németek felvették a harcot és napokon át makacs küzdelem folyt, 
melyben a németek összesen mintegy 300 embert vesztettek, míg az angolok 
bevallott vesztesége 92 ember volt. 

Német-Kelet-Afrika. 

Kelet-Afrikában a németeknek 910.000 négyzetkilométer nagy, tehát leg
nagyobb afrikai gyarmatában játszódtak le a legerősebb és a németekre leg
kedvezőbben végződött harcok. E gyarmatnak nem kevesebb, mint öt egy
mástól távoleső fronton kellett védekezni, és pedig a tenger felől, délnyuga
ton, hol a német gyarmat az angol Rhodéziával határos, északon és észak
keleten hol ismét Brit-Kelet-Afrika a szomszédja és végül északnyugaton a 
Kivu-tó táján, mely a német területet a belga Kongótól választja el. 

Az első négy fronton tehát majdnem kizáróan angol, az utolsó fronton 
pedig belga csapatokkal kellett mindössze 5—6000 fő német lakosságból és 
benszülött aszkarikból rekrutált német védőseregnek harcolni. Ám az angol 
fegyveres erő javarésze nem afrikai benszülöttekből és faj-angolokból került 
ki, hanem főként Indiából hozott gyarmati hindu csapatokból. A világháború 
kitörése után az angolok azonnal megkezdték az operációkat Német-Kelet-
Afrika ellen, melyek elseje volt, hogy angol cirkálók a tengerparton fekvő 
védetlen fővárost Dar-Es-Salamot ismételten lövöldözték s az ott lévő szikra
távíróállomást lerombolták. 

Az ezt követő jelentősebb esemény a november 3-ika és 4-ike között az 
északkeleti angol-német határon lefolyt tizenöt és fél órás harc volt. Kraut 
német százados különítményét támadta meg nagyobb angol erő, azonban 
nagy veszteségek mellett súlyos vereséget szenvedett, sőt a németek üldözés 

Windhuk, Német-Délnyugat-Afrikában. 
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közben angol területre léptek, ott egy határállomást birtokukba vettek, azon
ban bárhogy csalogatta is őket a fontos és közeli Uganda-vasut ellen való 
akció, abba kis erővel nem foghattak bele. Ugyanez időben november 3-ika és 
8-ika közfttt a tenger felől is operáltak az angolok. Ekkor folyt le a híres 
tangai ütközet, mely a legvéresebb volt a gyarmati háború során és az 
angolok teljes kudarcával s a németek fényes győzelmével végződött. 

A tangai német győzelem. 

November 3-án reggel a védetlen Tanga kikötőváros német őrsége 
egyre erősbödő füstoszlopokat jelzett. Csakhamar megjelent a kikötőbejára
tánál a «Fox» nevű és még egy másik angol cirkáló s kíséretükben 12 indiai 
benszülött és angol tengerészgyalogságqal megrakott szállítóhajó s az angol 
parancsnok felhívta Tanga német parancsnokát, hogy adja föl a várost. 
Felhívása felelet nélkül maradván, a két cirkáló 15 centiméteres ágyúival 
lőni kezdte Tangát, majd e tüzérségi tűz fedezete alatt megkezdődött az 
angol csapatok kihajózása. A város kihaltnak látszott. Egy lélek se mozdult, 
egy lövés se esett német részről. Először egy 600 főből álló indiai zászlóalj 
szállott partra. Ezt az erőt nem követhette nyomon több, mert a beállott 
apály folytán a további partraszállítással várni kellett a dagály beálltáig. 
Ez indiai zászlóalj tehát egyedül nyomult előre a tangai vasútállomás felé. 
Amikor odáig ért, egyszerre a leghevesebb puska- és gépfegyver-kereszt
tűzbe került, majd óriási lendülettel elrejtve felállított 1000 fő aszkari ellen
állhatatlan szuronyrohammal dobta vissza a jól verekedő hindukat a part 
romokban heverő házaiig, hol a hindu zászlóalj maradványa vagy megadta 
magát, vagy felkonczoltatott. Az est beálltával az angolok zavartalanul partra-
szállítoiták egész erejüket, mintegy 8000 embert, amely erő beásta magát a 
kikötő és a város közölti partszegélyen. A németek visszavonultak előre 
meghatározott állásaikba: néhány kilométerrel a város mögé. Ezt a vonalat 
már nem érték el a hajóágyúk, nehezen megközelíthetővé tette a város 
mögött elterülő mocsár s az a mögött elhúzódó sűrű erdő, végül gyönyörűen 
oldalozta a Müllerberg nevű hegy, mely mögött a németek egyfelől erejük 
egy részét, másfelől tüzérségüket kitűnően fedett állásban helyezték el. Ezen 
egész német védősereg 2000 aszkaribol és maroknyi európai önkéntesből 
állott. Másnap reggel az egész angol erő vehemens támadásba kezdett. 
A németek lépésről-lépésre hátráltak s maguk után csallak az angolokat 
a Kriek folyócskán, mely az apály beálltával alig bokáig ér, de ha a dagály 
elkövetkezik, hirtelen ölmagasra dagad. Adott jelre a centrumban lévő asz-
kirik megfutamodtak. Az angolok ujjongó hurrával utánuk. Ekkor a Müller
berg mögött elrejtett német tüzérség és gépfegyverek öldöklő tüzelése közben 
az ugyanott elrejtett német gyalogság oldalba és hátba kapta a támadás 
közben amúgy is szétszóródott angolokat és beszorította őket az egyre 
dagadó Kriek folyóba. Kikeseredett kézitusára került a sor, mely az angolok 
teljes legázolásával végződött. Délutánra a szétzilált angol erők vad futásban 
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Tanga házai között kerestek menedéket. Az óvatos németek nem követték 
őket. Ellenben a sötétség beálltával néhány száz, hosszú késsel felfegy
verzett aszkari nesztelenül rajtaütött az amúgy is demoralizált angolokon. 
Kétségbeesett közelharc fejlődött, melynek során ismét számos angolt lemé
szároltak, úgy hogy az angol expedíció parancsnoka kénytelen volt' még 
az éj folyamán csapatainak megmaradt részét behajózni. Ezalatt a német 
tüzérség sem maradt tétlen. Jól rejtett állásából sikerült felgyújtani az egyik 
szállítóhajót, sőt a «Fox» cirkálót is néhányszor telibe találta. November 7-én 
az angolok elhagyták Tangát. Saját bevallásuk szerint csupán halottakban 
600 embert vesztettek, a német jelentés szerint azonban veszteségük ennél 
jóval nagyobb volt. Halottakban, sebesültekben és foglyokban összesen 3000 
embert vesztettek, tehát az expedíciós haderőnek majdnem a telét, például 
Tanga városnak csupán egyik terén 125 halottat számoltak össze a fényes 
győzelmet aratott németek. A védők ezenkívül két ágyút, nyolc gépfegyvert, 
számos puskát, 300.000 töltényt, 1000 gyapottakarót, 30 telefonkészüléket és 
egyéb felszerelési tárgyat zsákmányoltak. 

Nem sokkal kisebb mértékben ismételték meg a németek győzel
müket 1915 január 18—19-én a brit-kelet-afrikai határ mentén német földön 
fekvő Jassini mellett. Itt is az angolok támadtak. A német ellentámadás 
két napi erős harc után az angolok teljes megveretését eredményezte. Az angol 
jelentés szerint német részről 200 ember, 6 ágyú és 14 gépfegyver vett részt 
ez ütközetben, melyben az angolok 200 halottat, 500 foglyot, egy gépfegy
vert, 350 puskát és 60.000 töltényt vesztettek. 

Tanga, Német-Kelet-Afrikában. 
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rú Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett három könyvcsoportból csupán a fel

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

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

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

Aki háromnegyedévre 9 koronával űzet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy-egy kötetei választhat. 

Akik füzetenkínt 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 ráfizetés összegével együtt. 

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. „ 

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

1. Jephsoni 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 brit biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyelt kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és 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 út jának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

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

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

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

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

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyeit 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. 

A 3. csoportot lásd a boríték 2. oldalán. 

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. 



Levél haza a harctérről. 
HHHHH 

(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 




