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ÚJ KEDVEZMÉNYEINK! 
T. előfizetőink és olvasóink részére egy új kőnyv-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. 

ÚJ KEDVEZMÉNYEINK 
melyekből a boríték 3-ik oldalán közölt feltételek szerint választhatni) 
a következők: 

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
14. 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 költőnek legszebb müve ez, melyet 
Ábrányi Emilnek, a kiváló magyar költőnek remek 
fordítása a magyar irodalom kincsévé aval. Ez az 
albumalakú dlszmü mesteri képeivel a szalonasztalon 
pompásan jut érvényre. 

15. Jókai Móri 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 helyett rá
fizetés 4 korona. 

Jókai Mór ragyogó költészetének egyik mester
művei alkotta meg e munkában, mely az 6 nemes 
lelki világába vet gyönyörű fénysugarakat. 

16. Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
történelmi vázlatok írásban és képben. 
Pazar fénynyel kiállított, albumalakú 
díszmű 16 réz- és színnyomatú műmel
léklettel, 180 képpel a szövegben. 30 
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. 
Alburnalakú díszkiadás. Székely Ber

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

A nagy költő örökszép költeményei, párosulva a 
magyar festőművészet két nagymesterének remek 
rajzaival, páratlanul értékessé teszik ezt a dlszmüvet. 

18, Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 

• zongorára feldolgozta Bartalas István. 
Gyulai László iO eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karton papírra 
nyomva, 16 korona bolti ár helyett rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 

Zene, vers, rajz • mindebből a legjava, mit a 
magj'ar 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 munka föld- és néprajzi ké
peket ad Dél- és Közép-Európából, ismerteti 
és magyar népmondákat 
és Pompeji 
ismertetést. 

hun 
ipmondükat, a római királymondákat 
1, az eltemetett vörösről ad megkapó 

20. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 Ilii. 

21. 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 vas-
rlti. 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. 

A kedvezmények 1. és 2. csoportját valamint a kiválasztás módozatait a boríték 3. oldalán közöljek. 
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KEPÉK HZ ISONZÓ MELLEKÉRŐL 

Kitüntetett hősök. 

Száznegyvenkét kitüntetést osztottak ki egy napon a véresvizű Isonzó partján egyik 
honvéd-gyalogezredünk legénysége között. Képünk azt a jelenetet ábrázolja, midőn az 
ezredparancsnok feltűzi a hős katonák mellére a jól megérdemelt vitézségi érmeket. 
Derék fiaink örökre büszkén viselhetik ezt a kitüntetést, melyhez valamennyiünk csodá
lata és hálája csatlakozik. Sohasem fogjuk elfelejteni emberfeletti küzdelmeiket, melye
ket látván, főhadiszállásunk egyik külföldi vendége így nyilatkozott: 

— Minden osztrák és magyar katona, aki az Isonzó partján harcolt, megérdemli, 
hogy kalapot emeljünk előtte. "1 . \ [± 9 Q í\ 

A világháború képes krónikája V. 
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önkéntes jelentkezés nehéz járőrmenetre. 

Orosz foglyok javítják az utakat az Isonzó mellékén. 
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Hegyi osztag útban gépfegyverekkel és munícióval. 
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Élelemszállítás a hegytetőre. 17* 
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A NÉMETEK GYŐZELME YPERNNÉL. 
A rettenetes háborúnak minden borzalma, minden szenvedése benne 

foglaltatik ebben az egy szóban: Ypern . . . A szerencsétlen flandriai városka 
a történelem során immár másodszor lett az angolok áldozata. Először 
1583-ban, amikor ostromolták az angolok, most pedig, amikor védelmezték. 
Negyedfél századdal ezelőtt nem tudták bevenni, de ostromukkal elpusztí
tották külvárosait s földönfutókká tették lakosait, most meg védelmükkel 
zúdították rá a harcok minden poklát s változtatták romhalmazzá a virágzó 
várost. Itt összpontosították az angolok minden erejüket, mert Ypern volt 
a flandriai állások kulcsa, — s mint egyik angol lap írta, — Ypernen át 
vezet az út Calais felé, amely kikötőváros legközelebb van az angol tenger
parthoz. Ezért kellett itt feláldozni belgák, franciák tömegét s ezért harcol
tak itt az angol csapatok is olyan hatalmas erőfeszítéssel. 

Ezen a fronton folytonos volt a küzdelem az egész télen át s csupán 
a decemberi harcokban három nap alatt huszonnégyezer embert vesztettek 
a szövetségesek. Október közepe óta azonban, amikor Antwerpen feladása 
után itt üldözték a diadalmas németek a menekülő belga és angol csapatokat, 
nagyobb csata nem folyt le. A köd és az áradás megakadályoztak minden 
nagyobbszabású támadást. 

A tavaszi hadjárat során, mint ezt 
angolok és franciák egyaránt hirdették, Bel
giumban is nagy támadásra készültek a 
szövetségesek. A Maas és Mosel között 
csúfos kudarcot vallottak ama tervükkel, 
hogy a Rajnán át visszaűzzék a németeket, 
abban reménykedtek tehát, hogy Belgium
ban sikerül megtörni az ellenség ellenállá
sát s innen, valamint Észak-Franciaország
ból kikergetni az ellenséget. 

Ez a reménykedés azonban csakhamar 
meghiúsult. Még mielőtt az angolok és szö
vetségeseik a neuve-ehapellei pyrrhusi győ
zelem után hozzáfoghattak volna Belgium
ban a támadáshoz, a németek váratlanul 
Ypern környékén támadásba kezdtek s ki
vetették a szövetségeseket állásaikból. ' Báró Hügel tábornok. 
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Október óta a flandrai front csaknem egyenes vonalat alkotott az 
Északi-tengertől délnek, s irányát az Yser-csatorna szabta meg. A csatorná
tól keletre állottak a németek, nyugatra az ellenséges hadak. Csak egy pon
ton nyomult be széleshúrú ívben az ellenséges hadállás kelet felé: Ypern-
nél, még pedig olyanformán, mintha körzővel félkört írnánk a csatornától, 
Ypern központtal — Langemarck, Poelkappelle, PasschendaeleésBroodseinde 
községek összekapcsolására. Ez a dudorodás nyúlt bele a támadó német 
hadállásba: az «yperni nagy zsák», — miként a tudósítások mondották. Az 
április 22-én megindult nagy előretörés aztán május elején teljesen új hely
zetet teremtett. Azután is félkörben állottak ugyan a németek Ypern körül, 
de ez a félkör több, mint felényivel kisebb, mint amaz volt. Az új félkör 
vonala most a következő községeket födte: St. Julién, Fortuin, Frezenberg, 
Klein-Zillebeke, amelyek már mind közvetlenül Ypern kapui előtt fekszenek. 

Az ellenség rengeteg veszteséget szenvedett ebben a csatában s a németek 
igen nagy kiterjedésű területet nyertek e támadással. Ezenkívül azzal, hogy az 
azelőtti nagyobb ívet minden pontján megszállottan kellett tartani, az ív kisebbe-
désével igen sok csapattest szabadult föl és másutt volt alkalmazható. Stratégiai
lag pedig az volt a legjelentősebb eredmény, hogy az ellenség ezután kénytelen 
volt egész tüzérségét a csatorna nyugati partjára visszavonni és ki kellett üríteni a 
keleti parton még egyetlen birtokában volt pontot: Ypernt magát. Ennek követ
keztében a város birtoka jóformán teljesen értéktelenné vált az ellenség számára. 
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Különös érdekessége volt e harcoknak ránk nézve, hogy az Yser-csatorna 
melleit vívott diadalmas csatákban osztrák és magyar csapatok is részt
vettek, s mint egyik német lap írta, bebizonyították, hogy «mi és szövetsé
geseink összetartunk, mint egy és ugyanazon kard pengéje és mar
kolata*. 

Átkelés az Yser-csatornán. 

Már régóta szándéka volt a német hadvezetőségnek, — jelentették a 
német főhadiszállásról, — hogy az ellenség taktikailag kedvezőtlen helyzetét 
Yperntől keletre támadásra használja fel. Az ellenség visszaszorítása előre
ugró állásából az Yser-szakaszon megrövidíti a hadsereg frontszélességét és 
megkisebbíti Belgiumnak azt a részét, amely még a szövetségesek kezében 
volt. 

Albrecht württembergi herceg hadserege, amely az Yser partján állt, 
csak akkor próbálhatta meg komolyan ennek a tervnek a keresztülvitelét, 
amikor már a szükséges erőkkel rendelkezett. Az északról, keletről és délről 
körülfogott ellenség az elegendő erővel végrehajiott támadásnak nem is állha
tott sokáig ellen. A német csapatok Yperntől délre és északra az ottani 
Yser-átjárokhoz közelebb állottak, mint az ellenségnek legmesszebb keletre 
előretolt csapatai. 

Őrségen az Yser mentén. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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A fötámadás az ellenséges hadállás bázisa, az Yser-csatorna ellen irá
nyulj hogy bekösse annak a zsáknak a száját, amelybe az ellenség Yperntől 
keletre jutott és ezzel fenyegette a hátrafelé való összeköttetéseket. Mivel a 
német hadállások Yperntől délre már négy kilométernyire nyomultak előre 
a város felé, északon ellenben dupla távolságra voltak onnan, a támadás 
erről az oldalról történt. 

Április 22-én megkezdődött az offenziva. Ezen a napon befejeződtek 
az előkészületek. Este hat órakor törtek előre a német csapatok a Steen-
straate—Langemarck-vonalról. Különösen gyors sikerrel nyomult előre a 
báró Hügel parancsnokló tábornok vezetése alatt álló hadtest. A tel
jesen meglepett ellenség kénytelen volt átengedni nekik első és második 
állását, amelyek 30—500 méternyire feküdtek a német front előtt s keleti 
irányban a csatornán át menekült, úgyszintén dél felé is, mialatt tüzérsége 
igyekezett feltartani az utána nyomuló németeket. Mikor azonban beköszönt 
az éjszaka, a támadó csapatok olyan vonalon állottak, amely a csatornát 
Steenstraatetól Het-Sason keresztül egészen Pillkemtől délnyugatra két kilo
méter távolságig követte, onnan keletnek kanyarodva Kersselaere irányában 
elérte a legközelebbi szakasz régi állásait. Csak Steenstraatenál fejtett ki az 
ellenség heves ellenállást, de mégis sikerült ezt a községet elvenni és itt, épp 
úgy, mint Het-Sasnál, részben elfoglalni a csatorna balpartját. 

Az ütközetek első napjának eredménye az volt, hogy a németek kilenc 
kilométer széles és három kilométer mély területet nyertek s a «zsák» kijá-

Óvatos előnyomulás a flandriai harctéren. (Egyesült fény képirodák, Amsterdam.) 
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róját ezzel jelentékenyen megszűkítették. Azonfelül a csatornától nyugatra két 
új állásban erősen megvetették lábukat. v 

A szövetségesek, minekutána veszteségüket teljesen felismerték, megkísé
relték az elvesztett területet visszafoglalni. A csakhamar megkezdődött 
harcok az ellenségnek jóformán szakadatlan kísérletei voltak, hogy a néme
teket visszaszorítsák új állásaikból, hogy így megszabaduljanak a hátsó össze
köttetéseiket fenyegető nyomástól, kezükre kerítsék a csatorna nyugati partját 
és innen hátba fenyegessék a német főtámadást. A német csapatok feladata 
viszont az volt, hogy további előrenyomulást próbáljanak dél felé és a gyű
rűt az ellenség köré mindig szűkebbre vonják. 

r Visszavert támadások. c U 

Már április 23-ánmegkezdődtek az ellenséges ellentámadások, de ezen 
a napon az ellenség csak kisebb erők fölött rendelkezett. Két francia ezred
nek és egy angol zászlóaljnak külön-külön való támadásai a gyorsan kiépí
tett állások előtt összeomlottak. E támadásokat a német front nyugati sza
kasza ellen intézték, abban a meggyőződésben, hogy ebből az irányból 
fenyeget a legnagyobb veszedelem. A következő napokon a harcok tovább 
terjedtek keletnek, de a legerősebb támadások mindig újra a nyugati sza
kasz ellen irányultak, amely ellen az ellenség tüzérsége is oldaltüzelést indít
hatott. 

Gépfegyverrel felszerélt motorcsónak az Y ser-csatornán. 
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Szívós küzdelem volt ez, amelyben a támadó csapatok erőssége jelen
tékenyen ingadozott, az ellenségnek nagyobb összefüggő támadásai azonban 
ritkák voltak. Ypernen át erősbítéseket vont magához, amelyek körülbelül 
két angol és egy francia hadosztályra voltak becsülhetők. Április 24-én egy 
angol hadosztály támadását ennek súlyos veszteségei mellett visszaverték a 
németek, 25-én pedig St. Julientől nyugatra öt angol zászlóaljat csaknem az 
utolsó emberig megsemmisítettek, 

A legerősebb támadás április 26-ikán történt, amikor körülbelül egy 
hadtest tört előre a Pillkemtől Ypernbe és St. Julienbe vezető utak között, 
valamint ezektől tovább keletre. A támadást azonban ismét véresen vissza
verték és a csatatéren háromezer halott angol maradt. 

Ugyanilyen kudarc érte a következő napon a csatorna mellett megkísé
relt támadást. A Broodseindenél levő állásuk keleti pontjáról is megkíséreltek 
az angolok egy előretörést. A franciák erős, de eredménytelen támadást 
kíséreltek meg május elsején s ez lezárta azoknak a kísérleteknek a sorát, 
amelyek arra irányultak, hogy elvesztett állásaikat visszaszerezzék. Az április 
23-ától május elsejéig vívott harcokban rendkívül nagy veszteségei voltak az 
ellenségnek. Halottak és sebesültek ezrein kívül körülbelül ötezer foglyot, 
hatvanöt ágyút, köztük négy nehéz angol ágyút és más hadianyagot veszí
tettek a szövetségesek és egyetlen darabját sem szerezték vissza az elvesz
tett területnek. Ezzel szemben sikerült a német csapatoknak vonalaikat las-

Az Yser egész árterületén átvezető híd, melyet 500 német utász öt nap alatt épített. 
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san St. Julién környékén északnyugatra Gravenscafeltől előretolni. Nagy 
hatása volt a német tüzérség működésének, amely éjjel és nappal lőtte nem
csak az ellenséges frontot, hanem a hátsó összeköttetéseket, továbbá Ypernt, 
sőt az ettől nyugatra tizenkét kilométernyire fekvő etappe-székhelyet, Pope-
ringhet is. A déli szárny ütegei az április 22-iki siker után az északi szárny 
ellen irányuló támadó csapatokat hatásosan hátbakapták tüzelésükkel. Az 
egész területet, amelyen az ellenség hadállásai voltak, három oldalról tar
tották tüzelés alatt, amelynek megsemmisítő hatását a minduntalan kitörő 
tüzek jelezték. E harcok során Ypern is több izben égett. 

Küzdelem a csatorna nyugati partján. 

A csatornánál Steenstraate és Het-Sas között önálló harcok fejlődtek 
ki, függetlenül az előbbiektől, amelyekkel kölcsönös tüzérségi párbajok vol
tak összekötve. Minekutána a németek csapataikat a csatorna balpártján 
megerősítették, az volt a legközelebbi feladatuk, hogy a nyert állásokat 
összefüggő vonalban, előrevaló 
térnyeréssel kiépítsék. E törek
véssel az ellenség erősen szem
beszállott. Huszonharmadiká
ról huszonnegyedikére virradó 
éjszaka erős küzdelmek fej-
1 ődtek ki különösen Steen-
straatetől nyugatra, amelyek
ben a németek Lizerne falut 
ostromolták. Elkeseredett ké
zitusában kellett egyik házat 
a másik után elfoglalni s a 
veszteségek mindkét részen sú
lyosak voltak. A németeknek 
az a próbálkozása, hogy átkel
jenek Boesinghe környékén a 
csatornán s így széles alapot 
nyerjenek a nyugati parton, 
nem sikerült, mivel az ellen
ség a hidakat felrobbantotta. 

A csatornán való előre
törés azonban az ellenséget a 
következő napokban arra indí
totta, hogy az aránylag kes
keny német front ellen jelen
tékeny erősítéseket vonjon 
össze. Az ellenség erélyes ^ ^ b e ] g a u ( b a l r ó l ) e g y törzstiszttel 
támadásaival szemben, ame- beszélget a főhadiszálláson. 
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lyek április 26-án kezdődtek, a német csapatoknak nehéz helyzete volt. 
A harcok középpontja ekkor Lizerne falu volt, amelynek előretolt helyzete 
lehetővé tette az ellenséges ütegeknek ezt a községet koncentrált tüzeléssel 
annyira elárasztani, hogy a németek azt a 26-áről 27-ére való éjszaka kiürí
tették. Április 28-ikán sikerült az ellenségnek a német front egy kis részébe 
Het-Sasnál csekély erővel benyomulni, azonban az előresiető tartalékok csak
hamar visszavetették az ellenséget. E támadás megismétlésénél azonban az 
ellenség hiába iparkodott azt megkönnyíteni turkók és zuávok egyidejű előre
törésével a csatorna keleti partjának hosszában. 

A szövetségesek veresége. 

Az első májusi napokban a francia gyalogság tevékenysége a csatorna
parti német állások ellen ellanyhult és az ellenség inkább csak tüzérségi 
harcokra szorítkozott, mert az Yperntől keletre lévő «zsák» helyzetének 
fejlődése egész figyelmét odavonta. 

Az ottani harcokban általában a németek az ellenségnek engedték át 
a támadó szerepét és a hiábavaló, véresen visszautasított támadások â  
szövetségeseket erősen meggyengítették, ami a német támadás folytatását 
kedvezően előkészítette. ^ 

Május 2-án este megkezdődött ez támadás az egész északi és észak
keleti fronton. Nyugaton, a középen St. Julientől délre, a falutól nyugatra 

Angol és belga tüzérség a francia-angol fronton. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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fekvő erdőcske és a Langemarck—Zonnebeke-út közötti szakaszon a táma
dás előrehaladt. Még az éjszaka beállta előtt itt körülbelül egy kilométer 
mély területet nyertek és elérték a Mosselmarkt—Fortuin-utat. Ez utóbbi 
községben házról-házra folytatott harc a németek győzelmével végződött. 
Az ellenség heves ellentámadásai mellett is azonban a német vonal május 
3-án tovább nyomult előre. Merész rohamban elragadták a wiirttembergi és 
szász zászlóaljak az angoloktól a támaszpont gyanánt erősen kiépített erdőcskét 
Gravenstafeltől északra, az ellenséges északi és keleti front sarokpontját, 
melyet az angolok vitézül védelmeztek. 

Az egész tüzérség által támogatott német támadásnak erős nyomása 
nem tévesztette el hatását az ellenségre. A már többször említett «zsák», 
amelybe került, szűkebb lett s a német támadás további előrehaladásával 
növekedett a veszély, hogy kelet felé előretolt csapatrészeit nem tudja kellő 
időben visszavonni. Már május 2-án este jelentették a repülők, hogy nyugati 
irányban visszafelé vonulnak kisebb csapatlestek és hogy elkészült egy ellen
séges hídfő közvetlenül Yperntől keletre. 

A május 3-áról 4-ére virradó éjszaka leszerelt az ellenség. Egész északi, 
keleti és déli frontját Fortuin, Broodseinde és Klein, Zillebeke között tizenöt 
kilométer szélességben feladta s a mindenütt utánuk nyomuló német csapa
toknak 3/i— 3 kilométer mélységű területet átengedett. A mozgó háborúnak 
rég nem látott képei támadtak fel most, amikor a német lövészcsapatok 
követve a többi hadoszloptól s a hosszú tüzérségi és municiós csapatoktól, 

Afrikai vadászok támadása. 
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megélénkítették a flandriai tájat és elfoglalták az elhagyott angol állásokat 
A vidéken mindenütt látható volt a németek harci eszközeinek hatalma
san pusztító hatása. 

Északi frontjuknak nyugati és középső szakaszában, úgymint déli front
juk nyugati részein szívós ellenállással tartották állásaikat a szövetségesek, 
hogy a többi részek visszavonulását fedezzék. Ezek megszállották a Fortuin— 
Frezenberg—Eksternest—Zillebeke vonalat s ezzel a harcoknak új szakasza 
kezdődött. 

A csatornától keletre az ellenség által megszállva tarlott terület, amely 
április 22-ig 25 kilométer hosszú és 9 kilométer széles volt, 15 kilométer 
hosszúságra és 5 kilométer szélességre zsugorodott össze. A zsák tehát jelen
tékenyen szűkebb lett s az eddiginél még jobban ki volt téve a német 
ágyúk koncentrikus hatásának. 

A kanadaiak harca. 

Az Yser balpartján, különösen a Lizerne melletti harcokban, a kanadai 
hadosztályt, mint az French tábornoknak egy jelentése is elismerte, rend
kívül nagy veszteségek érték. A Morning Post, a legnagyobb angol lapok 
egyike pedig egy kanadai katona elbeszélését közölte, aki résztvett az április 
22-én megkezdődött nagy csatában. 

A főparancsnokság — mondotta a kanadai katona — elrendelte, hogy az 
első német lövészárkokat, amelyek az eredeti francia vonaltól jó messzire 
voltak, meg kell támadni. Ezt a támadást Mercer generális ontariói csapa
tának kellett volna végeznie. A legfiatalabb katona is tudta miről van szó, 
midőn a parancsot megkaptuk és tisztában volt azzal, hogy itt most élet
halálharc fog folyni. Úgy látszott, hogy egy ember sem fog élve kikerülni 
ebből az ütközetből, mert első mozdulatunknál rettenetes gránáteső hullott 
reánk. Úgy hullottak az emberek, mint az útszéli fáról a cserebogár, ha 
megrázzák. De az elesett bajtársak helyébe újak jöttek. 

A 4. kanadai századot egyik percben oly golyó- és gránátzáporral 
támadták meg, hogy az egész század láthatatlanná lett a fekete, sűrű füst
ben. Egy pillanatig bódultan, ittasan, szinte varázsálomba ringatva állt ez a 
század a fojtó füstfellegben. Azonban csak néhány percig tartott ez. A század
parancsnok, aki régi angol szokás szerint vékony vesszőt hordott kard 
helyett, ezzel a vesszővel hadonászva bátorította a csapatokat. A fiata 
kapitány nyugalma annyira hatott a katonákra, hogy a kanadaiak vad 
ordítozással rohantak előre s midőn az imént még pálcájával játszó kapi
tányt leterítette az ellenség golyója, holtlestét magukkal cipelve, vadul tör
tek előre és sikerült nekik szuronytámadással kikergetni a németeket a 
francia lövészárkokból. 

A második kanadai csapatnak, amely Turner tábornok vezetése alatt 
a jobbszárnyat tartotta, szintén sok dolga akadt az ellenséggel. A németek 
kíméletlenül szórták rájuk a gránátokat, majd hirtelen sűrű, sárga füstfelhő 
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emelkedett fel, azonban kedvező szél megmentette őket az iszonyú haláltól. 
Arcuk teljesen elkékült, de nem lett más bajuk. A további harcokban azon
ban ez a második csapat sokat szenvedett a németektől, vezetőit úgyszólván 
mind elveszítette. 

Április 23-án, a csata második napján, a kanadai balszárny segítséget 
kapott a franciáktól, azonban a németek tüzérségüket, bárha elég erős volt, 
még megerősítették és támadásaik a második napon még irtózatosabbak 
voltak. 

A közelfekvő St. Julien-erdőben kerestünk fedezéket, az ellenség azon
ban ezt is tűz alá vette, úgy hogy a kanadaiak kénytelenek voltak innen is 
tovább húzódni. Lépésről-lépésre vonultunk vissza, miközben minden méternyi 
terület egy tucat emberünkbe került. A második csapat eközben összeszedte 
magát és angol segítséggel mintegy kétezerötszáz méternyi hosszúságú lövész
árkot visszaszerzett. ?>•;" 

Curry tábornok belátta a veszélyt, azért rendkívül gyors szárnymozdu
latot végzett, miáltal módjában volt az imént visszaszerzett lövészárkokat 
szombaton és vasárnapon át tartani. Tovább is kitartottak volna, ha a 
németek nem robbantották volna fel az összes lövészárkokat s nem tettek 
volna öldöklő lövedékeikkel mindent a földdel egyenlővé, ami célpontul 
szolgálhatott^ 

Alderson tábornok, a 3. csapat parancsnoka, Curry tábornok szeren
csés mozdulatát kihasználva, harmadszor is megkísérelte a támadást St. Julién 
mögött. Három éjjel és három nap tartott az irtózatos csata, halálmegve
téssel küzdöttünk egyenkint és együttvéve, azoban az yperni harcvonalat 
helyreállítanunk, sajnos, nem sikerült. 

A fojtógázt terjesztő lövedékek. 

A francia lapok az yperni harcokról közölt jelentéseikkel együtt hosszú 
tudósítást közöltek a németeknek egy új harcmódjáról, amely abból állt, 
hogy a németek lövészárkaikból valami fojtó gőzt bocsátottak a francia arc
vonal felé. 

A németek — írták — mindig megvárják, míg a szél kedvező irányt 
vesz és azután tartókból nagy nyomás alatt álló gőzöket bocsátanak a fran
ciák felé. A gőzökről megállapították, hogy azok klórtartalmúak. A francia 
katonák csodálkozva nézték a gomolygó, fekete füsttömeget maguk felé köze
ledni, míg a németek a franciák pillanatnyi meglepetését kihasználva, a tüzér
ségtől támogatva, elhagyták a lövészárkokat. A legszélső sorban álló német 
katonák álarccal takarták be arcukat és így sikerült nekik veszedelem nélkül 
keresztülliatolni a megfertőzött területen. Az egész francia sajtó foglalkozott 
a németek ez eljárásával és kijelentették, hogy csak a gázok hatásának tulaj
donítható, hogy a szövetségesek visszavonultak, de sikerült nekik az elve
szett területet ismét visszahódítani úgy, hogy a németeknek tulajdonképp 
semmi sikerük nem volt. Az ilyen eszközök használata újabb bizonyíték a 
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németek barhar hadviselési módja mellett. Ezenkívül ellenkezik minden hadi
törvénnyel és a mint a Havas-ügynökség egy közleménye megjegyezte, bele
ütközik a berlini és bécsi kormányok által ratifikált egyezménybe. 

Erre az alaptalan vádaskodásra a méltó választ elsősorban egy francia 
adta meg: Hervé, a híres szocialista újságíró, aki lapjában nyíltan kijelentette, 
hogy honfitársainak nagy felháborodása érthetetlen, annál is inkább, mert a 
franciák már hónapokkal ezelőtt használtak ilyenfajta lövedékeket, még pedig 
mint annak idején eldicsekedtek vele, nagy sikerrel. 

Egy német hivatalos közlemény pedig ezt mondta: 
«A mint a hivatalos német jelentésekből kitűnik, éppen ellenségeink 

használják már hónapok óta ezt a hadiszert. Nyilván azon a véleményen 
vannak tehát, hogy ami nekik szabad, az ránk nézve tilos. Ez a fölfogás, 
amely a háborúban már nem az első eset, érthető, különösen arra való 
tekintettel, hogy a német vegytani tudomány sok olyan hathatós eszköz 
használatát teszi nekünk lehetővé, amely az ellenségnek nem áll rendelke
zésére. Értjük e nézetet, de nem osztjuk. Egyébként a hadviselés törvényeire 
való hivatkozás nem helyes. A német csapatok nem használnak olyan löve

déket, amelynek egyetlen célja 
fojtó vagy mérges gázok ter
jesztése. A német lövedékek 
robbanásánál fejlődő gázok, 
bár a robbanások hatása sok
kal kellemetlenebből érezhető, 
mint a rendes francia, orosz 
vagy angol tüzérségi lövedék 
gázai, de nem oly veszedel
mesek, mint emezekéi. A kis 
távolságban folyó harcoknál 
alkalmazott füstfejlesztők sem 
ellenkeznek a hadviselés tör
vényeivel. Rendeltetésük nem 
más, mint a hatás fokozása, 
amely szalma vagy faköteg 
meggyújtásával elérhető. Mint
hogy a fűst sötétben is észlel
hető, bárki szabadulhat kellő 
időben annak hatásától.» 

A franciák, persze, e válasz 
után is tovább folytatták a pa-
naszkodást, közben azonban 
vegyészeiketunszolgatták,hogy 
iparkodjanak előállítani a né
metekénél hatásosabb, fojtó-

Francia katona kézigránátot vet. gázt terjesztő lövedékeket., 
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A flandriai pusztulás. 

Az Ysernek a háborútól feldúlt, véráztatta vidékét ez a nagy csata 
még jobban hasonlóvá tette a pusztasághoz. Kellermann Bernát, a hírneves 
regényíró, aki bejárta az yperni csatateret, itteni benyomásairól a követ
kezőket írta: 

Reggel hat órakor azon a fronton voltam, amely délkelet felől kapcsolódik az 
yperni hadműveletek teréhez. Az ágyúk korábban ébredtek. Szünetlenül dübörögnek, lel
kendezve, .mint nehéz kalapácsok, amelyek akkordban dolgoznak és a levegő reng a 
dühös csapások alatt. Egy pillanatnyi szünetet sem tartanak az ágyúk. Hegyvidéki vihar-
falkák. melyek dorombolnak és morognak, izgatottan ide-odatévedeznek és elpihenni nem 
tudnak. Olykor összeesnek egymással a csapások és ilyenkor akkora a dörgés és a zen-
gés, mintha az egész hegy mennydörögne le a völgybe. Dübörögnek 3 földön és a 
föld alatt. 

Az egész szemhatár zajlik. A levegőég épülete meginog. Mennél közelebb ér az 
autó, annál dühöngőbb és vadabb lesz a tüzelés. A nehéz ágyúk dörgése ragadozók 
gonosz, mélyhangú morgáséhoz hasonlatos és túlszárnyalja a többiekét. 

Egy széjjellőtt tanya udvarán állunk meg, néhány száz méternyire az angol had
állásoktól s a föld szakadatlan reng a talpam alatt, mintha súlyos teherautók robognának 
rajta. A szeizmográfoknak sok száz kilométernyi körzetben jelezniök kell ezt a földren
gést, ha egyáltalán érnek valamit az ilyen földrengést jelző készülékek. Még nem 
értem földrengést, de aligha lehet másmilyen. Szinte eláll a lélegzetem, pedig valamelyes 
lármát élbirok. Az ágyúk meg-megrázkódnak dühökben, izzanak és lámolyognak, forró 
hab önti el szájukat és gyűlöletüket átokádják az ellenségre. 

Isteni reggel. Fénylik a világ s a mada
rak gondtalanul dalolnak. De én semmit sem 
látok, semmit sem hallok, hanem elmerü
lök egészen a tűz zajlásába, amely, mint 
az óceán árja, csapkod hömpölyögve. Csak 
néha merek egy-egy félénk pillantást vetni 
az égre, amely fényözönben, vakítón ragyog, 
bensőmben olykor elsáppadok és nagy ked
vem volna, hogy keresztet vessek. Anélkül, 
hogy az utat elvétettem volna, az őskor 
viharába kerültem, annak a kornak a viha
rába, amelyben a föld meghasadt és a he
gyeket nemzé. Avagy mi légyen ez 1 A föld 
visel háborút a nappal és vulkánjaiból 
ontja tüzét eszeveszetten az ég csillagzata 
felé ? Szörnyetegek száguldoznak a légben, 
akiket nem látok és akik körülöttem tom
bolnak'.' Olyan félelmetes s hatalmas ez a 
tombolás, olyan elemi erejű, hogy fölmondja 
a szolgálatot minden mérték és becslés, 
akár a csillagászok számsorainál és nehe
zemre esik majd elhinni, hogy itt emberek 
csatáznak és húst meg csontot zúz a golyó. 
Pedig bizony; anyaszülte ember intézi el 
itt most a dolgát. A maga módja szerint, 
gépeivel, nagy haragjában. A föld démona 
támadt életre, minden őskori ösztönével. Belga katona fedezékül használ egy fát. 

A világháború képes krónikája. V. — 2 7 3 — l o 



amelyek hosszú időkön át szunnyadtak s amelyeket egy kis semmiség is életre tud 
kelteni. Népek viharába kerültem, amelyben vas-zápor és véreső hullik. 

Meg kell vallanom, nem szívesen volnék mostanában Ypernben, avagy a környékén. 
Azt sem szeretném, hogy testvérem vagy barátom volna ott. Ez még angol idegek számára 
is elég kell hogy legyen, s bizonyos vagyok benne, hogy mostanában kialszik még az ő 
pipájuk is. Nem beszélek a franciákról, vagy a színesekről, akiknek bizonyára a fele is 
elég volna. Az angolok igen jól tudják, hogy komolyra megy a dolog és nem áltatják 
magukat a helyzetre nézve. Kegyetlen és részvétlen az ágyúk beszéde. Csapatosan kerin
genek felettünk az ellenséges repülőgépek, hogy kikémleljék ágyúink helyét. Egyszer csak 
bőszen üvöltve süvít az egyik repülőgép felé a fejem fölött egy gránát. Angol kétfedelű 
siet jó kétezer méter magasan. Aztán shrapnellek zizegnek körülötte és pukkannak 
mögötte szét mint ártatlan bárányfelhőcskék. Egymás után kettő-három. Akár a rakéták, 
furakosznak föl az égbe. Egy gépfegyver is kattog és hegyes golyóinak szökőkútját szórja 
az éterbe. Ekkor valamivel távolabb, balra, dördül el egy ágyú és az angol repülő szem
közt kapja a tüzet. Pompás lövések ! Az egyik shrapnellnek közvetlenül mellette kellett 
elröpülnie. Az angol megelégeli a dolgot, eszeveszett görbében megfordul és odébb áll a 
széllel. De csakhamar visszatér. Háromszor kísérli meg makacsul és merészen, hogy 
állásunk fölött elrepüljön, de mindannyiszor elkergetjük. A gépfegyver őrjöngve kalapál 
és nem tud elpihenni. 

Az ágyútűz pedig dörög és bömböl lélegzete fogytáig s a sortüzek egymás után dördül
nek. Az ütközet tovább folyik. Vagy mit is mondok? Csak most kezdődik. Hét óra van. 

Este láttam, miként hanyatlik alá a nap a nyugati szemhatáron, vérvörösen, komo
ran, amiként nagy, történelmi jelentőségű csaták napjain lenyugodnia illik. Olyan volt 
Ypern, mint egy vérrel elöntött emberi ábrázat, nedves, széjjellőtt és haldokoltában is 
fenséggel teli. 

De az ágyúk még egyre verekedtek. . . . 

Franciaországnak Angliához legközelebb eső ponlja. 
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A dünkircheni rejtély. 
A harcok során a német arcvonaltól nyugatra távolabb eső városokat 

is gyakran meglátogatták Zeppelinek. Dünkirchen és Calais voltak leggyak
rabban kitéve a német aviatikusok támadásainak. 

A legnagyobb ijedelmet azonban nem e légi támadások, hanem 
Dünkirchen lövetése keltette, amit április 30-án a német hadvezetőség a 
következő rövid mondatban adott hírül: 

Dünkirchen erődöt tegnap ágyútűz alá vettük. 
Az ágyúzás igen nagy izgalmat keltett nemcsak Dünkirchenben, hanem 

Parisban s Londonban is, minthogy Dünkirchen városa, köztudomás szerint, 
a német arcvonaltól több mint harminc kilométernyire feküdt. 

Egy jelentés szerint a megismételt ágyúzásnál több golyó a katonai 
pályaudvart találta el, ahol éppen egy Calaisból érkezett katonai vonat 
állott. Az egész vonat a levegőbe röpült. Később négy gránát egy kaszárnyába 
huilott, ahol éppen ezer katona ebédnél ült. Közülök igen sokan meghaltak. 
A gránátok közül kettő egy katonai épületet talált el, amely teljesen 
elpusztult. A katonai pályaudvar csaknem teljesen megsemmisült. Az 
első bombázás után negyvenkétezer lakos hagyta el a várost, később még 
húszezer követte őket, úgy hogy körülbelül csak négy-ötezer polgári ember 

Dünkirchen és kikötője. 
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maradt Dünkirchenben. Az ágyúzás során mintegy negyedfélszáz ember pusz
tult el s száz katonai célra szolgáló épület dőlt romba. 

Dünkirchen bombázása nagy meglepetés volt a franciák számára, akik 
a bombázást az első pillanatban meg sem tudták maguknak magyarázni és 
azt hitték, hogy az a tenger felől történik. Később jöttek rá, hogy a lövedékek 
nehéz német ágyúkból valók. A német és osztrák és magyar tüzérség, amely 
ebben a háborúban már annyi rettenetes meglepetést okozott az ellenségnek, 
fényes haditetteit újabbal gyarapította. 

A bombázás ilyen nagy távolságra hosszúcsövű ágyúkkal történik 
Francia jelentések szerint a német ütegek 38 centiméteresek voltak Ekkora 
távolságra való bombázás nem haubicokkal és mozsarakkal történik. De 
használhatók erre a célra nagy hajóágyúk, vagy pedig külön e célra kontruált 
ostromágyúk. Úgy látszik* hogy a német tüzérség Dünkirchen előtt valóban 
nagyon hosszúcsövű ágyúkat használt. Ebben az esetben azonban nem szükséges, 
hogy a kaliber 38 centiméteres legyen, kisebb is megfelel a célnak. Később 
meg is állapították, hogy a legnagyobb rombolást a nehéz tizenkilences ágyúk 
okozták, ezeket jelezhették a franciák harmincnyolcasoknak. Ezeket az ágyúkat a 
németek térnyerés következtében közelebb hozták Dünkirchenhez s hatásosan 
felállították. 

A legnagyobb nehézség az ilyen óriási ágyúk alkalmazásánál a szállí
tásban és elhelyezésben rejlik. A német seregnek Belgiumban és Franciaország
ban azonban kitűnő vasúti hálózata volt, amelyet megfelelően kiépített. Ilyen 
nagycsövű ágyúk, amelyeknek súlya rendkívül nagy, külön e célra konstruált 
vagonokon szállíthatók is. Olyan nagy távolságra való bombázásnál, amilyen 
Dünkirchennél történt, a lövés eredményének megfigyelése a repülők nehéz 
feladata. De ha egyszer az ágyúk «be vannak lőve», könnyen ellenőrizhetők. 
A védelem egy ilyen óriás távolságról való bombázással szemben teljesen 
lehetetlen. 

Egy amerikai újságíró, aki Dünkirchen bombázása idején a városban 
volt, az ágyúzás borzalmairól a következőket írta: 

Reggel hat óra tájban hatalmas dörrenés ébresztett fel, mely megremegtette hotel-
beli szobám ablakait s megrázkódtatta a falakat is. Pár pillanat múlva újabb robbanások 
következtek, egyik rettenetesebb a másiknál. Hallottam, hogy valamennyi szobából a 
folyosóra rohantak az emberek s rémülten kérdezték, mi történt. Közben megszólaltak 
város összes harangjai. 

A harangok, kürtök és gyors léptek zaját hirtelen mély, hosszantartó dördülés 
nyomta el, mely egyre erősbödött, mintha egy expresszvonat robogott volna elő vadul 
egy alagútból. Úgy tűnt fel, mintha egy óriás a fejünk felett valami rengeteg vásznat 
hasogatna, azután irtózatos robbanás következett, olyan, mintha a földrengés édestestvére 
lett volna. A háztetők mögött, a pályaudvar tájékán barnás-zöld füstfelhő emelkedett, 
porral, piszokkal keverten. Künn pedig 'egy asszony hisztérikus hangon kiabálta: 

— Istenem! Istenem! Újra a nagy ágyúkkal lövöldöznek 
Hallottam, mint rohantak le az emberek a pincébe s én is gyorsan felöltöztem. 

Már éppen a kabátomat kaptam magamra, midőn újabb robbanás rettentő dördülését 
hallottam. Fenn a levegőben égy német Taube keringett s tudattá a német tüzérekkel, 
akik több mint húsz mérföld távolságban völlak, hogy gránátjaik hova találtak. 
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Tessék elgondolni: huszonhárom mérföldről lőnek egy várost s minden lövés teli
találat. 

Mire a pincébe értem, már csak állóhelyet kaptam. A vendégek, a portások, a 
szakácsok, a pincérek, a szobalányok, angol vöröskeresztes hölgyek s egy francia ezredes, 
mellén a becsületrend keresztjével, álltak fogvacogva a pókhálók és a boros üvegek 
között. Amint egy gránát lecsapott, az üvegek összekocódtak, mintha azok is féltek volna. 
Nem is maradtam sokáig a pincében, s nagy megkönnyebbülést éreztem, midőn végre 
egy automobilon elhagytam a veszedelmes várost. 

A németek néhány nap múlva abbahagyták a város lövetését, aminek 
főképp az volt a célja, hogy megmutassa az ellenségnek azt, hogy a német 
tüzérség adott körülmények között az angol partokat is tűz alá veheti a 
csatornán át. S hogy a demonstrációnak meg is volt a kellő hatása, arról 
tanúságot tett a Times egyik cikke, melyben figyelmeztette az angolokat, 
hogy jó lesz, ha arra gondolnak, micsoda messzehordó ágyúik vannak a 
németeknek s micsoda kárt tudnak azok okozni. Ez pedig nyilván célzás 
volt arra, hogy a francia Calais és az angol Dover között a távolság mind
össze — harmincbárom kilométer. 

Calais látképe a kikötő felől nézve. 
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SZÁRAZFÖLDI HARCOK A DARDANELLÁKNÁL. 

A törököknek március 18-án a Dardanellákban kivívott nagy sikere 
után hosszabb csend következett. Április végén azonban a szövetségesek 
elszánt kísérletet tettek arra, hogy a Gallipoli-félszigeten, továbbá Kum-Kale-
nél az ázsiai parton csapatokat szállítsanak partra. 

A márciusi nagy tengeri vereség tehát, mely kétségtelenné tette, hogy 
a Dardanellákat a francia-angol flotta ki nem erőszakolhatja, arra indította 
a szövetségeseket, hogy most már más úton-módon igyekezzenek céljukat 
elérni. Bár sem elég emberük nem volt, sem egységes tervet nem dolgoztak 
ki a nagyszabású akcióhoz, tovább folytatták azt, mert immár presztízs
kérdéssé vált a hadműveletek folytatása. Különösen attól féltek, hogy az 
akció abbahagyása a Balkánon s általában Keleten nagyon rossz hatást kel
tett volna s azonkívül Oroszország, — amely egyébként csak forma szerint 
vett részt e hadműveletekben, — alig bocsátotta volna meg szövetségeseinek, 
ha egyszerűen félbehagyták volna a Dardanellák ostromát. Ezért kellett fel
áldozni a szárazföldön is százezernyi francia és angol katonát, távoli gyar
matok fiait, a siker minden reménye nélkül. 

Március végén és április első felében Egyiptomban összeállítottak egy 
százezer főnyi csapatot s ezzel próbálták meg azután a partraszállást. Köz
ben pedig az eddigi módon folytatták az ostromot, természetesen, minden 
eredmény nélkül. Április 4-én a szövetségesek két cirkálója lőtte a Darda
nellák bejáratánál levő ütegeket, anélkül hogy azokban kárt okozott volna. 
Április 12-én megismételték ezt a vállalkozást, amikor is egy cirkáló s egy 
torpedónaszád sérült meg a török ágyúk tüzétől. Két nappal később pedig 
Kába Tepénél a Majestic angol sorhajó, majd a helyette küldött Swiftshove, 
továbbá a Lord Nelson csatahajók is súlyos sérüléseket szenvedtek. Április 
16-án pedig a törökök a Dardanellákban, Karanlik Limantól keletre elsülyesz-
tették az E. 15. angol tengeralattjárót, melynek 31 főnyi személyzetéből 
3 tisztet s 21 matrózt megmentettek s fogságba ejtettek. Április 18-án hat 
ellenséges torpedónaszád nyomult be a Dardanellákba, ezek közül azután 
kettőt elsülyesztettek a törökök, a következő napon pedig egy támadásnál 
a London csatahajón s a Renard torpedórombolón ejtettek sérüléseket. 

E hiábavaló lövöldözések töltötték ki az időt a szárazföldi akció meg
kezdéséig. E támadás megkezdésének napján — április 25-én — azután az 
orosz hajóhad is jelentkezett. A Boszporus erődéi felé lövöldözött egy orosz 
hajóraj, de olyan távolságból, hogy lövedékei kárt sem tettek az erődökben. 
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A szövetségesek partraszállása. 
Április huszonötödikén hajnaltájt a ködben tizenegy ellenséges páncélos

hajó és körülbelül 25 cirkáló, 30 torpedónaszád és több mint 80 szállítóhajó 
tűnt föl, amelyek különböző csoportokra oszolva a Sarosi-öböl és a Besika-
öböl közti területet elfoglalták. 

Az ellenség tüzelést kezdett Gallipoli, továbbá Kum-Kale és Besika part
vidéke ellen és hat ponton kísérelte meg a csapatok partraszállítását. Egy
idejűleg 20 hadihajója a tengerszoros bejáratánál foglalt állást s azok a par
tok, amelyeken a partraszállást megkísérelték, a szövetséges flotta védelme 
alatt állottak. 

A törökök részéről csak az előőrsök és a megfigyelő-osztagok voltak a 
partokon, akik beérték azzal, hogy estig az ellenséget foglalkoztassák, míg 
főerőik ezen a napon még semmiféle komoly akciót nem kezdtek a partok
nál. Az előőrsök tevékenysége egyébként nem volt haszontalan, mert több 
ellenséges uszályhajót sikerült elsülyeszteniök, sőt Teke-Burnu mellett teljesen 
megsemmisítették a szövetségeseknek egy nagyobb csapatát. 

Kum-Kaleban magában egy francia zászlóaljnak a partraszállási akció 
közben száz sebesültje volt s egész sereg golyószórót a tengerbe sülyesztettek, 
még mielőtt a szárazföldre hozták volna őket. Ezt azok a foglyok jelentet
ték, akiket az ütközet-epizódok során ejtettek. Közben sikerült a törököknek 

Gallipoli a tenger felől. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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egy ellenséges torpedózúzó naszádot az előőrsi csatározások folyamán 
elsülyeszteni. Az ellenség, amelynek Ari-Burnu partjain sikerült partra szál-
lania, megkísérelte ott az előrejutást, de a törökök által ellenük intézett 
támadás hátrálásra kényszerítette őket és súlyos veszteségeket okozott nekik. 

Estig az ellenség akciója arra szorítkozott, hogy Ari-Burnuban, Sighin-
dereben, Morto partvidékén és Kum-Kaleban partraszálljon, anélkül hogy 
megkísérelte volna a partraszállási helytől előbbre jutni. 
v . Az április huszonhatodikára virradó éjszakán az ellenség megerősített 
csapataival megkezdte az előrenyomulást, de ez a négy ízben megismételt 
vállalkozás mindannyiszor teljes kudarccal végződött. Amellett, hogy óriási 
veszteségei voltak, a török csapatok teljesen vissza is verték az ellenséget 
s lehetetlenné tették számára az előrenyomulást. 

A következő nap délelőttjén a szövetségesek 16 páncéloshajója és nagy
számú torpedónaszád a tengeren támadást intézett a törpkök ellen, amelyet 
visszavertek. Délután az ellenség megismételte a támadást és délután öt óráig 
folytatta akcióját. Öt támadást intéztek, amelyek azonban az erős ellen
tüzelés alatt összeomlottak. 

Egyidejűleg megkísérelte az ellenség, hogy a tengerszox'os bejáratánál 
levő partvidéken csapatokat szállítson partra. Miközben egy ellenséges cir
káló törött árbocokkal Tenedosz felé visszavonult és a törökök egy torpedó-

Angol csapatok útban a part felé. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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zuzót elsülyesztettek, a mortoi öbölben és Kum-Kaleban is több uszályhajót 
és más vízi járművet, köztük egy ellenséges szállítóhajót sikerült a tenger 
fenekére sülyeszteniők. A szárazföldön az előőrsök rajtaütöttek az ellenségen 
és menekülésre kényszerítették. így telt a nap, anélkül hogy a támadók bár
hol is előrenyomulhattak volna a partvidéken. 

A franciák és angolok visszavonulása. 

Április huszonhetedike sem jelentett haladást a partraszállt hadtest 
számára. A flotta, amely lemondott a tengerszoros ellen való minden akció
ról, arra kényszerült, hogy az ellenség partraszállási pontjait védelmezze; 
Egy, legalább négy dandárból álló ellenséges haderő megkísérelte az előre
jutást, azonban az előretörő török csapatok ellenállásával találkozott. Véres 
harc kezdődött, melynek során az ellenség súlyos veszteségekkel kényszerült 
visszavonulni. A franciák és angolok parti táborukba menekültek, hogy 
flottájuk ágyúinak védelme alá jussanak. Az ellenséges csapatok egy része 
csónakokon menekült. 

E vereség következtében a franciák drótakadályok mögé sáncolták el 
magukat és friss erőket vontak össze erősítésül. Dacára ez előkészületeknek, 
a török csapatok egy váratlan támadása arra kényszerítette az ellenséget, 
hogy Kum-Kaleból kivonuljon. A veszteség, amelyet a szövetségesek e nap 

Angol katonák megkísérlik a partraszállást. (Seebald felvétele.) 
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folyamán szenvedtek, igen nagy volt. Több tisztes egész sereg francia katona 
került fogságba. 

Április huszonnyolcadikán a szövetséges flottának e nap reggelén meg
kísérelt akciója a következő eredményekkel járt: A «Jeanne d'Arc»-ot 
török lövedékek felgyújtották, úgy hogy visszavonult Tenedoszba. A «Majestic» 
szintén kénytelen volt eltávozni, miután a török lövedékek harcképtelenné 
tették. Egy ellenséges torpedózuzó elsülyedt. A szárazföldön az ellenség, 
amely Sedil-Bahr partjainál megerősítette csapatait, előretörést kísérelt meg, 
de ismét a török csapatok rohamtámadásával került szembe s kénytelen 
volt visszavonulni. A veszteség, amelyet az ellenséges haderők ezen a 
napon szenvedtek, rendkívül jelentékenyek s megközelítették a 10.000 embert. 

Ennek a napnak a legfőbb eseménye az volt, hogy a törökök az ellen-
séget Ari Burnu-nál és Sedil-Bahr-nál, ahol partraszállott csapataik tábort 
ütöttek, bekerítettek. • 

Április huszonkilencedikén ellenséges tengeri haderő, amely 25 egység
ből állt, bombázta Xerost és Kaba-Tepet. Azonban a törökök sikerrel verték 
vissza a szövetségesek által Xerosnál megkisérlett partraszállást. Az ellen
ség Kaba-Tepe-től északra megkisérlett támadása szintén meghiúsult, s a 
támadók kénytelenek voltak Sedil-Bahr környékére visszavonulni. 

Március 18-án a tengeren hiúsult meg a szövetségesek támadása; április 
végén pedig a szárazföldön. Hiába pusztultak el a nagy csatahajók, hiába a 
a harcosok tízezrei. . . . 

Török lovasjárőr a Gallipoli-félszigeten. 
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A tengerbe szorított csapatok. 
A dardanellai szárazföldi harcok egyik szemtanúja az Ikdam-ban a 

következőképpen mondta el e harcok részleteit: 
— Április 25-én reggel négy órakor az ellenséges flotta rettenetes bom

bázást kezdett Kaba-Tepe környéke ellen. Egy órával később az ellenségnek 
sikerült hadihajói védelme alatt csapatokat partraszállítani. Még a partra-
szá lítás befejezése előtt csapataink támadásba mentek át. A harc igen elke
seredett volt, az ellenség makacsul védekezett. Csnpataink az ellenséget bel
jebb akarták engedni, hogy annál könnyebben végezhessenek vele, az ellen
ség azonban nem jött tovább. 

E harc javában folyt, amikor az ellenségnek sikerült Sedil-Bahrnál, 
Sighinderenél és Kum-Kalenál is partraszállni. De itt is elkeseredett ellenállásra 
talált és legkevésbbé sem tudott előnyomulni. A török csapatok bravúrjá
nak sikerült másfél zászlóaljat a tengerbe szorítani. Eközben az ellenséges 
hajók rettenetes bombazápora tovább tartott. 

A harcok belenyúltak az éjszakába. Éjfélkor azután sikerült a törökök
nek csodálatos bravúrral vezetett szuronytámadással az ellenséget elűzni és 
az ellenséges csapatok legnagyobb részét a tengerbe vetni. 

Huszonhatodikán reggel az ellenséges hadihajók ismét heves bombázást 
kezdtek. A szárazföldi harcok egész nap és egész éjszaka tartottak. 

Török gépfegyver-osztag a Dardanelláknál. 
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Április 27-én a felkelő nap a törökök győzelmét ragyogta be. Reggel 
a török csapatok rettenetes szuronytámadással az ellenséget Singhinderéig 
űzték. Az ellenséges katonák oly vad összevisszaságban menekültek, hogy 
sokat közülük saját bajtársaik taposták össze. Csak kevésnek sikerült a 
naszádokra visszajutniuk. Ugyanaznap a Kaba-Tepénél lévő ellenségnek gép
puska- és gyalogsági tüzelésünk rettenetes veszteséget okozott, mire az ellen
ség menekülni kezdett. Sokan az ellenséges csapatból nagyobb csoportokban 
adták meg magukat. 28-án az ellenségnek összes hadihajói segítségével sike
rült még bizonyos számú csapatot partraszállítani, mire a harc újra meg
kezdődött. Egy ellenséges torpedózuzó, két szállítógőzös és egy hidroplán
szállító hajó elsülyedt, két cirkáló pedig ugyanezen a napon megsérült. 

Április 28-án volt a szultán trónralépésének hetedik évfordulója. Ez 
alkalomból Konstantinápolyban miniszteri tanácskozás volt, melynek hatá
rozata alapján a szultánnak a dardanellai győzelmek következtében a Ghazi, 
a győzedelmes, melléknevet adták. E határozatról fetvát bocsátottak ki, mely 
szerint a szultán neve mellé minden rendeletben, gyülekezetekben, a mecse
tek szószékéről és különösen a pénteki imákban az új melléknév teendő, 
minthogy ő volt az, aki a hadsereget a győzelmes útra küldte. 

Mutáció és víz szállítása a török csapatok részére Gallipoliba. 
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FLOTTÁNK SIKEREI AZ ADRIÁN. 

Kicsiny tengeri haderőnk, mely rövid szereplésével még ellenségeink 
elismerését is kivivta, hősiesen teljesítette feladatát: őrt állt az Adrián s teljes 
tétlenségre kényszerítette a vele szemben állt francia és angol hajórajokat s 
megakadályozta a hadiszereknek Montenegróba való szállítását. A tél folya
mán nagyobb esemény nem történt az Adrián, mindössze Antivári kikö
tője előtt jelent meg néhányszor egy-egy hajórajunk s ágyúzta a kikötőt, 
így február 14-én két torpedónaszádunk ágyúzta az antivárii katonai raktá
rakat, tíz nappal később pedig a cattaroi öbölből kifutott hadihajóink 
benyomultak a Bojana torkolatába s ágyúzták a montenegrói hadállásokat. 
Az ágyúzás fél óra hosszat tartott, utána hadihajóink visszatértek Cattaróba. 
Ugyanezen a napon, mint egy francia jelentés hírül adta, a Dague nevű 
francia torpedónaszád, amely egy élelmiszer-szállító hajót kisért, az antivárii 
kikötőben ellenséges aknára futva elsülyedt, s 38 embere elpusztult. Március 
elsején pedig három torpedónaszádunk s három torpedórombolónk benyo-

Hadihajóink a cattaroi öbölben. (Vészi Margit felvétele.) 
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múlt az antivárii kikötőbe s az északi vonalon levő katonai raktárakat ágyú
tűzzel felgyújtotta. Ugyanekkor a hadiszerek szállítására használt Russija IIA, 
a montenegrói király jachtját is elsülyesztették. 

A Léon Gambetta pusztulása. 

A hosszú, aránylag nyugalomban eltelt hónapok után haditengerészetünk 
támadó szellemének újabb, fényes tanújelét adta április 27-én, midőn U. 5. 
tengeralattjárónk a Santa Maria di Leuca fokánál, Olaszország keleti felén 
az Aquila félsziget legdélibb csúcsán, mintegy 500 tengeri mérföldre flotta
bázisunktól, elsűlyesztett egy hatalmas, francia páncélos cirkálót. A dicső
séges eseményről flottaparancsnokságunk a következő jelentést adta ki: 

Az 5. számú búvárhajó, melynek Trapp György lovag sorhajó
hadnagy a parancsnoka, a Jóni-lengeren a Léon Gambetta nevű francia 
páncélos cirkálót megtorpedózta és elsülyesztette. 
Az U. 5. parancsnoka, Trapp György lovag sorhajókapitány trieszti szár

mazású, 1880-ban született. A fiumei tengerészeti akadémián tanult és onnan 
kilépve, mint másodosztályú tengerész békeidőben teljesített rövid szolgálat 
után résztvett a kinai expedícióban és a boxerlázadas alkalmával Peking 
ostromában. Itt ezüst vitézségi érmet kapott. 1908-ban lett sorhajóhadnagy 
s mindjárt a tengeralattjárókhoz került. 

A «Léon Gambetta)-. 
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Az U. 5. búvárhajónk 1909-ben épült. 
Vízkiszorítása 236 tonna, gyorsasága a ten
ger fölött 11.4, a tenger alatt 10 tengeri mér
föld. A hajón összesen 17 tengerész teljesít 
szolgálatot. 

Az elsülyesztett Léon Gambetta 12.550 
tonnás és háromcsavaros francia cirkáló; 
1901-ben épült. Óránkint való sebessége 23 
tengeri mérföld. 4 darab 19.4 centiméteres, 
16 darab 16.4 centiméteres és 24 darab 4.7 
centiméteres ágyú volt rajta. 

A Léon Gambetta nem egyedül, hanem 
öt más francia hajóval együtt haladt az 
otrantói öböl felé. Ott, ahol a katasztrófa 
történt, a Santa Maria di Leuca szemafor
állomásnak közelében már tudták, hogy egy 
osztrák-magyar tengeralattjáró is cirkál a 
francia hajók mögött; tudták ezt a franciák 
is, de oly feltétlenül bíztak fölényükben, hogy T r a p p György-
még a legszükségesebb óvatossági rendszabályokat is elmulasztották. így például 
a Léon Gambettát kisérő öt hajó oly távol volt egymástól, hogy nemcsak nem 
védhették a megtámadott hajót, hanem még a mentésben sem vehettek részt. 

Az U. 5. már napok óta nyomában 
volt a Léon Gambettának. Hogy táma
dása végül tökéletesen sikerült, ennek a 
magyar-osztrák tengeralattjáró páratlan 
vakmerőségén és a franciák gondatlansá
gán kívül még a végzetes véletlen is oka volt. 

Az U. 5. támadását éjfélkor haj
totta végre, az őrség felváltása után. 
A tizenkét órai őrségváltás után a Léon 
Gambetlán a személyzet kétharmadrésze 
aludni ment és csakhamar el is aludt. A 
szolgálatban levő legénységnek nagy része 
szintén lehevert, sőt még a szolgálatot 
vezető tiszt is lepihent. Ez a rendkívül 
súlyos mulasztás csak azért volt lehet
séges, mert a hajó csak a minimális világí
tással haladt: csupán a hajó előárbocán 
égett a háromszínű lámpa, míg a fedél
zeten teljes volt a sötétség. 

Mikor a torpedólövés megtörtént, a 

A cattarói híd, háttérben a montenegrói 
hegyek. (Vészi Margit felvétele.} 

hajón még akkor sem sejtette senki, hogy 
a hajó veszve van. 
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A robbanás pillanatában keletkezett pánik alatt minderikinek . az 
volt a gondolata, hogy legelőször lámpást gyújt s azután a fedélzetre fút. 
De hiába csavargatták a villamoslámpák gyújtókészülékét: nem volt árani. 
A torpedólövés a hajó dinamógépét teljesen megsemmisítette. A nagy sötét
ségben ember ember hátán tolongott. De mivel a hajó az első lövés után 
azonnal baloldalra dőlt, két perc múlva pedig a második torpedólövés oly 
nagy rést ütött rajta, hogy a hajó hátrafelé is sűlyedni kezdett: a személyzet 
nagyobb része már nem is tudott kivergődni a felszinre. A szolgálatot vezető 
tiszt a hajóhídon főbelőtte magát, mikor látta, hogy a hajó menthetetlen. 
Senet admirális egy ingben járt a fedélzeteri. Deperiére parancsnok fel volt 
öltözve, mikor fölment a kormányhidra. A tengerészek felszólították a parancs
nokot, hogy szálljon a mentőcsónakba, azonban Deperiére így felelt: 

— Mentsétek meg az életeteket! Az én sorsom az, hogy itt maradjak és 
hogy a hajómmal meghaljak. Éljen Franciaország! 

A szörnyű katasztrófa utáni napon az áldozatok egy részét, száz
harminchat'embert kihalászták a tengerből. Megtalálták Senet tengernagy és 
Deperiére parancsnok holttestét is. Deperiére halántéka keresztül volt lőve, 
tehát a hajó elmeriilése előtt a parancsnok is öngyilkos lett. 

A XV. századból származó Marvarica-tengerészszövetséget hadseregünk örséggé szervezte. 
Képünkön a történelmi tradíciók előírta egyenruhát viselő sereg díszszemléje látható 

Cattaro főterén. (Vészi Margit felvétele.) 
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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett három könyvcsoportból csupán a fel

tüntetett bekötési dlj ellenében, tehát úgyszólván ingyen kapják meg a nekik tetsző 
müveket, 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 félévenkint 
egy-egy kötetet választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet "lő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy egy kötetei választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden fűzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
kővetkező számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

A kiválasztott kedvezményekel 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 köteienkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, me'vben a szerző, aki a Stanlev-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. Kél kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fi 11. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt,amit 
mély tudással és alapossággal megfigvi-lt, 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 mű 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 éltek. 

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét .megírja, a mű 
kiváló értékét bi/.qnyítja. A mi Itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

12. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fül. 

13. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált ) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fül. 

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. 
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