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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 díszmiívek — 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 hfres német költőnek legszebb müve ez, melyet 
Ábrányi Emilnek, a kiváló magyar költőnek remek 
fordítása a magyar irodalom kincsévé avat. Ez az 
albumalakú 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. 

Jókat Mór ragyogó költészetének egyik mester
müvét alkotla meg e munkában , mely "az 8 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 helyeit ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

21 magyar festőművész müveit és jelentőségét is
merteti e munka, könnyi'd, vonzó és szórakoztató 
előadásban. E munka a modern sokszorosító művé
szet remeke. 

17. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú 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, párat lanul értékessé teszik ezt a diszmüvet. 

18. Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalus István. 
Gyulai László i0 eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karion 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 köteten kint 2 korona. 

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

kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fül. 

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 me
ríti. A nemzat 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. 

II kedvezmények 1. és 2. csoportját valamiot a kiválasztás módozatait a boríték 3. oldalán közöljük. 



62. füzet. 

• sjoiveny. 

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

szállítunk. 

faőmkájas 
1T EGY FÜZET 
, ÉVRE 3 K, '/, ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

KEPÉK fl SZERBIAI HARCTÉRRŐL. 

Járhatatlan utakon előre. 

Szerbiai diadalmas hadjáratunkban nagyobb harcot kellett vívniok dicsőséges katonáink
nak a kegyetlen idő viszontagságaival és a vad vidék nehézségeivel, mint az ellenség 
fegyvereivel. Köd és vihar, hó és fagy kisérte őket útjukon, mely meredek szakadéko
kon, ingoványos tájakon vezetett keresztül. S mindez nem csökkentette harcos kedvüket, 
nem bénította meg erejüket. Tudták, hogy nem állhatnak meg addig, mig nehéz felada
tukat egészen véghez nem viszik. Ez tette őket törhetetlenekké s hozott számukra min
dennap új sikert. Nemcsak az ellenséget győzték le, hanem a természet támadó erőit is. 

\ világháború képes krónikája. V. 
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Tiszt előőrsön. 

Tábori csendőr-őrjárat a Száva mellett. (Kilophot, Wien XIX.) 
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Magyar megszálló csapat egy szerb helységben. 

Kenyér-átvétel Szerbiában. 
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Összelőtt szerb lőszerkocsi. 

Magyar katona cigarettát ad a szerb foglyoknak. 
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OLASZORSZÁG HITSZEGESE. 
Isteni és emberi törvényt megtagadva, az adott szó szentségét porba

tiporva, Olaszország a háború tizedik hónapjában megtámadta, szövetségesét, 
Ausztria-Magyarországot. 1915 május 23-án, pünkösd vasárnapján délben 
adta át Bécsben az olasz nagykövet országa hadüzenő jegyzékét, mely min
den időkre emlékezetes okirata marad annak az árulásnak, melyhez fog
hatót a történelem nem ismer. Mikor Ausztria-Magyarország élet-halál har
cát vívta, s a becsület parancsa szerint veié együtt kellett volna har-
czolni, Olaszország gyengeakaratú királya s idegen zsoldban álló. kalan
dor, politikusai elérkezettnek 
látták az időt, hogy a «szent 
önzés» cinikus jelszavába bur
kolózva elragadják szövetsége
sük területének egy részét s Víg
képpen kiszorítsák az Adriáról. 
Midőn pedig semlegességének 
biztosítása végett a diplomáciai 
tárgyalások során mindazt fel
ajánló ttuk, amit legéletbevágóbb 
érdekeink sérelme nélkül fel
ajánlhattunk, akkor az olasz 
külügyminiszter minden bővebb 
magyarázat nélkül csak annyit 
mondott: 

— Már k éső! 
S. valóban késő is volt. 

Még folytak ugyanis a tárgya
lások, midőn a Salandra-Son-
nino kormány már véglegesen 
eladta hazáját ellenségeinknek. 
Még javában folyt az üzenetvál
tás Róma és Bécs között, midőn 
már fegyverbe állították népü
ket ellenünk s aláírták a hár
mas antanttal a szerződést, 
melyben szövetségesüknek zá
ros határidőn belül való meg
támadására kötelezték magú- Uh Viktor Emánuel olasz király 
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kat. Azt hitték, hogy a hosszú hadjárat alatt elgyengült erőnk s könnyű 
diadalt aratnak rajtunk, s Machiavelli országának népe előtt a sikerrel fogják 
igazolni becstelenségüket. Azt hitték, hogy az árulás díján kívül így olcsó
szerrel hozzájutnak a nemzeti hősök babérkoszorújához is. 

A Gondviselés azonban másképp rendelkezett. A bűnös árulás után 
csak kudarc érte őket és sok százezer olasz vére omlott ki hiába dél
nyugati halárunk sziklafalain. Békés úton megkaphatták volna mindazt, ami 
évtizedek óta vágya volt az olasz népnek: nagylelkűen felajánlottuk az 
országuk északi határán túl levő olaszlakta vidéket, Trentinót, sok más 
előnnyel együtt, szűk látókörű s bűnös államférflai azonban meghiúsították 
ezt a megegyezést s gonoszul belehajszolták népüket a gyilkos háborúba. 

A «jóindulatú» semlegesség. 

A háború első napjaiban Ausztria-Magyarország és Németország népé
nek nagy része bizonyosra vette, hogy a hármasszövetség harmadik tagja, 
Olaszország is teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségét s a minden oldal

ról megtámadott két közponli hatalom 
mellé áll. 

A közvéleménynek ez a várakozása 
teljesen jogosult volt. A szövetségi szer
ződés, melynek Olaszország a biztonság 
és a béke három évtizedét, állami és 
gazdasági erőinek zavartalan fejlődését 
és a Földközi-tengeren túl két terjedelmes 
gyarmatnak csaknem fáradság nélkül való 
megszerzését köszönhette, akként rendel
kezett, hogy Olaszország két szövetségesét 
két vagy több hatalom ellen folytatott 
háborúban támogatni köteles, ha szövet
ségesei a háborút nem maguk provokál
ták. Világos volt az is, hogy Ausztria-
Magyarországnak a szerajevói gyilkosság 
ulán történt föllépése, melynek a szerb 
fondorlatokkal szemben tanúsított példát
lan békeszeretet és türelem évei után 
végre is meg kellett történnie, nem birt 
provokáció jellegével s hogy a támadást 
Oroszország kezdte, mely messzenyuló ter
vei végrehajtásánál Szerbiát a monarchia 
ellen eszközül használta fel. 

Mindamellett az olasz miniszter
tanács augusztus 1-én azt a határozatot 

San Giuliano, elhunyt külügyminiszter, hozta, hogy Olaszország semleges fog 
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Salandra olasz miniszterelnök. 

maradni. A határozat indokolásául fel
hozták, hogy a monarchia eljárása Szer
biával szemben Oroszország ellen irá
nyuló agresszív cselekmény, miért is Olasz
ország a szerződés értelmében nem kö
teles fegyvert fogni, továbbá felhozták 
azt, hogy Olaszország földrajzi fekvése 
folytán a világháború veszélyeinek külö
nösen ki volna téve, továbbá, hogy Ausz
tria Magyarország elmulasztotta azt, hogy 
a szövetségi szerzó'dés értelmében a döntő 
lépések megtétele előtt Olaszországgal 
érintkezésbe lépjen. 

Bár nyilvánvaló volt, hogy ezek az 
ürügyek nem dönthetik meg a szerződé
ses kötelezettséget, Ausztria-Magyarország 
mégis minden nyomatékosabb ellenvetés 
nélkül tudomásul vette a semlegességi nyi
latkozatot, annál is inkább, mert Olaszor
szág egyidejűleg újból kijelentette, hogy 
a szövetséges viszonyhoz máskülönben ragaszkodni akar, sőt egyáltalában 
nem zárta ki a későbbi együttműködés lehetőségét sem és minden ki
jelentésében őszintén hangzó, barátságos hangot használt. 

Az olasz király pedig, midőn királyunk táviratban közölte vele, hogy 
Oroszországnak Szerbiával való konfliktusunkba történt beavatkozása és az 
orosz mozgósítás következtében elrendelte az általános mozgósítást, augusztus 
2-án a következő táviratban válaszolt: 

Nem szükséges biztosíianom felségedet, hogy Olaszország, mely 
minden lehető erőfeszítést megtett arra, hogy a békét biztosíthassa, 
s amely mindent, amit csak tehet, meg fog tenni, hogy mihelyt csak 
lehetséges, elősegítse a béke helyreállítását, szövetségeseivel szemben szí
vélyes baráti magatartást fog tanúsítani, megfelelően a hármasszövel-
ségnek, őszinte érzelmeinek és nagy érdekeinek, melyeket meg kell óvnia 

Viktor Emánuel. 
" A két központi nagyhatalom vezető államférfiai valójában nem is számí

tottak Olaszország fegyveres támogatására. Hiszen az a kétszínű magatartás, 
amelyet Olaszország már évek óta tanúsított, egyre jobban indokolttá tették 
azt a felfogást, melyet a szövetség megalkotója Bismarck vallott, aki tudva
levően azt mondta, hogy az Olaszországgal való szerződésnek elsősorban az 
a rendeltetése, hogy ((Olaszország egy orosz támadás esetén ne harapjon 
Ausztria-Magyarország Iábába». Olaszország a leggyanúsabb módon viselkedett 
már akkor, amidőn a marokkói ügyekről Algecirasbah tartott tanácskozás 
alkalmával szövetségesei ellen fordult, továbbá Bosznia-Hercegovina annek-
Jálása idején. Annyit azonban mégis elvártak, hogy ha szövetségi kötelezett-
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ségének nem is tesz eleget Olaszország, 
legalább jóindulatú semleges maga
tartással támogatja szövetséges társait. 
A szövetségi szerződés negyedik sza
kasza ugyanis még arra az esetre is, 
ha az egyik szövetséges védelmi okok
ból maga kezdene háborús akciót, a 
többi szövetséges társat jóindulatú sem
legességre kötelezi. 

Már e nyilatkozatokkal, amik a 
semlegességre vonatkoztak, párhuzamo
san haladt Olaszországnak egy akciója, 
amely július 25-én kezdődött s amely 
azt a célt követte, hogy a szövetségi 
szerződés hetedik pontjára való hivat
kozással Olaszország kárpótlást biz
tosítson magának arra az esetre, ha 
az osztrák-magyar csapatok szerb terü
letet szállnak meg. 

A szövetségi szerződésnek ez a 
hetedik pontja, melyet Olaszország 
zsarolása alapjául felhasznált, a követ
kezőképpen hangzik: 

((Ausztria-Magyarország és Olaszország, 
amelyek csakis a Kelet területi status quo-

jának lehető megőrzését tartják szem előtt, kötelezik magukat, hogy érvényesítik befo
lyásukat, hogy minden területi változást, amely a jelen szerződést aláírt hatalmak egyi
kére vagy másikára hátrányos lenne, megakadályoznak. E célból egymásnak megadják 
mindazokat a felvilágosításokat, amik alkalmasak arra, hogy úgy a saját, mint pedig más 
hatalmak szándékait megvilágosítsák. Ha azonban az az eset következnék be, hogy az 
események folyamán a Balkán területén, avagy az ottomán partokon és az adriai és égéi 
tengeri szigeteken a status quo nem lenne fentartható és bekövetkeznék, hogy egy har
madik hatalom eljárása miatt avagy más úton-módon Ausztria-Magyarország avagy Olasz
ország arra kényszerülnének, hogy a status quo-t időleges, avagy tartós megszállással 
változtassák meg, akkor ez a megszállás csak a két hatalom között történt, előzetes meg
állapodás vitán következhet be. Ez a megállapodás a jelenlegi status quo-n túlmenő terü
leti és mindennemű előnyök kölcsönös kompenzációjának elvén kell, hogy nyugodjék, és 
ki kell elégítenie mindkét fél érdekeit és jogosult kívánalmait.)) 

Hogy a szerződéses kötelezettségét egyébként semmibe sem vevő, hit
szegő ország, milyen csűréssel-csavarással és erőszakossággal folytatta zsa
rolását, arról az osztrák-magyar külügyminisztérium által 1915 május 25-én 
kiadott Vörös könyv adott összefoglaló képet, melynek nyomán ismertetjük 
mi is e példátlan árulás előzményeit. 

A szövetségi szerződés hetedik pontja semmiképpen sem volt alkal
mazható a jelenlegi helyzetre. Ezzel a ponttal, midőn 1887-ben Olaszország 

Sonnino külügyminiszter. 
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kívánságára a szerződésbe belevették, tisz
tán Törökországnak és területeinek sor
sát akarták szabályozni. Teljes joggal he
ly ezkedhetett tehát külügyminisztériumunk 
arra az álláspontra, hogy ez az intéz
kedés a Szerbiával való esetleges kon
fliktus és szerb területek megszállására 
nem vonatkozhatik. Ezért nem is tartotta 
kötelességének, hogy belgrádi diplomáciai 
lépése előtt, ami még nem jelentette a 
háborút, hogyha arra is vezethetett, mint 
egy kikérje Olaszország beleegyezését. 

Ezzel ellenkező fölfogást vallott 
Olaszország, amely a megelőző megegye
zés hiányát, továbbá ennek a szerződési 
határozatnak Ausztria-Magyarország által 
való eltérő magyarázatát hozta fel kifo
gásul, hogy kivonja magát a katonai 
együttműködés alól, másrészt pedig éppen 
magyarázatának alapján igyekezett Bécs
ben érvényesíteni elvi kompenzációs kívá
nalmait az esetre, ha Ausztria-Magyar- Giolitti, volt miniszterelnök, 
ország szerb területeket megszállna. 

Ez utóbbi kérdésre nézve a két kabinet között barátságos hangú hosszabb 
tárgyalások folytak, amikben a német kormány is résztvett. Ausztria-Magyar
ország végül is, tekintettel Olaszországnak ámbár semleges, de egyébként 
teljesen barátságos magatartására, a mivel szemben lojális közeledésnek 
akarta bizonyítékát nyújtani, hozzájárult a hetedik cikk olasz magyarázatá
hoz és késznek nyilatkozott, hogy a Balkánon levő területnek időleges, avagy 
végleges megszállása esetén belemegy Olaszország kompenzációs kérdésének 
megbeszélésébe. San Giuliano köszönettel vette tudomásul ezt a Rómában 
augusztus 25-én tett nyilatkozatot. San Giuliano azonban az akkori harctéri viszo
nyok között korainak vélte az esetleges kárpótlás kérdésének megbeszélését. 

A következő hónapokat Olaszország főként katonai hatalmának kifej
lesztésére és erősítésére használta föl. Egyidejűleg Olaszország akciót kezdett, 
aminek az volt a célja, hogy az Adria másik oldalán, Albániában területi 
támaszpontokhoz jusson s amely akció kezdetben elővigyázatosan előre
haladva, később olyan mértékben fokozódott, amily mértékben növekedett 
Olaszország katonai készenléte. 

Csakhamar azonban nyilvánvalóvá lett, hogy Olaszország becsvágyó 
tervei nem merülnek ki az Albániában való megtelepedéssel. Szenvedélyes 
izgalom kezdett erőt venni az országon, a feltétlen semlegesség jelszavát az 
«éber és fegyveres» semlegesség jelszava váltotta fel, amely végül a cinikus 
«szent önzés» frázisának adott helyet. 
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A kormány által titkon, az ántánt-hatalmak ügynökei által nyíltan 
fejlesztve és támogatva, az irredentista, radikális és republikánus jelszavak 
talaján oly mozgalom nőtt nagygyá, amely nem törődve a hűséggel és a 
lekötött szóval, zászlajára írta a monarchia olaszlakla területeinek Olasz
országgal való egyesítését és az utcán és a gyülekezetekben mind hevesebben 
követelte, hogy Olaszország ebből a célból az ántánt-hatalmak oldalára 
lépjen háborúba. 

Sonnino fellépése. 

A hivatalos olasz politika ettől az izgatástól mindamellett távoltartotta 
magát egészen San Giuliano olasz külügyminiszternek október 16-án bekövet
kezett haláláig. Ez a józan s messzelekintő politikus hive volt a hármas
szövetségnek és tisztában volt mindazokkal az előnyökkel, amelyeket ez a 
szövetség hazájának jelentett s remélte azt, hogy Olaszország most semleges
ségével is hozzájuthat minden kivánt előnyhöz. Tekintélye pedig elegendő 
volt ahhoz, hogy ellensúlyozza a háborús párt izgatását, melynek legnagyobb 
erőssége Heléna királyné, a montenegrói király nagyralátó leánya volt. 
A királyné, akinek nővérei közül egyik a szerb király felesége, a másik keltő 
pedig orosz nagyhercegné, minden befolyását latbavelette gyengeakaratú fér
jénél a háborús izgatók érdekében. San Giuliano halála után egyre jobban 

Bülow herceg dolgozószobájában. 
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érvényesült a királyné befolyása s egyre nagyobb hatása volt az angol aranynak, 
melyet olvasatlanul osztottak szét a háborús «hazafiak* között. 

A Salandra-kormány, mely október 31-én a királynak a pénzügyminisz
terrel való ellentéte miatt lemondott, november 5-én újra megalakult Salandra 
elnöklete alatt. Ekkor lépett be a kabinetbe Sonnino Sidney báró, aki 
Salandra mellett a háborús párt vezetőjévé lett. Sonnino egy toszkanai zsidó 
családból származott, anyja angol volt, ami részben megmagyarázza a 
hármas antanthoz való nagy hajlandóságát. Amint az olasz külügyek veze
tése Sonnino kezébe ment át, az események fejló'dése Olaszországban új 
fázisba jutott, amelyben a domináló gondolat az az elhatározottság volt, 
hogy tekintet nélkül a szövetség kötelezettségeire avagy egyéb morális meg
gondolásokra, ki kell használni a kedvező alkalmat, amikor a két szövet
séges nehéz küzdelmet folytat hatalmas ellenségek ellen és ki kell zsarolni 
Ausztria-Magyarországtól déli, az olasz testvérektől lakolt területekről való 
lemondását; ha máskép nem, erőszakkal kell kikényszeríteni. 

Az eseményeknek ebben a stádiumában, december 4-én Rómába utazott 
Bülow herceg, hogy közvetítse a tárgyalásokat. Bülow, aki már korábban is volt 
Németországnak római nagykövete, rendkívül alkalmasnak látszott e fel
adatra. Németország legkiválóbb diplomatája, akit Olaszországhoz számos 
kapocs tűz, felesége maga is olasz hercegnő, s rendkívül népszerű vendége 
volt mindig Rómának s az esztendő egy részét híres Málta villájában szokta min-

A Villa Málta Rómában, Bülow herceg lakása. 
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dig tölteni. Közvetítése nyilván eredménynyel is járt volna, ha olasz részről 
a legcsekélyebb jóhiszeműséggel folytatták volna a tárgyalásokat. 

Az olasz kormány hosszabb eredménytelen tárgyalások után február 
végén kijelentette, hogy a Szerbia ellen megkezdendő új operációnkat elő
zetes kompenzációs megegyezések nélkül a szövetségi szerződés megsértésé
nek tekinti, s ebből kénytelen lesz levonni a legsúlyosabb következményeket, 
továbbá pedig, hogy a megegyezés csakis osztrák-magyar területekről való 
lemondás alapján lehetséges. 

Tárgyalás a területátengedésről. 

így aztán világos volt a helyzet. A római kabinetnek ez a magatartása, 
amelyet a kormány részéről és a sajtó által a központi hatalmak ellen 
szított közhangulat és a mozgósítás gyors előkészületei kisértek, nem hagy
tak fönn kétséget arra nézve, hogy az Olaszországhoz való viszony csupán 
területi engedmények útján orvosolható és hogy máskülönben Olaszországot 
a becsülelérzes és a lelkiismeret szava nem akadályozzák majd abban, hogy 
a kedvezőnek tetsző alkalmat a monarchia megtámadására használja ki, 
hogy megvalósítsa nemzeti aspirációit. 

Ausztria-Magyarország csak nehezen barátkozott meg azzal a gondo
lattal, hogy harc nélkül lemondjon olyan területekről, melyek sok évszá
zadon kérésztől a Habsburgok jogara alatt állottak, természetes védfalat 

Tüntetés a háború mellett Milanóban. 
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alkotva a monarcia határán. Ámde a rendkívüli helyzet rendkívüli elhatározáso
kat követelt s így Berchtold gróf utóda, báró Burian külügyminiszterünk 
március 9-én az uralkodó engedélye s a két kormány hozzájárulása alapján 
közölte az olasz nagykövettel, hogy Ausztria-Magyarország elvben elfogadja 
területek átengedését tárgyalási alapként a kártalanítás kérdésében. 

A legfontosabb elvi kérdésben ezzel közeledés jött létre, azonban már 
akkor nagy nehézséget okozott egy előzetes követelés, amit az olasz kor
mány nyilván csak azért állított fel, mert tudta azt, hogy ez teljesíthetetlen. 
Azt követelte ugyanis az olasz kormány, — még a további tárgyalások meg
kezdése előtt, — hogy már most állapodjanak meg, hogy a területátengedést 
illető megegyezést annak létrejötte után azonnal végre kell hajtani. 

Miután az olasz kormány nem állott el e követelésétől, a tárgyalások 
megakadása elkerülhetetlen lett volna, ha nem történt volna megegyezés az 
irányban, hogy e kérdés egyelőre nyitva marad és az ügynek magának, az 
átengedendő terület nagyságának és a többi engedményeknek megbeszélése 
vétetik elő. 

Olaszország kívánságára, amely akkor a maga részéről nem akart semmi
féle konkrét követeléseket formulázni, elsőnek Ausztria-Magyarország lépett 
elő ajánlataival. E javaslat, melyet március 29-én tettünk, olyan területi enged
ményeket tartalmazott, mely' teljesen kielégíthette volna a legtúlzóbb olasz 
nacionalistákat is. Az olasz kormány e javaslatra mindamellett csak nagy-
nehezen, ismételt felhívásra válaszolt április 10-én. 

Trient látképe. 
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Ha eddigelé hinni lehetett ama biztosításoknak, hogy Olaszország a 
szövetségnek új alapon való folytatására törekszik, úgy az emelt követelések 
mértéktelensége feljogosított arra a föltevésre, hogy a Salandra-kormány nem 
akurt komoly megértést Ausztria-Magyarországgal. 

Jóllehet Olaszország igényeinek mértéktelensége szükségképen vonta 
volna maga után a tárgyalások megakadását és nem is látszik kizártnak, 
hogy ez célja is volt a római kormánynak, Ausztria-Magyarország kész volt 
mégis csaknem az összes kérdésekben a további előzékenységre és ténj leg 
sikerült is egyes pontok tekinletében olyan közeledést lét jesíteni, hogy lényeges 
különbség már alig állolt fenn. 

A szövetségi szerződés felmondása. 

Míg így Ausztria-Magyarország a legnagyobb előzékenységgel foly
tatta a tárgyalásokat, Salandra kormánya, anélkül hogy csak választ is adott 
volna az előtte fekvő ajáalatra, május k-én Bécsben kijelentette, hogy a 
szövetségi szerződést általunk megsértettnek és így elejtettnek tekinti, összes 
avaslatait visszavonja és ezáltal teljes akciószabadságát visszanyeri. 

Az osztrák-magyar kormány nem tartotta alkalmasnak, hogy Olaszország 
eme meglepő lépésére azonnal válaszoljon, hanem haladéktalanul folytatta 
tovább fáradozásait, hogy Olaszországgal jóindulatú megértést érhessen el. 

E célból oly messzire kiterjesztette amaz engedmények mértékét, ame-

Trieszt kikötője. 

— 302 -



lyeket Ausztria-Magyarország hajlandó volt Olaszországnak megtenni, amint 
az a monarchia életérdekeinek legelemibb tekintetbevételével még össze
egyeztethető volt. 

Az utolsó ajánlat, amelyet május 10-én úgy báró Macchio nagykövet, 
mint Bülow herceg írásban átnyújtott az olasz kormánynak, lényegében a 
következő pontokat foglalta magában: 

Dél-Tirol olaszlakta részének átengedése. 
Az Isonzótól nyugatra lévő olaszlakta terület átengedése. 
Triesztet illetőleg egyetem felállítása, a császári szabad város címnek adományo

zása és a városi statútumok olyan reviziója, amely a jelenlegi autonómia fentartása 
mellett a város olaszlakta jellegét megadta volna; a szabad kikötő-zóna fentartása és 
esetleges megnagyobbítása. 

Olaszország Valona és a környező terület fölötti teljes szuverenitásának elismerése 
iránti készségünk. 

Ausztria-Magyarországnak politikai érdektelensége Albániára nézve. 
Mindazon igényekről való lemondás, melyeket a monarchia a Dodekanosnek Olasz

ország által való megszállása miatt emelhetne. 
Mint ellenszolgáltatást Ausztria-Magyarország Olaszország részéről csupán annak 

kijelentését kívánta, hogy a jelenlegi háború egész folyamán teljesen semleges marad a 
monarchiával, a német birodalommal és Törökországgal szemben és hogy érdektelenséget 
tanúsít mindama vívmányok tekintetében, melyeket a monarchia a háború folyamán 
vagy a békekötés által megszerez. 

Ami e megegyezések végrehajtásának biztosítékait illet', Ausztria-Magyarország 

Valona. 
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kötelezi magát arra, hogy e megegyezés megkötése után nyomban ünnepélyesen nyilvá
nosságra hozza az illető területek átengedését. Ezenfelül nyomban a szerződés meg
kötése után egyes bizottságok ülnek össze a részletkérdések szabályozására; határoznia* 
ny'aik pedig a kormányok ratifikálása elé bocsáttatnak. Nyomban e ratifikálás után meg
kezdődnék az átengedett területek átadása, aminek egy hónap alatt be kellene végződni. 

Végül Ausztria-Magyarország és Olaszország kijelentené, hogy megegyeznek abban, 
miként a német birodalom biztosítja az egyezmény lojális végrehajtását. 

Mikor az olasz kormány e javaslatokkal szemben is hallgatásba bur
kolózott, s mikor a parlamenti események, valamint Salandra miniszter
elnök kijelentései, melyek a hónapokig tartó huzavona által a legvégsőbb 
fokig felizgatott lakosságban a legélénkebb visszhangia találtak, világossá 
lett Olaszországnak az a szilárd elhatározása, hogy függetlenül minden 
konkrét követeléstől és az elfogadható megokolás legkisebb megkísérlése 
nélkül hűtlenül hátbatámadja az évek hosszú során át volt szövetségest, — 
az osztrák-magyar kormány május 21-én elérkezettnek vélte a pillanatot, 
hogy az olasz kormány május 4-iki, utolsó közlésére válaszoljon, hogy az 
olasz ürügyek teljes tarthatatlanságát és a szövetségnek Olaszország által 
egyoldalúlag proklamált érvénytelenítésének megengedhetetlenséget kimu
tassa s a felelősséget a következményekért magáról elhárítsa. 

A császári és királyi kormány — mondta a válasz — nem veheti tudo
másul az olasz kormánynak azt a kijelentését, hogy vissza akarja nyerni 
ismét teljes cselekvési szabadságát és ezután semmisnek és hatálytalannak 

Cadorna vezérkarával. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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kívánja tekinteni az Ausztria és Magyarországgal való szövetségi szerződést. 
Nem veheti tudomásul, minthogy a királyi kormány ily kijelentése hatá
rozott ellenmondásban áll azzal az ünnepiesen vállalt kötelezettséggel, amelyet 
Olaszország az 1912 december 5-én kötött szerződésben magára vállalt és amely 
szövetségünk tartamát 1920 július 8-áig állapítja meg, felmondását csak egy 
évvel e terminus előtt engedi meg és ez időpontot megelőzően semmiféle fel
mondási vagy hatálytalanná nyilvánítási határidőt nem állapít meg. 

A háborús mámor. 

Míg a kulisszák mögött a diplomáciai tárgyalások folytak, országszerte 
egyre lázasabb erőfeszítéssel dolgoztak — a kormány titkos támogatása 
mellett — a háborús uszítók. Francia és angol pénzen szervezték a tün
tetéseket, munkába léptek a szabadkőmivesek, a megvásárolt lapok pedig 
szüntelenül fújták a harci riadót, megfélemlítve az ország józan többségét, 
mely el akarta kerülni a fölösleges véronlást s meg akarta menteni hazája 
becsületét. Az uszítók élén a hírhedt Gábrielé d'Annunzio állt, a jólcsengő 
frázisok nagymestere, aki azt a hírnevet, amit jelentéktelen regényeivel és 
színdarabjaival nem tudott megszerezni, olyan botrányos dolgok elkövetésé
vel szerezte meg, melyek miatt annak idején hazáját is el kellett hagynia. Világ-

Az olasz képviselőház elnöke Marcora, Gábrielé d' Annunzio (X) és Genua polgár
mestere a qnartói ünnepen, 
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szerte akkor vált ismeretessé, midőn 
Duse Eleonórával, a híres színésznővel 
való bizalmas barátságának legintimebb 
részleteit feltárta egy silány regényben. 
Ezzel hálálta meg azt, hogy barátnője 
révén vagyonhoz jutott s már koráb
ban némi ismertségre tett szert. Ezt 
a jeles férfiút most visszahívlak s mint 
a nemzeti vágyak apostolát ünnepelték. 

A szövetségi szerződés felmon
dását követő napon a kormány már 
egészen szabadjára engedte a háborús 
uszítókat. Május 5-én volt Quartoban 
a Garibaldi-szobor leleplezése, mely
nél d'Annunzio mondotta a felavató 
beszédet. Az ünnepélyen a király és 
a miniszterek nem jelentek meg, bár 
várták őket. Ennek oka az volt, hogy 
még nem volt minden előkészítve a 
háborúra, már pedig d'Annunzio be-

Porro tábornok szé^e tisztára hadi riadó volt. Küldött 
azonban egy táviratot, mely eléggé világosan megmutatta, hogy a gyenge 
király immár teljesen a háborús uszítók hatalmában van. Rövid idővel 
azelőtt azt mondta még, hogy Ausztria Magyarországnak nem kell tartania, 
hogy a szövetséget Olaszország megszegi, mert ebben az esetben ő lenne a 
Savoja-ház tagjai között az első, aki adott szavát megszegi, — most pedig 
már készen állott elhatározása. 

Közben még egy kormányválság is lejátszódott. Sonnino külügy
miniszter már május 7-én végleges elhatározást akart a minisztertanácsban 
az Ausztria-Magyarország ellen való háború mellett, de kisebbségben maradt. 
Erre a kamarát, melynek 12-én kellett volna összeülnie. 20-ig elnapolták. 
Ez alatt az idő alatt ej>y pillanatra még felcsillant a békés megoldás reménye, 
midőn Giolitti, volt miniszterelnök a királyhoz meghívást kapott s a béke 
érdekében igyekezett közreműködni. A kiváló államférfiú látta a végzetet 
melyet hazájára felidézni készült a Salandra, Sonnino, d'Annunzio vezetése 
alatt álló tömeg, fáradozásai azonban a fékevesztett terrorral szemben meg
hiúsultak. Május 13-án lemondtak ugyan Salandráék, de a király hajlandó
ságával és a fellázított tömeggel szemben nem vehette át Giolitti a kormány 
vezetését. A helyzet úgy alakult, hogy élete forgott koczkán, ha továbbra 
is Rómában marad. El is távozott csöndben s szótlanul tfirte, hogy ország
szerte mint «hazaárulót» állítják pellengérre. Május 16-án azután a megté
vesztett tömeg s a megfizetett lapok üdvrivalgása közben újra elfoglalta 
helyét a kormány. A következő napokon szünetlenül folytak a tanácskozások 
Rómában, csakhogy most már tisztán a háború előkészítéséről volt szó-
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Cadorna a vezérkar főnöke és helyettese Porro tábornok fejtettek ki lázas 
tevékenységet, hogy a világháború kezdete óta folyó eló'készületeket ered
ményesen befejezzék. 

Most már bizonyos volt a háború s az események gyorsan peregtek 
le. A semlegesség hiveit elhallgattatták s véres tüntetések voltak minden nagyobb 
városban. A szocialisták lapja, az Avanti volt az egyetlen, amely elitélte a háborút. 

Ilyen körülmények között ült össze a képviselőház május 20-án, majd 
a következő napon a szenátus. Ekkor már csak a háborús elhatározás szín
padi bejelentése volt hátra, amit Salandra hosszabb beszédben tett meg, 
•egyúttal benyújtott egy egyszakaszos törvényjavaslatot, mely a háború kér
déseiben diktátori hatalmat ad a kormánynak. Ezt a javaslatot 407 szava
zattal 74 ellenében elfogadták, a szenátusban pedig csupán Camporeale 
herceg, Bülow német nagykövet sógora szavazott Salandra ellen. A kormány 
A parlamentben szétosztotta a nagy gyorsasággal összeállított, úgynevezett 
zöld könyvet is, mely hamis beállításban ismertette az Ausztria-Magyarország
gal folytatott tárgyalásokat. Ezt a könyvet egyébként is igyekezett a kormány 
terjeszteni, néhány fillérért árulták mindenütt, hogy megtévessze a népnek 
azt a részét is, mely még mindig nem tudott lelkesedni a háborúért. 

A kocka immár el volt vetve, az utca tombolása megfélemlítette a 
semlegesség és becsület barátait. Most már korlátlan ur volt Salandra s az 
•egész ország visszhangzott a lázas ordítástől: 

— Vív a la guerra! 

Az olasz zöld-könyvet az utcán árulják. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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AZ OLASZ HADÜZENET. 

Az olasz kormány a szövetségi szerződés felmondása után minden le
hetőt elkövetett arra, hogy Ausztria-Magyarország legyen kénytelen hadat 
üzenni, hogy így legalább a látszat szerint ne legyen olyan kiríva az áru
lás s hogy ne kelljen a minden emberi értelemmel ellenkező hadüzenetüket 
megokolni. Ausztria-Magyarország azonban nem volt hajlandó ezt megtenni, 
sőt egyenesen kényszeríteni akarta a hűtlen szövetségest arra, hogy becs
telenséget végigcsinálja. Ezért nem is utaztak el a két központi nagyhatalom 

követei sem Rómából. Közben 
megtörtént a mozgósítás be
jelentése is, s tüntető módon 
folytak a háborús készülődések, 
mert azt remélték, hogy ezzel 
provokálhatják Ausztria - Ma
gyarország hadüzenetét. E szá
mításukban azonban csalódtak. 
Ellenben a mozgósítás maga 
néhol sok nehézséggel járt. Szá
mos helyen a katonák és a tar
talékosok megtámadták a há
ború mellett uszítókat. 

Külföldön pedig az olasz 
hadkötelesek közül igen sokan 
nem tettek eleget a behívó 
parancsnak. Csupán Londonban 
és Parisban sikerült az olasz 
követségeknek színpadias tün
tetéseket rendeztetni a bevonu-
lókkal. 

Végül azután letelt a határ
idő, melyre Salandráék Auszt
ria-Magyarország megtámadá
sát új szövetségeseiknek meg
ígérték, fel kellett tehát haj-

Olasz tartalékos búcsúja családjától, taniok a keserű poharat: nekik 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) kellett hadüzenetet küldeni. 
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Ez pünkösd vasárnapján meg is történt. Avarna herceg Bécsben ezen 
a napon a következő jegyzéket nyújtotta át : 

Fenkölt uralkodója, a király őfelsége parancsának megfelelően 
alulírott olasz királyi nagykövetnek van szerencséje az osztrák és magyar 
külügyminiszter úr őexcellenciájanak a következő közlést átnyújtani: 

E hó 4-én tudtul adattak a cs. és kir. kormánynak ama súlyos 
okok, amelyek miatt Olaszország, igaz jogában bizakodva, semmisnek 
és e naptól fogva hatálytalannak jelentette ki Ausztria és Magyarország
gal való szövetségi szerződését, amelyet a cs. és kir. kormány megsér
tett és e tekintetben újból visszanyerte cselekvési szabadságát. A királyi 
kormány, szilárdan eltökélve arra, hogy minden rendelkezésére álló esz
közzel gondoskodik az olasz jogok és érdekek védelméről, nem von
hatja ki magát azon kötelezettsége alól, hogy nemzeti aspirációi teljesí
tése céljából minden jelenlegi és jövőbeli fenyegetéssel szemben meg
tegye azon intézkedéseket, amelyeknek megtételére az események 
késztetik. 

Őfelsége kijelenti, hogy holnaptól kezdve Ausztria és Magyar
országgal szemben hadiállapotban lévőnek tekinti magát. 

Alulírottnak van szerencséje egyidejűleg közölni a külügyminiszter 
úr őexcellenciájával, hogy a római cs. és kir. nagykövetnek még ma 
rendelkezésére bocsátják az útleveleit és hálás volna őexcellenciájanak, 
ha az ő részére is kiadatnának az útlevelek. Avarna. 
A hadüzenet után báró Macchio nagykövetünk pünkösd hétfőn este 

Olasz diákok szolgálatra jelentkeznek. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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a követség személyzetével Svájcba ment, ahonan Bécsbe utazott. Báró 
Macchioval együtt Schönburg János herceg, a szentszéknél akkreditált nagy
követ is elhagyta személyzetével Olaszországot. Ezzel egyidejűleg történt meg 
Biiloiv német nagykövet elutazása, valamint Poroszország és Bajorország 
szentszéki követeinek elutazása. 

A hadüzenet hire, mely pünkösd vasárnapján a délutáni órákban vált 
köztudomásúvá, úgy hatott Magyarországon és Ausztriában, mintha lidérc
nyomástól szabadultak volna fel a lelkek. Megkönnyebbüléssel fogadták 
mindenütt az esemény hírét, mely végét vetette a hűtlen szövetséges zsaro
lásának s alkalmat adott az áruló megbüntetésére. 

Ausztria-Magyarország válasza. 

A hadüzenet átadása után néhány órával megjelent királyunk kiáltványa 
népeihez, mely az igazságon nyugvó erejével s méltóságteljes hangjával mind
két országban határtalan lelkesedést keltett. A kiáltvány így hangzott: 

Népeimhez! 
Olaszország királya háborút üzent. 
Az olasz királyság olyan hitszegést követett el két szövetségesével szem

één, aminőre nincsen példa a történelemben. 

Tüntetés az olasz követségi palola előtt Londonban. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Több mint harminc évig tarló szövetséges viszony után, amelyben növel
hette erejét és nem sejtett virágzásra emelkedhetett, cserbenhagyott Olaszország 
a veszély percében és kibontott lobogóval ment át az ellenség táborába. 

Mi nem fenyegettük Olaszországot, nem ejtettünk csorbát tekintélyén, 
nem érintettük becsületét és érdekeit; híven teljesítettük mindig szerződéses 
kötelességeinket és védelmünkben részesítettük, amidőn hadrakelt. 

Még többet tettünk: amidőn Olaszország sóvár pillantásait a mi határaink 
jelé vetette, a szerződéses viszony és a béke föntartásának céljából nagy és 
fájdalmas áldozatokra határoztuk el magunkat, olyan áldozatokra, amelyek 
mélyen érintették atyai szívünket. 

Olaszország azt hitte, hogy kizsákmányolhatja a pillanatot; kapzsisága 
nem volt kielégíthető. 

Be kell tehát a végzetnek teljesednie. 
Tíz havi óriási, küzdelemben és fenkölt szövetségesem hadaival valá 

hűséges fegyverbarátságban győzelmesen állották meg seregeim helyüket az 
északi hatalmas ellenséggel szemben. 

A délről alattomban támadó új ellenség nem új ellenjelünk. 
Novara, Mortara, Custozza és Lissa nagy emlékezete — ifjúkoromnak 

megannyi büszkesége —, valamint Radetzkynek, Albrecht főhercegnek és 
Tegetthoffnak szárazföldi és tengeri haderőmben élő szelleme arról biztosít^ 
hogy a monarchia halárait dél felé is sikerrel fogjuk megvédeni. 

üdvözlöm harcban kipróbált, diadaltól övezett csapataimat, bízom ben
nük és vezéreikben és bízom népeimben, akik példátlan áldozatkészségükért 
fogadják atyai köszönetemet. 

A Mindenhaló áldja meg zászlóinkat és vegye oltalmába igazságos 
ügyünket. 

Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 23-án. 
Ferenc József s. k. 

Gróf Tisza István s. k. 

A kiáltvány hatása leírhatatlan volt. A gyalázatos áruláson való felhábo
rodás vett erőt mindenkin, s különösen Tirolban lobbant fel legjobban a 
nemes harag a hitszegő szövetséges ellen. Tömegével jelentkeztek az önkén
tesek mindenütt, Tirolban pedig még az ötven éven felül levők is fegyvert 
ragadtak hazájuk szent földjének védelmére. Hadban álló testvéreinkkel 
pedig Frigyes főherceg, főparancsnokunk lelkeshangú parancs kíséretében 
közölte királyunk proklamációját. 

Új, nagy feladatok háramlottak reánk, — mondotta eparancs, — melyeknek 
elvégzését őfelsége és a haza bizalomteljesen a mi kezünkbe helyezte. Nem becsü
letes új ellenség kerül szembe velünk, hanem Ausztria-Magyarország és Német
ország eddigi, hűtlenné vált szövetségese, aki tíz hónapi kemény küzdelem 
után, a küzdelemben szilárdan állva, alattomosan hátunkba támadt. Nekünk, 
katonáknak, az ellenségnek ezt a példátlan magatartását vérrel és vassal 
kell megbüntetnünk. 
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A miniszterelnök beszéde. 

A magyar képviselőházban az olasz hadüzenetre gróf Tisza István 
miniszterelnök május 26-án adta meg a választ. Ismertetvén a diplomáciai 
tárgyalások lefolyását, a következő, örökké emlékezetes szavakkal fejezte 
ki az egész nemzet érzését az olasz árulással szemben: 

— Bekövetkezett a hadüzenet. 
Ennek a hadüzenetnek tartalmával, azt hiszem, nincs mit foglalkozni 

Hiszen ez igen egyszerűen azt mondja, hogy Olaszországnak gondolkoznia 
kell az olasz jogos érdekek védelméről minden fenyegetéssel szemben. (Elénk 
derültség.) Azt hiszem, fölment engem a tisztelt Ház az alól, hogy ezzel az 
állítással foglalkozzam. Én csak konstatálni kívánom, hogy nem beszélve 
szerződés-hűségről, nem beszélve azokról az erkölcsi kötelmekről, amelyek 
nemzeteket és államokat is köteleznek évtizedek hosszú viszontagságai között 
hűségesen kitartó, kipróbált barátokkal szemben, de kizáróan a saját hazájuk 
érdeke nézőpontjából tekintve a dolgot, azt merem állítani, hogy ez a had
üzenet, amely egy békeszerető nemzetet egy rettenetes háború bizonytalan 
esélyeinek kitesz akkor, amikor békében mindent megkaphatott volna, amire 
komolyan vágyott, egyedül áll a világon. 

A hadüzenet megtörtént. Nekünk nem maradt más föladatunk, mint 
az, hogy szembenézzünk az eseményekkel. Ezelőtt tíz hónappal óriás túlerő
vel találtuk magunkat szemben, az évek óta háborúra készülő orosz világ-

Olasz hadkötelesek elutazása Londonból. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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hatalom teljesen intakt millióival szemben. Ezt a túlerőt megállítottuk, meg
őröltük és diadalmas harcokban verjük most vissza. Ha Olaszország úgy 
tartja jónak, hogy most, amidőn ennek a gigászi harcnak gyümölcsei már 
ölünkbe látszanak hullani, ismét túlerővel álljunk szemben, hát szemben 
fogunk állani ezzel a kisebb túlerővel is. Ez a monarchia, amely meglepte 
az egész világot vitalitásának a múlt esztendőben adott jeleivel, most fogja 

azán meglepni a világot azzal a tetterővel és képességgel, azzal az egység
gel és férfias elhatározással, amelyet harcba visz. 

Mária Terézia napjai újulnak föl emlékezetünkben. Azok az érzelmek, 
azok az erények, amelyek akkor megmentették a dinasztiát és a monarchiát, 
nem haltak ki a magyar nemzetből. A moriamur pro rege nostro ma is él 
minden magyar ember lelkében. És a magyar nemzet egyesülve a monarchia 
összes népeivel, — hiszen látjuk ma, hogy ez az orvtámadás a monarchia 
minden zugában fölszínre hozta a férfias fölháborodást és férfias elhatá
rozást és a monarchiához való ragaszkodást, — a magyar nemzet egyesülve a 
monarchia népeivel és egyesülve hatalmas szövetségesünkkel, akivel egybevetve 
hátunkat, vívtuk eddig is ezt a nagy tusát, egybevetve hátunkat, bízva egy
másban, kitartva egymás mellett, az utolsó lehelletig vívni fogjuk a pokol 
minden ördöge ellen és ki fogjuk ragadni a sors kezéből a diadalt. 

A kormányra ebben a helyzetben csak egy kötelesség vár. A kormány, 
amely elment a béke föntartásáért az engedékenységnek talán túlságos ha
táráig, most már azzal a nyugodt tudattal, hogy még a lehetőség határain 
túl is hajlandó volt áldozatokat hozni a békéért, most már csak egy köte
lességet ismerhet, azt a kötelességet, hogy azt a gyönyörűséges, azt a dicső
séges erőt, amelyet az egész magyar nemzetnek lángban égő lelke jelent az 
igaz ügy számára, vigye egész lélekkel az igaz ügy diadalára. 

Németország magatartása. 

Németország az Ausztria-Magyarországnak küldött hadüzenet után 
azonnal megszakította a diplomáciai összekötetést Olaszországgal s erről a 
következő hivatalos jelentést adták ki: 

«Az olasz kormány nagykövete, herceg Avarna útján, kijelentette az 
osztrák és magyar kormánynak, hogy Olaszország hadiállapotban levőnek 
tekinti magát Ausztriával és Magyarországgal. 

Az olasz kormány ezzel a dunai monarchia ellen erőszakosan intézett 
támadással a Németországgal való szövetséget is jogtalanul és ok nélkül szét
tépte. 

A fegyverbarátság által még szorosabbra kapcsolt szerződés és hűség 
Ausztria s Magyarország és a német birodalom közt a harmadik szövet^ 
séges társ kiválása és az ellentáborba való átpártolása által is sértetlen 
marad. 

Bülow herceg német nagykövet megkapta az utasítást, hogy báró Macchio 
osztrák és magyar nagykövettel hagyja el Rómát.» 
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A német nép felfogásáról pedig néhány nappal később a birodalmi 
gyűlésen Bethmann-Hollweg kancellár adott hangot, aki az olasz árulásról 
hatalmas erejű beszédet mondván, így nyilatkozott: 

Az olasz kormány véres lapokkal írta be a világtörténelembe szerződés
szegését. Machiavelli volt az, aki azt mondotta, hogy egy háború, amely 
szükséges, igazságos is. E reális nézőpontból tekintve, amely minden 
erkölcsi reflexiót figyelmen kívül hagy. csak ebből a nézőpontból is szük
séges volt ez a háború? Nem mondható inkább nagyon is esztelennek? 

Senki sem fenyegette Olaszországot, se Ausztria és Magyarország, se Német
ország. Vájjon az ántánt csábította-e a háborúra, azt a törlénelem fogja 
megállapítani. Anélkül, hogy egy csepp vér folyt volna/ anélkül, hogy egyetlen 
•egy olasz elpusztult volna, Olaszország mindazokat az engedményekel 
•megkaphatta volna, amelyek önök előtt ismeretesek: földet Tirolban, 
:»meddig csak olaszul beszélnek, nemzeti óhajok kielégítését Triesztben, szabad 
kezet Albániában és Valona értékes kikötőjét. 

Miért nem fogadták el? Talán a német Tirolt akarják meghódítani? Vissza 
velük ! Olaszország talán Németországba akart belekötni, amelynek köszön
teti , hogy nagyhatalommá lett és amelytől semmiféle érdekellentét nem 
választhatja el? Rómában semmi kétségei nem hagytunk aziránt, hogy az 

Olasz veteránok Londonban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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osztrák és magyar csapatok ellen irányuló támadás német csapatokat És 
szembe fog találni magával. Miért utasította Róma oly könnyelműen vissza 
a bécsi ajánlatot ? Az olasz hadüzenet, melyben a rossz lelkiismeret üres 
frázisok alá rejtőzik, nem ad semmiféle magyarázatot. Nem merték talán 
nyíltan kimondani azt, amit a sajtóban és a parlamentben, a folyosón per
traktáltak, hogy az osztrák és magyar ajánlat elkésve érkezett és nem lehetett 
hinni neki. Hogy áll ez az ügy a valóságban'? A római államférfiaknak semmi 
joguk más nemzetek szavahihetőségénél ugyanazt a mértéket akalmazni, 
amilyent a saját szövetségi hűségüknél alkalmaztak. 

Németország garantálta az engedmények keresztülvitelét. Itt nem volt 
helye kétkedésnek. És miért lett volna késő ? Trentino május 4-én nem vált 
más föld, mint februárban és Trenlinóhoz még egész sor új engedmény 
járult, amire februárban még csaknem is gondoltak. Kétségtelenül azért volt 
késő, mert a római államférfiakat az a körülmény, hogy a hármasszövetség 
még fönnállott és ennek létezését már a háború kitörése után úgy az olasz 
király, mint kormánya kifejezetten elismerték, hogy továbbra is fönn fog 
állani, nem tartotta vissza attól, hogy az antanttal olyan összeköttetést léte-
sílsenek, amitől aztán nem tudtak többé szabadulni. Már decemberben tapasz
talható volt a római kabinet ingadozása. Két vasat a tűzben tartani mindig 
hasznos dolog. Olaszország már azelőtt is megmutatta előszeretetét arra, 
hogy külön táncot lejtsen. Itt azonban nem volt táncterem. Itt a véres való
ság, ahol Németország és Ausztria és Magyarország egy ellenséges világgal 
szemben küzd az életéért. 

Azt a játékot, amit a római államférfiak ellenünk játszottak, ugyanazt 
játszották saját népük ellen is. Igaz, hogy az északi határon levő olasz nyelvű 
föld régi időtől fogva álma és óhajtása volt minden olasznak. Az olasz nép. 
zöme és a parlament többsége azonban hallani sem akart háborúról. Még 
május első napjaiban is az olasz viszonyok legalaposabb ismerői is meg
állapították, hogy a szenátus négyötöde és a kamara kétharmada a háború 
ellen van, köztük a legkomolyabb és legtekintélyesebb államférfiak. A józan 
ész azonban már nem jutott szóhoz. Az utca parancsolt. Az utcát a kabinet 
vezető államférfiainak támogatása mellett az ántánt aranya dolgozta meg^ 
lelketlen izgatók véres mámorba ejtették és a királyt forradalommal és 
minden józanabb embert gyilkossággal fenyegettek, ha nem fújják meg ők 
is a harci riadót. A diplomáciai tárgyalások menetéről, az engedmények 
nagyságáról a népet nem tájékoztatták. így történt, hogy a Salandra-kabinet 
visszalépése után nem akadt többé senki, akinek bátorsága lett volna, hogy 
új kormányt alakítson és a háborús törvényjavaslat döntő vitájánál egyet
len szónok sem akadt sem a szenátusban, sem a kamarában, aki méltatni 
merészelte volna az osztrák és magyar engedmények nagy jelentőségét. 
A háborús mámo'ban elnémultak a becsületes politikusok. Ha a hadiese
mények folytán, amint reméljük és óhajtjuk, az olasz nép kijózanodása be 
fog állani, akkor majd kinyilik az ő szeme is és látni fogja, milyen könnyel
műen hajszolták bele ebbe a világháborúba. 
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Mi mindent elkövettünk, hogy megakadályozzuk Olaszország elszaka
dását a szövetségtől. Nekünk jutott az a hálátlan szerep, hogy hfi szövetsé
gesünknek, Ausztriának és Magyarországnak, amelynek hadseregével a mi 
csapataink sebeket, halált és győzelmet osztanak meg, rábeszéljük arra, hogy 
a harmadik szövetséges hűségét régen megszerzett területek átengedésével 
vásárolja meg. Hogy Ausztria és Magyarország az engedmények terén a 
legvégső határig elment, az ismeretes. Bülow herceg, aki újból aktiv szol
gálatba lépett, egész diplomáciai ügyességét és egyéniségét fáradhatatlan 
munkával latbavelette, hogy a megegyezést létrehozza. Ha munkája ered
ménytelen maradt is, az egész nép köszönettel tartozik neki. Ezt a vihart 
is ki fogjuk állani. Hónapról-hónapra jobban összeforrunk szövetségesünkkel. 
A Pilicától Bukovináig osztrák és magyar haj társainkkal hónapokon át 

. szivósan kitartottunk az óriás túlerővel szemben. Azután győzelmesen előre
törtünk és előrementünk. A hűség, barátság és bátorság, amely a középponti 
hatalmakat áthatja, az új ellenséget is meg fogja szégyenítem.* 

Ez volt Németország válasza. Hadüzenetet nem is küldött, — ez túlságos 
megtisztelése lett volna az árulóknak, — csak néma megvetéssel fordult el 
a hűtlen szövetségestől. 

Szivart gyűjtenek az utcán az olasz katonák számára. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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VELENCÉTŐL — BARLETTÁIG. 

A hadüzenetet követő' éjszakán vitéz flottánk is válaszolt az olasz 
árulóknak. Csodálatraméltó gyorsasággal és sikerrel bombázta Olaszország 
keleti partvidékét, rengeteg kárt okozva az ellenségnek. 

A május 24-én reggel végrehajtott eme flottaakcióról a következő hivatalos 
tudósítás számolt be: 

Ma napfelkelte előtt, tehát pontosan 12 órával az olasz hadüzenet után 
a cs. és kir. hajóhad egyidejűen sikeres akciók egész sorát hajtotta végre 
Olaszország keleti partvidékén, Velencétől Barlettáig. 

Velencében egy tengerészeti repülőgép tizennégy bombát dobott, az arze
nálban tüzet okozott, egy torpedózuzót erősen megrongált, a Lidón levő 
pályaudvart, olajtartályokat és a hangárokat bombázta. Portó Corsini igen 
keskeny csatornába Scharfschiitze torpedózuzonk behatolt, míg egyszerre csak 
közvetlenül egy teljesen megszállott lövőárok előtt látta magát. A tökéletesen 
meglepett megszálló csapat nagy részét lelőttük, mire azonban három egé
szen rejtett parti üteg heves tüzelést kezdett körülbelül 11 centiméteres löve
gekből a csatorna bejárata előtt álló Novara cirkálóra és a 80-as számú 
torpedónaszádra. Ez utóbbinak tiszti étkezőjét találta el egy lövedék; egy 
ember súlyosan megsebesült és a naszád léket kapott. A Novara folytatta a 
tüzelést, hogy a torpedózuzót és a torpedónaszádot súlyos helyzetéből kise
gítse, oldalba fogta a lövőárkot, szétrombolt egy kaszárnyát, de őt magát is 
sok lövedék eltalálta, Persich sorhajóhadnagy és négy matróz meghaltak, 
négyen súlyosan és többen könnyen megsebesültek, de az ellenség veszte
sége talán tíz-huszorta súlyosabb. A Scharfschiitze teljesen épen került vissza, 
a 80-as számú torpedónaszád betömött lékkel érkezett Pólába. 

Riminiben a St. Georg páncélos cirkáló a pályaudvari és a hidat 
bombázta. 

Sinigagliában őfelsége Zrínyi hajója a vasúti hidat, a víztornyot, a 
kikötői telepet, az állomásépületet és egy vonalot összerombolt. Az állomás 
épülete és a vonat, valamint egy szomszédos épület leégtek. 

Anconában a hajóhad zöme bombázta a régi erődítményeket, a tüzér
ségi és lovassági tábort, a hajógyárakat, a villamossági középpontot, a gazo
métert, a petróleumraklárt, a szemafort s a rádióállomást és óriási kárt 
okoztak eltévedt lövedékek és a támadt tüzek is. A kikötőben két gőzöst elsü-
lyeszteltünk és egyet, mely a hajógyárban már vízrebocsátásra készen állott, 
összeromboltunk. Ellenállást csak egy üteg és néhány gépfegyver fejtetlek 
ki, két torpedózuzónkkal szemben. Az Alfredo Savioban, az egyetlen modern 
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erődben a bombázás kezdetekor a kezelő legénység az ágyúk melleit volt 
ugyan, de két pilótánk, akik éppen a kellő pillanatban jelentek meg, gép
puskatűzzel olyan alaposan elűzték őket, hogy nem tértek többé vissza. 

Ezek a pilóták és egy harmadik a beljebb, a szárazföldön lévő chiara-
vallei léghajó csarnokra és több katonai objektumra negyven bombát dobtak. 

A Citta di Ferrara ellenséges léghajó eredménytelenül több bombát 
dobott a Zrinyi felé és megkísérelte távozó hajóhadunk megtámadását, de 
csakhamar eltakarodott, mivel két pilótánk repült feléje, akik egyébiránt 
már összes bombáikat elhasználták. Ugyanezt a léghajót vagy egy másikat 
hajóbadunk Pólába jövet Ancona felé feleúton észrevett. A léghajó kétség
telenül Póla felé igyekezett, mivel azonban a léghajót kisérő két vízi járómű 
tüzelésünk elől elmenekült, a léghajó is mindjárt megfordult és eltűnt észak
nyugati irányban, úgy látszik, a nélkül hogy a flottát észrevei te volna. 

A Potenza folyó vasúti hídját őfelsége Radetzky hajója bombázta és 
megrongálta. 

Őfelsége Admiral Spaun hajója négy torpedózuzóval a Sinarea vasúti 
hídját, a campo-marinói vasúti állomást, lokomoiivokat, a szivattyúházat 
bombázta, összerombolta a tremiti-i cs megrongálta a tőrre di miletói 
szemaforokat. 

Őfelsége Helgoland hajója három torpedózuzóval Viestot és Manfré
domat bombázta és Barlettánál két olasz torpedózuzóval találkozott, ame-

Ancona látképe. 
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Iveket nyomban tűz alá veit és üldözött. Az egyik elmenekült, a másikat a 
Turbine-t, Csepel és Tátra torpedózuzóink Pelagoza felé szorították, egy 
gránátlövéssel, mely gép- és kazánházát érte, megbénították, úgy hogy a hajó 
égve és sülyedve megállott. Megadta magát. A Csepel, Tátra és a Likamegmen-

A velencei arzenál bombázása. — A «Turbine» olasz torpedó-romboló elsülyesztése. 

tették a hajó 35 emberét, köztük a parancsnokot, a hajó első tisztjét, a gép
főnököt és foglyul ejtették őket. 

A mentést megzavarta két Viltorio Emanuele tipusu ellenséges csata
hajó és egy segédcirkáló, amelyek északkelet felől 9000 méternyire közeled
tek. Az erre következő tűzharcban csak a Csepelt érte jelentéktelen találat, 
amely egy embert súlyosan és két embert könnyen megsebesített. A tüzet a 
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Helgoland és torpedózuzóink sikerrel viszonozták. A legkisebb távolság 8000 
méter volt. Hajóink rövidesen kikerültek a lőtávolságból. 

A cs. és kir. hajóhadat az említetteken kívül más veszteség nem érte. 
E hivatalos jelentést kiegészíti az alábbi tudósítás, mely a sikeres táma

dás velenczei részét mondja el. 
Velencében az osztrák-magyar flotta és a repülőgépek támadása sok

kal nagyobb kárt és pusztítást okozott, mint amennyit az olasz lapok 
bevallottak. Egy római újság azt írta, hogy rémület nem volt, a velencei 
nép csak azért futott össze, hogy kíváncsiságát kielégítse, pedig a valóság 
az, hogy a támadás óta este nyolc órától fogva hajnalig sötét a város, csak a 
lagunákba torkolló utcák szögletén pislog egy-egy lámpás, nehogy a járó
kelők beleessenek a tengerbe. Ezeket a lámpásokat is sűrű fekete fátyollal 
takarták le, olyanok voltak ezek, mintha gyászt hirdetnének. A városi villamos 
áramfejlesztő-telepe nem működött, tehát a hírlapok nyomdájának sem volt 
villamos áramuk. A Dorottya-apácák rendházának fedelén egy bomba rob
bant fel. Egy városi iskolának udvarára esett egy bomba hajnalban, de csak 
dél felé robbant fel. S ugyanilyen volt a félelem a többi parti városban is. 

Flottánknak ez a dicsőséges szereplése nagy örömet keltett. Királyunk 
meleghangú táviratban kivánt szerenesét a sikerhez Haus Antal tengerészeti 
főparancsnoknak, a szövetséges országok népe pedig az elkövetkező harcok 
szerenesét ígérő előjelének tekintette az első diadalt. 

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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingyan 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 elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy egy kötetei választhat. 

Akik füzctenkint 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 
kővetkező 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 díjún felül kötetenkint 40'fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MŐR-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 cgvik legkiválóbb utazási mun
kája, me'vben a szerző, aki a Slanlov-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait Írja le, rendkívül sok porapás kép 
kíséretében. 

2—3. Hübner Sándor gróf: A brit biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyeit kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

Hlibner 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 cin. 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 mfl érdekTeszítSen tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel í»-
meriet 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 fitt. 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 mu 
kiváló értékét bi/.onyítja. A ml 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 helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

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

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

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

A 3. csoportot lásd a boríték 2. oldalán. 

BEKÖTÉSI T Á B L A 
a Krónika I.—IV. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára I.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó 
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