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

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

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

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

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 műlappal és számos 
művészi fametszettel. 28 korona bolti 
ár helyett ráfizetés 5 korona. 

A híres német küllőnek legszebb műve ez, melyei 
Ábrányi Emilnek, a kiváló magyar költőnek remek 
fordítása a magyar irodalom kincsévé avat. Ez az 
albumalakú díszmtt mesteri képeivel a szalonasztalon 
pompásan jut érvényre. 

15. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 
Albumalakú, pompás díszmű, 4 féhy-
képnyomatú műmellcklettel 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
müvét alkotla meg e munkában , mely az ő 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. 
'' Albumálakú 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 díszmüvet. 

1 Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalus István. 
Gyulai László iO 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 kötetenkint 2 korona. 

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

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

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 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. 

II kedvezmények 1. és 2. csoportját valamint a kiválasztás módozatait a boiíték l oldalán közöljük. 
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HARCOSOK KARÁCSONYA 

Karácsonyfa a lövészárokban. 

A világháború képes krónikája. V. •— 353 — 23 



A cirkáló legénysége felállítja a karácsonyfát. 

Kész a hadihajó karácsonyfája. 
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Istentisztelet a hadihajón. — Egy tiszt a bibliából olvas föl. 

Karácsonyi esthangulat a tengeren. 

— 355 — 24* 



Sebesültek karácsonyfát díszítenek egy német hadikórházban. 

Karácsony egy német kórházban. 
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A NÉMETEK KURLANDBAN. 

Galíciai diadalmas előnyomulásunkkal egyidőben Oroszország észak
nyugati részében is nevezetes események történtek. Hindenburg szerzett itt 
meglepetést az oroszoknak azzal, hogy váratlanul betört a Kelet-Porosz
országtól északra fekvő Kurland orosz kormányzóságba s rövid idő lefor
gása alatt elfoglalta e tartománynak, valamint a vele szomszédos Kovno 
kormányzóságnak tekintélyes részét s már május elején megszállta a Keleti
tenger partján levő Libau kikötő-várost. Az orosz seregeknek Memelből és Til-
sitből való kiűzése után, mint tudjuk, a németek a határon túl elfoglalták 
védővonalaikat s egyideig némi szünet állt be a harcokban. Az oroszokat 
ez a látszólagos csend igen nyugtalanította, s a pétervári lapok hosszú 
időn át egyre azon töprengtek, vájjon miféle pokoli tervet eszel ki Hinden
burg. Lassanként azonban megnyugodtak, mert azt hitték, hogy a németek 
megelégesznek határaik védelmével. Annál nagyobb meglepetést keltett a 
német hadvezetőség április harmincadikán kiadott jelentése, hogy «a német 
haderők előcsapatai széles arcvonalban elérték a dünaburg—libaui vasut
vonalat s Szavle körül harcok vannak folyamatban». 

Az oroszok azonban még ekkor sem voltak tisztában a német betörés 
jelentőségével. Nem tudhatták ugyanis, hogy e támadás katonai célja az 
volt, hogy a Nyugat-Galiciában előkészített áttöréssel egyidőben az oroszok 
ügyeimét a front déli részéről északra irányítsa s a galíciai hadműveletek 
sikerét megkönnyítse azzal, hogy onnan csapatok elszállítására kényszeríti 
az orosz hadvezetőséget. E cél sikerült is, továbbá elérték a németek azt 
is, hogy a kurlandi és kovnói vasutvonalak szétrombolásával általában meg
nehezítették az oroszoknak a csapatszállításokat. E stratégiai szempontok 
mellett gazdasági tekintetben iá igen hasznos volt Hindenburgnak eme leg
újabb vállalkozása. Kurland egyik gazdag tartománya Oroszországnak s így 
megszállása jelentős előnyökhöz juttatta a németeket. Területe huszonhét
ezer négyzetkilométer, lakosságának száma háromnegyed millió. Fővárosán, 
a negyvenezer lakosú Mitaun kívül legnevezetesebb városa Libau, a Keleti
tenger partján. Ez a hatvanötezer főnyi lakosságú város kereskedelmi szem
pontból a kormányzóság legfontosabb helye. 1893-ban a cár jelenlétében 
tették le a várostól északra fekvő, III. Sándor cárról elnevezett hadikikötő 
alapkövét, azonban 1908-ban abbahagyták az építkezést, minthogy a kikötő 
a tenger felől teljesen szabad és könnyen megtámadható. Az Augsburg 
német cirkáló, mint tudjuk, már a háború első napjaiban lövöldözte is 
Libaut. E két város. Libau és Mitau volt a németek előnyomulásának 
iránya május első napjaiban. 
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Támadás északon és délen. 
Már hetekkel a támadás megkezdése előtt lassanként csapatokat vontak 

össze a németek és feltűnés nélkül a hadműveletek színhelyére tréncsapa-
tokat is küldtek. E gondos munkával sikerült az előrenyomulást meg
kezdeni, még mielőtt az ellenségnek ideje lett volna nagyobb csapatok be
vonásával az offenzívának útját állani. A gyönge ellenséges csapatok meg
lepetve még csak meg sem kísérelték az ellenállást, hanem meneküléssze-
rűen visszavonultak. A német csapatok két nappal az offenzíva megkezdése 
után Libautói 1W kilométernyire állottak. A gyalogság másfél nap alatt 78 
kilométernyi utat tett meg és ezek a csapatok nyomban ütközetbe is mentek 
Szavlenél és ott nyolc óra hosszat verekedtek, míg az ellenség meg nem 
futott. Különösen kedvezően alakultak a hadműveletek egy hadihíd építése 
által, mely lehetővé tette a Memelen való átkelést. 

Miután az oroszoknak az a kísérlete, hogy Szavlenél az előre elkészí
tett hadállásokba vonuljanak és így a sztratégiailag fontos libau—dünaburgi 
és libau—kovno—vilnai vasúti vonalat megvédjék, meghiúsult, az oroszok 
menekülésszerűen visszavonultak. 

A németek nyomban e fontos vasúti vonal elpusztításához láttak és 
egész napon át reszketett a föld a robbantások hatalmas erejétől. E vasúti 
vonal elpusztításával a libaui kikötő el volt vágva Vilnától. 

Kovno. — Részlet a Nyemen partjáról. 

- 358 -



A németek előnyomulása a vasúti vonalig olyan meglepetésszerűen 
érte az oroszokat, hogy Szavlébe, annak elfoglalása után még Mitauból 
megérkezett egy szeretetadományokkal telt vonat, amely már a németek 
kezébe került s a megérkező német csapatok nagy ujjongással osztották fel 
maguk között a váratlan ajándékot. Szavlét azonban az oroszok távozásuk 
előtt felgyújtották. Az óriás fakészleteket, amelyek nem messzire a vasúttól 
feküdtek, az oroszok kora reggel benzinnel és naftával leöntötték és azután 
felgyújtották. Az erős nyugati szél a lángokat kelet felé hajtotta és így a 
város eme része rövid idő alatt tűztengerré lett. E városrész szerencsétlen
ségére a szél orkánná fajult. Nemsokára egész utcasorok lángokban állottak. 
Mikor a német csapatok a városba bevonultak, az egész város lángban 
állott és az egész éjszakán tartó megfeszített munkával sikerült csak a tüzet 
megfékezni és a város egy részét megmenteni, amit a város lakói csakis 
a német csapatok, különösen az utászok önfeláldozó munkájának köszönhettek. 

A német csapatok Szavlen túl való előnyomulásuk közben is alig 
találtak ellenállásra. A németek lovas csapatai csakhamar eljutottak Mitau 
délnyugati vidékére. Az oro
szok Riga irányában menekül
tek s közülök május 3-ig mint
egy négyezer fogságba került. 

Ezzel az északi előnyomu-
lással egyidőben a Nyemen 
folyótól délre fekvő Kovno és 
Olita várak körül is heves har
cok folytak, melyek során az 
oroszokat visszavetették a folyó 
túlsó partjára. Ez a két helyen 
is egyre fenyegetőbb veszede
lem azután arra indította az 
orosz hadvezetőséget, hogy na
gyobb erőkkel kísérelje meg e 
támadások visszaverését. Ugyan
is, mint a pétervári újságok 
ezt nyíltan megírták, egész jobb
szárnyukat veszélyeztetettnek 
látták, ha a németeknek sikerül 
ariga—dünaburgi vonalon védő-
állásokbanelhelyezkedni s ennek 
védelme alatt délfelé, Kovnótól 
keletre Bialisztokon át az orosz 
Visztula-frontot hátbatámadni. \ 
Ezért a Kovnóban levő*csapa
ttok, valamint az időközben 
megérkezett haderő a Kovnótól Az oroszok által felrobbantott híd Dflnaburg előtt. 
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északnyugatra levő Rossienie községnél, valamint a Szavletől délre fekvő 
Szadov községnél megkísérelte az előnyomulást, a németek azonban az 
összes támadásokat visszaverték az ellenség súlyos veszteségei mellett, s 
ugyanekkor elpusztították a vilna—szavlei vasútvonalat is. 

Libau elfoglalása. 

A Mitau felé előnyomuló német csapatok védelme alatt egyes német 
csapatok e napokban keleti irányban haladtak előre s április hetedikért 
elfoglalták Libaut, mely alkalommal 1000 orosz katonát elfogtak, 12 ágyút 
és 4 géppuskát zsákmányoltak s a nagy hadiszerraktárak szintén a kezükbe 
kerültek. ; 

Libau elfoglalásában jelentékenyen közreműködött a német flotta is, 
anélkül hogy az oroszok keleti-tengeri flottája ebben megzavarta volna. 
A szárazföldi csapatok délről és kelet felől támadták meg a várost, a német 
flotta pedig ugyanakkor a tenger felől kezdte meg a város bombázását. Az 
orosz flotta a német hajóhad jöttének hirére Kronstadt kikötő ágyúinak 
védelme alá menekült. Reggel hét órakor állt fel a német flotta Libau 
előtt. A nehéz páncélos cirkálók az északi erődítményekkel szemben foglal
tak állást s az volt a feladatuk, hogy nehéz ágyúikkal az erődítési műveket 
vegyék tüzelés alá s így tegyék lehetővé a rohamot a szárazföldi haderők 

r;;.^,j^h;.i§íét^Pínbq^t übaui vasútvonal. 
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számára. A hajóhad könnyebb egységei a hadicsatorna mentén lévő ütegek
kel szemben foglaltak állást s egyúttal a déli erődítmény irányában is, amely 
-Libaut a déli oldalról jövő ellenség közeledése: ellen oltalmazta. Hogy 
mekkora ellenséges erő volt a várban, az nem volt. ismeretes, annál kevésbbé, 
mert az előző éjszakán több helyen robbanások voltak a városban, ami 
arra mutatott, hogy az oroszok a védőmfíveket megsemmisítették s a muni-
ciókészletet felrobbantották/Egy kisebb hajó a külső mólónál foglyul ejtett 
néhány embert s a foglyok egyike elmondta, hogy az oroszok az előző 
éjszakán minden ágyút elvitettek a városból s a katonai egyének elhagyták 
a várost. A német torpedónaszádok és őrhajók a szárazföldi különítmény
nyel erre a kikötő felé indultak. A partmenti ütegek felől heves puskarfíz 
indult meg s a torpedónaszádok viszonozták a tüzelést ágyúikkal és gép
fegyvereikkel, majd a német hajóágyúk is megszólaltak, mire a pártókon 
minden füstbe és lángba borult, majd az ütegek elhallgatása után a német 
hajók is beszüntették a tüzelést. Később ismét megkezdődött a bombázás 
s négy óra 25 perckor a déli erődítmények fölött megjelent a fehér zászló 
és jelentették a német hajóhadnak, hogy a déli erőd kapitulációs tárgya
lásokat kezdett. Kevéssel őt óra után ismét bevonták a fehér zászlót s a 
német csapatok ellen valóságos shrapnell-záport indítottak innen. Közben 
a ülombiu felől előrenyomuló német csapatok elérkeztek az orosz pozí
ciókig s este hat órakor a német csapatok rohammal elfoglalhatták a külső 

Készül a drótakadály. 
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erődöket. Este nyolc óra tiz perckor azután a német csapatok az oroszok 
ellenállását legyőzve, elfoglalták a déli erődök erődítési műveit is. 

Közben a német flotta a homály beálltával dél felé indult s a hajókról 
látni lehetett, hogy Libau fölött óriási füstfelhők emelkednek az ég felé. 
A bombázás következtében a város keleti részén tűz ütött ki. Hajnali három 
óra tájban, amikor pirkadni kezdett, a város irányából erős ágyúdörgés vált 
hallhatóvá. A német haderők keleti csoportja elindult a keleti erődítmények 
felé s csakhamar elérte a belső erődítési vonalat. Az éj folyamán a dél felől 
előreindult csoportnak sikerült megszállania az ó-várost is, úgy hogy más
napra már csak az új-város elfoglalása volt hátra, amelyet az ó-várostól a 
hadi csatorna választ el. A város sorsa már meg volt pecsételve s mikor 
a német hajóhad felszedte reggel horgonyait, már tudni lehetett, hogy most 
fog lejátszódni a dráma utolsó felvonása. Másnap reggel azután valóban 
megkapta a hajóhad a szikrajelentést, amely szerint a város és összes erődéi 
el vannak foglalva s a szárazföldi hadsereg köszönetet mond a flotta sikeres 
beavatkozásáért, amely nélkül ez a gyors eredmény nem lett volna elérhető. 

Harcok a Dubissza mentén. 

Nemcsak gazdaságilag volt hasznos a Kurlandba való német betörés, 
amely jódarabka Oroszországot juttatott német kézre, de katonailag is, mert 

Az oroszok rohamra mennek. (Révész és Birő felv.) 
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tekintélyes ofosz haderőt voni oda s így a front egyéb pontjait teher
mentesítette, s bár a Dubissza mentén sok véres csata zajlott le a német és 
orosz csapatok között, a németek a védekező állásból gyakori ellentámadá
saikkal fokozatosan offenzivába mentek át. 

A kezdetben lefolyt dubissza-menti csaták egyike külön megemlítést 
érdemel, mert pompásan működött ott együtt a három fegyvernem. Május 
22-én az oroszok Rossienie megtartására a négy gyalogezredből és hozzá
való tüzérségből álló 1. kaukázusi vadász-dandárt vonultatták föl. Ez a dan
dár a 15. lovashadosztály támogatásával Rossienie felé nyomult, de a német 
lovasság előcsapatai egy teljes napon át föltartóztatták a Dubissza mellett. 
Ez az idő éppen elegendő volt arra, hogy a németek kellő megerősítést 
vonjanak oda és ellentámadásra készülődjenek. Május 23-án az ellenség át
kelt a folyón és észak felől Rossienie felé közeledett. 

Az éjszaka folyamán azonban a német csapatokat az ellenség nyugati 
szárnya mögé vezényelték és támadásra készen állították fel. Mikor azután 
megvirradt, lecsapott a végzet. A németek ágyúgolyói rettenetes zápora borí
totta el a Rossienietől északra fekvő állásokból az orosz lövészárkokat. 
Ugyanekkor a gyalogság az orosz állások oldalába támadt és valósággal föl-
gombolyította azokat. Az oroszok alig fejtettek ki valamelyes ellenállást, úgy 
menekültek a Dubisszához vissza, hogy legelsőbben is az ágyútűz alól; fus
sanak meg. Csak a folyó nyugati partján szedelőzködtek újra össze. Most 

H 11 -f* <"•••• ••-• • •••' % & á * ' 

msíj ;.Seb,e$üH sMílítása harcvonal mögött. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) /;;••! 
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azonban a délfelől előrenyomuló csapatok nyomása vált érezhetővé. Ugyan
akkor a lovasság egyes részei észak felől az ellenség hátába támadtak. 

Ilyen körülmények között az oroszok aztán beszüntették a harcot, 
még csak a nyugati hídfőként erősen kiépített állásukat sem védelmezték. 
Vitézi rohamban szakították keresztül a derék német csapatok az oroszok 
dróthálózatát és erre az orosz tömegek nekiindultak a Dubissza völgyének, 
míg menekülésük közben a gyalogság, tüzérség és a gépfegyverek zápora 
borította el őket. Igen súlyos veszteségeket szenvedtek futásuk során. Számos 
sebesültjük merült el a folyóban és fulladt meg. 

Ám a túlsó magaslaton sem találtak menedéket az oroszok, mert itt 
további visszavonulásukat a német lovasság oldaltüzelése közben kellett 
folytatniok. Ez ugyanis a csata folyamán átkelt a folyón és a visszavonulás 
egyetlen lehető útját állotta el. Itt megint sokat veszítettek az oroszok. 

Ugyanígy sikerült a német csapatok előretörése a Venta mellett és 
június 5-én az egész vonalon offenzívába mentek át és ezzel vonalaikat 
tetemesen előbbre juttattak. Átkerültek a Dubisszán és szívós, nehéz csaták
ban kierőszakolták az átkelést a Vindavszki-csatornán és olyan közel hatol
tak Szavlehoz, hogy nehéz ágyúik golyói már el is érték a várost; elfog
lalták Kuze helységet, amely Szavletól 12 kilométernyire fekszik északnyugatra 
és június 14-én egyelőre be is fejeződött ez a nagyszabású hadművelet. 

Egy könnyű sebesültet tábori kórházba vezetnek. (Egyesült fényképirödák, Amsterdam.) 
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A LORETTÓI CSATA. 

Az oroszok nyugat-galiciai nagy vereségével egyidőben a nyugati harc
téren is nagyobbszabású küzdelem folyt. Joffre ugyanis, nyilván a galíciai 
események ellensúlyozására, újra megkísérelte a német front áttörését. Azt hitte 
taláu, hogy az oroszok ellen nyugatról is tekintélyes erőket vittek el a 
németek, másrészt pedig attól tartott, hogy az oroszok sikeres visszaszorí
tása után nyugaton ismét nagyobb német erőkkel kellene szembeszállnia. 
Az újabb áttörés helyéül a Lille és Airas között levő, mintegy negyven kilo
méternyi arcvonalat választotta, ahol a francia és angol csapatok érintke
zésben voltak egymással s nagy megerősítéseket kaptak. Velük szemben a 
bajor trónörökös csapatai állottak s állták a nehéz védelmi harcot a rendes 
körülmények között is túlerőben levő ellenséggel szemben. Ez a támadás volt 
az egész télen át hirdetett nagy «ta-
vaszi offenzíva*), melytől a németeknek 
Franciaországból és Belgiumból való 
kiűzését remélték. A nagy támadásra 
vonatkozólag egyébként a következő 
jellemző parancsot adták ki: 

Kilenc hónapi hadjárat után, amelyből 
hét hónapot az árkokban töltöttünk, elérke
zeti az idő a végleges erőfeszítésre, hogy az 
ellenséges vonalakat áttörjük és — még 
jobbnak reményében — a németeket egyelőre 
a honi földről elűzzük. A pillanat kedvező. 
Soha sem volt a hadsereg erősebb és soha 
magasztosabb szellem nem lelkesítette. Az 
ellenség az első hónapok hevesebb támadásai 
után most keleti és nyugati arcvonalának 
védelmére szorul, míg a semleges nemzetek 
arra várnak, hogy sikert aratva, megadjuk 
nekik a jelt a rajtaütésre. Az ellenség, úgy 
látszik, csak néhány hadosztállyal rendel
kezik, Mi négyszerié erősebbek vagyunk és 
borzasztó tüzérségünk van, aminő harc
mezőn még nem volt. Ma már nem kisebb 
vállalkozásról van szó, nem arról, hogy egy 
lövészárkot elvegyünk. Arról van szó, hogy 
az ellenségei megverjük. Ezért hát támad- Foch tábornok. 
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junk a legnagyobb hevességgel és üldözzük az ellenséget szívós elkeseredéssel, 
nem törődve fáradsággal, éhséggel, szomjúsággal, szenvedéssel. Semmit sem értünk 
el, ha az ellenséget végleg meg nem vertük. Legyen tehát meggyőződve minden 
tiszt, altiszt és minden katona arról, hogy a haza attól a pillanattól kezdve, 
amikor elhangzik a támadásra szóló parancs, a végleges sikerig minden merész
séget, minden erőfeszítési és minden áldozatot megkövetel tőlünk. 

Ezt akarta elérni az ellenség és ezért bízta meg Joffre a támadás vezér
letével egyik legkitűnőbb alvezérét, Foch generálist és ezért egyesítette Francia
ország minden rendelkezésére álló haderejét. De már május 9-én estére 
kiderült, hogy még azt a látszólag gyenge német haderőt sem tudja meg
semmisíteni, amely azidőszerint éppen a kiválasztott vonalon volt. 

A franciák előretörése Arras és Lille között. 

A franciák véleménye szerint Flandria vidékén, Armentiéres és La Bassée 
között gyengébb ponlja mutatkozott a német frontnak, amelylyel szemben 
ezen a helyen angol csapatok állottak: Festuberttől keletre és közvetlenül 
La Bassée mellett a franciák kezében volt a vonalnak egynéhány előreugró 
szakasza, amelyek felől azt vélték, hogy az ellenség innen könnyen lesz beke
ríthető. Ettől délre fekszik Artois vidéke, majd odább a bouvigny-i erdő. 

Zeppelin és ellenséges felderítő repülő harca. 
Ezt a felvételt egy német repülőtiszt légi útjában, igen nehéz helyzetben készítette. „ 
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amely fölött a lorettói Notre-Dame sűrűn keresett búcsújáró helyének kápol
nája magaslik. 

Ez ellen az előreszögellő lorettói magaslat ellen intézték legelső táma
dásaikat a franciák, akiknek május hó első napjai kedveztek is. Az időjárás 
nagyon megnehezítette a repülők földerítő munkáját és megakadályozta 
a németeket abban, hogy tudomásukra jusson nagyobb ellenséges csapattestek 
fölvonultatasa; ámbár e tekintetben már előzetesen szereztek valamelyes 
megbízható értesüléseket. 

Május elsején már igen erős ellenséges ágyútüzelés indult a lorettói 
magaslattól dél felé, a Roclincourtig terjedő szakasz ellen. Olyan erős volt 
a tüzelés, hogy csak egyetlen német hadtest május 6-án 13,500-ra becsülte 
az elülső állások ellen leadott francia ágyúgolyók számát. Május 8-án már 
17,000-re emelkedett ez a szám, s ehhez még hozzájárultak a nehéz akna
vetők lövedékei is, amelyeknek számát május 8-án 1800-ra becsülték. Az ellen
ség ezenfelül futóárkokban is közelebb furakodott a német állásokhoz. 

Támadásra azonban még csak május 8-án került a sor Liévin közelé
ben, ahol a francia vadászok igen erős ágyútüzelés után egy kicsinyke darab 
árok-szakaszba be is hatoltak. Bádeni gyalogosok azonban még ez éjszaka 
kiverték őket onnan és száz foglyot ejtettek. 

így virradt meg május 9-ének verőfényes, tikkasztóan meleg vasárnapja. 
Ellenséges repülőgépekről pontos tervszerűséggel az egész német vonalon 

Carency bombázása. 
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bombákat szórtak a hadseregparancsnokságok szállásaira és minden fonlo-
sabb vasúti állomásra, hogy megnehezítsék a tervezett általános támadás 
során a parancsok osztogatását és netáni erősítések szállítását. 

Az Arrastól északra lévő német állásokra hajnali négy órától kezdve 
szakadatlanul zuhogott a francia ágyúk golyózápora. Míg reggeli nyolc óra 
tájbán hirtelen elnémult minden. A német csapatok az ellenség támadására 
készülődlek, de ehelyett újabb és még hevesebb ágyútűz zúdul árkaikra. 
Végre aztán kilenc óra tájban a La Folienél elhelyezkedett német tüzérség 
észrevette, hogy Carency és a közte levő erdőcske között elterülő füst
mentes szakaszon egy hosszú sötét vonal nyomul előre. Ugyanekkor Carency 
és La Targetle között több akna is robbant. A franciák tehát támadtak, de 
támadásaik össze is omlottak a németek drótakadályai előtt. Ezerhatszáz 
ellenséges hulla borította egyetlenegy ezred frontja előtt a csatateret. Roclin-
courtnál azonban egy kis részük benyomult a német árkokba, ahonnan később 
a bajorok szuronyai vetették ki őket. 

Legerősebb a támadás azonban a La Targelte és Carency között vonuló 
és ágyútűzzel meglehetősen megrongált német állások ellen. Itt a 20. és 33. 
francia hadtest támadt, amelyeknek közepén egy marokkói hadosztály is 
nyomult előre az erősen megritkított sorú védőállások ellen. Kétségbeesetten 
védekeznek a még megmaradottak, de az ezredparancsnok súlyos sebesüléssel 
fogságba kerül. A második német állás tehát védetlenné vált és a franciák 

Összelőtt utca Neuville-ben. 
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fölnyomulnak La Folie magaslatára és ott elfoglalják a tüzérségi megfigyelő
állásokat és mind közelebb jutnak a nagy magaslat keleti lejtőjéhez. Sőt 
észak felé is mindinkább talajt nyertek. A magaslatról aztán lerohantak 
Souchez falucskába, ahol egy bajor vadászzászlóalj parancsnoka csak tíz 
emberrel védelmezte a déli bejáratot. 

Innen nyugatra zuáuok és idegen légionáriusok nyomulnak előre a pata
kon keresztül és elfoglalják Moulin Maiont, erősen veszélyeztetik délfelől a 
lorettói magaslatot és keletről is átkarolják Carency helységet, amely ellen 
nyugatról és délről a 10. francia divízió támadt. 

Déli tizenkét óra tájban már úgy festett a dolog, hogy a franciáknak 
sikerül ezen a helyen áttörniök a német frontot. Egy négy kilométer széles 
és három kilométer mély területen csakugyan kezeik közt volt a német 
lövészárkok hálózata, amelyet méltán neveztek jelentéseik labyrinthusnak. 

A német csapatok azonban csak most mutatták meg, liogy milyen lelkesül
tek. Minden ember külön is érezte, hogy most nagy dologról van szó, aki csak 
fegyvert foghatott, hozzácsatlakozott a támadó századokhoz. Vonatcsapatok 
fuvaros emberei, lóápolók is együtt rohannak a keleti lejtőn fölfelé a sorkato
nasággal. És a dolog sikerült. A 119-es, 140-es magaslalokon és az ezektől délre 
terülő erdők szélein megállást parancsol a német tüzérség és gyalogság a be
hatolt ellenségnek, miután elülső csapataikat levágta. Mire egy óra elmúlt, az 
első válságot keresztül élték és estig nem is igen változott már a helyzet. 

Drótakadályok egy erődítés előtt. 

A világháború képes krónikája V. '— 369 — 24 



Közben más helyeken is őrületes erővel dúlt a csata, amelynek célja 
különösen a lorettói magaslat volt. A franciák válogatott vadászzászlóaljai 
nyomultak itt támadásra előre, be is hatolnak a lövészárkokba. Bárhogy 
védekeztek is a bádeniek, föl kellett adniok legelső állásaikat és csak egy 
század tartotta magát, bár teljesen körülölelte az ellenség. Tovább északra, 
Loos vidékén is sikerült a franciáknak egy támadása, amelyet a 9. hadtest 
intézett a németek ellen. 

De sehol sem jutottak előbbre az első állásoknál és így elért sikereik 
messze mögötte maradtak tervezett céljuknak. 

Az angolok is keményen dolgoztak, a La Bassée—Estaires közötti nagy 
országút mentén, ahol nagyon megkönnyítette munkájukat a talajvíz magas 
állása. Homokzsákokkal kellett itt feltölteni a németeknek a mellvédeket s 
így nem csoda, hogy reggeli félhét órára már minden fedezék pozdorjává 
vált. Ugyanekkor a bajorok egyik mellvédje alatt, Fromellestől északra 
váratlanul két akna is felrobbant. Ezen a helyen aztán és a mellette íekvő 
védelmi állások ellen erős angol lövészcsapatok nyomultak, megrohanták a 
ritkásan visszamaradt védőket és visszaszorították őket a német front első 
vonala mögött vonuló árkokba és egyéb védelmi állásokba. Az ellenség 
hullámai egymás nyomában iparkodtak azon, hogy az áttörés helyét, jobbra
balra minél inkább kiszélesítsék. De a német csatlakozó csapatok eltömték 

East Lancashire-ből való angol katonák lövészárkot ásnak. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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az árkokat és a tüzérség is megakadályozta az angolokat abban, hogy további 
megerősítéseket vonjanak maguk után. 

Déltájt már minden veszedelem elmúlt és estig vissza is foglalták a 
németek az egész vidéket. Az angolok kénytelenek voltak visszavonulni saját 
állásaikba, miközben számos halottat veszítettek. Hogy milyen elkeseredett 
lehetett itt is a küzdelem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy csak 140 
fogoly és 7 gépfegyver került a németek kezébe, míg a front mögött 1500 
elesett angolt földeltek el. 143 tiszt is volt közöttük. 

Valamivel később azután egy indiai hadosztállyal megerősített angol 
hadtest Bois du Biez—La Quinque Rue között hevesen támadott. Miután 
a délelőtt során a német gyalogság csak nagyon keveset jutott előbbre, 
délután fél öt órakor irtózatos ágyútüzelést indítottak és negyed hatkor 
támadásra indultak. Elől a színes angoloknak tarka hulláma, mögöttük 
a fehérek; majd megint színesek és újra fehér rajvonalak nyomultak egymás 
után előre árkaikból. Legbátrabbjaik egészen a német drótakadályokig 
jutottak, de minden vakmerőségük és igyekezetük megtörött a vesztfáliai 
katonák tüzében. Egyetlenegy ellenséges ember sem juthatott a német 
árkokba, s a legkülönbözőbb fajú angolok hulláinak egész halmai borították 
a csatamezőt. 

így aztán a legmesszebbmenő készülődés, a német vonalaknak gyönge 
helyeit legpontosabban ismerő tájékozódás, számbeli túlsúly és eszeveszett 
lőszerpazarlás árán sem sikerült az ellenségnek bárhol is jelentősebb ered
ményt kicsikarnia. 

Az elfoglalt „temető". 

E borzalmas harcokról érdekes leírást adott Kellermann Bernát, a híres 
regényíró, aki ebben az időben mint egyik berlini lap haditudósítója járt e 
helyeken. 

A lorettói magaslaton, — írta, — amit nemrégibben még senkisem ismert, s amelyről 
most már mindenki beszél, állott a Notre Dame de Lorette kápolnája. Egy francia legenda 
szerint ez a kápolna titokzatos és jelentős szerepet fog játszani ebben a háborúban. 
A kápolna helyén ma már csak egy kis romhalmaz van. Romjai alá temetkezett a fran
ciák legendája. 

Joffre második nagy és viharos áttörési kísérlete meghiúsult. A fantasztikus ter
vekből semmi sem lett. Pedig az előkészületek igen gondosak, jól átgondoltak voltak. 
Mindent olyan titokban csináltak, amint csak lehetett, ami pedig nehéz dolog ma, amikor 
a levegőből is figyel az ellenség. Joffre egy egész tartományt akaPt meghódítani, óriási 
hadsereget vetett a küzdelembe, s az eredmény egy pár falu, meg lövészárok, ami irtóztató 
emberéletbe került. 

Május 9-én kora hajnalban rettenetes tüzelés nyitotta meg az ostromot árkaink 
•ellen. Arrastól kezdve a lille-i magaslatokig terjedő fronton dühöngött a harc. Maga 
a pokol volt ez. A földet valósággal felszántották a gránátok. A bevezető ágyútűz 
után sűrű sorban indultak meg az ellenség oszlopai, De megtörtént a lehetetlenség: 
csapataink ellent tudtak állani a többszörös túlerőnek. Ne feledjük el sohasem Neuville, 
Ablain, Carency és a többi helyek vitézeit. Hogy mit tettekértünk, azt a történelem fogja 
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megörökíteni. Emberfölötti, a hősiességnél több volt ez. Egy pár árok ment veszendőbe. 
Garencyt és Ablaint ki kellett- üríteni, ez volt az egész veszteségünk. Kicsiny, jelenték
telen, előretolt állásokat önként adtunk fel. 

ugyancsak május 9-én törtek előre az angolok északon. Neuve-Chapelle-től dél
nyugatra, Richebourgtól keletre. A franciák dühödt, heroikus és fanatikus rohamához 
hasonlítva az angolok támadása lanyha volt. Egy kezeinkbe jutott parancs szerint pedig 
ugyancsak ők is nagy túlerővel rendelkeztek. Három sorban támadtak. Az első ezred 
visszavonult. Egy második angol ezred, amelyet előre vetettek, teljesen felmondta a szol
gálatot. Most a skótok törtek előre, a Scoth Blackwach-ezred. Ezt viszont tüzelésünk 
jóformán teljesen megsemmisítette. A foglyok vallomása szerint ezen a napon 800 halottat 
veszítettek az angolok. Két skót, aki az árkainkba jutott, megadta magát, de nem tudtuk 
behozni őket s mellvédünk előtt hevertek délután öt órától reggel hat óráig és a mi 
katonáinknak az ő testük fölött kellett tüzelniök. 

A támadás megállásra jutott. Hadvezetőségünk működésbe hozta apparátusát, tar
talékokat vetett az ütközetbe és Joffre keresztültörése meghiúsult. 

Azóta nagystílű egységes támadásra hiányzott az ellenség ereje, de éjjel és nappal 
kisebb-nagyobb részlettámadásokra került a sor. A siker ide-oda ingadozott. Közben 
sikerült az ellenségnek árkainkba hatolni, de kézi gránátokkal kiűztük onnan. Közeli 
harcok, amelyekben szurony, puskatus és kézi gránát dolgozik, napirenden vannak, 
összesen negyvenhat támadás történt, különböző hadállásaink ellen. Ezek közül nyolc
nak volt nagyobb jelentősége. 

Joffre nyert valamelyes területet. Egy négykilométeres fronton 800-1500 méterig 
terjedő mélységben nyomult előre. Ez a csekély és jelentéktelen területnyereség azonban 
tragikus aránytalanságban áll a hadiszerek elpocsékolásával és az emberekben való vesz
teséggel. Ha Joffre eltemeti halottait, megláthatja, hogy egy temetőt foglalt el. 

Lille főtere. 

— 372 — 



A LUS1TAN1A ELSÜLYESZTÉSE. 

A februárban megindult német tengeralattjáró-háborúnak legizgalmasabb 
eseménye május 7-én következett be : egy német tengeralattjáró Írország 
délkeleti partvidéken, Old Head of Kinsale szikratáoiró állomás közelében 
megtorpedózta a Cunard- társaság Lusitania nevű gőzösét. A Lusitanian 2160 
személy volt, akik közül 1396 elpusztult, mindössze 764-en menekültek 
meg, közöttük a hajó személyzetéből 302 ember. A hatalmas hajó elpusztu
lásáról május 8-án német részről a következő jelentést adták ki: 

A Lusitania gőzöst, egy Reuter-jelentés szerint, tegnap egy német 
búvárhajó elsülyesztette. 

A Lusitania, mint most a legtöbb angol kereskedelmi gőzös, ágyúk
kal volt fölszerelve, ezenkívül nagymennyiségű muníciót és hadifel
szerelést vitt rakománya között. A hajó tulajdonosai tudták, hogy az 
utasokat milyen veszedelemnek teszik ki. Ezek viselik a felelősséget 
mindazért, aminek meg kellett történnie. 

Német részről semmit sem mulasztottak el, hogy ismételten és 
nyomatékosan ne figyelmeztessenek e veszedelemre. A washingtoni német 
nagykövet még május 1-én nyilvános hirdetményben utalt e veszedelemre. 
Az angol sajtó kigúnyolta akkor ezt a figyelmeztetést és rámutatott arra 
a védelemre, amit az angol flotta nyújt az atlanti forgalomnak. 
A Lusitania a modern hajóépítés remeke s a világ legnagyobb gőzösei

nek egyike volt. A 31.500 tonnatartalmú gőzös óránként 25 tengeri mér
föld sebességgel haladt s a legpazarabb fényűzéssel volt berendezve. Liver
pool és Newyork között közlekedett s végzetes útjára május elején indult 
el Amerikából. A Lusitania volt annak idején az első hajó, amely a tenger
alattjárók háborújának megkezdése után hamis lobogót használt s már a 
háború kezdete óta mint segédcirkáló szerepelt. Amikor a hajót megtorpe
dózták, több robbanás hallatszolt, amiből arra lehet következtetni, hogy a 
hajó belsejébe behatolt torpedók felgyújtották a lőszert, amelyet a hajó 
nagy mennyiségben szállított a szövetségesek részére. Hogy milyen rengeteg 
mennyiségű hadianyagot szállított egyedül a Cunard-társaság az Egyesült-Álla
mokból Angliába, kiderül a következő kimutatásból, mely kizárólag biztos 
adatokon alapszik, olyanokon, amelyek megbízható forrásokból származnak. 
A Lusitania február elején New-Yorkból tengeralattjáró-alkatrészeket, február 
26»án 7440 láda lőszert, 225 láda hadseregfelszerelési tárgyat és 71.000 lőfegy
vert szállított, április 4-én ágyúkat és nagymennyiségű fegyvert, az Ordunne 
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gőzös New-Yorkból március 19-én lőszert és egyéb katonai anyagot, 171.822 
font sterling értékben, továbbá repülőgépeket, automobilokat, tábori ágyúkat 
és két 381 centiméteres ágyút. 

A német hadvezetőség egyébként, midőn elhatározta a gőzös megtor
pedózását, minden lehetőt elkövetett, hogy ártatlan emberélet ne essék áldo
zatul, így napokkal a Lusitania elindulása előtt a nagyobb amerikai lapok
ban a német nagykövetség a következő hirdetményt tette közzé: 

ccAzok, akik az Atlanti-óceánon akarnának utazni, figyelmeztetnek, hogy 
Németország és szövetségesei s Anglia és szövetségesei háborút viselnek egymással, 
hogy a háborús zóna az angol szigetek körüli vizekre is kiterjed, hogy a császári 
kormány bejelentései szerint az Anglia vagy valamelyik szövetségese lobogóját viselő 
hajók ezeken a vizeken megsemmisülésnek vannak kitéve s hogy azok az utasok, 

. akik Anglia vagy szövetségesei hajóival a háborús zónán utaznak, ezt a saját 
veszélyükre teszik. 

Washington, 1915 április 22. 
A német császári nagykövetség.*, 

A Times május 3-iki számában new-yorki levelezője jelentését közölte, 
amely bizonyság rá, hogy a Lusitaniát idejekofán óvták az átkeléstől. A köz
lés így hangzott: 

«A Lusitania számos előkelő utasa, mielőtt tegnap Liverpoolba 
indultak volna, Smith John vagy Georges Jones aláírással ellátott sür
gönyöket kaptak, amikben óva intették őket attól, hogy útnak indulja-

Vt''•'•' A «Lusitania». 
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nak. A Vanderbilt C. Alfréd címére érkezett következő sürgöny jellemzi a 
többit is: 

«Biztos helyről tudom, hogy a Lusitaniát megtorpedózzák. Jó volna, ha lemondana 
az utazásról.y) 
Se Vanderbilt, se a hajó más utasa nem adott ezekre az intésekre, 

meg azoknak az idegeneknek a figyelmeztetésére semmit, akik a kikötői 
bejáratnál megállították az utasokat és azokkal a mesékkel próbálták ijeszt
getni őket, hogy nagy német tengeralattjárók cirkálnak az Atlanti-óceánon 
azzal a szándékkal, hogy a Lusitaniát megtorpedózzák. 

Azon a gunyoros, kicsinylő hangon, amelyen a new-yorki levelező 
beszélt, jegyezte meg ezután a lap szerkesztősége maga: «Liverpooli hajós
körökben semmiféle aggodalmat nem keltett a német nagykövetségnek a 
new-yorki lapokban közzétett felhívása. Amennyiben értesülve vagyunk, az; 
Atlanti-óceánon való hajózásban, a tengernagyi hivatal egyenes rendeletét 
kivéve, nem történik korlátozás. A kereskedelmi hajójáratok védelmére 
olyan intézkedések történtek, hogy a nagy atlanti sorhajók vagy az atlanti 
kereskedelemben érdekelt többi számtalan hajó biztonsága iránt nem kell 
aggódni.* 

A katasztrófa. 

Ilyen előzmények után következett be a katasztrófa. A hajó szerencsés 
gyors tengeri út után rendeltetése helyéhez közeledett, amikor sorsa utói
érte. Délután két óra után a déli ir part közelében a német búvárhajó meg
leste az oceánjárót és torpedót lőtt feléje. A torpedónaszád valószinüleg 
azért választotta ezt a helyet, hogy a Lusitaniának gyorsan segítséget vihes
senek. Az angol lapok azt írták, hogy nem egy torpedót, hanem többet lőt
tek ki, mert egy ilyen hajó vízálló helyiségekkel van ellátva és nem merül
het el oly gyorsan, ha csak egy torpedó éri, mint ahogy megtörtént. Midőn 
észrevették, hogy a hajót megtorpedózták, gyorsan lebocsátották a mentő
csónakokat, összesen húsz csónak telt meg emberekkel. A Cunard Line 
igazgatósága azt állította, hogy a Lusitania megtorpedózása előzetes figyel
meztetés nélkül történt. Az utasokat részint Queenstownba, részint Kinsaleba 
vitték. Vanderbilt Alfréd, valamint F. S. Pearson, az ismert petróleumkirály, 
Stackhouse sarkkutató, Hearst, a híres amerikai lapkiadó, Hubbard amerikai 
író is a" hajó fedélzetén voltak s elpusztultak. Kivülök még sok amerikai 
embert vitt a hajó. A szállítmány értéke tizenegy millió márka volt. Ezen
kívül négyszázmillió értékű aranyrudat vitt a gőzös. 

Turner, a hajó megmenekült kapitánya, a Lusitania elsülyesztésé-
ről a következőket mondta: 

— Amikor a veszedelmes zónába értünk, az összes mentőcsónakokat 
a lebocsátásra elkészítettük. A hajó gyorsaságát a köd miatt 15 csomónyira 
csökkentettük, de később újra 18 csomóra fokoztuk. Dróttalan távírón vet
tünk fel jelentéseket, de mi nem adtunk le táviratokat. Az egyik hajóstiszt 
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hirtelen azt kiáltotta: Itl jön egy tor
pedó! Odafutottam melléje és egy pil
lanatig láttam is a torpedó által velett 
hullám taraját. Mindenekelőtt a nőket 
és gyermekeket hoztuk biztosságba a 
lebocsátott csónakokban. A hajó a 
torpedólövés után is rendes sebességével 
haladt tovább és még 20 percig maradt 
a felszínen. Pánik nem keletkezeit. 

Turner még kijelentette, hogy a 
parancsokat mindvégig hiven teljesítette 
és hogy más alkalommal hasonló vi
szonyok között szintén csak úgy jár
hatna el, amint ez alkalommal. 

A Lusitania egy menekültje el
beszélte, hogy a fedélzeten éppen egy 
barátjával beszélgetett, mikor úgy két 
óra tájban 1000 jardnyi távolságból 
egy búvárhajó parancsnoki hídja lett 
látható. A Lusitaniát elülső részén 
találta a torpedó, mire hangos robba
nás következett. A hajó egyes részei a 
levegőbe repültek. Nem sokkal ezután 
egy második torpedó érte a hajót, 
mely oldalra fordult. A legénység nyomban hozzálátott, hogy az utasokat 
á mentőcsónakokban helyezze el. Minden a legnagyobb rendben történt. 
Egy hat éves leányka könyörgött, hogy mentsem meg. A kisleányt csónakba 
is vittem, de a szülei odavesztek. Én magam azután az utolsó csónakba 
szálltam. A második osztályban hét asszony volt. Továbbá negyvennél több 
egy éven aluli gyermek volt a hajón. A menekültek elbeszélték, hogy sok 
utast a torpedó ölt meg. A hajón 188 amerikai, 956 angol és 109 más nem
zetiségű utas volt. . . 

A Lusitania menekültjei elmondták, hogy szép, csendes és napos dél
után volt, mikor a hajót megtorpedózták. A legtöbb utas éppen reggelizett, 
vagy a hajó fedélzetén állott, hogy az ir partot nézegessék, mikor hirtelen 
egy hosszú fehér esik tűnt fel a tengeren, amely egyre közeledeii a hajó 
felé. Hirtelen rettenetes dörrenés következett. Az egész hajó megrázkódott 
és a part felé fordult, mikor hamarosan egy második torpedólövés érte. 
A hajó oldalra fordult és 2 0 - 2 5 pere alatt elsülyedt; A hajó egyik oldalán 
levő mentőcsónakokat le sem bocsáthatlák. Egyes matrózok pár percre még 
látták a tengeralattjárót, ez azonban alámerült és nem jelent meg többé. 
A legtöbb menekült azt mondta, hogy úgy az utasok, mint a legénység rend
kívül nyugodtan viselkedtek. Először az asszonyokat és a gyermekeket helyez
ték el a mentőcsónakokba. Mikor a hajó elsülyedt, öt mentőcsónakot raga-

Vanderbilt Alfréd amerikai milliárdos, aki 
a Lusitania pusztulásánál életét vesztetté. 
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dott magával az örvénybe. A hajó elsülyedése előtt sokan a vizbe ugrottak, 
s ezeket az ár elsodorta, kivéve azokat, akik a roncsokba kapaszkodtak. 

Queenstownban szivettépő jelenetek játszódtak le. Asszonyok férjeiket 
keresték, anyák gyermekeiket. A kétségbeesett helyzetet fokozta még az, 
hogy a víz vagy 126 férfi- és gyermekholttestet vetett ki a partra. 

Az egyik hajókormányos elbeszélése szerint egész sereg utast a robba
nás a reggelinél ért. Egy torpedó a fűtőhelyiségbe hatolt be. Turner kapi
tány és a tisztek a megrémült utasokat iparkodtak megnyugtatni. A meg
nyugtatás azonban hiábavaló volt, mert mindenki a saját életét akarta meg
menteni. A víz a baj óba hatolt és ez egy negyedórán belül elsülyedt. Sok 
utas még idejekorán mentőövet vett föl, ezeket sikerült kifogni a vízből. 
A Lusitaniának 10 mentőcsónakja körülbelül 500 embert mentett meg, 
A Stormeck vontatógőzös 160 embert szedett föl a mentőcsónakokból, ame
lyek hat óra hosszat kószáltak a tengeren. A Lusitania még drótnélküli vész
jeleket adott. A hadi risikótól eltekintve, a Lusitania 890,000 font sterlingre 
volt biztosítva. Az utasok listáját nem lehetett megkapni, mert a hajók vissza
térő útjukban hozzák magukkal a listát. 

A Lusitania egyik megmentett utasa, egy queenstowni amerikai polgár 
részletesen elmondotta a Lusitania utolsó útjának és a katasztrófájának lefolyá
sát. Az amerikai utas rendkívül érdekes előadásából valók az itt kővetkező 
részletek. 

A Lusitania menekültjei. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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— Közvetlenül a new-yorki elutazás után a hajón a hangulat némileg 
nyomott volt, mert az utasok a sok figyelmeztetésnek a hatása alatt állot
tak s ennélfogva az embereket bizonyos mérvű idegesség fogta el. Azonban 
minél inkább közeledett céljához a hajó, annál inkább emelkedett a hangu
lat, amit az is elősegített, hogy az időjárás nagyszerű volt és az óriási gőzös 
rendkívüli gyorsasággal szelte a hullámokat. A német tengeralattjárók részé
ről való veszedelmet kezdtük lekicsinyelni és csak akkor gondoltunk rá 
újra, amikor elértük a blokád-zónát és a hajón rendkívüli intézkedéseket 
tettek. Csak most tűnt újra elénk, hogy mégis csak háború folyik Európában. 
A Lusitania fedélzetén nem volt szabad gyufát gyújtani. Teljes sötétségbe 
burkolózva mentünk előre s még a zenekarnak se engedték meg a koncer
tezést, hogy mindenféle fölösleges zajcsinálást elkerüljünk. A rendkívüli 
intézkedések az utasokat is gondolkodóba ejtették és aggodalmas kérdések
kel ostromolták a hajó tisztjeit, akik tréfálkozó hangon nyugtatták meg őket, 
de azért nem mulasztották el hozzátenni, hogy mindenre el kell készülni. 
Komolyan azonban senki nem gondolt arra, hogy a veszedelem a közelben 
settenkedik. 

— így érkezett el azután a szerencsétlen pénteki nap. Estefelé az angol 
partok közelébe értünk. A déli étkezést két óra tájban a szokásos körülmé
nyek között fejeztük be és az utasok legnagyobb része kabinjába tért vissza 
s csak kevesen maradtunk a fedélzeten, ahol a teljesen sima tenger szépsé
geiben gyönyörködtünk. Sehol nem mutatkozott hajó, csupán a horizont 
legtávolabbi részein vettünk észre gyenge füstfelhőcskét, amelyről megálla
pítottuk, hogy angol torpedóvadász kéményéből ered. ; 

— Egyszer csak az óriási gőzös baloldaláról körülbelül a középről, 
tompa reccsenést hallottunk, amely ugy hangzott, minthogyha gerendát tör
tek volna ketté. Rögtön utána, ugyanebben a másodpercben, borzalmas 
dörejjel robbanást hallottunk és még ugyanebben a szempillantásban meg
állottak a hajó csavarai és a Lusitania olyan erősen dőlt oldalra, hogy a 
fedélzet egy része a tengerbe fordult. Sokan az utasok közül az első lökés 
következtében az oldalvéden keresztül belezuhantak a tengerbe. A pánik 
leírhatatlan volt és annál inkább elismerést érdemel a személyzet, amely a 
veszély pillanataiban megőrizte nyugalmát és hidegvérét. Rögtön leengedték 
a mentőcsónakokat s a fedélzeten levő utasok leugrottak a csónakokba. 
Alig öt perccel a robbanás után már elindultak az emberekkel megrakott 
mentőcsónakok. 

A Times azonban a menekültek legnagyobb részének előadásával szem
ben azt írta, hogy a mentésnél, a csónakok lebocsátása alkalmával nagy fegyel
mezetlenség mutatkozott. A Lusitaniának egy Lehmann nevű amerikai utasa 
az első torpedólövés után felszólította a Lusitania több matrózát, hogy bo
csássanak le egy mentőcsónakot. Az egyik matróz azt válaszolta, hogy a 
kapitány erre nem adott parancsot, Lehmann erre revolverrel kényszerítette 
őket egy mentőcsónak lebocsátására, amelyen azután szerencsésen meg
menekült. 
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A németek üldözése Angliában. 
A Lusitania elsülyedésének híre egész Angliában a legnagyobb meg

döbbenést keltette. A lapok egy része az angol admiralitást támadta, amely 
megengedte, hogy a Lusitania kísérőhajók nélkül haladjon át a parti terü
leten, ahol a német" tengeralattjárók cirkáltak, a többi lap pedig á legfék-
telenebb hangon uszított a németek ellen. Ennek csakhamar meg is lett a 
hatása: a csőcselék Londonban, Liverpoolban s más nagyobb angol váro
sokban megtámadta az ott élő németeket, s üzleteiket kifosztotta. A példát 
Délafrikában is követték, ahol különösen Johannisburgban voltak nagyobb 
zavargások. 

Londonban különösen május 11-én öltöttek nagy mértéket a zavargá
sok. Ezeknek színhelye főleg London keleti és északi városrészei voltak. 
Sok százezer ember vett részt a pusztításban, vagy nézte azt rokonszenvvel. 
A Commercial Road néhány mellékutcájában alig kíméltek meg egyetlen 
üzletet R A kárt húszezer fontra becsülték. A csőcselék nemcsak az ajtókat 
és ablakokat verte be, hanem elpusztította a házak belsejét is, falakat, 
mennyezeteket rombolt le, lépcsőket döntött romba és teljesen kifosztotta az 
üzleleket még a rendőrség megjelenése előtt. Minden ingó dolgot, zongorát, 
nehéz bútordarabokat is, képeket, ágyakat, még ruhadarabokat is elraboltak 
és nagy s kézi kocsikban, bölcsőkben elvittek. Az üzletek és lakások ajtait 
nagy kövekkel bezúzták. Gyakran egy-egy házat tíz perc alatt kiraboltak. 

A Lusitania elsülyesztése. — A liverpooli csőcselék összerombolt egy német üzleíet. 

— 380 — 



Éjszaka a támadásokat London keleti negyedeiben megismételték. Egy 
üzletet ott fel is gyújtottak. Az északi kerületek fosztogatóihoz az Army 
Service Corps-hoz tartozó tekintélyes számú katona is tartozott. Liverpoolban 
az épületekben tett kárt 40.000 fontra becsülték. 

A londoni rendó'rbiróságok a legtöbb fosztogatót pénzbüntetésre ítél
ték s kötelezték, hogy a jövőben szigorúbban alkalmazkodjon a törvényhez. 
Egy esetben kényszermunkával egybekötött rövid fogházbüntetést szabtak 
ki. London déli és délnyugati részében is lázongások voltak a németek 
ellen. 

A Daily News volt az egyetlen lap, amely el merte ítélni a németek ellen 
rendezett pogromot, melyért a sajtó egy részének uszításait tette felelőssé. 

Ezenkívül népgyűléseket tartottak, melyeken az Angliában élő németek 
internálását követelték. Ennek hatása alatt Asquith miniszterelnök az alsó
házban be is jelentette a kormány ama elhatározását, hogy minden katona
köteles korban levő ellenséges állampolgárt internálnak. 

A német kormány nyilatkozata. 

A német kormány közvetlenül a Lusitania elsülyesztése után az Egye
sült-Államok kormányánál, úgyszintén az európai semleges hatalmak kor
mányainál a következő közlést tette : 

A császári kormány őszintén sajnálja, hogy a Lusitania pusztulá
sával annyi emberélet veszett el, vissza kell azonban utasítania minden 
felelősséget. 

Anglia kiéheztető tervével megfelelő megtorló intézkedésekre kény
szerítette Németországot s a német ajánlatra, hogy a kiéheztető terv 
feladása esetén a buvárhajóháborút megszüntetjük, még élesebb blokád
intézkedésekkel válaszolt. 

Az angol kereskedelmi hajókkal már csak azért sem bánhatunk 
úgy, mint más kereskedelmi hajókkal, mert ezeket rendszeresen fölfegy
ver zik s ezek ismételten megtámadták nekifutással a mi hajóinkat, úgy 
hogy már ez okból is ki van zárva, hogy vizsgálatot indítsunk. 

Az angol parlamenti államtitkár nemrégiben Beresford lord kér
désére válaszolva, kijelentette, hogy immár csaknem valamennyi angol 
kereskedelmi hajó föl van fegyverezve és el van látva kézigránátokkal. 
Egyébként az angol sajtó nyíltan megvallja, hogy a Lusitania erősen 
föl volt szerelve ágyúkkal. A császári kormány előtt ismeretes továbbá, 
hogy a Lusitania legutóbbi útjain többször szállított nagytömegű hadi
szert s hogy a Mauretania és Lusitania Cunard-gőzösöket nagy sebes
ségük folytán buvárhajók támadásaival szemben különösen védettnek 
tekintették és ezért előszeretettel használták hadiszer-szállításra. A Lusi
tania legutóbbi útján, mint kimutatható, 5W0 láda lőszert szállított. 
A szállítmány többi része is nagyobbára hadi dugárú volt. 

A Lusitanián való utazástól — nem tekintve az általánosságban 
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tartott német figyelmeztetéseket — Bernstorff gróf nagykövet még külön 
is óvta a közönséget. A figyelmeztetést azonban a semlegesek nem vet
ték tekintetbe, a Cunard Line és az angol sajtó pedig egyenesen sértő 
gúnnyal fogadták. 

Minthogy Anglia e figyelmeztetéssel szemben kétségbevonta, hogy 
a hajót bármilyen veszély fenyegetné és megfelelő védőintézkedések 
megtételét hirdette s így megtévesztette az utasokat, akik ennek foly
tán nem vették figyelembe a német intést és a hajóra szálltak, a fele
lősség az emberélet pusztulásáért, amelyet a császári kormány a leg
mélyebben fájlal, kizáróan a brit kormányt terheli. 

Az amerikai kormány tiltakozása. 

A német kormánynaTt erre a világos és meggyőző erejű jegyzékére á 
berlini amerikai nagykövet a külügyi államtitkárnak hosszabb közleményt 
nyújtott át, mely a többi között ezt tartalmazta: 

Tekintettel a német hatóságoknak utóbbi időben az amerikai jogok sérelmével a 
nyilt tengeren tett intézkedéseire, 
amelyek a Lusitania nevű angol 
gőzösnek 1915. év május 7-én tör
tént torpedózásában és elsülyeszté-
sében érték el csúcspontjukat, a 
mely alkalommal száznál több ame
rikai állampolgár életét vesztette, — 
észszerűnek és kívánatosnak látszik, 
hogy az Egyesült-Államok és a né
met császári kormány az ezekből 
származott komoly helyzetben tel
jesen világos megegyezésre jusson. 

Az Egyesűit Államok kormá
nyát a német császári kormány arról 
értesítette, hogy a jelenlegi háború 
rendkívüli körülményei és a Német
ország ellenségei által tett intéz
kedések, amelyek odairányulnak, 
hogy Németországot minden keres
kedelmi forgalomtól elvágják, — 
arra kényszeritik, hogy megtorló 
intézkedéseket tegyen, amelyek mesz-
sze túlmennek a tengeren való had
viselés rendes módszerén, amennyi
ben hadi zónát proklamál és óva 
inti a semleges állambeli hajókat, 
hogy e zónán kívül tartsák magukat. 

Az Egyesült-Államok kormá
nyának már volt alkalma a német 
császári kormányt arról értesíteni, 
hogy az ilyen intézkedések életbe-

Bernstorff gróf, washingtoni német nagykövet. léptetését, amerikai hajóknak, avagy 
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amerikai állampolgároknak, akik joguk szerint a hadviselő államok hajóin utaznak, mint 
utasok, ezen veszedelmekre való figyelmeztetését nem engedheti meg és hogy ennek 
következtében ezen jogok akár véletlen megsértése miatt kénytelen szigorúan felelőssé 
•tenni a német kormányt. 

Az Egyesült-Államok kormánya teljes komolysággal óhajtja figyelmeztetni a 
német császári kormányt arra, hogy ellenséges államok kereskedelme ellen irányuló 
támadásokban mostanában követett eljárást ellen emelt kifogás abban rejlik, hogy gya
korlatilag lehetetlen tengeralattjárókat felhasználni az ellenséges kereskedelem károsítására 
és megsemmisítésére anélkül, hogy ez ne járna a méltányosság, az észszerüség, az igazság 
•és a humanitás szabályainak és elveinek semmibevevésével, holott a modern felfogás 
«zen szabálvokat és elveket parancsolóknak ismeri el. A tengeralattjárók tisztjeire nézve 
valóban lehetetlenség a nyilt tengeren átkutatni egy kereskedelmi hajót, annak iromá
nyait átvizsgálni, rakományát átkutatni. Tényleg lehetetlenség rájuk nézve, hogy az ily 
hajót zsákmányképp lefoglalják és ha nincsenek abban a helyzetben, hogy az ilyen hajón 
megfelelő legénységet helyezzenek el a maguk embereiből, úgy nem sülyeszthetik el 
anélkül, hogy ezen hajó legénységét és mindazt, ami rajta van, a kicsiny mentőcsónako
kon a viharok és a hullámok játékává ne tegyék. Ismeretes, hogy ezt a tényt a német 
•császári kormány is nyiltan elismeri. 

Bízunk tehát abban, hogy a német császári kormány helyteleníti azokat az eljáráso
kat, amelyek miatt az Egyesült-Államok kormánya panaszt emelt, hogy amennyire lehet
séges, elégtételt ad a mérhetetlen kárért és hogy nyomban megteszi a szükséges lépéseket oly 
esetek megismétlődésének megakadályozására, amelyek oly nyilvánvalóan feldöntik a had
viselés azon alaptételeit, amelyekért a német császári kormány a múltban oly nagy böl-
cseséggel és szilárdsággal állást foglalt. 

A német kormány válasza. 

A német kormány jegyzéke, melyet a Lusitania ügyében az Egyesült-
Államok kormányához válaszképpen intézett, így szólt: 

A császári német kormány a maga részéről is nyiltan és barátságosan hozzá akar 
járulni az esetleges félreértések eloszlatásához. 

A kormány közölte, hogy nincs szándékában a haditerületen semleges hajókat meg
támadni, amelyek nem tanúsítanak ellenséges magatartást. A német haderők ismételten 
kaptak megfelelő utasítást. Ha tévedés folytán semleges hajók megsérültek, úgy ez csak 
kivételes eset lehetett, amelyet az angol kormánynak a zászlókkal való visszaélése vagy 
pedig az illető hajóskapitánynak gyanús magatartása okozott. Minden más esetben, mikor 
-semleges hajó megsérült, a kormány sajnálkozásának adott kifejezést és kárpótlást igért, 
ha ez jogosultnak látszott. 

Ami a Lusitaniávál elpusztult emberéletet illeti, a kormány az érdekelt semleges 
kormányoknak részvétét fejezte ki. A kormánynak különben az a nézete, hogy fontos 
tények, melyek közvetlen összefüggésben állanak a Lusitaniávál, elkerülték az Egyesült-
Államok kormányának figyelmét és ezért szükségesnek tartja meggyőződést szerezni arról, 
vájjon a két kormányhoz a Lusitaniáról érkezett jelentések megegyeznek-e egymással. 
Az Egyesült-Államok kormánya abból a szempontból indul ki, hogy a Lusitania közön
séges fegyvertelen kereskedelmi hajónak tekintendő. A császári német kormány utal 
arra, hogy a Lusitania egyike a legnagyobb és leggyorsabb segédcirkálószerűen épített keres
kedelmi gőzösöknek és az angol admiralitás hajózási listájába is fel van véve. 

A kormány semleges utasok előadásából tudja, hogy hosszabb idő óta majdnem 
•minden értékesebb angol kereskedelmi hajó ágyúkkal, munícióval és más fegyverekkel van 
•ellátva. A Lusitanián is volt ágyú, mikor New-Yorkból elindult, az ágyúk a fedélzeten elrejtve 
voltak felállítva. A kormány különösen felhívja az amerikai kormány figyelmét arra, 
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hogy az angol admiralitás februárban azt aj.-inlotta a kereskedelmi hajóknak, hogy ne 
csak semleges zászlók és jelvények alatt haladjanak, hanem így mégis támadjanak német 
tengeralattjárókat. Az angol kormány magas díjat tűzött ki tengeralattjáróknak kereske
delmi hajók által leendő elpusztítására, sőt ilyen díjakat ki. is fizetett. Éppen ezért a kor
mány az angol kereskedelmi hajókat, melyek a tengeri hadszíntéren közlekednek, nem 
tekintheti többé védtelen területnek és a német parancsnokok nem követhetik a szokásos 
tengeri zsákmányszabályokat, melyeket ezelőtt követtek. A Lusitania, mint már azelőtt is, 
kanadai csapatokat és hadianyagot vitt magával, közte 5i00 láda muníciót, bátor német 
katonák elpusztítására. 

A kormány igazságos önvédekezést tanúsít, ha a maga hadi eszközeivel az ellen
séges muníciót elpusztítja és így védelmezi katonái életét. Az angol hajózási társaság föl
tétlenül tudta, hogy milyen veszély fenyegeti a Lusitania utasait és amerikai polgárok 
életét, használta fel munició-szállítmánya védelmére. Az amerikai törvények világos rendel
kezése ellenére cselekedett, mert ezek a törvények megtiltják, sőt büntetik az utasoknak 
robbanó anyagokkal megrakott hajókon való szállítását. A társaság ezáltal frivol módon 
igen sok utas halálát okozta. 

A német tengeralattjáró parancsnokának határozott jelentése és minden egyéb hír
adás megerősíti, hogy a Lusitania gyors elsülyedését a munició robbanása okozta. Más 
esetben az utasok emberi számítás szerint megmenthetők lettek volna. 

, E jegyzékváltás után, melyből kétségtelenül kiderült, hogy Amerika e 
kérdésben is Anglia oldalán áll, újabb jegyzékek is következtek, a némel 
kormány azonban rendületlenül ragaszkodott álláspontjához, amit életérdekei 
parancsolóan szabtak eléje. 

A Lusitania egyik amerikai áldozatának temetése Queenstown-ban. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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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 ingye-i kapják meg a nekik tetsző 
müveket, a kővetkező módozatok mellett: 

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

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

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő 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 füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, m d v b e n a szerző, aki a Stanlev-féle világhírű 
rxpedicióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

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

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

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

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

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

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes ka landokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a m ű 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el va» 
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. bolli ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 73 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 fül. 

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

A 3. csoportot lásd a boríték 2. oldalán. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika 1.—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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