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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 ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

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

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

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy-egy kötetet 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 kedvezményszelvényekböl négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

A kiválasztott kedvezményekel a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, di' megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1—2. Stanley M H.: A legsötétebb Afrika-
, ban. Emin pasának, Eqaátoria kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulása^ — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fitt. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fill. 

((Megyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre, 
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.* A Koránnak ezt a mondatát választotta 

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli 
czél elérésében való rendületlen hit, mehe t ez a 
mondatsymbolizál , álhatoUa Stanleyt. Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason, mozog, 
csodás óljának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. 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. 

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

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

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

A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás 
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
9. 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 helyett rá
fizetés 4 korona. 

10. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

11. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

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

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

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—V. 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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KEPÉK f\ KELETGflLICIflI HARCOKBÓL. 

Pihenő harminckettesek. 

Ha vitéz magyar ezredekről esik szó, az elsők között említik a budapesti harminckettes 
ezredet. Akik a fronton jártak s látták harcolni a pesti «fiuk»-at, áradozó szavakkal be
szélnek hősiességükről, a hivatalos harctéri jelentés pedig nem egyszer illette külön dicsé
rettel vitézségüket. Budapest, könnyelműnek mondott, szép fővárosunk büszke lehet 
fiaira, akik a véres csatamezőkön, is fényesen megállják helyüket és semmiben sem ma

radnak a többiek mögött, -j \ f. Q Q A 
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Drőtsövénnyel elzárt állásaink. 

Lövészárkunk egy kastély parkjának a fala mögött. 
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Orosz foglyok közvetlen elfogatásuk után. 

Orosz foglyok a lefegyverzés után. 
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A BUG ÉS A VISZTULA KÖZÖTT. 

Lemberg visszahódításával befejeződött az északkeleti harctéren 
megindult hatalmas offenzíva első nagyszerű felvonása. E haditény volt az 
utolsó kirezgése annak az óriási lökésnek, melyet az egyesült német, magyar 
és osztrák haderők intéztek az orosz haderőnek galíciai frontrésze ellen. 
A májusban megindult offenzívának legfőbb célja volt Galíciát és fővá
rosát: Lemberget megszabadítani az orosz uralomtól és az orosz erőket 
Lemberg vonalán túlra visszakergetni. Amint ezt elértük, immár nem volt 
semmi célja a további előnyomulásnak az eddig való irányban, mert az 
sem politikai, sem pedig sztratégiai szempontból nem volt fontos, hogy 
Kelet-Galiciának egy aránylag keskeny sávja egyelőre még orosz kézben 
marad. Ezen a vonalon nem várt más feladat seregtesteinkre, mint hogy 
erős védőállásokat készítsenek, s azokat elfoglalva eme frontszakaszt tartsák 
a majdan elkövetkezendő új orosz támadásokkal szemben. Számolni kellett 
ugyanis azzal a bizonyossággal, hogy az oroszok, ha hamarább nem, leg
alább néhány hónap múlva összeszedik magukat és új offenzivával fognak 
kísérletezni. 

Lemberget, — mint tudjuk, — a Böhm-Ermolli-féle hadsereg vette meg 
s e diadala után nyomban a visszavonuló ellenség után vetette magát, szóvá 
Lembergen túl, ettől keletre még kissé előrenyomult, azonban egyáltalán nem 
messzefekvő célokkal, hanem inkább csak azért, hogy ez idő alatt Lemberg 
környéke kellően meg legyen erősíthető. Míg Böhm-Ermolli Lemberget vette 
vissza, azalatt a tőle északra álló Mackensen Rávaruszkán és Zolkieven 
keresztül szorította vissza az oroszokat. Ezzel Mackensen ezen a fronton 
eleget is tett feladatánaK s június 22-e után hirtelen frontot változtatva, egy
szeriben északi irányt vett. 

Eddig csak az óriási orosz frontnak galíciai részén sikerült az oroszo^ 
kat megverni, az ettől a frontrésztől északra, egészen föl a Keleti-tengerig álló 
orosz haderők állásai azonban hónapok óta változatlanul a régiek voltak s 
az orosz hadvezetőség csak arra ügyelt, hogy az orosz Gentrumot és ai 
északi szárnyat el ne vágjuk a Galíciában hátráló balszárnytól. Az oroszok 
tudvalevően a galíciai frontszakaszon elért sikereink színhelyeinek legköze
lebbi szomszédjában, a Szán és Visztula folyók szögletében és Orosz-Len? 
gyelország déli részén, a Visztulától nyugatra állottak a Nida, Pilica, Ravka 
és Bzura folyók mentén. 
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Hatalmas előnyomulásunk Galiciában erősen veszélyeztette ez állásaikat, 
s ezért mindent elkövettek, hogy a Visztula—Szán szöget és az attól keletre 
folyó Tanév folyó vonalát tartsák s így fedezzék említett állásaik oldalát, 
sőt hátát. Közvetlen veszély visztulamelléki állásaikra csak akkor következ
hetett el, ha Galiciában győzelmesen előrenyomuló hadaink egy részével 
északra fordulunk, a Bug és Visztula folyók között fekvő terepszakasz ellen, 
tehát egyenesen Visztula-állásaik hátába. 

A szövetséges hadak operációinak ez irányváltoztatása, mint már 
említettük, Lemberg bevétele után csakugyan bekövetkezett, s hogy ez az 
eddigi akciók szerves folytatása gyanánt zavartalanul megtörténhetett 
és hogy Mackeusen eddig is zavartalanul dolgozhatott keleti direkció
val, anélkül hogy a baloldalában állott orosz erők sikerrel kísérelhettek 
volna meg mozdulatainak veszélyeztetését, az József Ferdinánd főherceg had
seregének, a 4-ik magyar-osztrák hadseregnek érdeme. E hadsereg törzsét a 
tiroli és stájer legénységből, tehát az osztrák csapatok legjavából álló 14-ik 
innsbrucki hadtest és részben magyar legénység alkotta, s ennek tulajdonít

hatók szakadatlan sikerei s 
az, hogy még akkora orosz 
túlerővel szemben is mindig 
helyt tudott állni. Ez a had
sereg a gorlicei áttöréstől 
kezdve Mackensen oldalszár
nyán, részben Tarnov körül 
állott és a nagy előrenyomu
lás alkalmával közvetlenül 
a Visztuláról délre a Visz
tula—Szán szöge s a Szán 
alsó folyása felé haladt észak
keleti irányban. Május hóban 
és június hó első napjaiban 
általában kevés szó esik erről 
a hadseregről, mert operá
cióinak iránya és feladata 
más volt mint a Mackensen 
vezetése alatt álló többi erőké, 
tudniillik amazok oldalának 
és hátának fedezése. Ám 
harcai legalább is oly nehe
zek és elkeseredettek voltak, 
mint a Lemberg felé törekvő 
seregcsoportok harcai, mert 
egyfelől azokkal állandóan 
összeköttetésben előre kellett 
nyomulnia, s ezt fölötte meg-

A zamoszci város háza. 

— 134 — 



nehezítette az, hogy az oroszok összeköttetéseiket féltve, épp a Visz
tula—Szán szögében elkeseredetten álltak ellent, másfelől hogy az oroszok 
nem is elégedtek meg a puszta, szívós ellenállással, hanem minduntalan 
előretöréseket kíséreltek meg, hogy Mackensen erőinek zömét oldalba kap
hassák s ezt is József Ferdinánd hadseregének kellett mindenáron lehe
tetlenné tenni. Ennek ellenére már június 15-én Sieniavánál átkel e 
hadsereg a Szán folyón és északkeleti irányban, a Cieplice-Rudka-Dobra 
vonalról visszaveti az ellenséget, h, mozdulat már elárulja e hadserég 
jövendő operációinak északi irányát, mely mialatt június 16—19 között 
Mackensen többi erői a grodeki és magierovi csatát vívják, még job
ban szembetűnővé lesz. Június 17-én a 4. hadserég a Dobrától északkeletre 
fekvő Cevkovnál a csapatait mindig jellemző ellenállhatatlan szuronyroham-
mal áttöri az oroszok állásait úgy, hogy kénytelenek az egész vonalon és 
pedig Narol, Tarnogrod és a Tanév alsó folyása felé hátrálni. A 4. hadsereg 
nyomon követi az oroszokat, s mialatt június 20—22 között a lembergi csata 
győzelmesen folyik, Cieszanovtól északra elkeseredett harcokat vív a Tanév 
folyó déli oldalán álló orosz erőkkel, amelyeket nemcsak nem tud kiverni 
mocsaraktól védett állásaikból, hanem túlerős ellentámadásokat is kénytelen 
feltartani. Ezzel azonban feladatát teljesítette, mert azalatt zavartalanul meg
történhetett Lembergnél a döntés, amelynek eredménye természetszerűen 
nyomban érezhetővé vált a szomszédos, a 4. hadsereggel szembenálló oro-

Az első transzport megérkezése a lublini pályaudvaron. 
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szók frontján is. Ezek ugyanis még június 22-én éjjel kiöntették az oly sokáig 
és makacsul tartott Visztula -Szán szöget és a 4. hadsereg annál inkább 
előnyomulhatott a Tanév folyó felé, mert immár Mackensen seregcsoport
jának egy része is csatlakozott hozzá. A nagy eltolódás észak felé meg
kezdődött, azonban a 4. hadsereg csak 27-én tudott elkeseredett harcok után 
Narolig jutni. Június 23-án már az egész Mackensen-csoport résztvesz az 
északi irányban megkezdődő harcokban s a Ravaruszkálól északra fekvő 
Mosty Veikénél, valamint az ettől északnyugatra már orosz földön fekvő 
Tomaszovnál megveri az ellenséget. Ezzel a győzelemmel egy egészen új és 
összefüggő front jött létre, mely a Szánnak a Visztulába való beletorkolá-
sától a Szán északi és a Tanév folyó déli partja mentén egész a Bug folyóig 
terjedt. 

A második kraszniki csata. 

Az új front csakhamar mozgásba jött, mert az oroszok feladták az 
állásaikat és így a 4. hadsereg és Mackensen ezen a Visztulától a Búgig 
terjedő egész vonalon átlépték az orosz határt, aminek jelentősége főként 
abban állott, hogy most már a hadműveletek ezen a vidéken is ellenséges 
földön folyhattak. Június 29-én említett seregtesteink Belz, Komarov és 
Zamoszc magasságában állanak. Július 4-én volt olvasható elsőízben a német 

Az ötször épült kraszniki pályaudvar. 
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hivatalos jelentésben, hogy «Mackensen hadseregei tovább nyomulnak előre; 
a, Visztula és a Bug között» s csakugyan még ugyanazon a napon beveszik 
Zamoszcot, az oroszokat a Por és Labunka folyókon átkergetik, elérik a 
Visztula keleti partján fekvő Jozefovot s ettől délkeletre Krasznikot és Turo-
bint, sőt Krasznikot még ugyanaznap, az est beállta előtt szuronyrohammal 
be is veszik. 

Ez az egész helyzet rendkívül érdekes volt. A szövetséges seregtestek 
ugyanis majdnem épp egy év multán ugyanabban az irányban és ugyan-: 
azokon a csatamezőkön nyomultak győzelmesen előre, ahol a had
járat legelején Auffenberg és Dankl hadseregei érték el gyönyörű győzel
meiket, azonkívül a mostani sztratégiai helyzet és hadvezetőségünk ope
rációi megismétlései voltak a gorlicei áttörésnek. A gorlicei áttörés alkalma-, 
val ugyanis a szövetséges seregek egyik része kelet felé néző fronttal bírt , 
és keleti irányban nyomult előre, míg a seregtestek másik része a Kár
pátokban, tehát észak felé néző fronttal állott és természetszerűen északi 
irányban mozgott is, most pedig, míg erőink egyrésze a Visztula balparlján. ? 
tehát kelet felé néző fronttal állott szemben az orosz erők egyik részével, ; 
addig másik része A Visztula és a Bug között északi, irányban tör t előre, , 
tehát akárcsak a májusi offenzíva kezdetén, majdnem derékszöget alkotva 
egymással s így méltán volt egy fogó két egymásfelé hajló szárának tekint
hető. A szituáció harniadik érdekességét annak fölötte kritikus volla adta 
meg. A dolog ugyanis úgy állt, hogy a Visztula mentén és följebb északra, , 
a Narev, Njemen és Bobr folyók mentén Ivangorod, Varsó. Novo 

Csapataink bevonulása Lublinba. (Kilophot, Wien XIX.) 
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Gyorgyevszk és számos más erősség védte az oroszok állásait a meglepe
tések ellen. A Visztula és a Bug között ellenben föl egész Breszt Litovszkig 
semmiféle erősségük sem volt az oroszoknak. Az oroszok jól tudták, hogy 
ha a Mackensen hadseregeknek a Visztula és a Bug között sikerül gyorsan 
előrenyomulni, úgy Mackensen a visztula-menti orosz állások hátába kerüL 
s nemcsak azt teszi lehetetlenné, hogy ez állásokat az oroszok tovább is 
tartsák, hanem ez állások mögött lévő útvonalaikat és az ország belseje felé 
szolgáló egyéb Összeköttetéseiket is kézrekeríti és ezzel az orosz haderő 
katasztrófáját idézi elő. Az orosz hadvezetőségnek tehát minden erejét latba 
kellett vetnie, hogy Mackensen előrenyomulását megakadályozza, sőt, hogy 
visszavesse. E célra a hamarosan egyebünnen elvonható erőiket Lublin kör
nyékére dobták s a védekezésből hirtelen támadásba mentek át. Minden 
azon múlt: sikerül-e az oroszoknak Mackensent visszavetni. A szövetsé
geseknek május 2-a óta elért összes sikerei forogtak a kockán. Ha az oro
szoknak sikerül Mackensent megverni, akkor nemcsak a Visztula és Bug 
között megkezdett előrenyomulás mondott csütörtököt, hanem az összes 
többi frontszakaszon is vissza kellett volna menni és védekezésre szorítkozva 
feladni újból a visszafoglalt galíciai országrészeket. Viszont ha Mackensen-
nek sikerül kiállni az orosz támadásokat, akkor kedvezően folyhatott tovább 
a mi offenzivánk, mert kizártnak volt tekinthető, hogy az oroszok hamaro
san új ellenoffenzivára legyenek képesek. 

Az oroszok Lublin felől a krasznik-zamoszci vonal ellen intézték az 
első heves támadást. Kraszniknál a legelőbbre tolva József Ferdinánd 

Menekülők a Lublin körüli harcterületről. (Kilophot, Wien XIX.) 
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magyar és osztrák csapatai álltak s július harmadikán e hadsereg egyetlen 
hadteste nem kevesebb, mint hat, óriási túlerővel végrehajtott heves 
támadást utasított vissza, sőt Kraszniktól keletre Studziankinál e hadsere
günk rögtön ellentámadásba is kezdve, benyomult az orosz főállásokba. 
Másnap a Kraszniktól északra emelkedő dombokat elkeseredett harcok után 
megvették csapataink, áttörték az oroszok vonalát és észak felé vetették 
őket vissza. Ez volt e háborúban a második s az elsőnél nem kevésbbé 
fényes győzelmet hozott nagy kraszniki csata. Ám az oroszok újabb erősí
téseket hoztak és újból bebizonyították, hogy az orosz katona a védelemben 
kiváló, hogy semmiféle vereség sem képes reá tartósan nyomasztó hatást 
gyakorolni. Július 7-én az oroszok Lublin felől hatalmas ellentámadásba 
kezdtek, melynek József Ferdinánd hadserege nem tudott ellenállni és kény
telen volt a közvetetlen Kraszniktól északra lévő erősebb védőállásokba 
visszavonulni. Itt azután napokon át elkeseredett harcok folytak s e harcok 
átterjedtek a szomszédos terepszakaszokra is és pedig fel egész a Wieprz 
folyó mellett fekvő Krasznosztav városig. Csapataink és a német csapatok 
mindenütt visszaverték az egyre hevesebb orosz támadásokat. A követ
ező napokban az oroszok, úgy látszik, kimerültek, mert abbahagyták a 
ámadásokat és előre elkészített erős védőállásaikba vonultak vissza az egész 
onalon. 

Július 16-án azután koncentrált nehéz tüzérségük segítségével a szövet-
égések kezdték meg a támadást az egész Visztula-Bug között való fronton, 
úlius 17-én Krasznosztavtól délnyugatra áttörték az orosz állások vonalát, 
ire utóbbiak egy egész szibériai hadtestet vetettek a harcba. Ezt a sereg

estet, jóllehet az orosz hadsereg magvából való volt, szintén vissszavetette 
gy nem kevésbbé kiváló német gárdahadtest s ugyanígy járt az oroszok 
zemefénye, egy pétervári orosz gárdahadosztály. Az oroszok erre a július 
8-áról 19-re virradó éjjel feladták összes állásaikat. De hogy mily elke-
eredetten harcoltak, azt mi sem bizonyítja inkább, mint hogy már másnap 
mét, — bár alig kiképzett friss csapataik segítségével, — újból megállottak 
s felvették a harcot. Tisztek és altisztek nélkül verekedett itt az inkább 
ehogysem, mint jól-rosszul kiképezett orosz legénység, s ha nem is igen 

tudta magát tartani, mégis csak friss, pihent ellenfele volt örökös harcok
ban agyontáradt csapatainknak. Július 20-án már a Cholmból Lublinon át 
Ivangorodba vezető vasútvonaltól nem messze harcolüak Mackensen had
seregei, itt azonban kissé meg kellett állniok, mert jobbszárnyuk, — mely 
tudvalevően a legkésőbb kanyarodhatott fei Galíciából észak felé, — kissé 
elmaradt, Grubieszovnál igen nehezen tudott eredményt elérni s így be kel
lett várni, míg az is a front többi részével egy vonalba jut. s 

Ebben az időben az orosz lapok jelentései nyomán az ántánt ujságjai 
ázzál vigasztalták országaik népét, hogy az oroszok sztratégiai okokból, 
harc nélkül vonulnak vissza előre megállapított vonalig. Ezt a- szomorú 
hazugságot megerősíteni látszott diadalmas előnyomulásunk gyorsasága, mely 
azonban, mint tudjuk, véres harcok közepette történt. 
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Lublin meghódítása. 
Július 29-én német csapatok elérték a Piaszki-Biszkupice vonalat és 

ettől keletre a már.említett vasútat. Július 29-én, kis pihenés után, mely alatt 
a csapatok összeszedelőzködtek, ismét megindul az előrenyomulás az egész 
vonalon. Közvetetlen a Visztula keleti partja mentén József Ferdinánd had
serege, tovább Krasznosztavtól északkeletre Krupénél pedig porosz gárda
csapatok törik át az oroszoknak jóformán lépten-nyomon előre elkészített 
védőállásait, Krasznosztavtól keléire Voiszlavicénél pedig más német csapat
testek vetik vissza az immár nagy kavarodásban lévő oroszokat s ennek 
folytán az oroszoknak az egész Visztula és Bug közölt való frontja meg
ingott, úgy hogy július 30-án ki is ürítették összes állásaikat és megkezdték 
az általános visszavonulást. Közben természetesen felgyújtottak mindent, ami 
útjukba esett, csak hogy a győztesen előrenyomuló szövetséges seregeknek 
ne legyen hajlékuk és ne találjanak ennivalót, nem törődve azzal, hogy 
saját honfitársaikat is koldussá teszik, mert hiszen még a földeken a lábán 
álló vetést is felgyújtották. 

Pusztulás járt nyomukban és lángtenger világította be az utat. egész 
Délorosz-Lengyelország fővárosáig, a többszázezer lakost számláló Lublinig. 
Ezt a várost, melyet egy év előtt Dankl hadserege véres harcok után már-
már elért, az oroszok most a sztratégiai helyzet folytán kénytelenek voltak 

Lublin a fegyház tornyáról nézve. 
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kiüríteni s július 30-án délben belovagolt főterére első lovas járőrünk, melyet 
a lubliniak épp oly barátságosan fogadtak, mint minden más meghódolt 
oroszországi város lakossága. A város csaknem teljesen seri étlen maradt. 
Néhány szétrombolt gyár, a felgyújtott vasúti pályaudvar, valamint a főúton 
levő posta- és lávíróépület mutatta csak a háború némi nyomát. Lublin 
megszerzése igen nagy jelentőségű volt, nemcsak azért, mert a város 
sértetlen maradt és élelmiszer és egyéb szükségletekkel bőven el volt láiva, 
hanem mert ezzel igen fontos vasúti csomópont került kezünkbe, melyből 
Ivangorod, Varsó, Breszt-Litovszk és Cholm városán keresztül a Búgtól 
keletre elterülő volhyniai várháromszög szélső erősségébe: Bovnóba vezet
tek a vasútvonalak. A Lublintól északra fekvő magaslatokon a megvert ellen
ség még egyszer megállt, azonban úgy itt, mint innen keletre Kurovnál, 
Lencznánál és végül Dubienkánál kivetették állásaiból s eközben a mái-
említett vasútvonal mentén fekvő Cholm város is a szövetségesek kezébe 
került. Augusztus 5-én pedig elesett Ivangorod és az ott előrenyomuló német 
csapatok átkellek a Visztulán s így hátába kerültek azoknak az orosz 
erőknek, melyek a Visztula keleti partja mentén József Ferdinánd had
seregével szemben állottak. így ez is siettette a Mackensen-hadseregek e'őre-
nyomulásának tempóját, másfelől épp a József Ferdinánddal szembenálló 
oroszok ennek folytán most már nem vonulhattak vissza észak felé, hanem 
északkeleti irányba kellett kanyarodniok. Ugyanezt az irányt kellett követnie 
József ^erdinánd hadseregének is, mert másként balszárnyával beleütközött 
volna a Visztulán átkelt német csapattestek jobbs/árnvábn. 

Az elpusztult Jozefov, a Visztula mellett, a háttérben hadihíd. (Kilophot, Wien XIX., 
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A Bug mentén. 
Mialatt Mackensen balszárnyán és centrumában ezek történtek, addig 

legszélső jobbszárnya a Bug folyóval oldalában egyre ki volt téve annak, 
hogy a Bug mentén emelt orosz hídfőkből az oroszok oldaltámadásokat 
intéznek ellene. Ebből fejlődtek ki a Bug mentén lefolyt, mondhatni szeparált 
harcok, melyek nagy fontosságúak voltak, mert Mackensen legközelebbi célja 
Breszt Litovszk volt és ennek kelet felé szolgáló összeköttetéseit csak a 
Bug keleti partja mellől lehetett eredményesen támadni. A bug-menti 
harcokban részt vett nemcsak Mackensen jobbszárnya, hanem a Lemberg-
től északra álló magyar és osztrák erők egy része is, melyeknek természet
szerűen egyre inkább észak felé kellett kiterjeszteni operációik irányát. Már 
július 4-én támadást intéztek az itt álló szövetséges csapatok a közvetetle-
nül az orosz-galiciai határ mellett fekvő Krylov hídfő ellen, melyet az 
oroszok nem tudva tartani, szokásuk szerint felgyújtottak. A következő 
napokon azután, mikor már Mackensen centruma egészen a Bug és Visz
tula között állott, az oroszok őrült erővel vetették magukat a Lembergtől 
északra fekvő Szokal városnál lévő állásaink ellen, hogy ott áttörjenek és 
Mackensent, — akit mint tudjuk ez alatt viszont Kraszniknál támadtak elke
seredetten az oroszok, — visszavonulásra kényszerítsék. Ám a Kirchbach 
magyar-osztrák lovassági tábornok parancsnoksága alatt álló krakói 1. had
testünk fényesen tartotta magát, sőt július 17-én át is kelt Szokaltól^szakra 
a Búgon és július 21-én még tovább északra is előrenyomult a Bug mentén, 

Utcai élet Sandomierzben. (Kilophot, Wien XIX.) 
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úgy hogy az egész Bug vonalnak Kamionka-Strumilova, Krysztynopol és 
Szokal között lévő része a mi kezünkbe, került. Augusztus 1-én, mint már 
említettük, Mackensen jobbszárnya elérte a Bug nyugati oldalán fekvő 
Dubienkát, a Búgnál álló magyar és osztrák erők pedig — főként lovasság 
— a Bug keleti partján a Krylovtól északkeletre fekvő Vladimír Volinszkij 
felé nyomult. Július 4-én német lovassággal vegyesen vonult be lovasságunk 
Vladimír Volinszkijba, augusztus 15-én pedig Mackensen jobbszárnyának 
oldalvédje a többször említett lublin—rovnói vasútvonaltól északra a Bug 
mentén fekvő Vlodavát is elérte. Erre az oroszok a Bug mindkét partját 
Vlodavától délre úgy mint Vlodava fölött kiürítették s ezzel vége is volt a 
Bug menti harcoknak, melyek fontossága nemcsak Mackensen jobboldalá
nak biztosításában állott, hanem abban, hogy így a szövetséges seregtesteknek 
hat hét alatt sikerült Breszt Litovszk várának külső tábori előállásáig jutni 
és pedig oly formációban, mely lehetségessé tette, hogy most már azután 
ez ellen az erőség ellen koncentrikusan támadhassanak. 

A Visztula és Bug között július folyamán lefoly t harcok voltak a krizis 
a tavaszi offenzívában. Ami ezután következett, az csak e harcok gyü
mölcse volt. 

Honvédhuszár-járőr az elhamvadt Lenczában. 
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A NIDÁTÓL IVANGORODIG. 

A gorlicei áttörés hatása természetszerűen érezhetővé vált a többi északi 
frontszakaszon is, ami a legjobban bizonyítja, mennyire helyesen válasz
tottuk meg az offenzíva pontját. A legközvetlenebbül érintették a nyugatgnliciai 
offenzíva sikerei a legközelebbi szomszédságban lévő frontrészt, azt tudni
illik, amely közvetlenül a Visztula alsó kanyarodásától majdnem annak 
alsó folyásáig, tehát a varsói vonalig terjedt. Ezen a nyugat-lengyerországi-
nak is nevezett frontrészen állottak délről észak felé menve a Nida, a Pilica, 
majd a Ravka és végül a Bzura folyók mentén: a magyar-osztrák 1. had
sereg, ettől feljebb a Woyrsch német tábornok vezetése alatt álló német 
seregcsoport, attól feljebb Kövess tábornok magyar-osztrák seregcsoportja, 
s még feljebb Lipót bajor herceg hadserege, mely utóbbi azonban az itt 
vázolandó harcokban nem vett részt, miután azt kizáróan a Varsó ellen való 
hadműveletek kötötték le. 

A gorlicei áttörés első érezhető hatása gyanánt az emiitett seregeinkkel 
szemben álló oroszok már május 8-án feladták a Nidának a Visztulába 
való betorkolása körül lévő erős állásaikat, szóval déli szárnyukat s 
egészen a Pincovig terjedő vonalon visszavonultak. A velők szemben állott 
1. hadseregünk azonnal megkezdte üldözésüket s a csapatok kétségkívül 
örültek is, hogy a hónapokig tartó, ernyesztő állóharcok után egy kis moz
gásban, különösen, hogy egy kis előrenyomulásban van részük. Azonban 
nemcsak az első hadsereg mozdult meg, hanem a szomszédságában álló 
Woyrsch és Kövess seregcsoportja is. Mindez eleinte csak apróbb hátvéd
harcokat hozott, azonban május 16-án már az 1. hadsereg déli szárnyának 
erős harcot kellett állnia a Visztula-Szan szögtől nem messze délkeletre 
fekvő Koprzyvnica és Klimontov és Opatov között. Eközben Woyrsch meg
szállotta a feljebb északnyugatra fekvő Kielcét és a Kamienna folyó közepe
táján átkelt, míg tőle északra Kövess, a Radomka mellett lévő Ruszki Brod 
mellett vetette vissza az orosz hátvédet és Radom felé támadott. Az első 
hadsereg balszárnyát azonban egy erős orosz ellentámadás Opatovnál vissza
vetette és Woyrschnak meg kellett állnia, úgyszintén Kövessnek is, akinek 
déli szárnya Mnizseknél a 16. orosz hadtest erőteljes támadását védte ki. 
A mindössze' egy hétig tartó állandó kisebb-nagyobb harcokban a szövet
séges seregek mintegy 6500 oroszt ejtettek foglyul, s ezzel egyelőre be is 
fejeződött tevékenységük, mert egyfelől a mi seregtesteink is átlátták, hogy 
az orosz túlerővel szemben kétséges, tudnak-e jelentős eredményt elérni, 
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másfelől az oroszok, jóllehet túlerőben voltak, miután a Visztula és Bug 
közé egyre csapatokat vontak el tőlük, s napról-napra kapták a híreket 
galíciai kudarcaikról, szintén kilátástalannak találták a támadást. Ezért ezen 
•a frontiészen heteken át ismét nyugalom állott be. Június 22-én aztán, 
amikor Lemberget visszavettük, az oroszok feladták a Visztula-Szan szöget 
és Woyrsch-sal szembenálló erőik is megkezdték a visszavonulást a Kielce 
felett elterülő dombvidéken. Miután a szomszédos Visztu!a-Bug-közben csapa
taik szintén visszavonultak, természetesen, hogy a Visztulától nyugatra álló 
orosz erők nem vonulhattak vissza nyugati, hanem csak északi irányban, 
azaz Zavichoslról az északnyugatra fekvő Ozorov és Szienno irányában. 
Közben ugyan folytak a harcok, azonban sohasem a döntésig. Mindkét fél 
érezte, hogy a döntés, a voltakép súlyos harctéri események a Visztula és a 
Bug között történnek, a Mackensen-hadseregek frontján. A szövetséges 
csapatok déli szárnyának előrenyomulási iránya a Visztula ama szakasza 
volt, amelyen Ivangorod erőssége állt. Az oroszok is ebben az irányban 
vonultak vissza, mert itt az erődök biztosítani tudták számukra a nyugodt 
átkelést a Visztulán, ahol azután — úgy gondolták — mégiscsak eredmény
nyel tudnak a szövetségeseknek ellenállni. A mi seregeink előnyomulását 
azonban igen megkönnyítette a Lengyelországban már korábban elfoglalt 
s katonai közigazgatás alatt álló helységeknek, elsősorban Petrikaunak had-
tápközpontokul való felhasználása. Bánk nézve fontos volt, hogy a Visztulán 
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Petrikau látképe. 
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való átkelést kiforszirozzuk, akár Ivangorod megvételével, akár anélkül. Ugyanis 
ha csapataink át tudnak kelni a Visztulán, akkor Ivangorodot is könnyebben 
zárják körül, másfelől, mert ez átkeléssel még akkor is segítségére lehettek 
Mackensennek és fenyegethették a Visztula és Bug között álló orosz erők hátát 
ha Ivangorod nincs is a kezükben. Július 16-án, tehát ugyanazon a napon, ami
kor Mackensen megkezdte újból az offenzívát Kraszniktól északra, megkezdő
dött a Viszlulától nyugatra álló erőink erőteljesebb offenzívája is. Július 17-én 
Woyrsch csapatai Sziennótól északkeletre az orosz drótakadályok egy kes
keny ösvényét áttörték, majd a következő napon ezt az utat kitágították és 
18-án éjjel a moszkvai gránátos hadosztályt teljesen megverték. Ennek ered
ménye volt, hogy az oroszok összes állásaikat, melyek a Visztula és a 
kielce-radomi vasútvonal között kezökben voltak, — feladták. Július 19-én 
az Ilzanka egész vonala s nem kevesebb mint 5000 fogoly volt a kezünkben, 
s az odavetett orosz erősítések sem tudták megakadályozni, hogy Kövess 
csapatai ezen a napon bevonuljanak Radom városába. Július 20-án az észak 
és északkeleti irányban visszavonuló oroszokat üldöző szövetséges csapatok 
elérték az Ivangorod erődvonal elé épített tábori, úgynevezett «szükségszerű»r 
földből készült erődítések vonalát s a déli szárnyon Woyrsch csapatai még 
aznap be is vették az előttük lévő szakaszt Vladiszlavovnál. Július 21-én 
már az egész Lagov-Lugova-Vola vonalában készített hídfőszerű erődítéseket 
megrohanták és elfoglalták s így most már közvetetlenül Ivangorod per-

Az összelőtt vasútállomás Petrikauban. 
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manens erődéinek deli frontja elé jutottak Woyrsch csapatai. Woyrsch sere
gétől északnyugatra ismét más ellenséges erőket nyomlak vissza Kövess 
csapatai s a Pilica torkolatánál át is kergették az oroszokat a Visztulán. 

Átkelés a Visztulán. 

Most következett azután az operációk legérdekesebb, legizgalmasabb, 
de egyúttal legnehezebb része: az álkelés a Visztulán, melynek mindenáron 
és pedig meglepetésszerűen kellett megtörténnie. Ivangorodtól északra akart 
Woyrscbi átkelni a folyón, körülbelül ott, ahol a Radomka folyó torkolik a 
nagy orosz folyóba, mely ezen a ponton körülbelül egy kilométer széles. Az 
átkelésre a Woyrsch-csoportban levő németlandwehr-hadtest volt kiszemelve, 
melynek parancsnoka König német tábornok volt. Ámde azon a helyen, 
ahol az átkelést tervezték, nem Woyrsch, hanem Kövess csapatai álltak s így 
e két seregcsoportnak helyet kellett cserélni, amennyiben Woyrschnak 
Kövess hála mögött fel kellett húzódni a Kövesstől északra fekvő 
szakaszra. Ez pedig csak úgy történhetett, hogy Woyrsch csoportja, amely 
eddig egyenest Ivangorod irányában nyomult előre, hirtelen irányt változtat 
és észak felé vonul el. Ily álláscsere, amely hasonló a sakkjátékban «rochi-
rozás»-nak nevezett művelethez, az ellenség szemeláttára, roppant veszedel
mes dolog, mert alkalmat ad az ellenségnek a támadásra, sőt a legtöbbszőr 
arra is, hogy a legnagyobb zavarokat és vereséget idézzen elő. Azonban ennek 
épp az ellenkezője történt, hogy tudniillik az oroszok jöttek zavarba: 

Csapataink által épített Auguszta-híd a Visztulán. (Kilophot, Wien XIX.) 
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nem tudva, hogy mi történik és mi készül. Hirtelen odavetett lovassággal 
gyönyörűen sikerült a műveleteket takarni. Természetesen az átkelés előké
születeinek egyébként is a legnagyobb titokban kellett maradni, mert oly 
nagy folyón, mint a Visztula, az ellenség tüzében átkelni teljes lehetetlenség 
lett volna, ha az tudja az átkelés helyét. Ezért elsősorban eltávolították a kör
nyékbeli összes községek lakosságát s minden házat átkutattak, nincs-e benne 
elrejtett telefonvezeték, amelynek segítségével — mint köztudomású — az. 
orosz hadsereg mindenütt mindenről jó eleve értesülni szokott. Az átke
lésnek tíz egymástól távolabb eső helyen kellett megtörténni s július-
23-án estére az összes pontonokat észrevétlenül sikerült a folyó innenső 
partrészeire juttatni, épp úgy sikerült észrevétlenül gyűlekezletni az átke
lésre szánt gyalogságot és az annak támogatására szánt tüzérséget. Szá^ 
molni kellett még azzal a körülménnyel is, hogy a Visztula medrében szá
mos homokzátony van, melyen a pontonok elakadhatnak s ez ismét 
megbéníthatja az egész terv keresztülvitelét. Végül azt sem lehetett pontosan 
tudni, hogy az átkelési helyeken mily erős az ellenség, mert a felderítés tel
jességgel leheletlen volt. Szóval az egész vállalkozás a maga merészségével 
ugrás volt a sötét bizonytalanságba. Július 29-én éjjel egy és fél órakor tol
ták az első pontonokat a legnagyobb csöndben a vízre. Csönd volt. Az oro
szok nem adtak magukról eleijeit. Amikor a pontonok már túl voltak az út 
felén, egyszerre az egyik helyen az orosz partról néhány puskalövés esett. 

Hídjavítás. 
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Erre nyomban megszólalt a németeknek az egész vonalon készentartott 
tüzérsége. A pontonok néhány erőteljes lökéssel az orosz parthoz verődtek, 
a német legénység kiugrált, hasravágódott a part bokrai között és megkez
dődött a puska- és a gépfegyvertűz. 

A partbiztosító orosz erőket sikerült csakhamar elkergetni, azonban 
már rohanvást közeledtek az orosz tartalékok. Viszont a német pontonok 
is egymásután szállították át az erősítéseket s tüzérségük biztos tüzének 
támogatása mellett el tudták hárítani a veszélyt, hogy visszalökik őket a 
folyóba. A következő napokon az oroszok felismerve a veszedelmes hely
zetet lóhalálában hoztak Lublinból s Varsóból erősítéseket, hogy a néme
teket visszakergessék a Visztula túlsó partjára. Az orosz gyalogság mindent 
elkövetett" hogy a hídverést megakadályozza, de a mieink olyan gránáteső
vel borították el a folyó balpartját,, hogy az oroszok nem jöhettek. Mire 
pedig az orosz tüzérség megérkezett, a mieink már lövészárkokban várták 
a támadást. A németek óriási túlerővel álltak szemben, de ennek ellenére 
nemcsak tartaniok kellett magukat, hanem vissza is kellett szorítani az ellen
séget, hogy állásaikat a folyótól oly messzire tolhassák ki, hogy hátuk mögött 
a hidászok nyugodtan építhessék meg a hidakat a folyón, s azokat el ne 
érhesse az orosz ágyúk tüze s így biztosságban lehessen azokon át nemcsak 
csapatokat, tüzérséget, de élelmiszert, muníciót is. szállítani. Közel egy 
hétig tartó bár elkeseredett harcok után sikerült is az oroszokat lépésről
lépésre visszaszorítani. 

Robogó vonat alatt fölrobbantott híd. 
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Ivangorod bevétele. 
Ugyanezen idő alatt a Kövess-seregcsoport lejebb tolódott s elfoglalta 

Woyrsch seregcsoportjának előbbi helyét Ivangoroddal, helyesebben az Ivan
gorod voltaképeni permanens erődvonalán kívül, attól mintegy hat kilomé
terre épített tábori erődítésekkel szemben. 

Kövess tábornok, hogy időt nyerjen, nem várta meg, míg a rossz utakon csak 
nehezen előrejutó egész nehéz és legnehezebb kaliberű tüzérségi parkja beéri 
gyalogságát, hanem már augusztus elsején reggel a kéznéllevő tüzérséggel 
elkezdte lövetni a nyugati fronton levő orosz előállásokat s a kiváló gyalogság 
már kilenc órakor rohammal be is vette azokat és így a szomszédos orosz 
állások oldalába került, mire az oroszok azokat is kénytelenek voltak kiüríteni. 
Másnap is még a tulajdonképeni erődvonalon kívül folyt a harc. 

Augusztus 5-re tervezték a második sorban levő orosz előállásoknak 
és a voltaképeni erődöknek egyszerre való megrohanását, miután akkorára 
már az egész nehéz tüzérség is pozícióba volt hozható. Azonban váratlan 
esemény történt. Augusztus 4-én éjjel óriási lángnyelvek szálltak az ég felé-
és gyors egymásutánban óriási dörrenések reszkettették meg a földet: az 
oroszok levegőbe röpítették erődeiket és raktáraikat. Erre Kövess csapatai 
még ugyanazon az éjjelen megrohanták az erődvonal-gyürűt s reggelre már 
az egész nyugati erődvonal a mi kezünkben volt és Kövess seregi este az 

Egy gyalog-zászlóalj átkelése egy póthidon. 
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egész vonalon a Visztula partján állott. Augusztus 8-án azután az oroszok 
feladták és a levegőbe röpítették a Visztula túlsó partján levő erődöket is 
és ezzel Ivangorod keleti fele is a Kövess kezeibe kerfllt, mert az oroszok 
gyönge hátvédharcok között elvonultak. Ivangorod elestének gyorsasága 
abban leli magyarázatát, hogy az oroszok Woyrschnak előbb elmondott 
sikeres Visztula-átkelése folytán attól féltek, hogy Ivangorodban egészen 
körülzárják őket. elvágják visszavonulási útjukat, s ezt a veszélyt még fenye
getőbbé tette az, hogy a Mackensen balszárnyán haladó József Ferdinánd
féle hadsereg szintén veszedelmesen közeledett Ivangorodhoz s így az itt álló 
oroszok három tűz közé jutottak. 

Ivangorodot ugyan az oroszok siralmas állapotban hagyták hátra, 
azonban az eléri sikernek nagy jelentősége volt, mert egyik legfontosabb 
Visztula-átkelési pont jutott vele a szövetségesek birtokába. Woyrsch tábor
nok seregcsoportja az átkelés és az oroszok visszanyomása után tovább 
haladt északkeleti irányban s augusztus 8-án már elérte az Ivangorodtól 
északkeletre fekvő garvolin-rzki vonalat. Kövess csapatainak tehát ugyan
csák sielníök kellett, hogy utóiérjék e szomszédos haderőt s eközben óriási 
marsok során több ízben naponta 60 kilométert gyalogolt gyalogságunk, mig 
csatlakozhatott balszárnyával Woyrsch, jobbszárnyával pedig a Lublin felől 
jövő József Ferdinánd-hadsereghez s így Mackensenhez, akivel ilyenformán 
helyreállítva az összeköttetést, most már közvetetlen cél felé törekedtek 
s e cél volt: Breszt-Litovszk. 

Orosz foglyok kihallgatása áz Ivangorod felé való előnyomulás közben. 
(Kilophot, Wien XIX.) 
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A HARC A LEVEGŐBEN. 

Amint a tavaszelő heves szélviharai szűnni kezdtek, a csataterek fölött 
a napsugaras levegőégben újult erővel kezdődött a gépmadarak és a repülő 
harcosok élethalál küzdelme. Alig múlt el nap, hogy nevezetes légi támadá
sok le ne játszódtak volna és különösen a német, francia és angol front 
volt gazdag hadi-aviatikai eseményekben. Német repülőgépek és hidro
plánok röpdöstek a francia tengerpart mentén és minduntalan átrán
dultak a csatornán, hogy babonás ijedelmet, halált és pusztulást vigyenek 
Angliába, amelynek népe is, vezetősége is a háború kitörése után még 
sokáig azt hitte, hogy a háború nyilai nem érnek el Britáonia zsíros, kövér 
testéhez. 

Természetes, hogy a francia és angol aeroplánok sem.vesztegeltek tét
lenül. A francia hadvezetőség nem ritkán egész kis repülőrajokat küldött át 
a német határon, hogy a közelebb eső községekben és városokban bom
báikkal pusztulást okozzanak. Megtették azt az angolok is, de úgy a franciák, 
mint az angolok csupán azzal a kétes sikerrel dicsekedhetnek, hogy a harc
tértől távollévő, békés és védtelen helységek gyanútlan polgárait gyilkolták 
vagy sebesítették meg minden háborús cél és haszon nélkül. Több ilyen 
támadásuk Freiburg városa ellen irányult, ahol bombáik számos polgári 
személyt öltek meg, különösen az április közepén történt légi támadás al
kalmával. 

A tavaszi repülőhárcok sorozatát egy német tengeri repülőgép merész 
támadása nyitotta meg április 14-én este. A német hidroplán átszállott 
a csatornán és a Tiyne-folyó torkolatánál emelt erősséget bombázta, majd 
pedig sértetlenül visszatért a kontinensre. Ez a támadás azonban csak afféle 
felderítő próbaút volt, mert már másnap éjszaka a német tengeri repülő
gépek egész raja kelt át a csatornán és zúdított bombaesőt adélkeleti angol 
partvidék számos megerősített pontjára. A légi járóműveket érkezésük és 
távozásuk alkalmával egyaránt heves tüzelés kisérte, ám valamennyi ép 
állapotban tért vissza búvóhelyére. Április 16-án éjszaka — mint az angolok 
jelentették —két német léghajó jelent meg az Essex-grófságban lévő Maidon 
fölött, amelyre négy bomba hullott, a nélkül hogy nagyobb kár keletkezett 
volna. Ugyancsak több bomba érte Heybridgeí, ahol számos ház leégett. 
A két léghajó ezután a Blackivater folyó partját követve, másfelé szállott. 
Alig egy órával később már Lowestoft fölött cirkált az egyik léghajó s erre 
a városra dobott bombákat. A város külső részein tűz támadt, néhány ember 
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•és állat megsebesült. Ugyanerről az éjszakáról jelentették még, hogy német 
légi támadás érte Sitüngbournet és Favershamot, a Themze torkolatának két 
kikötőjét. 

Ugyanezekben a napokban gyakori repülőtámadást kellett elszenved
őtök német községeknek és városoknak is, amelyek közel esnek a francia 
határhoz. Április 13-án egy négy gépből alkotott francia repülő-flottila cir
kált a Rajna völgyében. Krotzingen mellett a határban négy bomba hullott 
alá, ám a szabad térségen sem emberben, sem javakban kár nem esett. 
A francia repülők meglátogatták még Viliingen, Donaueschingen és Singen 
városkákat és mindegyikre vetettek néhány bombát, kárt azonban seholsem 
okoztak. 'Singenben a francia aviatikusok az internáltak csarnokát vették 
célba, de eredmény nélkül. Itt saját honfitársaikat is sújtották volna esztelen 
bombadobásukkal. Ennek az egész vállalkozásnak a friedrichshafeni lég-
hajós csarnok volt a célja, ám igen mérsékelt sikerrel. 

Április 15-én délelőtt ellenséges repülőgép öt bombát hajított Freiburg 
-városára. Két bomba nem robbant föl, a másik három igen. Két polgárember, 
egy nő és négy gyermek esett áldozatául a támadásnak. Ezenfölül többen 
— különösen iskolásgyermekek — könnyebb és súlyosabb sebesülést szen
vedtek. Egy nappal" később, április 16 án reggel francia kétfedelű aeroplán 
tűnt fel a Rottweilben lévő lőporgyár fölött. A gépet nyomban sűrű tüzelés 
fogadta, ennek ellenére is sikerült néhány bombát ledobnia. Két polgárember 

Lelőtt orosz léggömb roncsai. Az előtérben az agyonlőtt két orosz repülő sírkeresztje! 



meghalt, némelyes anyagi kár is támadt, a gyár üzemét azonban nem sike^ 
rült megzavarnia a támadónak. Az ellenséges rep ülőgép, — noha eltalálták,. 
— déli irányban elmenekült. 

Ugyancsak április 16-án ellenséges aeroplán járt a badeni hercegségben, 
lévő Haltingen fölött, ahol egy bomba két üres vaggont elpusztított és egy 
alkalmazottat megsebesített. Strasszburgot' is meglátogatta ezen a reggelen 
egy repülőgép, amelyről nyolc hatalmas gránátot dobtak alá. Szerencsés, 
véletlen akarta úgy, hogy két gránát nagyobb nyilt térségeken és utcákon 
robbanjon föl, ahol különösebb kárt nem okozhattak. Egy gránát azonban: 
emberek közelében robbant föl és közülök hetet megsebesített. Katonai 
tekintetben a gránátok semminemű kárt sem okoztak. 

A fronton való mindennapos légi harcokat nem számítva, a strassz-
burgi támadás után négy napig nem történt nagyobb aviatikai esemény. 
Április 19-én azonban a reggeli órákban ismét megjelentek a német határ
városok fölött az ellenséges repülők és Lörrachra két bombát vetetteké 
A védtelen és nyilt városra dobott bombák közül kettő a Sarasm-féle 
svájci tulajdonban lévő gyár munkástelepére hullott, ahol egy asszony és. 
egy gyermek megsebesült. A második repülőgép egyik bombája á gyermek
játszótérre hullott, de bajt nem okozott. Este, hét óra tájban megint vissza
tért Lörrach fölé az egyik aeroplán s megint ledobott néhány bombát 
Az egyik a kórház tőszomszédságában robbant föl, szerencsére kártevés-

Osztrák-magyar lekötött léggömb felszállása Orosz-Lengyelországban. 
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nélkül. Érdemes az említésre, hogy a Lörrachnál járt repülőgépekről útköz
ben is hajigáltak le bombákat. így célba vették az erdő közepén magáno
san álló Weitenau kolostort, amelyben betegeket gyógyítanak. Baj azonban 
itt sem történt. 

A Baseler Nachrichten április 19-éről érdekes és izgalmas repülőharcról 
írt tudósítást, amely harc a német-francia határ közelében játszódott le. Az 
elzászi határterületen — írta a svájci újság — 19-én délután öt órakor 
négy francia repülőgép rohant elő nyugati irányból és egyenesen északkelet
nek tartott. Nyomban megjelentek az égboltozaton azok a fehéres-sárgás 
kis felhőcskék, amelyeket a shrapnell robbanása okoz és hallhatóvá lelt a 
géppuskák száraz csattogása. A francia repülőgépek hirtelen irányt változ
tattak és egyenest északnak fordultak, mert kelet felől több német repülő
gép közeledett. A német aeroplánok nyomban hozzáfogtak a francia gépek 
üldözéséhez, amelyeket Müllheim felé való útjukban minden irányból fenye
getett a német ütegek tüzelése. Müllheimnél a francia repülőgépek ismét 
megváltoztatták irányukat s most már vissza, nyugatnak menekültek, míg a 
német gépek jóval magasabban repülve, nyomon követték a francia aero-
plánokat. A megfigyelők azonban nem sokáig maradtak látványosság nélkül. 
Esti hét óra előtt megint négy francia repülőgép érkezett erre a zónára. 
A hatóságok megadták a szokásos figyelmeztetést, hogy a közönség biztos 
helyre meneküljön, de senki sem mozdult. Jóval később egyszerre csak izgal

mas kiáltozás támadt: Jönnek a Zep
pelinek ! Csakugyan, a Fekete-erdő irá
nyából két léghajó úszott a határ felé, 
két Zeppelin, amely olyan volt 
a magasban mint két irtózatosan 
nagy szivar. A Zeppelinek mindegyi
két nagyobb távolságban egy-egy két
fedelű repülőgép követte. Hogy mi 
volt a célja a francia repülők kirán
dulásának, titok marad talán mind
örökre, mert Lörrachban egy kórházon 
kívül semmi sincs, aminek köze lenne 
a háborúhoz. 

Hogy mikép végződött a francia 
"repülőknek ez a kirándulása, annak 

nehéz volna a nyomára akadni. De 
tájékozásul szolgálhat az, amit ugyan
csak az egyik baseli újság írt meg 
néhány nappal később, hogy Ottmars-
heim mellett a Hardtwaldeban két 
francia repülőtisztet találtak — hol
tan. Ott feküdtek összezúzott gépük 

Garros, francia aviatikus. mellett. Ugyancsak április 19-én a 
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németek Ingelműnsternél leszállásra kényszerítették és elfogták Garrost, a hircs 
francia aviatikust. 

Április 28-án ismét három francia repülőgép indult útnak Belfortból, 
hogy Lőrrachot bombázza. Amikor az ellenséges aeroplánok közeledését 
jelezték, egy német aeroplán emelkedett a magasba és egymaga üldözőbe 
vette a három francia gépet. Az egyik francia aviatikus nyomban vissza-
menekűlt francia területre, a másik északnak haladt tovább, míg a har
madik fölvette a harcot a német pilótával. A küzdelem rövid volt. 
A francia repülő halálos fejlövést kapott és a repülőgép kétezer méteres 
magasságból lezuhant s megölte a megfigyelő altisztet is. 

Mintegy válaszul a lörrachi támadásokra, április 29-én egy német 
repülőgép elhaladt Nancy fölött és öt bombát dobott a városra. A Temps 
közlése szerint öt ember meghalt és hét megsebesült. 

Április 30-án már korán reggel, még hét óra előtt feltűnt egy francia 
aeroplán a német határ hegyek fölött. A géppuskák és a védőágyuk nyom
ban lőni kezdték, mire a francia aviatikus sietve visszavonult. Alig három 
órával később másik francia repülőgép jelent meg a látóhatáron, amelyet 
szintén célbavettek a német ágyúk és géppuskák. Ugy látszott, hogy a gépet 
sikerült is eltalálni, mert mindig alább ereszkedett és szemmelláthaló volt, 
hogy már nem tud fölemelkedni. Szabad szeminel is látszott, amint nagy 
ingásokat tett a gép, amely vergődve igyekezett a francia határ felé, való
színű azonban, hogy nem sikerült megmenekülnie. Sorsát nem lehetett 

Lekötött léggömb megtöltése. 
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bizonyosan megállapítani, mert sűrű köd támadt és ez meggátolta a további 
megfigyelést. Ugyanezen a napon, április 30-án egy nagy francia biplán 
repült Lörrach felé, de a védőágyúk olyan tűzesőt bocsátottak reája, hogy 
a francia pilóta sebtében elmenekült. 

Míg a francia aviatikusok nagy szeretettel keresték fel azokat a német 
városokat és községeket, ahol a lehető legkisebb katonai erőtől kellett fél
niük, a német aviatikusok viszont szinte nap-nap után ellátogattak az irtó
zatosan megerősített Belfortba, amely egyben hadi-aviatikai állomása is a 
francia hadseregnek. Némely esetben eredmény nélkül kellett elmenniök a 
német repülőknek Belfort erősségei fölül, oly irtózatos tüzelést kezdtek az 
erődök ágyúi és géppuskái, gyakran azonban sikerült nagyobb katonai kárt 
és pusztító tűzvészt okozniok, mint a városhoz tartozó Petité Fontáine-ban 
is. A legsikeresebb támadást április 29-én intézte Belfort ellen egy hét vagy 
nyolc gépből összeállított repülőraj, amely egyéb károkon kívül nagy tüzet 
okozott a megerősített városban. 

Lyoni jelentés szerint három Taube Dünkirchen fölött járt április 29-én 
és bombáival nagy kárt okozott. Egy német repülőgép vagy léghajó gyújtó 
bombákat dobott 30-án Ipswichre és Whittonra. Több sebesülés történt és 
számos ház leégett. 

Május 4-én az Északi-tengeren új alkalmazásban látni a repülőgépe
ket. Német hidroplánok bocsátkoztak 
valóságos csatába angol tengeralatt
járó naszádokkal. Az ütközetben részt
vett egy léghajó is, amely bombáival 
elsülyesztetle az egyik angol búvár
hajót. A légjárók semmi kárt nem szen
vedlek. A Flandriában állomásozó 
német repülőgépek és léghajók általá
ban igen nagy tevékenységet fejteltek 
ki a tengeren. Állandóan elárasztották 
bombáikkal a kereskedelmi és hadi
hajókat, sőt ilyen légi bombázással egy 
Formidable-üpusu nagy angol csata
hajót is sikerült komolyan megrongálni. 

Május 26-áig nem volt nevezete
sebb légi esemény. Ennek a napnak az 
éjszakáján azután megint német lég
hajók jártak az angol partok fölölt és 
számos bombát vetettek Southendre, 
A támadás esle 11 órakor kezdődött; 
többfelé tűz támadt és számos ember 
megsebesült. Egy nappal később azt 

„. . , , „ , . . jelentettékLudiyzos/za/e/jbő/,hogy korán 
Warneford, az első angol aviatikus, aki egy J a ' , \«i~ . 
Zeppelint lelőtt és pár nap múlva lezuhant. reggel kilenc ellenséges repülőgép 
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erősített Humber-torkolatot és a flotta-bázisul szolgáló Harwicti kikötőt. 
Sznmos robbanás és tűz keletkezett, olajtarlók kigyuladtak, sőt a harwichi 
vasúti állomás is alaposan megrongálódott. A német léghajók a reájuk irá-
nyílott heves tűz ellenére is sértetlenül visszatértek. Június 6-án és 7-én 
újabb léghajótámadás érte Queensíown és Grimsby rakodó helyeit, amely 
alkalommal — angol jelentés szerint — több helyen tűz támadt, öt ember 
meghalt és negyven megsebesült. 

Külön említést érdemel Karlsruhe nyilt városnak, a badeni nagyherceg
ség fővárosának a franciák részéről június 15-én huszonhárom repülőgépről 
történt bombázása. Ebben az időben a badeni nagyhercegi kastélynak a 
svéd királyné is vendége volt. A franciák, nyilván kémeik útján, értesüllek 
e látogatásról s repülőik a város fölé érve, egyenesen a nagyhercegi kas
télyt vették célba. Hogy a svéd királyné is milyen veszedelemben forgott, 
azt az is bizonyítja, hogy több bombaszilánk a királyné kíséretében levő 
svéd Hochschied bárónő szobájába esett. Lujza nagyhercegnő s Miksa badeni 
nagyherceg gyermekei csak véletlenül menekültek meg a haláltól. A polgár
ság körében a bombák huszonnyolc embert sebesítettek és öltek meg. 

Mialatt a nyugati fronton ezek az események lejátszódtak, a mi repülőink 
sem pihentek. Rendkívül értékes felderítő szolgálatot teljesítettek aeroplán-
jaink s ezek mellett a lekötött léggömböknek is nagy hasznát vettük, külö
nösen az orosz harctéren. 

Különösen érdekes légi harc folyt április 27-én Csernovic fölött. Egy 
orosz repülőgép jelent meg itt s ledobott egy bombát, amely szétvetette a 
cirkusz tetőzetét. Alighogy a robbanás megtörtént, észak felől egy német 
repülőgép közeledett. A két repülő egyideig keringett egymás körül, majd 
az orosz repülő elmenekült. A német repülőgép gyorsan utánament. Negyed
óra múlva megérkezett a jelentés: az orosz pilótát lelőtték, gépe lezuhant, 
a vezető és az utas halálra zúzódott. Április 19-én pedig a sárosmegyei 
Szobos község mellett nehéztüzérségünk lelőtt egy Sikorszki-tipusu nagy 
orosz repülőgépet. 

Április folyamán a déli harctéren is sűrűn szerepeltek repülőink. Gyak
ran elrepültek Montenegró felett s Cetinjére több izben dobtak le bombákat, 
melyek nagy kárt okoztak. 

Májusban súlyos veszteség érte a magyar aviatikát: Wittmann Viktort, 
egyik legkiválóbb pilótánkat érte halálos baleset. Nem a harctéren halt meg 
a jeles aviatikus, hanem az aszperni katonai repülőtéren, ahol egy biplánt 
próbált ki. A gép simán felszállt, de egy éles fordulatnál oldalt billent és 
lezuhant s darabokra tört, a szerencsétlen pilótát pedig holtan húzták ki 
romjai alól, 

A német, osztrák és magyar repülőket aránylag igen kevés veszteség 
érte, míg ellenségeink veszteségéről fogalmat nyújt az a tény, hogy 1914 
június végéig csapataink 135 ellenséges repülőgépet lőttek le. 
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A háború humora. 
Kell a férfi. 

A kis fiát nem adta iskolába az apa. 
Tárjon egy évet a lurkó, amíg megerösö-
ik. A gyerek kortársaival játszik, akik 
ód felett büszkék arra, hogy már iskolába 

árnak. 
Hát téged mért nem Írattak be az 

kólába ? Kérdezik tőle. 
Mert én rám szükség van otthon. 
Miért? 
Mert a Pista bátyám tiszt és az oro-

okkal harcol. A Jancsi bátyám tiszt és 
z olaszokkal harcol. Most a papát is be-
ctték. Ő is elmegy harcolni. Csak nem 
agyhatom egyedül a mamát és a nővérei
ét — férfi nélkül. 

Aki készpénzzel fizet. 
Nagyon szigorú regula nálunk, hogy nem 

zabád a lakosságot sarcolni. Mindent kész-
énzzel kell fizetni a fiuknak. 
Egyik meghódított orosz faluban észre

eszi a kapitány, hogy a bakák malacot 
ütnek. 
— Megfizetted-e a malac árát? — kérdi 
egyik bakától. 

— Százados úrnak alásan jelentem, tudom 
regulát, hogy mindent készpénzzel kell 

zetni. 

— Egyszóval megfizetted! 
— Meg! 
— Kinek? 
— A házban, ahonnan hoztam, senki sem 

volt, letettem hát a pénzt az asztalra. 
— No és mennyit? 
A malacok darabjáért — három krajcárt! 

A Kossuth-szobor. 
Bécsben sétálnak sebesült magyar ka

tonák. Tetszik nekik a császárváros. 
— Csudaszép, nagy község, — szólt az 

egyik debreceni fiú, — de azért Debrecen 
mégis csak különb. 

— Nono, helyes nagy város ez, még 
sem jön Kecskemétnek a nyomába sem, — 
feleli a másik, aki a hírős város fia. 

— Nézd-e micsoda szobor! — mutat a 
Radetzky-szoborra a kecskeméti. 

— Fáin szobor. 
— És kiféle ez? 
— Nem látod? Kossuth. Kecskeméten is 

van Kossuth-szobor. 
— Debrecenben is. De mért van német 

gúnyában ? 
— Ejnye te oktondi, mert nálunk ma

gyar Kossuth van, itt meg nem lehet más, 
mint német Kossuth. 

Ebben aztán megállapodnak. 

VILÁGHÁBORÚ VÉGCÉLJA 
Anglia kiválása Európából 

Irta: RÉVAI MÓR. 

E munka a nagy háború okait, legsúlyosabb problémáit és a jövő 
egizgatóbb kérdéseit tárgyalja, mindenki szamára könnyen érthető, érdek-
eszítő előadásban. A ki ezt a könyvet elolvassa, az előtt feltárul a háború 
inden bonyodalma, a megoldás lehetőségével együtt. A magyar háborús 

rodalom legnagyobb sikerű könyve ez, melyet politikusok, irók, 
udósok és a nagyközönség osztatlan elismeréssel halmoztak el. 

mű ára 2 korona. Az összeg előzetes beküldése ellenében t. elő
fizetőinknek és olvasóinknak bérmentesen szállítjuk a könyvet. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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