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Egyik m a g y a r tiszt, aki a déli harctéren most söbesülit meg, a következő érdekes dolgokat mondta el:
— Szerbiával
tulajdonképen
csak
most van és lesz még irtózatos
leszámolásunk. Nem beszélhetem most el, mért nem
szabad sokat 1 észélnem, h o g y milyen rengeteg pénzáldozatba került nekünk, amig
kémeinkkel sikerült rávennünk a szerbet,
hogy kijöjjön hegyeinek biztos várából. A
poklok torkába jött. Ezrével úszott a h a lott a Szátván, a Mii'trovicán. A legzseniálisabb furfangokkal csalták bele a szerbeket a kelepcébe, mert a föld, ahova tették
lábukat, mindenütt félkörben katonáinkkal
volt körülvéve. Addig ugyanis egy lövés
sem történt részünkről, amig a szerbek
olyan pozicióba nem érkeztek, Ihogy három
oldalról legyenek körülvéve. Így az én ezredem egy erdőbe h a g y t a a szerbeket behúzódni. Ez volt a vesztük, mert az m á r
előre körül volt kerítve sáncokba elhelyezett katonáinkkal és a 8000 szerb
megadta
magát. Az utóbbi pár nap alatt
körülbelül
húszezer szerb foglyot
ejtettünk.
— Nem érdemli meg egy sem a kegyelmet, mert bár éheznek, vadak és kegyetlenek. És ép ezért intézte vezetőségünk ugy a dolgot, hogy a mi katonáink
foglyul ne eshessenek. És ezért harcol minden emberünk oly á d á z dühvel azokkal a
fenevadakkal.
— A szerb foglyok táskájában egy
kis s z á r a z kenyeren és zöldpaprikán kivül egyebet nem találtunk, m é g szalonnát
sem. Rettenetesen
ki vannak éhezve, kapnak az étel után. És ez a kiéhezett banda
oly átkozottul vad, oly merész, hogy Ikiméletet nem érdemel. Hát nem is nagyon
kíméltük. Minden katonánk tudja, mi vár
rá, ha a szerbek fogságába kerül és ezért
utolsó vérig harcol mindenik. Én nem is
tudok arról, hogy tőlünk volna fogoly.

Szerbia nem ad ágyút Montenegrónak.
A Neues Wiener Abendblatt
távirata
jelenti: Nisből Bukaresten át közlik a következőket: A montenegróiak
a szerbektől
nehéz ágyukat
reméltek a
Lovcsen-hegy
védelmére.
A szerbek elutasították
őket,
egyrészt, mert a szerb tüzérségnek
is
szüksége van az ágyukra, másrészt a szállítás nehézségei miatt.
(A Lovcsen: 1759 méter magas hegy
Montenegró és Dalmácia határán, erődítménnyel, Cattaró megerősített dalmáciai
város közvetlen szomszédságában.)
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fiSaját tudósítónktól,)
A „Frankfurt'!r
Zeitung" hadi tudósítója, aki a német trónörökös táborában tartózkodik, igen érdekes
képei fest* egya.k toidteitiásábán. a hadszíntérről. iSzimes leírásait. a kö vetkezőkben adjuk:
Viliéi® la C'hévre mellett, ahol], mint
már jelentettem, az augusztus 22-ikii csatározások .középpontija volt, egy magaslaton, közel az országúihoz, állatit a. .francia tüzér-ég.
Itt találtunk egy visszahagyott üteget észámos lőszer'kocsit, melyeik (közüli az egyik
felrobbant. Mintáin ezek a municiós kocsik
még majid/ncim az egész főszert tartalmazták
és csak némelyikből hiányzott a készlet egyrésze, könnyen ,megállapítható, hogy a németek heves és credményteljes tüzelése hamarcsam távozásra kénysizeiriteitte a francia
tüzérségeit. A franciák gyors távozása mellett bizonyít a.z is, hogy
ott hagyták az üteget és a sok kocsit.
A Vilüers de Chévr© melletti hadállásból
ellátni Teililamcourt felé, ahol augusztus 26á® folyt nagyobb Csata. Itt ia terep kedvező
volt mindkét fél tüzérségp számára. A falu
fák .mögött fekszik és rejtett táimaldás csak
erről az oldalról intézhető. A telilancourti
csatatéren láttuk, hegy a .fnanfeiák milyen
könnyelműen csinálják meg lovészárkalkat.
.Magam is .feküdtem egy ilyen lövészárokban,
és megáliiapitotibam, liogy abból .nagyon) rossz
lőtér kínálkozik. Épen. ugy elmulasztották a
franoiáik laizit is, 'hogy a lövés7.á,r,kokból kiásott földet, .melyet az úroik szélén mellvédnek hánytak fel, friss pázsittal: takarják be.
A felásott földcsík messziről látszik és
nagyon jó célpontul szolgál. A hosszan elhúzódó sáv távolból szembeötlik a zöld
környezetben.
Megmutatták nekem ia .német repül őtálrrt. A német hadsereg .most leginkább
kétfedelű repülőgépeket használ. Ezek arra
is alkalmasak, liogy sürgős esetekben egész
öt mázsa, súlyig terhet is szállítsanak. Sebt ségüik átlag kilencven kilométer órán kint és
nagyon beválnak a felderítő szolgálatban.
Igen találóan jegyezte meg egy vezérkari
tiszt, hogy egy repülőgép egy óra alatt sokszor többet láthat, mint amennyit a hadsereg
bárom nap alatt feldolgozhat. .A .francia aviatikusokról ugyanaz a .német, vezérkari tiszt
ugy .nyilatkozott, hogy azoknak személyes
bátorságát és ügyességét, feltétlenül el kell
ismerni. Derült Időben ,a repülőgép számára
,a legjobb megfigyelési magasság ezerkétszázezerötszáz .méter. A német, repülőgépek a jól
bevált Mercedes-motorokkal varnial, felszerelve. Az ágyuk tüzelése nem Igen. bar hatásmi a repülőgépiekre, elleniben a gépfegyverek
sortüze már kelleimetllen és .arra indítja az
aviatikust, hogy haladéktalanul feljebb szálljon és a magasabb légrétegekben, keressen
menekülié&t. 'A német repülőgépek képesek
tizenhét perc alatt kétezer méter magasságig
eljutni. Itt értesültem -a ,hímes francia repülő,
Garros haláláról is. Gépét egy ágyúlövés érte s az a következő pillanatban lán.gibaiborult
és .mint vtilami élettelién kődarab lezuhant
a földre. Ezen a tájon ia rémetek már
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öt francia aviatikust lőttek le.
Jellemző a franciákra nézve, hogy puskájukat nagyon rosszul használják ki. Főerősségük .a váratlan gyorstűz e utána
minidjárt fedezetet keresnek. Meredek lejtőkön a németek a franciák általi .bevágott -lépcsőket .'találtak. Ezeken a lépcsőkön, felsiettek gépfegyvereikkel, gyorstüzet adtak s aztán ujna lesietitek a védett helyre. Vesztett
ütközetek után a franciák idegei hamarosan
föLmond.ják a szolgálatot. Megtörtént, hogy
egy vesztett csata után kétszázötven francia egy német liéghajótalepre 'bukkant, melyet tizennégy ember védelmezett. Rövid tüzelés után a franciák közül sokan elestek,
a többiek megadták magukat.
Longuyonit legnagyobb részben felégettük. Azon a napon, amikor .csapataink Lengi! yonha vonultak, .a lakosság a házakból
lőtt ia némát katonákra. A katonáik .behatolták a házakba és mindenkit, akinél fegyvert találtak, lelőttek. A háziakat pedig felgyújtották. Ezzel szemben megkímélték
mindazon házakat, 'melyeken \a vörös kereszt volt kitűzve s azokban helyezték el i
sebesülteket,
TJtunk a csatatér olyan helyén is yézétett keresztiüll, ahól számos német katona volt
eltemetve. Sirguknál nincsen íeji(a, vagy
kereszt, hanem a sírokra helyezett sisakot,
jelzik, liogy ott lent a földben dereik német
harcosok alusszák örök álmukat. Mangeinnes
faiu irányában haladva az uiton egy felb ruit és elégett francia teherautót találtunk.
Útközben több hadosztállyal találkoztunk, a
melyek iminid csendesen, lármla nélkül, és a
legnagyobb rendben vonultak előre. Ebben
a faluban már csak harminc kilométernyire
voltunk Verdimtől és elértük az üldöző német íhadák végét,
Daimvilliers felé halaid va egy ma;gaua:.:.a
értünk, melyein ia franciák az országút árkát
ugy csinálták .meg, hogy löyészárckuuk i.
lehessen használni s szakonként mellvédek
voltak azok a srapnelilek ellen. \Aa ottani erdő szélét faszálakkail s laz erdőbe való beiekintést galyakka.1 zárták el. Ezt azért tették,
inert az erdőt rejtekhelynék használták, később .azonban kénytelenek voltak ia,zt feladni.
Damvilllers mclllett még a temető falát is védelemre használták a franciák. Mikor Damvíllers piacán állottunk, két német aviatikus
érkezett, akik a Maias felől jötteik, ahol felderítő szolgála.tot végeztek. Mielőtt Leereszkedtek volna, világosain meg lehetett látni a
gépek alsó felületén!, az ismertető jelet, a vaskeresztet.
Mire Landresbe értünk, est© 'lett. és ső'.ét
éjszaka veit, miikor Spincun és Andim, községeken át haladtunk. Ismétlő pisztolyainkat
kezünkben tartottuk, mert mindé®, pillanatban. attól tarthattunk, hogy esetleg f.ranktirőrök támadnak meg, akik éjjel é" titokban
szeretnek .garázdáiködni .s lesből. gyilkolni.
Egy földig pusztult, eHhaimvadt fiaimban, haladtunk keresztül. Egyszerre ránkki,állottak:
— Halt ! Wer da!
Német katonák voltak. Bernt voltunk egy
nagyobb német csapat közepében. Lefeküdtünk aludni s ugy aludtunk, .akár odahaza.
N A P

SssIiei!

iiiiSillDIltH E K T H E L Y I S É Q E B E N

Vendéglőben

KÁVÉHÁZBAN
Főszerkereskedésben
CscmegeOi leiben

•

kerüir^í

bemutatásra.

MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN
tr

FíMS FERC3I löfilpü liqíny zmlrn

tamillá!

EsalezazefÉijgaliii

r

(J P I «3 I T i a l á t a S Ö r t .

Tomboia-esfi

[•em?i! nyereményekkel.

SZT. ISTVÁN;
( |

M 2 t E 5 ÖPB!,3F
Ma vasárnap
Ilii

Nagji

fiEn,Bns?

3Z

Ó V A K O D J É K

•

UTÁNZATOKTÓL !l

