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Páratlan könyv a Mhortfrfl. 

A VILÁGHÁBORÚ VÉGCÉLJA 
Anglia kiválása Európából 

Irta: RÉVAI MÓR. 

E munka a nagy háború okait, legsúlyosabb problémáit és a jövő 
legizgatóbb kérdéseit tárgyalja, mindenki számára könnyen érthető, érdek
feszítő előadásban. A ki ezt a könyvet elolvassa, az előtt feltárul a háború 
minden bonyodalma, a megoldás lehetőségével együtt. Főbb fejezetei: 
A háború okozója: Anglia. — Anglia rendszere. — Az angol néplélek. — 
Az európai Monroe-elv. — A kiéheztetés. — A tengerek szabadsága. — 
A német militarizmus. — A jövő feladatai. — Németország és a magyar
ság. — A magyar háborús irodalom legnagyobb sikerű könyve ez, 
melyét politikusok, irók, tudósok és a nagyközönség osztatlan el
ismeréssel halmoztak el. 
A mű ára 2 korona. Az összeg előzetes beküldése ellenében 
t. előfizetőinknek és olvasóinknak bérmentesen szállítjuk a 

könyvet. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

Ára 1 kor., szállítás helyben 20, 
vidéken 35 fillér. 

Mindenki ott szerezheti meg a 
bekötési táblát, a honnan a Króni
kát kapja. 

A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő végezheti. 

A krónika 1—4. kötetéhez való tábla 
is minden könyvkereskedésben, árusnál, 
trafikban valamint a kiadóhivatalban 
megrendelhető. Egy-egy tábla ára !.— 
korona, melyhez kézbesítésért helyben 
20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



65. füzet. 

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

szállítunk. 

tatom 
SZERKESZTŐ SÜLÉ ANTAL 

RÉVAI-KIADAS TELEFON 56-27 
HETENKIMT EGY FÜZET SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 

ELŐFIZETÉSI AR >/» ÉVRE 3 K, •/, ÉVRE 6 K BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT IS.' 

HARCTÉRI KEPÉK. 
ítöh. 

Fíajdu-ivadékok sírja a zborői vár tövében. (Tábori Kornél felvétele.) 

Vitéz hajdúk késői unokái ebben a háborúban éppen olyan hősiességgel állták a harcot 
a betolakodott ellenséggel, amilyen elszántsággal védelmezték egykoron bátorszivű elődeik 
a fenyegetett «végek»-et. Első sorban voltak a derék hajdu-ivadékok azok között is, 
akiknek piros vére volt az ősi föld megváltásának fájdalmas ára. Ott pihen közülük 
nem egy a Kárpátok ölében, feldúlt falvak elhagyott temetőiben, ahova hálás szívvel 
fognak elzarándokolni a boldogabb idők gyermekei, akikért e csöndes sirok lakóinak 

vére kiomlott. 

fi-fó&Sfl 
A vilAghAlvorú képes krrtniksijfl. V 385 - 25 



Ilyen kunyhókban laktak az elpusztult felvidéki községek lakói. (Tábori Kornél te'vétele.) 

Egy Zeppelin-bomba pusztítása egy angol parti városban. (Egyesült fényképirodák, 
Amsterdam.) 
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Tüzérségi állás Kelet-Galiciában. (Seebald felvétele.) 

Egy súlyosan sebesült katonát a pályaudvaron kocsira emelnek. 
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-
Az olasz király (X) tisztjeivel csapatszemlére lovagol. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

Az olasz trónörökös kórházlátogatása. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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PRZEMYSL VISSZAVÉTELE. 

Pünkösdi királyság volt az oroszok przemysli uralma: a kiéhezletéssel 
elfoglalt vár június harmadikán már újra birtokunkban volt. A szövetséges 
hadseregek a májusi fényes diadalok után feltartóztathatatlanul nyomultak 
előre s győzelmi útjukon az első, nagyobb állomás a rövid idővel azelőtt 
megsiratott, büszke vár volt, melyet most fegyvereink erejével foglaltunk 
vissza. Mikor a várva-várt esemény híre gyors szárnyon megérkezett, boldog 
mámor szállt meg mindenkit a fővárosban csak úgy, mint a legkisebb falu
ban. Áradó örömmel újságolták egymásnak az emberek az örvendetes 
eseményt: Przemysl újra a miénk. 

Űrnapján délben hozta meg a táviró a főhadiszállásról a rövid üzenetet 
s alig telt el egy óra, díszben volt a főváros. A nyári szellő vidáman len
gette mindenütt a lobogókat, melyeknek testvérei a visszavett Przemysl 
várfalait ékesítették, este ped'g kivilágították a várost, katonai zenekarok 
járták be a főbb útvonalakat. Boldogabb napja talán az egész háború során 
nem volt az ország népének. Mindenki érezte, hogy Przemysl elfoglalása nem 
csupán egy vár visszavételét, nemcsak az oroszok egvetlen, — kiéheztetéssel 
megszerzett — sikerének megtorlását és megsemmisítését, hanem egyúttal a 
galíciai moszkovita uralom végét jelenti. 

A nevezetes eseményről néhány órával az első híradás után a követ
kező hivatalos jelentés érkezett: 

Német csapatok az éjjel rohammal elfoglalták a Przemysl északi 
arcvonalán levő utolsó orosz állásokat és ma reggel 3 óra 30 perckor 
észak felől behatoltak a városba. 

Nyugat és dél felől a mi 10. hadtestünk nyomult be. Első oszta
gaink nem sokkal reggel 6 óra után elérték a város főterét. 

Ennek a sikernek a súlya még nem becsülhető fel. 
A német főhadiszállás pedig ugyanaznap kiadott jelentésében a követ 

kézéképpen adta tudtul a vár bevételét: 
Przemysl várát ma reggel, miután az éjjeli órákban az északi arc

vonalon még ellenálló erődítőműveit rohammal bevettük, elfoglaltuk 
A hadizsákmány még nem tekinthető át. 
A következő napon érkeztek csak ujabb jelentések. Ezekből megállapít

ható, hogy a német s osztrák-magyar seregek bevonulása valóságos diadalmenet 
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volt. A csapatok gyorsan egymásután hatoltak be minden oldalról Przemyslbe. 
Berndt lovashadosztályának lovasai a bajorokkal a piactéren találkoztak. 
Közvetlenül ezután a 10-ik hadtest gyalogos csapatai is megérkeztek. A csa
patokat végtelen ujjongással fogadták. Az utcák mind tele voltak emberekkel, 
akik virágot szórtak a bevonuló katonaságra és zászlót lobogtattak. A háza
kat föllobogózták. 

A csapatok azonban nem maradhattak a városban, mert azonnal utána 
nyomultak az elvonuló ellenségnek, amely elvonulása védelmére a várostól 
keletre levő magaslatokon utóvéd-állásokat foglalt el és ezeket meglehetős 
makacsul védelmezte. Csapataink azonban lassan kiszorították az ellenséget 
az erődövezetből. 

A vár ostroma. 

Május legutolsó és június legelső napjaiban az északkeleti harctér esemé
nyeinek központja Lemberg kulcsa: Przemysl volt. Az osztrák-magyar 10-ik 
hadtest és a Berndt tábornok vezetése alatt álló lovashadosztály ugyan 
már május 16-án elérte és megtámadta a Przemysl délnyugati frontján fekvő 
Pralkovce nevű erődöt, miután azonban a hidak fel voltak égetve s a nehéz 
tüzérség nem tudta követni a gyorsan előrenyomuló csapatokat, a 10-ik had
test támadása eredménytelen maradt. Annál inkább így történt, mert köz
ben az orosz védősereg megkapta Nikolajevics nagyhercegtől a parancsot, 
hogy az erősséget az utolsó emberig tartani kell. Mihelyt nehéz tüzérségünk 
egy része megérkezett, megkezdte a pralkovcei erőd és a szomszédos szaka-

Tábor Przemysl előtt. 
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szók lövését s néhány napi munka után, a 10. hadtest, melynek békében 
állomáshelye volt Przemysl, rohamra indult és be is vette az erődöt. Ez 
május 29-én történt. Az oroszok figyelme ilyenformán az erősségnek eme 
leggyengébb délnyugati frontja felé fordult és vissza akarva venni a Pral-
kovce-fort, az erősség egyéb részeiből nemcsak csapatokat, de tüzérséget is 
hozott erre a vonalra. Annál jobban elhanyagolták az északi frontot, azt 
hivén, hogy e legerősebbnek tartott részen a szövetségesek amúgy sem fog
nak komolyan támadni. Ez északi front felé Jíneussl tábornok bajor had
osztálya közeledett, melyet néhány porosz zászlóalj és egyik magyar hon
védlovashadosztályunk gyalogos és lövész osztagai erősítettek meg. 

Ez erőnek nehéz tüzérsége május 30-án kezdte lőni az északi frontot 
alkotó 10, 10/a, 11/a és 11 jelzésű fort-okat. A legkisebb kaliberű hegyi ágyú
tól kezdve egészen a 42-esekig mindenféle kaliberből hihetetlen pontossággal 
lőtte a tüzérség az orosz erődítéseket. Május 31-én délelőtt is folytatták a 
támadók e tüzérségi tüzet, mert igen erőseknek bizonyultak e vonalon az erődí
tések. Az oroszok azt hitték, hogy ez csak csel és hogy a főtámadás a már 
említett gyönge délnyugati fronton fog elkövetkezni. 

Május 31-én délben, midőn egy kis tüzérségi szünet volt, az északi 
fronton egy porosz altiszt fedezékéből óvatosan előrekúszott, hogy meg
nézze minő hatása volt a nehéz tüzérségi tűznek a Hja jelzésű fort-on. Nagy 
réseket látott, egyúttal azonban meglepődve látta, hogy a gyalogsági lőállá
sok üresek. Erre magához intett néhány közembert és azokkal felmászott 

Egy harminc és feles felvontatása tüzelő állásba. (Seebald felvétele.) 
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az erődbe. Az oroszok ugyanis az ellenállhatatlan tüzérségi tűz elől kimen
tek az erődből és hátrább helyezkedtek el, hogy ha majd gyalogságunk 
támadni akarna, ismét visszaszaladjanak az erődbe s onnan fogadják gép
puska- és fegyvertűzzel. Amikor tehát a tüzérségi tűz szünetelni kezdett, 
óvatosan vissza akartak térni a 11/a fort-ba, de a derék porosz altiszt és 
néhány embere már ekkor jól irányzott gyorstűzzel fogadták a visszatérőket, 
mire ezek egy része megadta magát. Időközben egy szomszédos bajor szá
zad is megmászta az erődöt úgy, hogy az ellentámadást kezdő oroszok, akik 
vissza akarták szerezni a váratlanul elvesztett erődöt, már nem csak hogy 
visszaverettek, hanem e harc által eltérülvén a figyelem a szomszédos ÍO/cr 
jelzésű erődről, maroknyi porosz rajtaütés útján ezt is birtokába kerítette. 

A ltja és a 11 jelzésű fort-ok között erős gyalogsági védőállások vol
tak kiépítve. Ezek zárták el a további erősségek hátába vezető utat. Ez 
állásokat még ugyancsak május 31-én honvédhuszáraink ellenállhatatlan s 
egyetlen rohammal vették meg. Június 1-én egész nap tartott a harc. Az 
oroszok összes tartalékjaikat harcba vetették, őrült támadásokat intéztek, 
hogy visszavegyék az elfoglalt erődöket, vagy hogy legalább is további elő-
nyomulásunkat megakadályozzák. A nyugati fronton lévő erődök azonban a 
42-es és 305-es mozsarak hatása alatt egymásután megadták magukat, amikor 
pedig június 2-án a német és magyar-osztrák erők három oldalról 
beözönlöttek, hogy az erősségnek beljebb fekvő magvát megrohanják, azt a 
legnagyobb meglepetésre üresen találták. Az orosz gyalogság ugyanis kép-

Nehéz német mozsarak Przemysl erődéire tüzelve. 
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telén lett volna a további nehéz tüzérségi tüzet állani és így parancsnokai a 
teljesen demoralizált katonaságot kénytelenek voltak az egyetlen még szabad 
útvonalon kelet felé kivezetni az erősségből. 

Przemysl így ismét a kezünkben volt s ez aránylag gyors siker első sor
ban a nehéz tüzérségnek volt köszönhető, amit ékesen bizonyit, ho»y míg pél
dául az oroszok Przemysl első körülzárása idején a mi hathatós védelmünk 
folytán az eredménytelen rohamok ellenére egyedül épp az északi fronton 
levő erős Dunkovkki-fortnál 4000 halottat veszítettek, addig most az említett 
Kneussl-féle német hadosztálymik ugyané fórt bevétele halottakban és sebe
sültekben együtt csak 500 emberébe került. 

A kéthetes harc. 

Przemysl elfoglalásának lefolyását egy szemtanú a következőképen 
adta elő: 

— Nyilvánvaló dolog, hogy a szövetségeseknek a nyugat-galiciai győze
lem ulán való gyors előnyomulása a legnagyobb mértékben meglepte az 
oroszokat. Egyre azt hitték, hogy gyorsan odavezényelt erősítő csapatoknak 
harcbavetésével sikerülni fog a szövetségeseknek győzelmi menetét, különö
sen néhány kedvezőbb szakaszon, elsősorban a Viszloka és a Viszlok 
táján feltartóztatni és Przemyslt, a cári uralom galíciai legfontosabb támasz
pontját, megkímélni az ostromtól. így történt, hogy az erősség védőseregé-

Rohammal elfoglalt és összelőtt erődmü Przemyslben. 
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nék jelentékeny részeit a tábori hadsereg segítségére küldöttek és így kerül
tek bele ezek is a vereségek gyorsan egymásután következő örvényeibe. 

Félelmetes gyorsasággal közeledtek a szövetségesek Przemysl felé és 
meglepték annak meggyengült védőseregét, mely most már nem bírt azzal 
az erővel, hogy a messzire előrenyúló külső állásokat tarthassa, hanem 
kénytelen volt azokat a szövetségesek rohamának, különösen pedig a nyugat 
felől előrevonuló Berndt lovashadosztálynak és a délnyugat felől közeledő 
10. hadtestnek átengedni. Szinte úgy látszott, hogy a védművek öve csak 
utóvédállásokat szolgál, hogy a Szánon át igyekvő megvert orosz csapatok 
tömegének némi előnyt szerezzen. A 10. hadtest nyomban, már május 16-án 
megkezdte a támadást. Dacára annak, hogy a tüzérségi előkészítésre csak 
tábori ütegeket lehetett alkalmazni, katonáink az orosz védekezés dacára a 
délnyugati szakasz akadályvonaláig egy iramban nyomultak előre, főleg a 
Pralkovce védmfi közelébe. Innen azonban már nem lehetett előbbre menni, 
minthogy az erős akadályok és a betonnal kiépített védművek szétrombo
lására a tábori ütegek már nem voltak kielégítők. Időközben megérkezett 
Przemyslbe Nikolajevics nagyherceg, főparancsnok rendelete, hogy a védő
sereg utolsó szál emberig védje az erősséget, azonkívül megígérte, hogy a 
védősereg erősítésére újabb jelentős haderők mennek oda. Az ellenséghez 
oly közelálló 10. hadtest ezután állandóan foglalkoztatta a védősereget. 
Időközben történt meg az erősségnek délről és nemsokára később északról 
való körülzárása.1] 

Az elpusztított Siedliska-erö'dmű Przemyslben. 
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Május vége felé odaérkezett a szövetségesek nehéz tüzérsége, amelynek 
előrehaladását jelenlékenyen halasztotta az a körülmény, hogy az ellenség 
visszavonulásában elpusztította a vasúti vonalakat. Alig fért néhány nehéz 
üteg a 10. hadtesthez, amikor megkezdődött a bombázás, különösen az 
erősen szorongatott Pralkovce-erődítmény ellen. Amikor az ágyúzás ered' 
menye mutatkozott, gyalogságunk rohamra indult és május 29-én este elfog
lalta a védművet. Az orosz védősereg időközben természetesen élénk figye
lemmel volt erre az igen veszélyeztett szakaszra, amelyet főleg tüzérséggel 
jelentékenyen megerősített. Amikor Pralkovce elesett, az erősség egész tar
taléktüzérségét és mindazon ágyúkat, amelyek a többi frontokon nélkülöz
hetők voltak, az ellenség támadásának visszaverésére működésbe hozták. 
Rövidesen az ágyúlövedékek olyan zuhataga hullott Pralkovcere, hogy a 
védműben való megmaradás lehetetlenné vált. A gyalogságot vissza kellett 
vonnunk, de katonáink az akadályok előtti magasabb hadállásokban szilár
dan ,megvetették lábukat és megakadályozták az oroszoknak azt a kísérle
tét, hogy a védművet ismét visszafoglalják. 

Uyképen az a seb, amelyet a várövön ütöttek, nyílt seb maradt. Az 
oroszok kénytelenek voltak tüzérségük zömét állandóan készenlétben tartani, 
hogy frontjuk áttörésére irányuló minden újabb kísérletet megakadályoz
hassanak. Időközben az északi harcvonalra, ahol Kneussl altábornagy 
bajor hadosztálya állott, némi porosz gárdakatonasággal, egy porosz gyalog
ezreddel, valamint egy honvéd-lovashádosztály gyalogosított zászlóaljával, 

A Q. erődnifl Przemyglbeii ayisgzah.ódítás után. 
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a Radymno melletti győzelem után a Szánig elzárva a terepet, szintén meg
érkezett a nehéz tüzérség és május 30-án délben lőni kezdte az ujkovice— 
dunkovicki szakaszt, amely a 10. 10/a, 11/a és t i erődműveket, valamint 
néhány közbenső erődövet tartalmaz. A kicsiny hegyi ütegtől kezdve egé
szen a 42-es óriásokig Ausztria-Magyarország és Németország tüzérségének 
minden kalibere működésbe lépett itt. Félelmetes precizióval és hatással 
munkállak meg itt a tűzokádó ágyúcsövek a szakaszt, főleg a 10/a, 11/a 
és 11. erődműveket. A munkát jelentékenyen előmozdította az, hogy az 
oroszok aránylag csak kevés tüzérséget tudtak szembeállítani, minthogy 
tüzérségük zömét a délnyugati harcvonalon a 10. hadtest kötötte le. Egyéb
ként az oroszok a váröv e fölötte erős szakasza elleni támadást puszta 
demonstrációnak vélték, amelynek szerintük csak az lett volna a hivatása, 
hogy figyelmüket elterelje a délnyugati frontról. 

Az erődítmények, különösen pedig az akadályok oly hatalmasak vol
tak, hogy lövetésüket május 31-én folytatni kellett. A gyalogság azonban 
még az éj folyamán az orosz hadállások közelébe ért. Május 31-én délben 
szünet állott be a tüzelésben. A borzalmas lövetés közben ugyanis az oro
szok a védművekből hátrább álló hadállásokba vonultak vissza. Amikor a 
tüzelésben beállolt a szünet, visszasiettek előbbi állásaikba, de néhány 
pillanat alatt az orosz hadállások tele voltak a támadókkal, akik rövid heves 
harc ulán gyorsan véget vetetlek az oroszok védt-kezésének. A 10/a és 11/a 
védművet, valamint a közbenső védműveket elfoglalták. A 11/a és 11 véd-

Egy przemysli erődmű belseje a harc után. 
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művek között levő gyalogsági hadállások megrohanásában resztvettek a 
gyalogosított honvédhuszárok is. 

A csapatparancsnok állomáshelyéről úgy látszott, mintha az előretört 
csapatok visszavonulóban volnának, minthogy e hadállásokból hirtelen visz-
szatérő rajvonalak voltak észrevehetők. De hamarosan kitűnt, hogy ezek 
fegyverleien foglyok voltak. Most már a 11. számú Dunkovicki-védmű is, 
dacára annak, hogy ez volt a legjobb védelmi állapotban és legkevesebbet 
szenvedett, kitűzte a fehér lobogót. A győzők ezután megindultak jobb és 
baloldali irányban, hogy az egész várövet felgöngyölítsék. Az oroszok azon
ban végül mégis csak észrevetlék, hogy itt fenyegeti őket a legnagyobb ve
szély. Tartalékok siettek hirtelen elő, amelyek ugyan akar t már nem tehet
ték jóvá, de dühös ellentámadásaikkal megakadályozták, hogy a szövetsé
gesek a dunkoviczki ützáró ellen vonuljanak. Hamarosan a 10/a és 11/a 
védművek irányában is ellentámadást kíséreltek meg az oroszok, amelyet 
azonban heves küzdelem után és a gyalogságot bámulatos módon támo
gató tüzérség segítségével visszavertek. 

Ezek a súlyos harcok töltötték ki június első napját. Estére azonban 
sikerült az útzárót elfoglalni. A nyugati szárnyon is sikerült a gyalogságnak 
eljulni a 10. számú védműig. A 9/a felől az oroszok oldaltűzzel igyekeztek 
élőrenyomulásukat megakadályozni, a nehéz tüzérség azonban nyomban lö
vedékeinek oly hatalmas tömegét zúdította erre a védműre, hogy rövidesen 
elhallgatott. A 10. számú védmű azonban oly erős volt, hogy a gyalogság 
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nem volt képes a sértetlen akadályokon keresztül rohamra indulni. Közvet
len támogatására csak egy könnyű üteg állott rendelkezésére, a nehéz ágyúk
nak el kellett hallgatniok, nehogy saját embereikben tegyenek kárt. így a 
könnyű tüzérüteg töltötte ki az időt estig, mialatt a legjobb eredménnyel 
egymás után lövöldözte az ellenség hadállásainak mellvédjeit. Az. éjszaka 
folyamán a gyalogság ezer méterrel visszavonult, hogy hajnalban a 42-esek 
és harminc és felesek átküldhessék üdvözleteiket. Már néhány lövés után 
észrevették, hogy a védművekből füstfelhők szállanak föl és kevéssel utóbb 
a tüzelés hatása abban is megnyilvánult, hogy a védmű legénysége felemelt 
karokkal megjeleni a mellvédeken és megadta magát a gyorsan odasiető 
gyalogságnak. Elkésve siettek oda az orosz tartalékok, a mi katonáink már 
behatoltak a védművekbe és véresen visszaverték az oroszokat. Időköz
ben június másodikán délelőtt az a csoport, mely Dunkovickit elfoglalta, 
alapos tüzérségi előkészítés után támadást intézett ama hadállás ellen, ame
lyet az oroszok Zuravicától északra tartottak megszállva. Különösen a ba
rakk-tábor és a közeli magaslatok birtokáért folyt igen heves harc, mely az 
oroszok visszaverésével végződött. 

A szövetségesek e nap estéjén eljutottak a Zuravicától északra fekvő 
magaslatokra és a főerőd elleni támadásra készültek elő. Amidőn azonban 
az első szakaszok megindultak, a védműveket üresen találták. Az ágyúzás 
folytán demoralizálva és a súlyos vereségek által elcsüggesztve, az oroszok 
kénytelenek voltak elhatározni magukat arra, hogy Przemyslt feladják anél
kül, hogy a főerődben még egy utolsó ellenállást kíséreljenek meg, dacára 
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annak, hogy tudták azt, hogy az orosz tábori hadsereg általános támadásra 
készül és dacára annak, hogy megparancsolták az utolsó szál emberig való 
ellenállást, hogy megvárják ennek a felmentéssel biztató akciónak ered
ményét. 

Przetnysl a visszafoglalás után. 

A visszafoglalt város képéről rendkívül szines és eleven leírást adott 
Szádeczky Lajos, a kiváló történetíró, aki e napokban bejárta a galíciai 
harcmezőket. Az érdekes leírásból valók a következő részletek. 

. . . A völgykatlan túlsó domboldalán feltűnt Przemysl városának 
ragyogó panorámája. A napfényben csillogó háztömbök, köztük kimagasló 
templomok, tornyok, paloták, villák, a háttérben zöldelő erdők s alant a 
Szán folyó ezüstcsíkja. 

A város elé érve a Szán vashídja előtt őrség áll s oldalt terel, mert a 
híd közepe föl van robbantva. Alább a hatalmas kettős vágányú vasúti híd 
egészen ledöntve a Szán homokjában hever. Ezt a mieink végezték ilyen 
alaposan a föladáskor, az oroszok meg sem kísérelték helyreállítani. Az 
átkelés azon túl keltős ponton-hídon történik. 

A keleti parton fekvő város hangos a katonazenétől, a diadal
ittas vitézek vidám énekétől. Mindenfelől fölvonuló ezredek, a 30'5-es motoros, 
ágyúk dübörgése, lovasok száguldozása, katonai autók robogása pokoli zaj
jal tölti be a leget. A harangok zúgása az úrnapi istentiszteletre hívogatja 
a hívőket. A templomok zsúfolásig tömve: van miért hálát adni az egek 
urának. A fölszabadulás gyönyörérzete tölti el a lelkeket. Mindenkinek van 
mit elbeszélni: hogy kegyetlenkedtek, garázdálkodtak és raboltak a musz
kák, hogyan hurcolták el a város polgárait, polgármesterét, Blazovszki 
Vladimírt, helyébe tévén Gluckievic rutén ügyvédet, aki a város pénztá
rából százezer koronát vitt el magával Lembergbe. Az osztrákokat lenéz
ték, a németeket gyűlölték, a magyarokra rettenetesen dühösek voltak, 
amiért a Kárpátokon nem tudtak áthatolni és fenyegetőztek, hogy elpusz
títják Magyarországot, csak a Kárpátokon átjussanak. 

Az orosz cár látogatása idején, azzal az ürüggyel, hogy a kíséret 
számára kényelemről gondoskodjanak, elhurcolták a polgárság bútorait 
ágyneműit, ezüstneműit és minden értéktárgyát, amiket többé nem adtak 
vissza. Aki követelte, megverték, bebörtönözték, elhurcolták. A cár látoga
tása előtt elrendelték, hogy senki se mutassa magát az utcán, majd újabb 
rendelet jött, hogy vonuljanak ki elibe, de senki sem mert lakásából 
kimozdulni. 

Eredetien 40—50.000 főnyi őrsége lehetett a városnak és erődöknek, 
de az utóbbi időben ezeknek nagy részét titokban elvezényelték. Majd 
Nikolajevics nagyherceg elrendelte, hogy az utolsó emberig védelmezni kell 
a várost. A fejetlenség és kapkodás föltűnt a polgárságnak is. A májusi 
áttörés és vereségek, főképp Jaroszlau elvesztése ufán nyíltan mondogatták, 
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hogy Przemyslből is ki kell vonulniok. Az utolsó napokban boldog-boldog
talannak potom áron eladogatták az élelmiszer- és ruházati készleteket. 
Néhány rubelért zsákszámra adták a lisztet, csizmákat, konzerveket. 

Állítólag maguk a muszka tisztek élcelődtek, hogy ki a derekabb had
vezér: Kuzmanek-e, vagy az orosz. Bizonyára ez, mert amannak öt hónap 
kellett, hogy föladja a várost, ennek elég lesz három-négy nap is. 

Autónkon fölhajtottunk az északi magaslatokon álló 10 és 10/a 
erődökhöz. Az országútról Zuravicánál tér be ezekhez az út, melynek men
tén a lövőárkokban temetetlen oroszok megfeketedett, fölpuffadt tetemei 
feküdtek. A 10 erőd teljesen romhalmaz. Amit Kuzmanek esetleg meg
hagyott, vagy az orosz újjáépített, azt most elvégezték a 30'5-es és 42-es 
ágyuk. A 10/a erőd magja csodálatosképpen teljesen épen maradt meg, 
téglafalaival, kiszökő bástyáival, védőárkaival. A kazamatákban az orosz 
fegyverek, lövőszerek nagy tömege. De az előtte állott páncéltorony hatal
mas betontömegét egy jól talált 42-es lövés rombadöntötte s erős acéltető
fedelét 20—30 méter messzire ledobta. Egy elfogott orosz tiszt mondotta, hogy 
ha a németek és magyarok tudnák, hogy mily rettenetes, megőrjítő hatás
sal van az emberre egy ily lövés, emberbaráti szempontból meg kellene 
szüntetniök. 

A két erőd között óriás gödröket vájtak a lövedékek. Egy ilyen mellett 
húsz orosz holttestet láttunk heverni. A köztük lévő lövőárkok szét vannak 
rombolva, alattuk holttestek garmadái; egyik fej nélkül, félmeztelenül hátra 
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bukva; mellette négy csizmaszár egymás mellett szorosan, a felső testek a 
bedőlt romok alatt; egy teljesen megfeketedve a légnyomás okozta vér
edénymegszakadások miatt. Borzasztó látvány mindenfelé. Az erődök között 
a drótsövényakadályok sűrű erdei, labirintusai. Köztük elrejtett aknák, 
melyek miatt óvatosan csak a letaposott utakon járhattunk. Az erőd előtti 
úton elszállítás közben megfeneklett nagykaliberű ágyúk, körülötte holttes
tekkel. A telemeket légyrajok lepik el, melyek ellen az embernek is óva
kodni kell, nehogy a hullamérget oltsák be csípéseikkel. 

Ilyen és ehhez hasonló hadiképekben volt részünk Przemyslben és kör
nyékén az elfoglalást követő napon . . . 

Vilmos császár Przemyslben. 

Június 19-ikén Vilmos császár katonai kíséretével Przemyslbe érkezett. 
A visszafoglalt erősség és különösen az északi front erődítményeinek meg
tekintése után a császár a Tatár-hegyre ment, ahol a hídparancsnok el
mondta az erősség keletkezését és történetét, valamint sorsát és jelentősé
gét a jelen háborúban. 

A császár azután a frontra ment, még pedig a Janovtól nyugatra épen 
heves harcban álló Marwitz tábornok beszkidi hadtestéhez. "A császár gratu
lált a tábornoknak sikeres hadvezetéséhez, valamint az alája rendelt csapa
tok kiváló teljesítményeihez és pontos jelentést tétetett magának a küzde-
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lemről. Amikor a császár arról értesült, hogy egész közel heves harcban 
áll a nevét viselő 34. számú kassai gyalogezred, elrendelte, hogy 
császári üdvözletét adják át az ezrednek. Kevéssel utóbb az ezred parancs
nokló ezredese jelentkezett a császárnál, aki különös örömének adott kifeje
zést azon, hogy ezredének harcterén tarlózkodhatik. Különös megelége
déssel vette a császár tudomásul, hogy az ezred az egész hadjárat alatt 
vaskötelességteljesítéssel, lelkes szellemével és kiváló bátorságával tűnt ki és-
örömét fejezte ki azon, hogy alkalma volt az ezrednek már oly számos vas
keresztet adományozni. 

A harctéren jelentkezett a császárnál a hadseregparancsnok is, aki áz 
eddig lefolyt küzdelmet vázolta és az akkori helyzetet ecsetelte. A császár 
nagy megelégedéssel fogadta a jelentést és ama óhajának adott- kifejezést, 
hogy most már szeretné az osztrák-magyar tüzérséget is munkában látni. 
Közel a császár tartózkodási helyéhez egy erdőben nehéz mozsárüteg állott, 
mögötte pedig egy ágyúüteg. Mindakét üteg heves tüzelést folytatott az 
oroszok által még keményen tartott hadállások ellen. A császár mindenek
előtt a nehéz mozsárágyú-ütéghez ment, ahol fogadta a tüzet vezető tiszt jelen
tését, majd az üteg közepén állva, közvetlen közelből szemlélte annak mun
káját, miközben alaposan tájékoztatta magát az összes részletkérdések, a 
többi között a lövedékek dolgában. A legnagyobb érdeklődéssel kisérte a 
császár az ágyúüteg munkáját, amely a mozsárágyúüteg fölött ellőve küz
dött. A császár hosszabb ideig tartózkodott itt és mint a tüzérség ala-
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pos ismerője, megfigyelte a tüzelést, a vezetést, a tüzelés hatását, valamint 
a tisztek és a legénység működését. 

A császár, akinek most volt első izben alkalma az osztrák-magyar 
csapatokat harcban látnia, teljesen meg volt elégedve és nem. mulasztotta 
el, hogy a jelentéstételre megjelent hadtestparancsnokok előtt elismerő 
módon nyilatkozzék szerzett benyomásairól. A császár hosszú ideig tartóz
kodott az ütegek állásaiban, ami nagy érdeklődésének, de egyúttal az osztrák-
magyar csapatok harci tevékenységén érzett megelégedésének jele volt. 
Amidőn a császár a sötétség beálltával a kitűnően megválasztott és kiépített 
tüzérségi állást elhagyta, az éppen harcban nem álló csapatok, legnagyobb
részt magyarok, harsogó hurrá, hoch és éljen kiáltásokkal üdvözölték. 
Azok a benyomások, amelyeket a császár az osztrák-magyar csapatoknál 
tett meglepetésszerű látogatása alkalmából szerzett, minden tekintetben a 
lehető legjobbak voltak. 

A császár látogatását megelőzően, közvetlenül a hadműveletek befejezése 
után Frigyes királyi herceg, hadseregfőparancsnok és Károly Ferenc József 
trónörökös is meglátogatták Przemyslt, ahová automobilon Gorlicén, Jászlon, 
Szánokon és Dinovon át utaztak. A királyi hercegek kiséretükkel fölmentek 
a Tatár-hegyre s onnan nézték meg a várost. A város képviselői és a papság 
is tisztelgett a fejedelmi vendégek előtt, akik később megszemlélték úgy a 
nyugati, mint a keleti front erődítményeit s egynapi ott tartózkodás után 
elutaztak a városból, miután köszönetüknek és elismerésüknek kifejezést 
adtak a derék csapatok és vezetőik iránt. 

Katonáink szétszedik;;az oroszok drótakadályait. (Küophot, Wien XIX.) 
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Az orosz uralom napjai 
A Szanok-Przemysl között vezető útón, — írta egy berlini lap hadi

tudósítója, — és a vár előtt alkalmam volt a város néhány olyan polgárá
val beszélni, akik csak a legutolsó napokban hagyták el a várost. Ezek végig
csinálták a vár második ostromát és elestét is. Egybehangzó kijelentéseik 
szerint az oroszok egészen emberségesen és tisztességesen viselkedtek bevo
nulásuk alkalmával úgy a magyar és osztrák csapatokkal, mint a polgári 
lakosságaal szemben. De már a második éjszakán fosztogattak. A katonai 
rendőrség, amely Lembergből jött Przemyslbe, hogy a városban fenntartsa 
a rendet, érvényesölni engedte a szoldateszkát. S csak mikor újabb rendőr
hatósággal helyettesítették, adott ki a város parancsnoka szigorú tilalmat 
minden kihágás megakadályozására. Tíz orosz katonát értek fosztogatáson 
és valamennyiüket statarialiter agyonlőtték. Eleinte meghagyták ugyan a magyar: 

és osztrák katonatisztek kardját, de utóbb elvették tőlük. Ennek a rendel
kezésnek az indokolását nyilvánosan pliikatirozták is. Megtorló intézkedés 
akar ez lenni, — mondották, — az osztrákokkal és magyarokkal szemben,; 
azokért a kegyetlenségekért, amelyeket az osztrákok és magyarok a fogságba 
esett orosz katonákon elkövetnek, amiért azok nem árulják el a tudomá
sukra jutott katonai titkokat és dolgokat. Przemysl várparancsnokává Art-
manöv gyalogsági tábornokot nevezték ki. Ez nyomban megkezdette a 
magyar és osztrák csapatok által felrobbantott erődök helyreállításának és 
karbahozatalának munkálatait, amelyek közben a különböző munkás-katonák 
aknamezőre is tévedték és halálukat lelték. 

i . 
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Nyolcezer főnyi munkásosztag azután ideiglenesen kijavítgatta az erő
dítéseket. A Szánon keiesztülviit és felrobbantott három vasúti híd helyett 
most fahíd közvetíti a forgalmat. Mikor ezt az emelkedő vízár elragadta: két 
ponton-hidat vertek. Egyidőben ezzel két szilárd híd építését is megkezdték. 
A polgári lakosság egyelőre megmaradhatott a. városban és az üzleteket 
nyitva kellett tartania. Később azután kiutasították az összes zsidókat, akik
nek Przemyslt Lemberg felé kellett elhagyniok. Ennek következtében sokan 
eladták üzleteiket, köztük a sokszor emlegelett Stieber-kávéház tulajdonosa 
is, akit Lembergbe szállítottak. A zsidókon kivül egynéhány katolikus 
és ortodox vallású polgárt is megbüntettek a monarchiához való hűségükért. 
Czechooitz-oi, a görög-katolikus püspököt, letették méltóságáról s az agg 
főpapot izgalmában szélhűdés érte és megölte. Kiviakou ezredes lett a 
város parancsnoka. Lanickieuic polgármester már az első ostrom után 
elhagyta Przemyslt és Bécsbe költözött. Helyettese akkoriban Blazovszki dr. 
lett. Az oroszok kezdetben meghagyták őt hivatalában, utóbb azonban 
Gluckievic lembergi ügyvédet tették a helyébe és magát Blazovszkit Szibé
riába küldöttek. Ennek az intézkedésnek állítólag az volt az oka, hogy Bla
zovszki tartalékos osztrák-magyar főhadnagy és a cárnak przemysli látogatása 
alkalmából megtagadta, hogy a cárt a város halósága nevében üdvözölje. 

A cár április 25-én jött Lemhergből Przemyslbe. A város-parancsnok 
elrendelte, hogy a várost orosz színekkel fel kell lobogózni. Az osztrák két
fejű sast minden középületről eltávolították. Este kilenc órakor futott be a 
cári különvonat a vasúti várócsarnokba, ahol katonai fogadtatás volt. Zene 
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is játszott. Az utcákon a katonaság fegyver és szurony nélkül állott sorfalat. 
Minden ablakot zárva kellett tartani. A cár a harmadik automobilban ült. 
A következő automobilban Nikolajevics Miklós generalisszimusz foglalt helyet. 
Este lakoma volt a tiszti kaszinóban s innen a cár a Dvorszkiego-utcában 
levő Fránkel-féle villába hajtatott és ott töltötte az éjszakát. Másnap délelőtt 
a cár megtekintette az Ivannovagora nevű erődöt. Egy órakor jelent meg 
délebéden a tiszti kaszinóban. Három órakor azután vonaton visszatért 
Lembergbe. 

Az utóbbi időben minden férfipolgárt — 16 és 50 esztendő között — 
sorozás alá vezényeltek és közülük a katonai szolgálatra alkalmasoknak talál
takat Oroszországba szállították el. Ezen a módon összesen hatezer embert 
internáltak, kényszer útján, a przemysli kerületből. 

Április 28-án még nagyon sok orvosunk működött Przemyslben, mert 
segédkeztek az orosz kórházakban is. A mi betegeink hat kórházban voltak 
elhelyezve, de a kórházak lassanként kiürültek, mert mihelyt valaki felgyó
gyult, nyomban elszállították Oroszországba. Április 28-án aztán váratlan 
parancs jött, hogy az összes zsidó-származású orvosokat el kell távolítani 
Przemyslből. Másnap már útra kellett készülniök. Harmincan voltak, köztük 
több öreg főtörzsorvos. Gyalog indították őket útnak, nem tettek kivételt 
még azokkal sem, akik már koruk miatt nem birták el a fáradalmakat 
Moszciszkánál megengedték, hogy néhány parasztszekeret béreljenek a saját 
költségükön, de csak poggyászuk számára. Kezdetben úgy volt, hogy Lem-
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bergig mennek, de nem állott elég vasúti kocsi rendelkezésre, s így tovább 
cipelték őket Bródy-ig, ahol végre vonatra szállhattak. 

Az orosz önkényt azonban megérezték azok az orvosaink is, akik 
Przemyslben maradhattak. Folytonos izgalmak közt folyt az életük, egész 
addig a napig, amíg Pralkovce felől meg nem hallották ágyúink távoli 
dörejét. Ekkor aztán már csendesebbek lettek az oroszok. Az igazi meg
nyugvás azonban csak akkor következett be, mikor a mieink előszedhették 
az elrejtett zászlókat és kitűzhették a kórház ormaira. Abban a percben, 
mikor csapataink átlépték az erődök belső vonalát, a przemysli helyőrségi 
kórházon, melyben 475 betegünk volt, már magyar és osztrák színeket len
getett a s zé l . . . 

Június 2-ika a borzalmak napja volt, — írta a város egyik lakója, aki 
Przemyslben végig élte az Ostromot. — A gránátok akkor sűrűn kezdtek 
hullani a városba, különösen a Zaszanje városrészbe, amely legközelebb esik 
a Dunkovicki-erődhöz. Kezdetben csak egy-egy eltévedt lövedék röpült a 
házak felett ideghasító bugással. Később már zápor módra hullottak a grá
nátok, különösen a Szán partjára, a hidak közelébe. Egyszer egy lövedék 
közvetlenül a trafik mellett csapódott le egy sebesült-szállító kocsiba. 
A sebesültek darabokra szaggatva feküdtek a földön vastag vertócsában, a 
hátul jövő szekerek lovai megvadultak és a felvonuló népfölkelő-csapatok 
közé ugrottak. Rettentő kavarodás keletkezett az út keresztezésénél. A sebesül
tek a felfordított kocsikból az utca kövezetére estek és szívettépően jajgat-

A hadizsákmány összehordása. (Kilophot, Wien XIX.) 
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tak. Közben a gránátok megszakítás nélkül röpültek a Szan-hidak felé. Néhány 
gránát pontosan a hídfőre vágódott és fülsiketítő zajjal robbant fel. 
Később egy lövedék az egyik híd fa-alkotórészét érte, amely egyszerre füs
tölni kezdett. Ügy pillanat alatt felcsaplak a lángok is és a híd égelt. A hosszú 
trénoszlopban, amely épen átkelt, nagy kavarodás támadt. Az emberek 
egymásba hajtottak, úgy hogy egy pillanat alatt megakadt az egész forgalom. 
A nagy tolongásban attól kellett tartani, hogy leszakad a híd. A tisztek 
korbáccsal kezükben lovagoltak a tehetetlenül vergődő kocsisorok közé és 
véresre verték a szekerész-katonákat, amíg csak rend nem lett. Csak ekkor 
sikerült a tüzet eloltani. 

Estefelé elcsendesedett minden. Még mindig bömböltek ugyan az ágyúk, 
de a városban nyugalom volt. A csapatok már nem vonultak többé Dun-
kovicki felé; a sebesültszállító kocsik sem. Már sötét éj volt, amikor a 
jaroszlaui országúton sűrű tömegek mutatkoztak. Csendesen és fáradtan 
vonultak át az orosz csapatok a Szán túlsó partjára . . . 

A német katonák pihenőjük alatt elméleti tanulmányokkal foglalkoznak. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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A GRODEK1 CSATA. 
Przemysl visszavétele után látszólag némi szünet állott be a német és 

az osztrák-magyar hadseregek hadműveleteiben. Ez a szünet azonban csak 
látszólagos volt, mert a június 3-tól mintegy június 14-ig terjedő időt 
hadvezetőségeink nem is annyira a kétségkívül fáradt csapatok pihenteté
sére, mint inkább az erők új átcsoportosítására használták föl, melyet az 
adott új helyzet tett szükségessé. Mert ne gondoljuk ám, hogy Przemysl 
visszavételével nyitva állott az út az innen levegővonalban mindössze körül
belül 80 kilométerre keletre fekvő Lemberg felé. Az oroszok ezt a közbe
eső szakaszt ugyancsak alaposan megerősítetiék. Részben a Przemyslbol 
Lembergbe vivő vasúttól északra és délre e vasútvonallal párhuzamosan 
készítetlek már jó eleve tábori erődítéseket, részben pedig nyugatról keletre 
haladva több egymás mögött elhelyezett védővonalat is építettek, melyek 
mintegy előállásai voltak a vollaképeni lembergi erődítéseknek. 

Még napokkal Przemysl visszavétele után is Przemysltől északra az 
oroszok kezében volt a híressé vált szieriiavai hídfő s még tetemes erőikkel 
a Szán folyó nyugati partján állottak. Ezek feladata volt megakadályozni, 
hogy Przemysltől északkeletre és keletre álló erőiklől elneszakíttassanak és 
így fronljuk kelté ne vágassék. Przemysl elfoglalása után csapataink az erős
ségből kivonult orosz erőket azonnal üldözni kezdték. Az oroszok először 
Moszciszkára vonultak vissza s az erősség volt orosz védőserege itt tudott 
csak .csatlakozni az orosz főerőkhöz. Ezt az állásukat dél felől Puhallo had
serege, Marwitz tábornok német Beszkid-hadteste és Böhm-Ermolli hadseregé
nek részei vették munkába. Böhm-Ermolli hadseregének másik része a 
Mosciszkától északra és Jaroszlautól keletre mintegy 35 kilométerre fekvő 
Krakoviec irányában nyomult előre, a Böhm-Ermollitól északra álló 11. 
német Mackensen-hadsereg pedig a Jaroszlautól északkeletre ugyancsak 
45 kilométerre fekvő Oleszyce irányában tolta maga előtt a makacsul ellen
álló oroszokat, akik egyre 'újabb és újabb erősítéseket vontak magukhoz 
Lublin mellől. Mackensennek sikerült a Szadova-Viszniától északra lévő 
Javorovig jutni s így a Moszciszkánál álló oroszok hátába kerülve azokat 
állásuk feladására kényszeríteni, mire a velük szemben állott Böhm-Ermolli 
is át tudott menni a természeies akadályt képező Visznia folyón és tovább 
folytathatta előnyomúlását Grodek felé. Ez alatt József Ferdinándnak Macken-
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sentől északra a lezajszk-tarnobrzegi vonalon álló hadserege a galíciai föl
dön álló orosz front jobbszárnyát észak felé tolta el, Szieniavánál bekanya
rodott csapataival észak és északkelet felé elfoglalta a Szieniavától északra 
fekvő Piskorovicét és ezzel kezébe kerítette a sok vérrel öntözött szieniavai 
hídfőt is s néhány nap alatt sikerült a vele szembenálló orosz seregtesteket 
egészen az ágynevezett Tanev-régióba — a Tanév folyó vonalára — tehát orosz 
földre visszavetni. Ezzel természetesen elvesztették az oroszok úgy a Szán, 
mint a Visznia folyók által alkotott és ugyancsak bámulatos ügyességgel 
kiépített védővonalat. 

E harcok jellemzője, mint általában valamennyi ütközeté, mely Przemysl 
bevétele, tehát június hó 2-ika óta lefolyt az, hogy a Dnyesztertől északra 
álló orosz erők ugyan mindenütt s újból és újból ellenálltak, azonban ellen
állásuk erőtlen volt és hirtelen visszavonulásaik, valamint a számtalan fogoly, 
az összekeveredett ezredek a demoralizáció képét nyújtották. Przemysl 
eleste óta, két hét alatt nem kevesebb, mint 122,000 orosz adta meg magát. 
Annál kevesebb volt azonban a zsákmányolt ágyúk száma, melyeket legelőbb 
igyekeztek felsőbb parancsra menteni és a foglyul esett tiszteké, úgy hogy 
átlag 1000 orosz fogolyra csak egy-egy liszt esett. Ennek oka részben a 
nagy tiszthiány volt, részben azonban az, hogy a legénység nem sokat 
törődve a tisztek parancsaival, ahol csak lehetett, elmaradt és megadta 
magát. így azután példátlan módon szaporodott a következő napokban is 
a foglyok száma. 

Grodek főtere. (Révész és Biró felvétele.) 
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Grodek bevétele. 

Június 16-án Mackensen, József Ferdinánd és Böhm-Ermolli, nyomon 
követve a visszavonuló oroszokat, elérték a Cevkov-Lubacov-Javorov-Szadova-
Visznia-Rudki városkák által alkotott vonalat s így már csak 40 kilo
méterre, tehát két napi menettávolságra jutottak Lembergtől. Itt már csak 
egy állomás volt előttük, egyetlen akadály, a centrumáról elnevezett grodeki 
védővonal. E védővonal természetes irányát és támasztópontját a Grodeklől 
északra és délre elterülő tíz nagyobb tó képezte és a Vereszyca folyócska, 
mely a Grodektól északra mintegy 18 kilométerre fekvő Magierov város 
körül emelkedő közepes hegyekben ered és a grodeki tíz tavon keresztül 
folydogálva, jóval lejebb a Dnyeszterbe ömlik. Ez az egész vonal amolyan 
előállása volt a tulajdonképeni lembergi erődítéseknek. Maga a folyó nem 
nagy, azonban széles medencéje és a mögötte lépcsőzetesen emelkedő domb
vonalak s a grodeki, fölötte mocsaras tavak egyenesen predesztinálják arra, 
hogy védővonalnak építsék ki a folyó mentét. Grodektól északra, de a 
Vereszyca előtti terepen is sűrű erdőcskék voltak. Ezeket az oroszok egy
szerűen letarolták, egyfelől, hogy szabad kilátásuk és «kilövésük» legyen, 
másfelől, hogy a grodeki vonalon készített lövészárkaikat és fedezékeiket 
kiépíthessék. Már a tél folyamán, tehát hónapokkal ezelőtt megkezdődött 
itt a munka és hadimunkások ezrekre rugó tömege dolgozott az egymás 
mögött lévő védőállások, drótsövények és a levágott fatörzsekből csinált 
akadályok, farkasvermek elkészítésén. 

Egy összelőtt utca Grodekban. (Kilophot, Wien XIX). 
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Az egész grodeki vonal centruma körülbelül 70 kiloméler hosszú volt 
s északi kulcsát a Magierov városka körül lévő emelkedések, déli kulcsát 
pedig a Grodektól délre 25 kilométerre lévő Komarno város körüli állás 
alkotta, míg középen Grodekon át vonult a Leinberg felé vivő országút. 
Ez országúttól északra és délre már csak néhány kilométerre vannak a 
grodeki tavak. Ez az a szakasz, ahol 1914. szeptember havában az első 
grodeki csata lefolyt, ahol a monarchia legjobb gyalogezredeiből állott buda
pesti 4. hadtest az oroszokat megverte s csuk a tőle északra szenvedett ve
reségek után volt kénytelen odahagyni gyönyörű győzelmének színhelyét, 

A grodeki állások centrumával Böhm-Ermolli serege állt szemben s 
még június 16-án délután megkezdte a támadást a pompásan kiépített védő
művek ellen. Hadseregének centruma még aznap este eljutott a Vereszyca 
folyóig és miután sikerült Volczuchyt és Dobrzanyt bevenni és ott az átkelést 
a Vereszycán biztosítani a 102. számú szegedi magyar gyalogezred még aznap 

éj félkor ellenállhatatlan roham
mal vonult be Grodek város 
nyugati részébe s bevette azt. 
Az oroszok így kénytelenek vol
tak a szomszédos szakaszokon 
is visszamenni. Ez azonban még 
csak annyit jelentett, hogy elő
állásaikat adták föl s ezután 
jött csak a harcok java, a leg
keményebb dió: a harc a fő-
védőművekért. Június 17-én haj
nalban koncentrikus pokoli 
tüzelést indított a Böhm-Er-
molli-hadsereg egész tüzérsége 
az orosz állások ellen. Míg e 
hadsereg északi szárnya elke
seredett harcok után Kamieno-
brodnál kelt át a Vereszycán, 
addig déli szárnya a Vereszyca-
Dnyeszter szöget vette birto
kába. A legelkeseredettebb har
cok azonban a magyar ezre
dekre vártak a centrumban: 
magában Grodek városában, 
ahol 17-én és 18-án egész nap 
folyt az utcai harc, míg végre 
ötven órai küzdelem után Grodek 
s vele a rajta keresztül Lenir 
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A magierai ütközet. 
Ám még mindig nem volt a miénk az oroszok főállása, mert az a 

Vereszyca folyó keleti parija és Grodek mögött fokozatosan emelkedő s a 
grodeki tavak völgyét uraló dombsorokon foglalt helyet. Ezt a vonalat frontális 
támadással bevenni egyszerűen lehetetlennek látszott s az itt folyó harcok 
szempontjából döntő fontosságúak voltak a Böhm-ErmoUitól északra operáló 
Mackensen-sereg harcai. Ennek a hadseregnek annyiban volt könnyebb a 
helyzete, hogy nem kellett mocsaras, természetes akadályokkal megküzdenie. 
A frontális támadásokból álló grodeki csata sorsa azon fordult meg, vájjon 
sikerül-e a Mackensen-hadseregnek a vele szemben álló orosz erők északi 
szárnyát átkarolni, mert ezzel Mackensennek az egész grodeki állás oldalába 
és hátába kellett kerülnie, ami természetesen tarthatatlanná kellett, hogy 
tegye az oroszok helyzetét az egész grodeki védővonalon. Ámde átkarolást 
csak ott lehet csinálni, ahol az ellenség szárnyának valahol vége szakad s 
&i az előfeltétel az orosz frontnál nem volt meg, mert hiszen nyugat felé is 
Narol-Miaszton keresztül összefüggő, zárt vonalat alkotott az orosz front és 
a Tanev-régióban álló orosz erőkben közvetetlen folytatása volt. Az átka
rolást tehát áttörésnek kellett megelőznie és pedig a Lembergtől északra 
fekvő zolkiev—ravaruszkai irányban. Úgy ennek, mint az ettől délnyugatra 
Orodekig húzódó szakasznak, sőt magának a grodeki fővédőállásnak kulcsa 
is a Magierov előtt emelkedő 350 méter magas Magiera-domb volt. Itt dőlt 
el voltaképen a grodeki csata sorsa is. A Magiera-magaslatot az oroszok való-

Két óra alatt épített híd. (Kilophot,, Wien XI£). 
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ságos erőddé építették ki s miután e magaslat a körülötte fekvő" összes leg
magasabb emelkedéseket is legalább 50 méterrel túlszárnyalta, az itt beásott 
orosz gyalogság és gépfegyverek, de különösen a tüzérség tüze gyönyörűen 
szórta kilométerekre az egész vidék útait és sűrű fenyőerdőit. Mackensen 
hadseregének gyalogsága a június 18-ról 19-re virradó éjjelen át tartó tüzér
ségi előkészítés után megkezdte a támadást úgy a Magiera-magaslat, mint a 
szomszédos terepszakaszok ellen. A legnagyobb meglepetés volt, hogy a 
német nehéz tüzérség a Magierán lévő orosz tüzérséget, mely úgy látszik 
ezúttal csakugyan municióhiányban szenvedett, csakhamar elhallgattatta s 
így Mackensen gárda-gyalogsága aránylag rövid tusa után és jelentékteten 
veszteséggel rohamozhatta meg a híressé vált magaslatot s a tüzérségi tűztől 
meglehetősen szétzüllesztett oroszokkal egyszerre nyomult be Magierov város
kába, s onnan egyúttal ki is vetette az oroszokat. Sőt még aznap este 
Dobrosin város vasútállomását is, s ezzel a ravaruszka—lembergi vonalat is 
kézbekerítette. 

Az áttörés tehát — kicsiben ugyanúgy, mint nagyobb arányban Gorli-
cénél, — mintegy 26 kilométeres fronton fényesen sikerült. Mackensennek 
tehát csakugyan sikerült a grodeki állás hátába kerülni, az oroszok azonban 
ennek ellenére nem ürítették ki azonnal grodeki vonalukat, hanem a Böhm-
Ermolli-féle hadsereg jobbára magyar csapatainak még 19-én és 20-án egész 
nap harcolni kellett, míg azután 20-án este elérkezhetett a lembergi erő
dítések külső vonala elé. 

A grodeki csata után. — Részlet a harctérről. Seebald felvétele. 
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A MAI HADVISELÉS. 

A népfölkelés kiterjesztése Magyarországon. 
A hatalmas embertömegek bevonása a háborúba s a háború hosszú 

időtartama szükségessé tették, hogy a népfölkelői szolgálat idejét kiterjesz-
szék Magyarországon és Ausztriában is úgy, mint ez más országokban is 
megtörtént. . 

Magyarországon a népfölkelés kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot az 
országgyűlés április végén fogadta el. Az új törvény egyrészt a tizennyolc 
éves ifjakra, másrészt a negyvenhárom-ötven év között levőkre terjesztette 
ki a népfölkelői kötelezettséget. A törvényjavaslat benyújtása alkalmából, 
április 26-án gróf Tisza István miniszterelnök nagyobb beszéde során a 
következő, emlékezetes kijelentéseket tette; 

«Az én mostani felszólalásomnak egyedüli célja az, hogy konstatáljam, 
hogy ennek a javaslatnak igazi tartalma és hordereje annak az igazságnak, 
annak az elhatározásnak a kifejezése, hogy a reánk kényszerített háborút 
lankadás nélkül, csüggedés nélkül, a végleges sikerbe vetett bizalom elvesz
tése nélkül készek vagyunk megvívni erőnk végső megfeszítéséig, és a vég
leges siker érdekében biztosítani kívánjuk a hosszú háború összes katonai 
feltételeit. 

Ha végignézünk az országon, fölemelkedett lélekkel konstatálhatjuk azt, 
hogy megvan ma is mindenkiben az a gondolat, hogy nagy idők nagy pil
lanatait éljük át, amelyek nagy terhet hárítanak reánk, nagy kötelességek 
teljesítésére hívnak fel és nagy igényeket támasztanak a nemzet minden tág
jával szemben. Érzi azt mindenki, hogy most félre kell tenni minden kicsi
nyességet, félre kell tenni minden egyéb önzést, és csak egyet nézni: a 
nagy célt, fenyegetett nemzeti létünk szilárdabb, biztosabb, erősebb meg
alapozását, amely mindnyájunknak a végsőkig vitt erőfeszítését teszi szük
ségessé. 

Ebben az erőfeszítésben igenis egynek érezzük magunkat mindnyájan. 
Az a tény, hogy a pártharcok teljesen el tudnak hallgatni a veszély pilla
natában és az a tény, hogy ezen pártharcok hátiérbe szorulnak addig, amíg 
a közös veszély elleni küzdelem kötelessége fennáll, épen az a tény a leg
fényesebb bizonyítéka annak az áldozatokra és cselekvésekre kész hazasze
retetnek, amely a magyar nemzet minden tagját pártkülönbség nélkül áthatja. 

De nem mehetek el hallgatagon afelett a másik jelenség felett sem, 
hogy ebben a nagy pillanatban a hazaszeretetnek fényes cselekedetekben 
adják tanújelét a nemzetnek nem maggarajku polgárai is. Nagy erkölcsi erő, 
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rejlik az igazságban, nagy erkölcsi erő, amely tanúbizonysága annak a 
vonzóerőnek, amelyet a magyar szent korona, amelyet a magyar állam 
eszméje ez ország minden polgárára gyakorol és amely nagy és üdvös 
tanulságokat rejt számunkra a jövőben. És bizonyára egyet fog velem 
érteni a Ház minden tagja akkor is, ha különös nyomatékkal emelem ki 
afeletti hazafiúi örömömet, hogy ebből a küzdelemből a horvát társnemzet 
is olyan fényesen vette ki részét. 

Ez a monarchia, amely most erejének, energiájának, katonai hatalmának 
oly frnyes tanújelét adta, az kell, hogy maradjon a jövőben is, ami volt a 
múltban, nem ellensége senkinek, csakis bi/onyos világuralmi törekvéseknek. 
támasza, záloga, biztosítéka az európai szabadságnak és békének. 

Abban a felfogásban, hogy ez a háború ezt a nagy ügyet fogja szol
gálni, abban a felfogásban, hogy mindaz az erőfeszítés, amelyet a nemzet 
tesz, a mi létünk biztosítása, a mi szebb, jobb és fényesebb jövendőnk meg
alapozása mellett ezt a nagy célt fogja szolgálni, ajánlom a Háznak a 
javaslatot elfogadásra.)) 

A minis/.terelnök után bárö Hazai Samu honvédelmi miniszter szólalt 
fel, aki beszédében a többi között ezt mondta: ":: . '.. ; 

«Nem kételkedem, hogy hazánk fiai, tisztelt képviselőtársaim, ezt a tör
vényjavaslatot egy lélekkel elfogadják, noha tudják, hogy régi törvényeink 
szerint rendelkezésre álló haderőnk száma is oly nagy, hogy hosszú időn 
át képesek leszünk a beállolt hiányokat pótolni, és noha tudják, hogy most: 
is igen számosan önként állanak a zászlók alá. Mégis el fogják fogadni ezt a 
javaslatot azért, hogy megmutassuk a világnak, hogy igazunkért a végletekig 
fogunk és akarunk harcolni. 

E meggyőződésem nyilvánítása után be is fejezhetném felszólalásomat, 
ha nem ére/ném lelki szükségét annak, hogy most. amikor mindenki a hábo
rúnak él, megmondjam az itthoniaknak, hogy milyen legendás bátorsággal 
küzdenek véreink a harctereken és megüzenjem katonáinknak, hogy mi 
mindig velük érezünk. 

Kütonáink bámulatos energiájának oka az, hogy míg azelőtt csak a 
népnek egy töredéke vett részt a háborúban, most a háborúnak él az egész 
nemzet, amely nagy erkölcsi tulajdonságokkal bír. Örömmel állapítom meg, 
hogy nálunk mindenki, ifjú, öreg, nő, férfi, egyaránt szívén viseli hazánk; 
szent ügyét; örömmel konstatálom, hogy mindkét nembeli polgár és katona 
úgy minálunk Magyarországon, mint Horvátországban, úgy Ausztriában, 
mint Bosznia-Hercegovinában és Németországban is lelkesedéssel teljesít köz
szolgálatot. Nincs áldozat, mely nekik nagy, nincs munka mely nekik sok 
volna, nincs szenvedés, melyet zokszó nélkül el nem tűrnének.» 

Annak konstatálása után, hogy e gigantikus védelmi harcban az őfel
sége jogara alatt álló népek mindannyian a legnagyobb szeretettel megtették 
kötelességüket, azzal a fohászszerű óhajtással zárta beszédét, hogy az Isten 
áldja meg szeretett királyunkat, nemzetünket, egész magyar társadalmunkat 
és minden velünk szövetkezett népet és harcoló katonaságunkat. 
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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 félévenkint 
egy-egy kötetei 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 ősszegével 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 diján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉf=REN. 

1. Jephsoni Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fitt. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

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

4—5. Höhnel Lajosi A Rudolf és Stefánia 
tavakhpz. 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. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

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

9. Az uj 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. 
10. 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. 

11. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körfii. 
Albumalakú, pompás díszmü, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona.-

12. Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
történelmi vázlatok írásban és képben. 
Pazar fény nyel kiállított, albumalakú 
díszmO 16 réz- és szinnyomatú mümel-
léklettel, 180 képpel a szövegben, 30 
komna bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

13. 

14 

Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 
Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalas István. 
Gyulai László 'M eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karton papírra 
nyomva, ifi korona bolti ár helyett rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 

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

Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill. 
Jókai Móri Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolti 
úr helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 
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