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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in gye < kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a követkeaő módozatok mellett: 

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból féléoenkint 
egy-egy kötelet választhat. 

Aki negyedévre. 3.— koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból 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 kedvezméníjszelvenijekböl négy egymás után 
következő számot beküldenek. 

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodns kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

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

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő,' aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megíigvelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adia elő. Ar.glía és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

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

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

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mű 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

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

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

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

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

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

BEKÖTÉSI T Á B L A 
a Krónika I.—IV. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ári 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



52. f -Vet 

háború Képes Krónikáját és 
négy ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé-

boritékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 

zállitunk. 

ftic&om, 
kcómftája. 

SZERKESZTŐ SÜLÉ ANTAL 
RÉVAI-KIADÁS TELEFON 56-27 

HETENK1NT EGY FÜZET SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓ 
ELŐFIZETÉSI AR '/< ÉVRE 3 K, •/> ÉVRE 6 K BUDAPEST VIU. ÜLLŐI ÜT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK. 

Olasz előőrsök mozdulatainak figyelése. 

A világháború képes krónikája. IV. 385 VTARA 25 



Tábori telefon-állomás működésben. Ez a tábori telefon össze volt kapcsolva egy orosz 
telefonvezetékkel és fontos orosz jelentéseket hallgattak meg rajta. 

Honvéd tábori fényjelző-állomás működésben Osztrov elfoglalása alkalmával. 



Osztrák-magyar táviró-osztag egy lengyel városban. A kosarakban vannak a távíró
készülékek. 

Csapataink telefon-vezetéket raknak le egy lengyel városban. 
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Parancsőr-auto átkelése egy folyón. (Kilophot, Wien XIX.) 



BUKOVINA MÁSODIK FELSZABADÍTÁSA. 

A természet szépségeiben gazdag, ám a jólét eszközeiben annál szegé
nyebb Bukovina lakossága nem sokáig élvezhette a nyugalmat, melyet szá
mára az osztrák-magyar csapatok októbervégi visszatérése biztosított. Alig 
három heti élvezete után mindannak, amit mindnyájunk számára az otthon 
jelent, a soknyelvű és sokfajtájú lakosságnak ismét kezébe kellett vennie a 
vándorbotot, hogy Ausztria egyéb tartományaiban s a vendégszerető erdélyi 
városokban várja be hegyes-völgyes hazájának újabb felszabadulását. Ezút
tal azonban, az orosz hadak közeledtének félelmetes hírére, hasonlíthatatla
nul nagyobb tömegben vándoroltak el Bukovina lakói, mint az első alka
lommal, mert most azok is menekültek, kik az első orosz betörés idején, 
bizva a ((felszabadító testvérek» nagyhangú ígéreteiben, otthon maradtak 
s végigélték a rémuralmat, melynek áldásait mindenkorra megelégellek. 
Elhagyta hegyoldali kis faluját a rutén ép úgy, mint a román, a német, 
mint a lengyel s hiánytalan teljességgel csupán a három magyar csángó falu 
népe maradt otthon; mondanunk sem kell, hogy ez sem az orosz iránt való 
különösebb vonzódásból, hanem otthon tartotta a maga erejében való, talán 
naiv, de mindenesetre jellemző bizakodás, a magyar virtus, mely a csángó
magyarban sem ágaskodik kevésbbé, mint nagyalföldi fajrokonaban. 

Megindult tehát ismét a szomorú népvándorlás, végtelen kocsisoraival, 
menekülő asszonyaival és csecsemőivel a téleleji fagyban, hóban, megindult 
minden kínjával és nyomorú-ágával a Rotundán s a Magura szeles csúcsain 
át Magyaországba. A helytartóság ismét áttette székhelyét Kolozsvárra, hon
nan Meran gróf tartományi főnök hetenként tette meg az utat a halárra, 
szemlélni, mekkora csücske az Bukovinának, mely már felszabadult az ellen
ség uralma alól. Hanem bizony sokáig kellett várnia, míg ismét túlmehetett 
a Magurán s addig az volt a dolga, hogy lehetőség szerint biztosítsa az elme
nekült lakosság megélhetését. 

Bukovinát, a bükkfák kedves és soknyelvű kicsiny országát had vezető
ségünk egyelőre kénytelen volt sorsára bizni, nem rendelkezvén annyi fölös 
erővel, hogy minden támadás ellen megvédje az egyik oldalával Besszarábia 
felé teljesen nyitott tartományt. Meg kell gondolnunk, hogy Csernovictól 30 
k lom éterre kelet felé már orosz földön járunk s hogy se hegy. se folyó nincs 
közbül, ami a védekezést kisebb erő számára is lehetővé tenné. Csernovic 
első visszafoglalása után nem is volt más védőserege Bukovinának, mint 
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még mindig az, melyet annakidején Fischer ezredes népfölkelőkből, csend
őrökből s kapás-kaszás parasztokból összetoborzott s minden hadiépítménye 
kimerült azokban az erődítésekben, melyek a tartomány délnyugati csücs
kén, Jakohenynél, a magyar határt védték. Ezeket az erősségeket is Fischer 
ezredes készíttette, különösképen felhasználva a szomszédos villamlelepet, 
melyből erős áramot vezetietett a hegycsúcsokat védő drótkerítésekbe. 

Ilyen körülmények között a kicsiny védősereg nem tehetett egyebet, 
mint hogy az orosz sereg közeledtének hírére, november 29 én kivonult Cser-
novicból s ettől kezdve hősiesen csatázva az utána nyomuló ellenséggel, 
mindig lejjebb húzódolt a tartomány déli szegélyére. Az oroszok gyors egy
másutánban szállották meg a hegyekets a folyók völgyeit, bevonultak Szerelhr 
Radautz városába, elfoglalták a Schurdin-&t\árót, megszállották Halnát, 
Wam>'t, Kimpolungot, majd két részre szakadva, egy csapat Kirlibaba felé 
nyomult előre, hogy innen és Lajos/alván kérésziül a Radnai-havasokon át 
betörjön Magyarországba, a másik csapat pedig délnyugatnak fordult, hogy 
a közeli Jakobeny s Dorna-Vatra elfoglalása után a Borgói-szoroson át jus
son magyar földre. En ek az előnyomulásnak nyilván az volt a célja, hogy 
kijutva Máramarosmegyébe, Ökörmezőnél hátába kerülji nek az ottlevő szö
vetséges seregnek. 

Megfigyelő kunyhó és telefonállomás Csernovictól keletre, az orosz határon. 
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November végétől mintegy január második feléig zavartalanul történ
hetett az ellenségnek ez az előnyomulása. Helyzetüknek ezt a kedvező vollát 
ki is használták az oroszok s meglehetős lassúsággal, mmden lépésüknek óvatos 
biztosításával jöttek előre, nem mulasztván el az alkalmat, hogy útközben 
sanyargassák, vérig kínozzák s nem egy helyen megrabolják az otthon maradt 
lakosságot. Ez a gyöngyélet azonban nem tartott tovább, csak amíg el nem 
érkeztek Bukovinának Magyarország felé nyíló kettős kapujához: Kirlibabá-
hoz az egyik csapat, s délebbre Jakobenyhez a másik. Ezenközben ugyanis 
ezeken a pontokon megtörtént minden intézkedés az ellenség fogadására 
s nemcsak hogy főképpen Jakobeny környékét hatalmasan megerősítettük, 
hanem rendes s számban sem csekély sorkatonaságunk vonult fel a határ 
védelmére. Ezek a védő csapataink a Máramarosszigeten székelő Pflanzer-
Baltin tábornoknak a parancsnoksága alatt állottak s dicsőségesen nagy 
szerep jutott köztük a kassai honvéd-gyalogezrednek s egy rutén zászló
aljnak. 

A kirlibabai és a jakobeny-i ütközet. 

A hivatalos jelentés először január 18-án hívta föl rá a figyelmet, hogy 
déli Bukovinában nagyobb események vannak készülőben s már másnap, 
január 19-én megtörtént a rendkívül véres s messze kiható jakobeny-i ütközet, 

Kiriibaba. — A sebesülteknek teát adnak. 
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négy nap múlva pedig, január 23-án Kirlibabánál nem kevésbbé súlyos vere
séget szenvedett a másik orosz sereg. 

Említettük, hogy e harcokban diadalmas részük volt a kassai honvé
deknek is. Ezek egyike, ki e harcokban súlyosan megsebesült, az ezred fel
vonulásáról s bukovinai harcairól a következő érdekes dolgokat beszelte el: 

— Abban a harcban, mely a máramarosi határszélen folyt, három honvédezred vett 
részt. Három hétig vertük az oroszt, nappal ágyúval, puskával, éjjel, ha csak tapodtat 
engedett a vihar, — szuronnyal. Három hét szakadatlan harcban, három hét szakadatlan 
menetelésben, hóförgetegben, — három hét tél idején a kárpáti szorosokban: — jó 
Isten, mi mindent foglal ez magában! 

Ugy-e, ha megindul a havazás, a pesti kávéházakban is gondolnak reánk és azt 
mondják: mit csinálnak most a Kárpátokban a mi katonáink. Pedig mit tudnak a pesti 
kávéházak a radnai télről; a fehér hó iszonyú tömegéről, mely kedves, lágy pelyhekben 
száll alá, de ma, holnap, holnapután és három hétig megállás nélkül és méterekre rakó
dik mindenüvé, hol a, csapatunknak előtte járó 3 4000 rutén munkás nem vág utat a 
számunkra; a zúzmaráról, melyet a pokoli erejű szél órákig vagdal elvakult szemünkbe, 
a hidegről, mely csontunkat metszi és a szerpentin-utakról, melyek sivár végtelenségükkel 
mindig elülröl kezdődnek, ha egyszer eljutottunk valamely fordulóhoz. 

— Megyünk, megyünk. Visz a lábunk, múlnak az órák, vérvörös arcával már emel
kedik a nap, már dél van, már délután és mi előretartott fővel még egyre megyünk a 
rejtelmes, makulátlan, nagy fehérségben. Csak még ennek a szerpentin-útnak érjünk a 
végére,— mondják a tisztek,— és ott vagyunk. Megyünk és végére érünk az útnak. Újabb 
kanyarodó és előtlünk az út újabb végtelen vonala. Csak még ennek, aztán ennek, meg 
ismét ennek az útnak érjünk a végére. — mondják a tisztek. Az álomnak, az örökkétartó 

Hadosztály-sütő-mühely Jakobenynél. 
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alvásnak valami kimondhatatlanul édes varázsa Vöhz bennünket : nem akarunk egyebet, 
mint leülni az út mellé, álomra hajtani fejünket és szép csendesen, az elmúlás lágy átme
netével — megfagyni az út mentén. Ám egynek sem jut eszébe, hogy kiálljon a sorból. 
Egyetlen mondat az, ami előrevisz bennünket, a kegyelmes úr egyetlen mondata, melyet 
a front előtt nyilatkoztatott ki. Fiúk, — mondotta, — az ellenség magyar földön van, ha 
lőnek, szúrnak, vágnak bennünket, ha csonttá fagyunk, ezt a földet akkor is fölszabadítjuk. 

Ennek a hadjáratnak a részletei a következők: 
Január 8-án reggel 9 órakor indultak el a máramarosi Borsáról és sza

kadatlan meneteléssel, mely fölvitt a hegyekre, éjjeli két órakor értek a 
Priszlopteiőre. Itt, a tetőn, hatalmas katonai barakkok várták őket. A barak
kokat, persze, jól befűtötték, egyre tömték a kályhákat, ám a rettentő 
hidegen így sem leheltek úrrá. Annyit azonban elértek, hogy a barakkok 
tetején levő mázsás hótömeg megolvadt és a leve beszivárgott a barakkok 
belsejébe. 

A Priszloptetőtől tovább menve, nagy viharban fölmásztak a Brzsaba 
hegyre, ahol huszonnégy órát pihentek: Innen lementek PapjaIvára, meg
háltak, aztán a cél: Kirlibaba. Ám, a helyzet még nem érett meg a szá
mukra és visszajöttek Roiundára, ahol megszállták a határhegyeket és vár
tak 15-éig, míg az előnyomuló orosz ideért. Ekkor aztán kezdődött a harc, 
dühösen, elkeseredéssel és szakadatlanul folyt 22-én este hat óráig. Azzal 
alkalmasint tisztában van mindenki, hogy az ilyen minden erővel folyó küz
delemben, melyet még hallatlan túlerővel is folytat az ellenség, nekünk is 

Tölténypótlás a rajvonalban. 
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kell, hogy veszteségünk legyen. Megesett, hogy az orosz katonák, tisztjeik 
kancsukajától és revolverétől űzve, megmásztak egy havas sziklatömböt, aztán 
ránk bocsátották a géppuska tüzét. Ám veszteségünk elenyésző ahhoz, mit az 
orosz szenvedett. A foglyok mondták, hogy az orosz katonáknak százai 
fagytak meg és rengeteg tömegben pusztította őket tüzérségünk megfeszített 
munkája. Az oroszok ezúttal is kísérleteztek az éjjeli rohamokkal, ám mind
annyiszor rajtavesztettek. A hold rendszerint kisütött és a fehér mezőn moz
duló fekete tömeg pompás célpont volt. Egy csapatukból, melyet egy pópa 
vezetett éjjeli rohamra, egyetlen ép emberük sem maradt. 

Január 22-én több zászlóalj Jakobenynél átkelt a Beszterce folyón és 
hátbafogta az oroszt. Erre az innenlevő, említett haderő esti kilenc óra
kor általános rohamra ment. 
Félelmetes, de rövid harc volt. 
Az oroszok kidöntött fenvő-
törzsek mögül, hegytetőkről, 
házakból lőitek, de a roham
nak ezúttal sem állhattak ellen 
és megszaladtak. A sereg, melyet 
Kicsemko tábornok vezetett, 
rengeteg veszteséggel vonult el 
és huszárjaink még az éjjel 
bevonultak Kirlibabába.Egy óra 
múlva megérkezett a híre, hogy 
az orosz Lucsinát is elhagyta. 

Egy másik honvédsereg, 
mely a besztercei határon vere
kedte át magát, Sipotról nagy 
harcok közepette Mezőputillára 
jutott. Innen nyolc napi harc
ban verték ki az oroszt. 21 én 
reggel öt órakor mentek tovább • 
és délután halkor értek Lajos
falvára. Másnap délután két 
órakor kezdődött az emlékeze
tes harc, mely este kilenc óra
kor végződött. A hold már teli 
tányérral ragyogott, mikor csa
pataink bevonultak Lajosfal
vára. 

Kirlibaba és Lajosfalva tá
ján — mondja egyjelentés — há
rom napig dühöngött a rend
kívül heves harc. Az ellenség, 
melyet egyszerre többfelől ta- 12 cm.-es várágyú Nadvoma előtt. 
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madtunk. 22-én kénytelen volt Kirlibabából kivonulni és a Lucsina-völgyön át 
visszahúzódott a Moldava felső völgyébe. Mintegy ezer holttest borította a 
csatateret és 300 fogoly jutott kezünkre. Az osztrák-magyar csapatok a harc 
befejeztével nemcsak Kirlibabát szállották meg, hanem a nagyon fontos 
Lucsina-átjárót is. Ezután néhány napig csend volt, miközben mindkét hada
kozó fél újból összeszedte erejét. Január 30-án aztán új harc keletkezett, 
ezúttal ismét Jakobeny közelében, mikor az ellenség a megerősített Mestika-
nestie-szoroson akart áttörni, 

Csupán szűkszavú jelentések szólnak arról, ami Mestikanestie-nél történt, 
de abban valamennyi megegyezik, hogy ez a harc egyike volt a háború leg
véresebbjeinek. Ez az a pont, melyet Fischer ezredes minden módon meg
erősített s melyen meg is törött az oroszoknak valamennyi elszánt rohama. 
Egyik támadást a másik után intézték, miközben ágyúik szakadatlanul ontot
ták a tüzet a hegyszorosra, azonban egyéb eredményt nem tudtak elérni 
annál, hogy végül is orosz katonák holttestei példátlan tömegben boriiották 
el a csatateret. E nagy veszteségek aztán végét szakították a harcnak s az 
ellenség sietve visszavonult Pozorittára. 

Hírszerző járőr pihenése. 
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Csernovic visszafoglalása. 
Ami ezután történt egészen Csernovic felszabadításáig, tehát Bukoviná

nak egészen a Pfuth folyóig való megtisztításáig, az valóban csodával hatá
ros. Voltak még ezután is harcok, véresek és kegyetlenek, valójában azonban 
nem ezek mentették fel a tartományt, hanem az a zseniális haditerv, mely
nek következtében az orosz seregnek eszeveszetten menekülnie kellett, 
hacsak nem akar beleszorulni a köréje kapcsolódó vasgyűrűbe. A harcok 
sem azért voltak, mintha ezt a menekülő sereget valami lebírhatatlan harci 
láz hevítette volna, hanem mert mindannyiszor a mi üldöző seregeink 
kényszerítették, hogy harcba bocsátkozzék. Röviden körvonalozva, az tör
tént, hogy egyik seregünk Jakobenytől elindulva, Bukovina alján egye
nesen keletnek ment, ugyanekkor a kirlibabai sereg északkeletnek s hogy ez 
az olló még hatásosabban működjék, Kolomea felől is nyomták a bukovinai 
orosz haderőt s Máramarosból a Pruth déli partján újabb csapatok nyo
multak be Bukovinába, északról fenyegetve a szaladó oroszokat. 

Az események kápráztató gyorsasággal követték egymást. Februán 4-én 
elfoglaltuk Moldavát és Izvort és 600 foglyot ejtettünk. Február 7-én másik 
csapatunk megszállotta Kimpolungot, miután az orosz sereg egy részén véres 
diadalt aratott. Ekkor az Izvornál megvert orosz sereg a Szucsava-menti 
Sipotba ment vissza. Mi utána, rögtön harcba szállottunk s egynapos küzde-

Megflg}'elő elfoglalja helyét a fán. 
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lem után szuronyrohammal bevettük Sipotot. Erre az orosz Szeletinbe akart 
visszahúzódni, ahol megerősített állások váriák, ám üldözésünk heve oly 
elemi erejű volt, hogy Szeletinben megállani sem tudott. De nem pihent 
közben kimpolungi csapatunk sem. Elfoglalta a rendkívül megerősített Pozo-
rittát, majd a Moldava melletti Wamát és a hatalmasan kiépített Mo/íí-hídfőt. 
Wamából az orosz Gurahumorába ment vissza, de itt sem volt megállása s 
ezen a részen már csak a román határmenti Szucsava maradt a kezén. 

Ezenközben a másik orosz sereg, melyet Moldavánál és Izvornál meg
vertünk, hátráló útján Szeletinnél ketté vált. Egy része keletre vonult, Radautz 
felé, a másik Visnitz és Kuiy irányába. Sorsát egyik csapat sem kerülhette el. 
Ahány nap, annyi véres győzelem, annyi vereség az orosznak s nag\ szerű 
győzelem a mi csapatainknak. Február 10-én már felszabadult Radautz. 
Szereth s az egész csángóvidék, bevonultunk Visznicbe s öt nap múlva az 
orosz megkezdte a kihurcolkodást Csernovicból. Besztercétől Kolozsvárig, 
Erdély fővárosától Nagyváradig, Karintiában, Bécsben s mindenütt, hol a 
feldúlt Bukovina szerencsétlen lakói a hontalanság keserű napjait töltötték, 
százezer ember küldött e napon nálás fohászt az ég felé s százezer ember 
vette kezébe ismét botját, de ezúttal már: — hogy visszatérjen elhagyott 
tűzhelye mellé. A mi csapataink február 17-én vonultak be Csernovicba. 

Megfigyelő őrök szürkületkor elfoglalják helyüket. 
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Garázdálkodnak a ((felszabadítók)). 

Meg kell ismételnünk azt, amit az oroszok első" bukovinai inváziójáról 
mondottunk: — hogy felszabadítókként jártak a tartományban, kíséretükben 
tömegével a pópáknak s politikai ügynököknek s ezért aránylag kevesebbet 
pusztítottak, raboltak s kegyetlenkedtek, mint más általuk megszállott terü
leteken. De azért súlyos tévedés volna azt hinni, hogy civilizált hadsereghez 
méltóan viselkedtek. Bukovina szerencsétlen városai ezt a «kíméletesebb és 
megkülönböztetett)) bánásmódot még évtizedek múlva is emlegetni fogják, 
mert azért töméntelen a felgyújtott falvak, a kirabolt házak, a legyilkolt, 
ártatlan áldozatok száma s főképpen kimeríthetetlen azoké a rémes eseteké, 
melyekben az oroszok hittérítő és politikai szempontjai voltak az indító 
okok. A végtelen bűnlajstrom adataira némi fényt vet, ha röviden megemlé
kezünk a csernovici orosz uralom feledhetetlen eseményeiről. 

Az oroszok másodízben november 27-én vonultak be Csernovicba, 
miután a lakosság túlnyomó része már elmenekült. Miután Weisslberger 
polgármestert az oroszok első kivonulásukkor magukkal vitték, a város 
ügyeinek vezetésére ötlagú bizottság alakult csernovici polgárokból, kiknek 
Hosíyuk román nemzetiségű ügyvéd lett az elnöke. Még ezen a napon 
megérkezett Szechin kozákezredes, ki aztán egyidőre a város katonai pa
rancsnoka lett. 

Egy századparancsnok lakása és háztartási eszközei a lövészárokban. 
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December elseje volt az a nap, mikor a legfőbb orosz méltóságok is 
beköltöztek Csernovicba. Elsősorban is megjött a divizionárius, Laurentiev 
generális, a vezérkarával; aztán maga Evreinov, Bukovina orosz kormány
zója. Vele jött a két Gerovszky-testvér: Alexej és Román, kik közül Alexej 
Evreinov titkára volt és a valódi szerzője minden kegyetlenségnek, ami 
szülővárosában, Csernovicban történt, továbbá Bocancea volt csernovici 
ügyvéd, kit megtettek a város polgármesterének. Megérkezett az orosz rend
őrség, továbbá a félelmetes okranának egész sereg detektivje, jöttek száz
számra a kémek, a spiclik, a denunciálók és jött másfajta ingyenélőknek 
egész serege, mely azon a címen zsarolta a szerencsétlen lakosságot, hogy 
ő — orosz s neki minden esetben föltétlenül igaza van a csernovici zsidó
val szemben. Ehhez a tipikus muszka társasághoz csatlakozott csakhamar 
igen sok csernovici is, ami megmagyarázható onnan, hogy a városban lakik 
minden nemzetiség: román, kisorosz, lengyel, német. A kétes exisztenciák-
nak egész tömege verődött csakhamar fölszinre. Kocsmahősök, ismert hamis
játékosok, büntetett emberek kaptak hatalmat a kezükbe és a rubelért beárul-
ták akár az édestestvérüket is. 

Evreinov teljes tizenkét hétig uralkodott Csernovicban. Miután Cserno-
vicot elkeresztelte Nikolajgradnak, — első rendelete az volt, hogy a köz
épületekről, hivatalokról, trafikokról eltávolíttatta a kétfejű sast. A város
házát hatalmas, aranyozott sasmadár ékesítette és Stricker városi főmérnökre 

A bukovinai harctérről. — Egy tüzérségi állásunk. 
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várt a föladat, hogy onnan levétesse. A mérnök megtagadta az engpdelmes-
séget, mire Evreinov elcsapta és helyébe megtett mérnöknek egy építőmestert, 
ki aztán készségesen teljesítette a parancsot. 

Ezt két másik rendelet követte, melyek az időt és a kalendáriumot 
korrigálták. Elrendelte a kormányzó, hogy a napokat az orosz naptár szerint 
kell számítani, az órákat pedig nem a középeurópai, hanem a pétervári idő 
szerint. A legszigorúbb büntetés terhével életbeléptették az alkoholtilalmat. 
Egy csernovici polgárt rajtakaptak, hogy egy üveg bort visz haza a család
jának, 800 rubelre büntették. A kávéházakban tisztek jelentek meg és elko
bozták az egész italkész letet, amit ott, a helyszínén nyomban — el is 
fogyasztottak. 

A rubel értékét 3 korona 33 fillérben állapították meg, ami már több 
az uzsoránál. Zsarolás. A tisztek aztán kényszerítették a zsidó kereskedőket, 
hogy minden rubeljükért koronát adjanak. 

Az utcára csak esti nyolc óráig volt szabad kimenni. A telefont minden 
lakásban leszereltették. 

Mindezeknek a hivatalos intézkedéseknek pedig közéje esik sok rablás, 
még több zsarolás, vagy félszáz ember elhurcolása Szibériába, tizenkét hét
nek rettentő szorongása, halálos izgalma. A kozákok, persze raboltak, törtek, 
zúztak, kegyetlenkedtek Csernovicban is. Seregszámra voltak az úri lako
sok, melyekben egyetlen használható széket .sem hagytak. A drága csilláro-

Kaionáink helyreállítják a vasutvonalakat Bukovinában. 



kat, a zongorát darabokra zúzták és még az ajtófélfát is megfaragták. 
A főposta kémiai műhelyében minden üveget külön törtek össze. 

Mivel az elmenekült tisztikar magával vitte a város egész készpénz
készletét, a hátramaradt polgárokból alakult öttagú bizottság. Hosztynkkal 
az élén, egy fillért sem talált a város kasszájában. Mivel az első alkalommal 
megengedték az oroszok városi jegyek kibocsájtását, Hosztyuk ezúttal is 
engedelmet kért, hogy a város háromszázezer korona értékű pénzt bocsát
hasson ki. 

— A dolog egyszerű, — válaszolta a kormányzó, — állítsák össze 
számomra a vagyonosabb csernovici zsidók névsorát. 

A magisztrátus öt embere közül négy kijelentette, hogy a kérést nem 
lehet teljesíteni, nem nyújthatnak segítőkezet ahhoz, hogy az oroszok pog
romot rendezzenek és nem denunciálhatják Csernovic tekintélyes kereskedőit, 
orvosait, ügyvédjeit. Ám a parancs teljesítését megtagadni nem lehetett. Gyű
lésezett a magisztrátus egész éjjel, majd másnap is, miközben a zsidók ret
tegve várták, hogy ki kerül a lisztára. Végre is a magisztrátus fölírta tizenhét 
zsidó nevét, — nem a leggazdagabbakét, mert azok elmenekültek, — s a 
névsort átadták a kormány
zónak. 

Egy szombati nap déli 
12 órájára a lisztára fölírt 
tizenhét embert elhívták a 
városházára és bevezették 
őket a tanácsterembe. Itt 
glédába állították a proskri-
báltakat, kik alkalmasint már 
a halálra is elkészültek és 
Hosztyuk beszédet intézett 
hozzájuk. Csakhamar bejött 
a terembe Evreinov kor
mányzó és magából kikelve, 
rikácsoló hangon beszédet 
mondott, melyben szidta, csú
folta a zsidókat és halálos 
fenyegetésekkel illette őket. 
Beszédét így végezte: 

— Viselkedéstekért, me
lyet első sorban elvonulá
sunkkor tanúsítottatok, ötven
ezer rubel hadiadót vetek ki 
rátok. Konfiskálom templo
motokat és hitközségetek 
palotáját és garanciának kö
zületek itt tartok Ötöt. Két Egy kis szíverősítő a csikorgó hidegben. 
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zsidóm már van, — végezte nevetve a kormányzó, — most veszek még ötöt 
és így hét zsidóm lesz. 

Az öt kijelölt ember volt: Kremer vaskereskedő, Welt füszerkereskedő, 
Katz, Rosenzweig és Linker ügynök. Ezeket délután fölvitték a kormányzó
sághoz, ott elvették mindenüket, azután átvitték az ügyészségi fogházba és 
becsukták őket. Az öt embernek azóta híre veszett. Úgy látszik, elhurcolták 
őket Oroszországba. 

A halálos rettegés napjai következtek a csernovici zsidókra. Gondolni 
sem lehetett rá, hogy az ötvenezer rubelt, pláne 3 korona 33 fillérjével szá
mítva, előteremtsék. Egyrészt a vagyonosabb zsidók elmenekültek, más
részt pedig az egész városban nem volt pénz. Megmozgattak fűt-fát, ágy
ruhát adlak el, öreg zsidók megtakarított forintjai kerültek elő a szalmazsá
kokból, — hiába. Véres fáradsággal, nagynehezen összegyűjtöttek a 160 ezer 
helyett — háromezer koronát és azt rendelkezésére bocsátották Evreinov 
kormányzónak. A kormányzó persze kinevette őket. 

— A ti dolgotok, hogy hogyan szerzitek meg, — de meglegyen! 
Erre a zsidók tíz napi halasztást kértek és engedelmet, hogy Bécsből 

kérhessenek pénzt. A folyamodást a halálraítéltek esdeklő hangján meg is 
írták Bécsbe, — de nem kaptak választ. A tíz nap leteltével aztán kez
dődött a tánc. 

Ahány -csendőrje, kozákja, detektivje és besúgója csak volt az oroszok-

Lőszerosztag Bukovinában egy magas hegyi szorosban 
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nak, azoknak mindnek tetszésére bízták, hogy amelyik zsidót akarják, azt 
tartóztassák le. Az utcáról, kávéházakból, éjjel az ágyukból, családjuk köré
ből hurcolták el őket. Egész családok voltak kénytelenek bujdosni pincéről
pincére. A letartóztatottak között volt két ügyvéd és egy 14 évesfiu is. Hete
kig folyt ez a hajtóvadászal. Mikor Jakobenynél kikaptak az oroszok, akkor 
Evreinov 160 ezer koronáról leszállott 50 ezerre, de ezt aztán rögtön akarta. 
Mihelyt híre jött, hogy másutt meg jól állanak az oroszok, ismét fölemelte 
a hadiadót 50 ezer rubelre. A zsidók egész boltokat kótyavetyéltek él, hogy 
a pénzt előteremtsék, de néhány ezer koronánál többet nem tudtak előte
remteni. Ezenközben tartóztattak le keresztényeket is. Kémkedéssel megvá
doltak egy kaszirnőt, elfogták és elvitték Oroszországba. Ugyanez a sors érte 
Heszler postafőellenőrt, akit német voltáért büntettek és Ebner ügyvédet. 
Egyik kávéházban egy délulán megjelent néhány csendőr és azzal a 
kijelentéssel, hogy a kávéházban hazárdjáték folyik, negyvenhét zsidót vitt 
be a rendőrségre, hol hihetetlen brutalitással agyba-főbe verték őket. 

A vége az lett, hogy az ötvenezer rubelt Evreinov nem kapta meg s 
ezért menekülésekor a sereg után elvitette mindazokat, a kiket elfogatott. 
Tehát most már nemcsak két zsidója volt, de talán ötven vagy kétszáz. Senki 
sem tudja, mennyi és még mindig nem kerültek vissza azok, kiket az oro
szok az első alkalommal elvittek, közöttük : Weisslberger polgármester, Men-
zel szerkesztő, Lazarus ügyész, Spenul képviselő,Duzienkievic udvari tanácsos. 

Az oroszok menekülése Bukovinából. Őr egy hídnál, melyet az oroszok felrobbantottak. 
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Az orosz rendőrfőnök, de maga Hosztyuk is egymásután törette föl 
a nagy áruházakat, százezreket érő portékát fillérekért szórták szét, hogy 
közcé'okra, főképpen kémek fizetésére pénzt szerezzenek. Konfiskáltak egy 
sörgyárat, melynek becsukták a vezetőjét és egy gőzmalomnak 600 ezer korona 
értékű készletét rabolták el. 

A nagy gazságoknak e sora mellett árnyékba vész a sok apró komisz-
ság, amit még az orosz hatóság s amit a katonák önállóan elkövettek. 

A bukovinai magyar szigeten. 

A Bukovinában lezajlott események tömegéből mindennél közelebb 
férkőzik érdeklődésünkhöz az, hogy mi történt e napokban a bukovinai 
magyar szigeten, a három csángó községben. Azt már említettük, Andrásfalva, 
Hadikfalva és Istensegíts magyar lakói egy szálig otthon maradtak és semmi 
hajlandóságot sem mutattak, hogy az orosztól való félelmükben bitangjára 
hagyják házuktáját. — Közvetlenül az oroszok kitakarodása után Hadikfal
ván járt egy hírlapíró s beszámolójában többekközött a következőket í r ta : 

December 30-án hajnaltól reggel kilencig folyt az oroszok harca Fischer ezredes 
népfölkelőivel. Akkor a mieink visszavonultak és tíz órakor már Hadikfalván voltak az 
oroszok. Jöttek gyalogosok, kozákok, tüzérek, jött moszkovita, ukrajnai, turkesztáni mo
hamedán, jött mongol, tatár, az emberi fajta, forma és karakter minden változatában. A 
magyarok csodálkozva és kacagó bámulattal a kapukban fogadták őket. 

2000 méteres magaslaton, mély hóban érkezik a vezérkari vezetőség. 
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— A civilek mind itt maradtak — mondja egyik csángó — csak a zsidók szaladtak 
el. Őket, szegényeket nem szívleli a muszka. 

Három napig tartott, míg a hadsereg keresztülvonult. Január közepén az oroszok 
megindították a vonatot is és mehetett ki merre akart. 

Mikor az oroszok megtudták, hogy a rutén, oláh és német tengerben magyar szi
getre akadtak, nagyon megörültek. 

— Magyarok vagytok 1 — mondták lépten-nyomon. — Hiszen akkor testvérek vagy
tok. — Bratyenek, testvérnek hívták a magyart. Mondogatták, hogy mindketten Ázsiából 
jöttünk és biztosítottak róla, hogy Magyarországból ök csinálnak önálló királyságot és 
az első külön királyunk — egy Romanov-herceg lesz. Hadikfalván ötven főnyi őrséget 
hagyott az átvonuló orosz sereg. Öreg szibériai népfölkelők voltak. 

Februárban aztán megkezdődött az oroszok nagy szaladása. Ismét átvonult a falun 
az egész divízió, de oly rémült sietséggel, hogy ideje sem maradt a kártevésre. A sereg 
mögött jött hátvédnek száznegyven turkesztáni mohamedán. 

Afféle cigányok, — mondta a hadikfalvi biró. — Ezek aztán három napig maradtak 
a faluban. Raboltak szénát, tüzet raktak benn a szobában és bárányt sütöttek. Végre 
február 11-én bevágtattak a faluba a honvédhuszárok, kik elől a mohamedánok sietve elme
nekültek. A mohamedánokat a huszárok érkezéséről egy Lucsko nevű rutén értesítette, 
kit aztán a hadikfalviak agyonvertek. 

. . .Hóförgeteges késő éjszaka apró szánka szalad át velünk Radautzba. Útközben hoz
zám fordul a kocsis: 

— Százharminc éve, hogy dédöregapám ide bekövetkezett. Mit gondol a tekintetes 
úr, hazavisznek-e bennünket, ha győzünk. 

— Talán most haza. 
— Adja Isten, hogy győzzünk . . . 

Lövészárok-vonal egy folyó partján. (Kilophot, Wien XIX). 
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TÁMADÁSUNK ÉSZAKON. 

A szövetséges hadak ama feledhetetlen sikere után, hogy visszaverték 
az oroszokníik nagy garral és minden számbajöhető erővel és eszközzel 
megindított őszi támadását, most már rajtunk volt a sor, hogy ismét mi 
támadjunk s irányt szabjunk az eseményeknek, melyhez akarva, vagy aka
ratlan, a megtiport ellenség is igazodni legyen kénytelen. Az új haditerv már 
készen állott: — nem kevésbbé nagyszabású, zseniális és eredményt igérő, 
mint bármelyik az eddigiek közül. Hogy ez a terv miben állott, az teljes 
képében csak nagysokára világosodott meg az avatatlanok előtt, de 
egyes sokat igérő jelben, hadimozdulatban már január közepén meg
mutatkozott, így például kellett, hogy feszült érdeklődést keltsenek azok a 
csapatszállítások, melyek a Kárpátok keleti karéjába, a Beszkidek tájára 
megindultak s az a körülmény, hogy miközben nyugati Galíciában seregeink 
hősi ellenállással tűrték és viszonozták az orosz támadásokat, azonközben az 
osztrák-magyar és német csapatok a keleti Kárpátokból berontottak Buko
vinába és Galíciába, főképpen Kolomea irányában. És különösen nem kerül
hette el a figyelmet az, hogy a támadás egybeesett Bukovina felszabadításával, 
ami nyilván azt jelenti, hogy Beregmegyétől Csernovicig, egyszerre az egész 
vonalon délről jövő támadásba mentünk át a galíciai orosz hadsereg bal
szárnya ellen. 

Az újesztendő napjától február közepéig terjedő hat hét ennek a terv
nek a kibogozásával telt el. Döntő jelentőségű esemény ebben az időben nem 
történt, de minden megtörtént arra, hogv a legközelebbi időre ilyeneket várjunk. 

Mint tudjuk, közeledvén újév napjához, Krakótól mindjobban távolo
dott az ágyúszó s vele az oroszok arcvonala is. Az 1915. év ránkköszönté-
vel ez az arcvonal a következőképpen nyúlott el: kezdődött a Dunajec folyó 
torkolatánál; innen húzódott el a folyó keleti partján a Biala folyó beöm-
léséig, majd a folyó keleti partján folytatódott közvetetlenül Tarnov mellett 
délnek, hat kilométerre Tuchovtól északnyugatra, honnan aztán nekiment 
Gorlicének. Innen végigterült keletnek az orosz állás egész Galíciában, míg 
Lengyelországban a Nida keleti partján folytatódott. 

A mi katonáink számbavehető erővel Lengyelországnak és Galíciának 
egyszerre három pontján küzdöttek, miközben Bukovinában is javában 
folytak a harcok: a Nida mellett, a Dunajecnél és később Kolomea táján. 

A Nida mellett konok makacssággal erőltették az oroszok, hogy átkel
jenek a folyón s a mieinknek valóban keményen kellett helytállaniok, hogy 
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ezt mindannyiszor megakadályoz7ák. Irtóztatóan véresek voltak e harcok, 
melyeknek kegyetlen és hősi voltáról hivatalos jelentéseink nap-nap ulán 
megemlékeztek, mígnem a lebírhatatlan erővel föllépett hóviharok miatt szü
net nem állott be. Csodatévő hőseink támadtak a Nida mellett, tis/.tek és 
egyszerű közkatonák, kik nem egyszer valóságos tűzesőben keltek át a folyón, 
hogy az ellenséget a maga partján verjék meg. 

A mi katonáink, — írta egy haditudósító, — háborút próbált, pompás 
emberek. A legtöbbje a kezdettől fogva van a háborúban, edzett a fáradal
makban és félelmet nem ismerő a legnagyobb tűzeső idején. Oly biztosan 
céloznak, akár a lövőtéren és ehhez mérten rettentő az oroszok vesztesége. 
Állásaikban dombjai tornyosulnak a holttesteknek; végtagok és törzsüktől 
elszakított fejek hevernek szanaszét. Csapatosan adják meg magukat, miköz
ben a mieink valósággal antik hősiességet tanúsítanak. 

így volt a Nida mentén február közepéig és hasonlóképpen folytak a 
dolgok nyugati Galíciában is, hol aztán szintén a hóvihar rendelt némi pihe
nőt. Egyre-másra verték vissza katonáink az orosz támadást Gorlicénél és 
Zaklicyntől északkeletre. Éppen újév napján 2000 foglyot ejtettünk s nagy 
zsákmányra tettünk szert Tarnovtól délre, a Biala-szakaszon, másnap pedig 
Gorlicénél fogtunk el véres ütközet közben 1000 oroszt. Január 18-án nagy 
diadalt arattunk Zaklicynnél s hat kilométer hosszúságban elfoglaltuk az 
ellenség állását. 

Állásaink a Nida mentén; "lőttük leégett falurészek. 
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Az orosz katonák, — írta a zaklicyni harcok egy tudósítója, — négy 
csoportba vollak beosztva, melyeknek egyike az egész éjszakán át lövöldö
zött, míg a másik három aludt. Egy éjszaka azonban egy tizedesünk veze
tésévél elindult járőr megállapította, hogy az előttük levő orosz lövészárok
ban csak négy katona van ébren. Erre a mi katonáink odalopództak, leszúr
ták ezt a négy oroszt s nagy erővel rátámadtak a többire. Anélkül, hogy 
egyetlen lövés dördült volna el, ezerkétszáz foglyot ejtettünk. Hogy ezt a 
sikert kiaknázzuk, csapataink az oldalába támadtak egy orosz dandárnak 
s azt géppuskával összelőtték. Aki a brigádból megmaradt, az eszeveszetten 
menekült. Ezután győztes csapataink beáslak magukat a hódított erdős 
dombvidéken, ám másnap bosszút állottak az oroszok gyilkos gránátesővel, 
mellyel elárasztották ezt az előttük ismerős területet, mígnem arcvonalunk 
mögött fölfedeztek egy esztelenül vakmerő orosz tisztet, ki jeleket adott. 
Csakhamar erősítés érkezeit és pedig honvédhuszárok, kik aztán ragyogó 
bravúrral vetették rá magukat az ellenségre. Még a trombitásuk is levágta 
egy orosz katona fejét, aki egy huszártisztre akart rátámadni. Ennél az alka
lomnál sikerült lelőni egy ellenséges repülőt is. 

Zaklicyn vidékét azonban, mely ezeknek a harcoknak igen fontos pontja 
volt, nem hagyták egykönnyen az oroszok s mint hivatalos jelentéseink köz
lik, támadásaikat egyre mégseminisítettük. Főképpen egy magaslatot akar
tak elfoglalni, melyhez erdőn át vitt az útjuk. Egy napon a mieink megtudták, 

Kilátás a mi állásainkból a Nidára, melynek túlsó partján volt az orosz rajvonal. 
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hogy éjszaka az oroszok három teljes ezreddel fogják megtámadni a magas
latot. Erre a parancsnok rendeletére tüzérségünk alaposan belőite magát a 
magaslathoz vezető erdei útra s éjszaka, mikor az orosz támadás megindult, 
oly pokoli tűz alá fogta az utat, hogy mind a három orosz ezred megsem
misült. 

Kolomea megszállása. 

Galíciai küzdelmeink harmadik pontja, melyről fennebb megemlékez
tünk, ez időtájt a Kárpátoktól Kolomeáig vezető út volt. Véres út, temetője 
sok derék katonánknak és színhelye nem egy ragyogó győzelmünknek. Ter
mészetes ugyanis, hogy az ellenség balszárnyának megtámadására irányuló 
szándékunkat az orosz is észrevehette s kiolvashatta belőle, hogy ha min
den erejét meg nem feszíti, könnyen oldalba foghatják s ezért óriási erővel 
helyezkedett szembe a Kárpátokból és később Bukovinából előretörő csa
patainkkal. Az itt kifejlődött harcok képét igen szemléltetően festette meg 
hadvezetőségünk a következő jelentéseiben: 

Február 13-án bukovinai sikeres előnyomulásunkkal egyidőben csapa
taink, miután az ellenséget Körösmezőnél visszavetették, átkeltek a Jablonicai-
hágón és az úttól két oldalon levő átjárókon. Miközben Bukovinában elér-

Katonáink lakása a Nida mentén egy kriptában, melyet kozákok kifosztottak. 
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tük Szerethet, a felső Pruth vidékén és Naduorna irányában előnyomuló csapa
taink kivívták a hegység völgyeinek kijáratát, elérték Viznic, Kuty, Koszov, 
Delalyn és Pasziecna helységeket. Foglyaink száma az eddigi harcokban 29.000. 

Február lí-én Nadvornától északra megvertük az ellenséget. Delatyntól 
északra elfoglaltuk a magaslatokat. 

Február ÍHán Kolomeálól délre nagyobb harc fejlődött. 
Február 17-én két napi harc után elfoglaltuk Kolomeát. A város lói délre az 

oroszok a 15-e óta tartó harcban szemmel láthatóan nagy erőfeszítést fejtettek 
ki, hogy a várost megtartsák. A műút mindkét oldalán előnyomuló csapataink 
ellen intézett heves ellentámadásokat kellett több ízben visszavernünk, az ellen
ségnek nngy veszteséget okozva. Délután mi általános rohammal az ellenséget 
nagy erőfeszítése dacára kivertük utolsó állásaiból is s a menekülő orosz sereg 
nyomában bevonultunk Kolomeába. Ebben a harcban 2000 foglyot ejtettünk. 

Február 18 án Kolomea elfoglalásával elragadtuk keleti Galiciában a 
Dnyesztertől délre az oroszoknak egy fontos támasztópontját. Ellenséges 
erősítéseknek Staniszlau irányából történt előrenyomulása, Nadvornától 
északra és Kolomeától északnyugatra újra nagyobb harcra adott okot. 

Staniszlau táján tehát ismét nagy harc fejlődött, megnyitva ezzel a 
véres eseményeknek újabb özönét. 

y : '?"' • -••'•^ >'-v;v ^ / w <V-^-Í 

Kozákoktól elpusztított nemesi kastély a Nida mellett. 
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BERCHTOLD GRÓF LEMONDÁSA. 

Január közepén, midőn a háborús helyzetben némi stagnáció állt be, 
Berchtold gróf külügyminiszterünk, aki már hosszabb idő óta le akart mon
dani állásáról, alkalmasnak találta az időpontot régi elhatározása végrehaj
tására s újra beadta lemondó kérvényét. A király méltányolván azokat a 
személyi okokat, melyek a külügyminisztert visszalépésre indították, a kérel
met teljesítette s a távozó külügyminiszterhez a következő kéziratot intézte: 

Kedves gróf Berchtold! Méltányolva azokat az okokat, amelyek 
önt arra indították, hogy a Házam és a külügyek miniszteri állásától 
leendő fölmentését kérelmezze, kérelmének kegyelemben helyt adok. 
Ebből az alkalomból, ebben az állásában Nekem, Házamnak és a 
monarchiának békében, valamint a mostani nagy háború alalt önfel
áldozó odaadással teljesített kitűnő szolgálataiért, nemkülönben az előző 
diplomáciai pályáján kifejteit kiváló tevékenységeért, a legmelegebb 
köszönetemet és teljes elismerésemet fejezem ki Önnek. Sajnálattal látom 
hivatalától megválni és továbbtartó hajlandóságom jeléül Szent István
rendem nagykeresztjéhez a gyémántokat adományozom Önnek. 

Kelt Bécsben, 1915. évi január 13-án. 
Ferenc József s. k. 

A történelem fogja értékelni azokat a megbecsülhetetlen szolgálatokat, 
melyeket Berchtold gróf háromévi külügyminisztersége alatt a kettős mon
archiának teljesített. Legfőbb érdeme pedig kétségtelenül az, hogy főszerepe 
volt a Szerbia ellen való energikus föllépésben. Ezt ellenfelei is feltétlenül 
elismerték. Andrássy Gyula gróf erre vonatkozóan a külügyminiszter távo
zásakor a következő kijelentést tette: 

— Berchtold gróf egy nagy, elévülhetetlen érdemet szerzett. Azt, hogy 
fölismerte helyzetünk súlyos voltát a. szerajevói gyilkosság uián s elhatározta, 
hogy bárminő veszedelmekkel is járjon: véget vet Szerbia aknamunkájának, 
mely nemcsak presztízsünknek ártott, de egyenesen létünket veszélyeztette s 
ha folytatódik, nem csupán bizonyos, de egyben szégyenletes bukáshoz veze
tett volna. Berchtold gróf ezzel a monarcnia létét mentette meg. Minél job
ban ismerjük majd a részleteket s a kulisszatitkokat, annál világosabb lesz, 
hogy a mostani és diplomáciailag tagadhatatlanul nem előnyös helyzetben 
megindított háború még mindig sokkalta előnyösebb, mint amelyet az 
ántánt kényszerített volna reánk igen közel jövőben. 

Berchtold gróf utódjává a király báró Burián Istvánt, a személye 
körüli minisztert nevezte ki. Burián bárót áj méltóságára tehetségén kívül 

— 413 — 



az is predesztinálta, hogy a 
Balkán alapos ismerője; dip
lomáciai működése alatt 
majdnem valamennyi bal
káni államban tevékenyke
dett. Közös pénzügyminisz
teri működése idejétől töké
letesen ismeri Bosznia és 
Hercegovina szükségleteit és 
mint a király személye körüli 
miniszter, a két állam poli
tikai viszonyairól mindig tá
jékozott volt. Az új külügy
miniszter politikai irányzata 
teljesen megegyezett elődjéé
vel, ami kétségtelen bizonyí
téka volt annak, hogy a kül
ügyminisztérium vezetésében 
beállott változás egyáltalán 
nem politikai okokból történt. 

A szövetségesünkhöz való 
ragaszkodás eszméje is éppen 
olyan vezetőgondolata volt 
kezdettől fogva Burián báró
nak, mint nagynevű elődjé
nek. Erről tanúságot tesz az 
a rendkívül meleghangú táv

iratváltás, mely az új külügyminiszter és a német birodalmi kancellár közölt 
történt. 

Burián báró hivatala elfoglalása alkalmából ugyanis a következő táv
iratot intézte Bethmann-Hollweg birodalmi kancellárhoz: 

Őfelsége, az én legkegyelmesebb uram kegyelméből a császári és királyi ház 
és a külügyek miniszterének állásába meghívatván, van szerencsém excellenciádat 
e minőségben üdvözölni. A két szöuetséges hatalom most komoly történeti időben is 
kipróbálta a szövetségi és baráti viszonyt, amely régi hűségen és szoros érdekkap
csolaton nyugszik és amely politikájuk megingathatatlan alapja. Kérem excellenciá
dat, méltóztassék hivatalomban engem ugyanolyan hathatos támogatásban részesí
teni, amelyben hivatali elődeim, a német császári kormányhoz való benső és bizal
mas viszonyt ápolva, részesültek. 
Bethmann-Hollweg kancellár erre a következő távirattal válaszolt: 

Fogadja excellenciád barátságos üdvözlő szavaiért őszinte köszönetemet. Ex
cellenciád bizonyos lehet az én bizalommal teljes közreműködésemről és föntartás 
nélküli támogatásomról, annak a komoly és felelősséges föladatnak megoldásában, 
amelyre önt legkegyelmesebb ura meghívta. A hű barátságban szövetkezeit hatalmak 
rendíthetetlen egységében látom a ránk kéngszerített harc szerencsés kimenetelének 
biztosítékát. 

Báró Burián István. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Kövess Hermann. 

Világháborúnak kellett jönni ahhoz, hogy ismét felfedezze a világ a 
magyart. Ennek a rettenetes, véres förgetegnek sokban tisztító viharja kavarta 
fel a múltak feledésének réteges porából fajtánk nagyszerű vitézi erényeit. 
Mintha Hunyadi János, Rákóczi és a negyvennyolc hősei támadtak volna fel: 
a magyar félistenek, a harcterek rettegett magyarjai. Hadseregünk híre ma 
már a nagyvilágé és a magyar katona lelt ismét az első. És e nagy dicső
ségben nemcsak Krausz apánk hőseit, Przemysl oroszlánjait, Jóny vörös ördö
geit, Szurmay honvédéit, József főherceg és Boroevics vitézeit illeti meg az 
oroszlánrész, de azt a magyar hadtestet is, amelynek neve jóformán napon
ként szerepelt a világsajtóban: Kövess erdélyi hadtestét, mely német csapatok 
közt harcolt magyar vitézséggel. 

Kövesházi Kövess Hermann magyar nemesi családból származik. Atyja 
magyar eredetű császári és királyi százados volt, amikor Fogarason feleségül 
vette e város híres polgármesterének: Sterzing Károlynak leányát. E házas
ságból származott Kövess Hermann, aki Fogarason született. Atyja katonai 
pályára szánta, katonai intézetekben neveltette. Miután kitüntetéssel végezte 
a kadétiskolát és a vezérkari iskolát is, mint vezérkari századost a krakói 
hadtestparancsnoksághoz osztották be. Majd csapatszolgálatra rendelték és 
színmagyar ezrednél teljesített szolgálatot. Őrnagy lett a győri huszonhatosok-
nál, alezredes a pozsonyi hetvenkettősöknél és ezredes a pécsi huszonhár
masoknál. 

1902-ben a tábornoki testületbe jut, mint vezérőrnagyot a tizenötödik 
gyalogdandár élére állítják. Ekkor Innsbruckban a tiroli határviszonyok tanul
mányozásával foglalkozik. Térképez, helyszínel, erődítési terveket dolgoz ki, 
s Conraddal, Dankllal, József Ferdinánd főherceggel s főleg Jenő főherceg
gel együtt ő a legkiválóbb ismerője az olasz határterepeknek. Hötzendorfl 
Conradnak innen való távozása után az innsbrucki nyolcadik tiroli gyalog
hadosztály parancsnokló tábornoka lett, amely hadosztály az innsbrucki 
és a trienti dandárokból áll. Ekkor altábornagyi rangban erősíti a tiroli 
határt, építi ki itteni nagyszerű védelmi állásainkat, amelyeknek kiválóságát e 
háború igazolta legfényesebben. Mint a tiroli erődök felügyelője nagy 
érdemeket szerez és 1911 novemberében ezek elismeréséül, miután már 
megkapta a vaskorona-rendet és a Lipót-rend lovagkeresztjét, gyalogsági 
tábornok lesz s megbízzák a tizenkettedik, nagyszebeni hadtest vezér-
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gtgj létével és parancsnoklásával 
;i* s 1912 ben őfelsége a galíciai 

kilencvenötödik gyalogezred 
tulajdonosává nevezi ki. 

A háború első szakában 
már Galíciában harcol had

ig' testével. Fedezi a nagy offen
zív felvonulást és a vissza
vonulást is. József Ferdinánd 

H és Hindenburg seregei közt 
iartva az összeköttetést, győ
zelmesen küzdi végig az egész 

H téli badjáratot s a májusi 
gigászi áttörés munkájában 
óriási szerep jut az ő hős 
erdélyi ezredeinek, melyek-

I ben vállvetve küzd a legjobb 
katona: a székely, a hős 
szásszal és románnal. Egy-

M másután tűnnek ki pompás 
& kolozsvári, marosvásárhelyi, 

szebeni, brassói, székelyud
varhelyi és gyulafehérvári 

• bakái,szamosujvári és maros
vásárhelyi huszárjai. 

A németek közt har
colván végig a galíciai elő

tolást, Tomaszov, Lublin dicső harcait, Ivangorod bevételét, — a mi az ő 
műve volt, — népszerűvé lesz a német közvélemény elolt: nevét sűrűn 
megemlíti az osztrák-magyar és a német hivatalos jelentés, ünnepelt hőse lesz 
ő és babérral koszorúzott serege, az erdélyi hadtest a rémeteknek, is. 

Borotvált arcát, hatalmas alakját, amelynek fiatalos ereje megcáfolja 
korát, ismeri már a világ. Érdemeit elismeri az uralkodói kegy: a német 
vaskereszt és a mi hadiékítményes Lipót-rendünk nagykeresztje ékesíti mellét 

Kövess legkiválóbb és legtapasztaltabb vezéreink egyike: óvatos 
stratéga, de gyors és energikus vezér, ha cselekednie kell. Mint ember sze
retetreméltó, demokratikus felfogású. Öt nyelven beszél és ír. Bejárta az egész 
világot. Úgy ismeri Parist, Londont, Rómát, Rerlint, mint Bécset vagy 
Budapestet. A legnagyobb irodalom- és művészetbarátok egyike, aki a 
klasszikusokat és moderneket citálja és ismer minden szobrot, képet és ope
rát is. Majolika-, porcellán- és képgyűjteménye híres, könytára egyike Erdély 
legkiválóbb könyvtárainak. Az erdélyi társaséletben nagy szerepet visz, tisztjei 
s legényei pedig rajonganak igazságos és emberséges vezérükért. 

Kövesházi Kövess Hermann. 
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A háború humora. 
Hegy és tenger. — Most csak meg vagytok elégedve? 

Ezek csak öreg hegyek. 
— Nono, ez már jó volna. Igaz, hogy 

nem hiszik el otthon, ha elbeszéljük. De 
azért hegy dolgában meg vagyunk elégedve 
a tapasztalattal. 

— No és mi a bajotok? 
— Nem láttunk még tengert. Már pedig 

csak nem mehetünk haza szégyenszemre, 
anélkül hogy tengert láttunk volna! 

Vájjon teljesedik-e óhajtásuk? Bizonyo
san, igen. 

Uj katonai nyelv. 
Az olasz frontra is elvitte jókedvét a 

magyar baka és a bakahumor beletalálta 
magát az űj helyzetbe is. Megcsinálta új 
műszavait, az olasz viszonyokhoz idomítva. 
Eszerint ily szótár keletkezett: 

Szurony: makaróni. 
Patron: citrom. 
Roham: olasz tánc. 
Elesett: elment Velencébe. 
Fogságba került : tengeri fürdőre ment. 
Olaszt lőt t : zergét lőtt. 
Já rőr : turista. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

ÍJ ÉjjjÉ Mfli jgj. 
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 ki még az 1—3. kötet tábláit 
sem rendette meg, az saját érde
kében hozassa meg most a négy 
kötethez való táblát, nehogy a 
füzetek elkallódjanak. 

Alföldi fiúk jelentkeznek a kapüánynál: 
— Jelentjük alássan százados úrnak, egy 

•agy kérésünk lenne. 
— Ki vele, fiúk! 
— Alássan jelentjük, szeretnénk az olasz 

ellen menni. 
— Oda megyünk, fiúk, ahová küldenek. 
— Mink pedig az olasz ellen szerettünk 

volna. 
— Úgy harngusztok a taliánra ? 
— Az is, de nemcsak azért! 
— Hát mér t? 
— Mert folyton tanultuk az iskolában 

a nagy hegyeket meg a tengert. De nem 
tudlukfelérni ésszel, mert soha sem láttunk 
olyat. 

— No a Kárpátok is valami, meg a 
lengyel hegyek. 

— Valaminek valami, de csak kupac az 
az olasz hegyekhez. Ha már hegyet látunk, 
őre.; hegy legyen az. 

8 erencséjük volt. Az olasz határra kerül
tek. Olt aztán láthattak hegyet. 

Kérdi a kapitány : 

Pallas nyomda , Budapest. 
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(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) A postagalamb hírt hoz. 




