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

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

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

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

ÚJ KEDVEZMÉNYEINK 
melyekből a boríték 3-ik oldalán közölt feltételek szerint választhatni* 
a következők-

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK 
14. Hamerling Róbert: Ámor és Psyche. 

Költemény hat énekben. Fordította 
Ábrányi Emil. Illusztrálta Thumann Pál. 
9 fénynyomatú műlappal és számos 
művészi fametszettel. 28 korona bolti 
ár helyett ráfizetés 5 korona. 

A híres német költőnek legszebb müve ez, melyet 
Ábrányi Emilnek, a kiváló magyar költőnek remek 
fordítása a magyar irodalom kincsévé avat. Ez az 
albumalakú dlszmü mesteri képeivel a szalonasztalon 
pompásan ju t érvényre. 

15. Jókai Mór t Utazás egy sírdomb körül. 
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. 

Jókat Mór ragyogó költészetének egyik mester
művét alkotta meg e munkában , mely az ő nemes 
lelki világába vet gyönyörű fénysugarakat. 

16. Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
történelmi vázlatok írásban és képben. 
Pazar fénynyel kiállított, albumalakú 
díszmű 16 réz- és színnyomatú műmel
léklettel, 180 képpel a szövegben. 30 
korona bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

21 magyar festőművész műveit és jelentőségét is
merteti e munka , könnyed, vonzó és szórakoztató 
előadásban. E m u n k a a modern sokszorosító művé
szet remeke. 

,17. Báró Eötvös József költeményei. 
/ Albumalakú díszkiadás. Székely Ber

talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

A nagy költő örökszép költeményei, párosulva a 
magyar festőművészet két nagymesterének remek 
rajzaival, párat lanul értékessé teszik ezt a díszmfivet. 

18. Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalas István. 
Gyulai László '<;0 eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karton papírra 
nyomva, 16 korona bolti ár helyett rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 

Zene, vers, rajz s mindebből a legjava, mit a 
magyar géniusz alkotott — pompás köntösben — 
ez az, amit e gyönyörű könyv bőkezűen ad. 
19. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 

gazdagon illusztrálva. 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 koronr. 

Ez az ismeretterjesztő m u n k a föld- és néprajzi ke
péket ad Dél- és Közép-Európából, ismerteti a hun 
és magyar népmondákat , a római királvmondákul 
és Pompéjiról , az eltemetett városról ad megkapó 
ismertetést. 
20. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 

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

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

Ez a két regény tárgyát a hazai történelemből me
ríti. A nemzet múltja küzdelmeivel és szenvedései
vel, örömeivel és reményeivel a jelen vérviharos 
napjaiban erősebben vonja bűvkörébe az olvasót. 
Jókai ragyogó tolla olyan képeket rajzol itt, melyek 
mélyen .bevésődnek a lélekbe. 

A kedvezmények 1. ás 2. csoportját valamint a kiválasztás módozatait a boríték 3. oldalán közöljük. 



füzet. 
Ha füzetenkint veszi 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 

üépes keőmJkájO' 
SZERKESZTŐ SÜLÉ HNTAL 

RÉVRI-KIHDAS TELEFON 56-27 
HETENKIMT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI AR I/4 ÉVRE 3 K, »/» ÉVRE 6 K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐ1-ÚT 18. 

KEPÉK fl SZERBIAI HARCTÉRRŐL. 

Német és osztrák-magyar katonavonatok találkozása egy szerb határállomáson. 

Sötét szárnyon közeledik a végzet a szerencsétlen, kis or«zág felé, melynek földjén fogan
tatott a világot gyászba borító borzalmas háború Észak felől az os/.trák-magyar és német 
seregek büntető karja sújt le rá, keletről pedig elárult szövetségesének, a bolgár nemzet
nek fegyvere méri rá a halálos csapást. A görög sorstragédiák komor képei elevenednek 
meg előttünk, látván az elvakult nép bűnhődés t , amin még könnyezni sem fog senkisem, 

mert számtalan bűnével maga idézte fel kegyetlen végzetét. 

1*4230 
A világháború képes krónikája. V. - 129 -
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Őrszem a Drina partján. (Révész és Biró felv.) 

Magyar katonák egy fogoly szerbet mosdatnak. 
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Német csapatok átvonulása egy szerb határszéli falun. 

Német trén-autókat Szerbiában egy kis faluban csodálkozva bámulnak meg. 
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Angolok és szerbek a lövészárokban. Szerb földalatti lakás. 

Vasgerendákkal épített szerb fedezék a Kalimegdánon. 
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PRZEMYSL ELESTE. 
«Przemysl vára négy és fél hónapi körülzárás után, erejének fogytán, 

március 22-én becsülettel elesett.* 
A hivatalos jelentés szárnyán, a bontakozó tavasz egy napfényes dél

előttjén, a főhadiszállásról kerekedett föl ez a hír, hogy fölkeltse bennünk 
az elmúlás, a pusztulás láttán támadó szomorúságot s ellenségeinknél oly 
magasra szítsa az ujjongás tüzét, mely aránytalanul meghaladta magának az 
eseménynek a fontosságát. Ekkorra már eléggé tisztázódtak az események s 
elegendő teljességében tárult föl a mi erőnk nagysága ahhoz, hogy ne kelljen 
titkolnunk a nevezetes vár elestén való megilletődésünket, ne kelljen restel-
nünk, ne kelljen a félremagyaráz tatástól tartanunk, ha nyíltan meggyászoljuk 
Przemyslt, mely oly sok örömünknek s oly méltó büszkeségünknek volt a 
forrása. Ekkor már rég a hátunk mögött volt a csodálatos belga erőssé
gek sorsának tanulsága, az, hogy a vár, az erősség, még a legtökéletesebb 
is, mint az ember minden műve, a halandóságnak készül s nem az a ren
deltetése, hogy az örök idővel dacoljon, hanem hogy adott alkalommal 
homlokát szegezze a fegyveres ellenségnek. S ezt a feladatot Przemysl akkor, 
amikor kellett, példásan tel
jesítette. Vitéz őrségének és 
haláltosztó ágyúinak védel
mében a monarchia befejez
hette a mozgósítást s felvo
nultathatta seregeit anélkül, 
hogy a mérhetetlen orosz ára
dat ennek gátat vethetett 
volna. Ez Przemysl örök ér
deme s örök dicsősége a 
katonáknak, kikben oly tüne
ményes lobbot vetett várvédő 
őseinknek, a Zrínyieknek, 
Jurisichoknak, Klapkáknak, 
Szondyaknák ragyogó eré
nye. A csaták emléke, miket 
ők megvívtak, történelmünk 
lapjairól sohasem fognak el
mosódni, s az orosz nép sem 
fogja elfeledni a przemysli Przemysl vára és erődgyűrűje. 
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árkokat, melyek egyetlen támadás alkalmával hetvenezer orosz katonát 
temettek magukba. Przemysl feladatának teljesedésével március 22-én 
elesett, de ekkor sem ellenség ereje, tüze és vasa terítette le. 
Ez talán sohasem birt volna vele, ha a nemes várat körül nem fogja, 
egy mindennél erősebb és ősibb ellenség — az éhség. A várnak egyetlen erőd
jét sem győzték le, egy talpalatnyi részét sem foglalták el az oroszok. A várat 
hősiesen védelmezte őrsége az utolsó pillanatig. Meg nem adta magát, 
meg nem tör t ; végső kimerülésében elalélt a vár, fogy Ián az utolsó kenyér
darabnak s miután múltjához méltó nekilendüléssel még egy utolsó, 
véres kirohanást kíséreltek meg a védősereg csapatai. Mikor ez a sereg 
mintegy Noé galambjának baljós testvérpárja, megtért a hírrel, hogy a fel
szabadulásnak minden útja el van zárva, akkor Kuzmanek tábornok elha
tározta, hogy a százezernyi védősereget megmenti a fenyegető éhenhalástól 
s átadja a várat. Ez meg is történt, előbb azonban a várparancsnok elpusz
títtatott mindent, a minek az ellenség hasznát vehette volna. Egyetlen napon 
a pusztításnak egyetlen, szakadatlan robbanásokkal és dördülésekkel terhes 
napján a levegőbe repült s megsemmisült mindaz az emberi munka, tudás 
pénz és zsenialitás, ami Przemysl lőportornyaiba, acélos védőműveibe, farkas-
vermeibe, drótsövényeibe, katakombáiba be volt építve. A vár falai között az 
orosz átvett százezer elcsigázott, éhes embert, számos sebesültet és beteget, 
— és semmi mást. Przemysl feláldozta magát, hogy emléke együtt tündö
köljék azokéval, kik neki és maguknak a halhatatlanságot megszerezték. 

Részlet a Przemysl előtti csatatérből, ahol az oroszok nagy veszteséget szenvedtek. (Kilophot 
Wien XIX.) 
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A második körülzárás. 
Azok, kikre Przemysl várának megvédése bízva volt, egy percig sem 

hitték, hogy a várnak október 10-én történt fölmentésével számukra befe
jeződött a háború s az ő dolguk véget ért. Kuzmanek tábornok nyomban 
megkezdte az előkészületeket, hogy az erősség hiányait, melyek az ostrom 
alatt támadtak, pótolja s hogy egy újabb ostrom elviseléséhez elegendő 
élelmiszert és muníciót halmozzon föl. Ez a munka szakadatlanul tartott 
októher végéig, azonban fájdulom, olyan körülmények, melyeken Kuzmanek 
nem lehetett úrrá, megakadályozták, hogy a vár az újabb ostromra teljesen 
fölkészüljön. Elsősorban is nagybaj volt, hogy az utakat a hétszámra zuhogó 
eső majdnem járhatatlanokká tette. Ezenkívül Üj-Szandectől Przemyslig egyet
len, folyton előreigyekvő trénoszlop volt az út, amely Boroevics hadserege 
számára szállította a muníciót és élelmiszert. A pótlás ilyen körülmények 
közt lehetetlenné vált s ami élelmiszer mégis felgyűlt a várban, azt meg kel
lelt osztani az átvonuló sereggel. Közben lázasan dolgoztak a felrobbantott 
északi vasúti híd s ezzel a vasúti összeköttetés helyreállításán is, remélve, 
hogy a második ostrom kezdetéig a mihamarabb meginduló vasúti for
galom révén a vár fölszerelésére elegendő idő lesz. A híd azonban csak 
október 23-ára készült el s az első vonat csak 25-én szaladt be Przemyslbe 
munícióval. A pótlásra így mindössze csak tíz nap állott rendelkezésre, tulon-

Tartalék-tábor Przemysl előtt. (Kilophot, Wien XIX.) 
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túl rövid idő arra, hogy a vár hosszú időre minden szükségessel elláthassa 
magát. November 12-én aztán bezárult az orosz gyűrű Przemysl körül. 

Kuzmanek tábornok november 2-án felszólította a város lakosságát, 
hogy aki nem tudja bebizonyítani, hogy több hónapra való [élelmiszerrel 
rendelkezik, az hagyja el az erősséget, az ostromzár kezdetén aztán elren
delte a készletek pontos beosztását s egyben megállapította a kenyér és a 
konzerv napi adagját. A várban fölös számban voltak lovak, s mivel a jelszó 
a takarékosság volt, decemberben ezeket lemészárolták. Az oroszok valahogy 
tudomást szereztek erről az intézkedésről s ezen a téves alapon kezdték 
hirdetni, hogy a várőrség éhezik, holott ekkor még nem voltak hijjával az 
élelemnek. 

A várnak mindenesetre tekintélyes védőserege volt, még ha számításon 
kívül hagyjuk is a katonai munkásokat és egészségügyi csapatokat. A vitéz 
sereg többségét magyar katonák alkották. Részint a hadvezetőség közle
ményeiből, részint a megjelent s repülőpostán érkezett levelekből kitűnt, 
hogy Przemysl védőseregének zöme a Tamássy Árpád altábornagy parancs
noksága alatt álló 23. honvéd gyalogos hadosztály csapataiból került ki és 
a hadosztály kötelékébe a békéscsabai 2. honvédgyalogezred, a szegedi 
5. honvédgyalogezred, a versed 7. honvédgyalogezred és a lugosi 8. honvéd-
gyalogezred tartozott. Ezeknek az ezredeknek 2—3 zászlóaljuk volt, legény
ségüket Békés, Arad, Csongrád, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyéből 
egészítették ki. A felsorolt ezredeken kívül Magyarországból a várban voltak 
az Észak-Magyarországon kiegészített népfölkelő gyalogezredek is. A kassai 
9., a miskolci 10., a munkácsi 11. és a besztercebányai 16. népfölkelő gyalog
ezred tisztjeitől is számos levelet közöltek a lapok. Az ide beosztott nép
fölkelők Abauj, Torna, Szepes, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Borsod, Gömör-
Kishont, Zólyom, Nógrád és Hont megyék területéről vonultak be az említett 
ezredekhez. Benn volt még a várban a zalamegyei 6. népfölkelő huszár
osztály és a honvédhuszárok közül a szabadkai 4. honvédhuszárézred 1. és 
2. százada is, mely utóbbinak a legénysége Bács-Bodrog és Pest vármegye 
területéről való. 

f - -

Az ostromlott vár élete. 

Az oroszok 1914. évi november 12-én befejezték a przemysli vár máso
dik körülzárását, s megkezdődött a kölcsönös tüzérségi harc, egyelőre mind 
a két részen csekély buzgalommal. Csak november utolsó napjaiban vállal
kozott a vár főtartaléka Tamássy altábornagy vezetésével kitörésre s ettől 
fogva gyakrabban megismétlődtek a kitörések. Az elsők kevés veszteséggel jár
tak, mert az oroszok nem bocsátkoztak komolyabb harcokba. Ezeknél a 
támadásoknál Tamássy altábornagy óriási alakját mindig az első sorok
ban látták. 

Kuzmanek tábornok december 1-én szikratáviratból megtudta, hogy 
egy seregünk a Latorca völgyéből észak felé nyomult előre és egyre nagyobb 
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tért nyer. Ezzel a támadással megakadályozták az oroszokat abban, hogy 
további haderőket vessenek Limanova felé. A przemysli helyőrség megér
tette a pillsnat fontosságát s mindent elkövetelt, hogy ellenséges haderőket 
lekössön. A körülzárt haderő december 12-étől 15-éig megismételte kitöréseit 
s különösen a verseci 7. honvédgyalogezred Molnár alezredes vezetésével 
tünteite ki magát és egyik orosz hadállást a másik után foglalta el. Az ostrom
lott hadsereg elérte a célját, hadseregünk Limanova mellett fényes diadalt 
aratott. 

Az izgalmas órák után nyugalmasabb percek következtek. A tüzérségi harc 
álmosan folyt tovább, talán azért, mert az oroszok még mindig nem ren
delkeztek nehéz mozsarakkal és ágyúkkal, vagy azért, mert hadiszer hiányá
ban szenvedtek. Repülőink megállapították, hogy az orosz hadállások foly
tonosan egyformák maradtak. December 19-én, az orosz Miklós-napon, az 
ellenség nagy ünnepet ült. Még előőrseink is hallották a zenét. Az éjjel folya
mán néhány, inkább részeg, mint bátor orosz megakarta érdemelni a György
keresztet és négy-ötszázas csoportokban támadást kísérelt meg a Viar-folyó 
mentén. A dolog négy-öt perc alatt el volt intézve. Ugyanez alkalommal a 
mi embereink elfogtak egy orosz postakocsist, aki leveleket vitt az ellenséges 
táborba. A várparancsnokság, természetesen, elolvasta a leveleket. Legérde
kesebb volt köztük egy orosz tartalékos katonának a levele, amely körülbelül 
így szólott: 

A przemysli védősereg által zsákmányölt orosz ballonűző^ágyú (Seebald felvétele.) 
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r *7t Kedves feleségem! A Kárpátokbán voltam és innen Przemysl elé hoztak. 
Ez rettenetes vár, amelynek sok temploma.és három püspöke van. A templomokban 
egész nap égnek a gyertyák. A várparancsnoka óriási nagy ember (Tamássy), nincs 
az a golyó, amely megölhetné. Éhezünk és folytonosan rettegünk az osztrák és 
magyar ágyúktól. Korán és későn találnak bennünket golyóik. Sohasem leszünk 
képesek a várat elfoglalni, mert a przemysli Szent Szűz erösebb a censtochauinál 
és minden éjjel három püspök könyörög hozzá. 
A karácsonyi ünnepet az összes várbeli csapattestek és intézetek ájta-

tosan és örvendezve ülték meg. Mindenütt karácsonyfákat állítottak. Az oro
szok számtalan példányban nyomtatott levelet küldtek: 

«Przemysl erőd. hősies védelmezőinek— írták — vidám és boldog karácsonyt 
kívánunk. Béke legyen a földön és boldogság az embereknek. Ez legőszintébb és 
legbensőbb kívánságunk.» 

A karácsonyi ünnepeken az oroszok részéről egyetlen lövés sem tör
tént. A várban pedig Várkonyi Béla hegedűs két berlini művésszel jótékony 
hangversenyt rendezett. 

Épp. oly kevéssé zavarták meg a szilveszteri hangulatot. A védelmezők 
elhatározták, hogy az oroszok nemes viselkedését meg fogják hálálni és 
hogy az orosz karácsonyi ünnepet a fegyverek nyugalmával fogják szentté 
tenni. Sőt a mi legényeink apró karácsonyfákat ajándékozlak az orosz előőr
söknek almával, ajókás dobozokkal és hurkával. Az orosz előőrsök eljöttek 
az ajándékért s bántatlanul távoztak. 

Az orosz Szilveszler-napon estefelé egy orosz aviatikus jött Moszciszka 

Orosz fogoly bajtársa fejsebét kötözi. (Kilophot, Wien XIX) 
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felől és három bombát dobott le, melyek a lipovicai erdőbe estek és nem 
tettek kárt. 

Január 12-ike fehér nap volt: sem a mi ágyúink, sem az oroszok nem 
tettek egyetlen lövést. Az orosz újév napján orosz tisztek parlamenter-lobogó
val megjelentek a várban és hálás köszönetet mondtak a nyugalomért, amit 
a védők az ünnepnapokon az ostromlóknak megengedtek. 

A mikor az oroszok első ízben voltak Przemysl előtt, elegendő tüzér
ségi előkészítés nélkül erőszakos támadást kíséreltek meg a vár ellen, s ez 
alkalommal, snját állításuk szerint hatvanezer embert vesztettek el. Ugy lát
szik, hogy etlől kijózanodtak és most más taktikát követtek. Nagy körben 
táboroztak Przemysl körül, minden kirohanás elől meghátráltak s ha harcba 
bocsátkoztak, ezt csak jelentéktelen erőkkel tették. Az volt a szándékuk, hogy 
a várat kiéheztessék. 

A vár tisztjei és legényei a háborús időnek megfelelően nagyobb fize
tést és zsoldot kaptak, de alig nyilt alkalmuk a pénz elköltésére. Néhány 
kereskedő már régen eladta minden holmiját és lassankint valamennyien 
bezárták üzletüket. A pénz elvesztette minden értékét. Eleség vagy szappan 
pénzért egyáltalában nem volt kapható, mert csak a várparancsnokság ren
delkezett készletekkel s ezeket a készleteket csak a katonai konyháknak 
szolgáltatták ki. Aki tojást akart, annak lisztet, rizst vagy zsírt kellett érté 
fölajánlani. Azok a kereskedők, akiknek fényűzési tárgyai voltak nagyszerű 
üzleteket csináltak. Az ékszerkereskedőnek, órásnak, díszműárúkereskedőnek 

Elesett oroszt a mieink tömegsírba visznek. (Kilophot, Wien XIX.); 
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minden kivánt, összeget megfizettek. így, aztán a,kereskedők azt mondták, 
hogy soha sem volt annyi pénzük, mint az ostrom alatt. Rendkívül értékes 
cikk volt a tej. Csak kevés,tehén, volt, és . tejük a betegeknek volt rendelve. 
Egészséges .emberek • egyáltalában nem kaphattak tejet. A kávéházakban 
rendkívül eleven élet volt Minthogy az ellenség alig támadt, a tisztek 
legnagyobb részének nem akadt dolga és idejük jórészét a billiárdasztalnál 
vagy sakkjátékkal töltik. Az emberek — írta levélben a védősereg egy kato
nája — teát isznak rummal,, fekete kávét sűrített tejjel és mindegyik csészé
hez három apró kockacukrot.kapnak. Második csészével senkinek sem szabad 
adni. Aki nem éri he .cukoradagjával, •annak várnia kell, míg valamelyik 
tár^a megkönyörül rajta és egy kockacukrot ad neki.: A nagy pénzbőség 
következtében minden jótékonycélú mulatságon zsúfolásig megtelnek a,tért 
mek s kiváló eredménnyel járó gyűjtések vannak az özvegyeknek és árváknak, 

így folyt az élet Pr^emyslben veszedelmek és baj, jelentősebb harcok 
és veszteségek nélkül csaknem a tél-végéig. A hatalmas helyőrség megbarát^ 
kozott a város lakosságával s ezzel együtt remélte, hogy el fog érkezni a 
szabadulás órája, Az aviatikusok szorgalmasan látogatták a várat, levelet 
hozták, vittek s különösen sok orvosi szert juttattak be a v£rba. Ezenkívül 
a parancsnokság dróttala,n, távíró útján is összeköttetésben volt Krakó-
vat és Béccsel, Ami hír így eljutott Przemyslbe, azt közöUéka Tábori Újságban, 
egy eleven kis lapban, melyben, elbeszélések, költemények is jelentek meg.; 

Az utolsó napok. 

Szemtanúk és szakértők megegyeznek abban, hogy Przemysl várának 
szorult helyzete a legkülönösebb és a legértékesebb sajátságokat váltotta ki 
Kuzmanek tábornokból, olyanokat is, melyek egyáltalában nem érintik a 
haditudományokat. így elsősorban rendkívüli bölcseséget árult el abban, 
hogy meghatározott készletekből hónapokon át miként kell táplálni egy 
nagy várost, melynek a népessége százezer fővel megszaporodott, táplálni 
úgy, hogy az egész vonalon érvényesüljön a takarékosság legszigorúbb elve, 
de egyben az emberiességnek a nagyszámú betegekkel és gyermekekkel 
szemben való követelménye is. Azt mondják, hogy a tábornok már novemberben 
kiszámította, hogy meddig tarthatja a várat és egyetlen napot sem tévedett. Ez a 
legjellemzőbb bizonysága a fegyelemnek, mely a körülzárt várban uralkodott. 

Február közepén egymásután kezdtek eltűnni a szükséges élelmiszerek 
a fogyasztásból s ami eltűnt a bakák menázsijából, az nem volt látható a 
parancsnok s a tisztek asztalán sem. Lóhús volt mindvégig, de a kenyérből 
eltűnt a búza, sőt később a zab is. Március elején már éhezett mindenki a vár
ban, a katonaság ép úgy, mint a polgári lakosság, de azért az elégületlen -
ségnek nyoma sem volt. A betegek száma, kiket az éhség, vagy a rossz táp
lálék vert le a lábukról, százszámra szaporodott, mind több házat kellett 
átalakítani kórháznak, de azért kitartott mindenki lelkesültségében, a polgár 
ép úgy, mint a katona. 
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A polgári lakosságról, — írta egy haditudósító, — azt mondta Kuzma-
nek, hogy a védősereghez méltó módon viselkedett. Mikor az oroszok messze^ 
hordó ágyúi megérkeztek a vár alá, első dolguk volt gránátokat röpíteni a 
város kellő közepébe. A város lakossága nem bújt el a gránátok elől. 
Az ostrom alatt a közönség megtartotta régi sétaóráit és korzóhelyeit 
Ez nem magyarázható mással, mint azzal a kétségbevonhatatlan ténnyel, 
hogy az az éhező embertömeg, mely negyedik hónapja kínlódott már 
Przemyslben, katonaság és polgárság együtt, a martirium lelkesedésének, a 
legvégsőkig felfokozott és minden nap újabb kínjaival csak lázasabbá váló 
rajongásnak olyan erős szuggesztiója alatt élt, mely példátlan a maga nemé
ben. Kuzmanek hálás volt a polgárságnak ezért a viselkedéséért. Atyai gond
dal támogatta őket, mindent megtett sorsuk javításáért, sőt az ínség napjai
ban a katonai raktárakból ugyanazt adta nekik, amit a katonák kaptak. 
Persze, ők még így is jobban birlák az ínséget, mint a katonák, mert ők 
fáradalmak nélkül éheztek. Lakásaikban melegedhettek akkor, mikor kato
náink napokat töltöttek az előretolt lövészárkokban. 

A megadás előtt lévő várból utolsónak Lehmann kapitány Stanger had
naggyal együtt távozott repülőgépén. Lehmann kapitány társával együtt 
szerencsésen megérkezett a főhadiszállásra, ahol részletesen beszámolt a vár 
utolsó napjairól. Az ő előadásából ismerjük jórészt e szomorú napok törté
netét, melyet itt elmondunk. 

Az inség úgy nőtt, oly rohamosan, mint az árnyék nyári délután. Már-

Lehmann kapitány a sajtóhadiszálláson elbeszéli élményeit. (Kjlophot, Wien XlX/> 
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cius közepén már százával hullottak el az emberek s a legutolsó nyolc nap
ban huszonnyolcezer beteg került a kórházba, sok ember meghalt, mert a 
szigorú tilalom ellenére a legutolsó készletmaradvánnyal mohón akarta csil
lapítani marcangoló éhségét. Szegény, beteg népfölkelők, akik az úton össze
roskadtak, megpróhálták a fölkelést és a tisztelgést, valahányszor egy tiszt 
ment el melletlük. A fegyelem és a nagyszerű katonai szellem ekkora fokát 
szóval nem is lehet elegendőképen dicsérni. Katonáink az éhezéstől annyira 
elveszítették erejüket, hogy az utolsó kitörésnél hét kilométernyi utat hét 
óra alatt teltek meg. A nélkülözés és a nehéz szolgálat fáradalma következ
tében a legutóbbi időben amúgy is naponta kétszáz ember halt meg és 
mindennek ellenére ezek a hősök még visszavonulásuk után is teljes negy
vennyolc órán keresztül sikeresen küzdöttek az oroszoknak most megindult, 
egyenesen dühös támad"ása ellen. Két napon és két éjszakán át Przemysl min
den erődműve szakadatlan rettenetes ágyútüzelést állott ki, de minden éjjeli 
rohamtámadás ellenére sem tudták az oroszok a vár egyetlen erődjét sem 

elfoglalni, jóllehet a védőse
reg katonái a kihirdetett vár
parancs következtében telje
sen tisztában voltak a hely
zettel, tudták, hogy a készlet 
végképpen elfogyott. 

Március 18-án este meg
kérdezték a csapatokat, ki 
akar résztvenni a másnap 
reggelre Tamássy altábor
nagy vezetésével tervezett ki
rohanásban. Ahány magyar 
zászlóalja volt a várnak, az 
mind jelentkezett. A kitörés 
a holtra csigázott, éhségtől 
támolygó emberek utolsó* 
regébe illő erőfeszítése, megi 
történt másnap reggel, Hé^ 
órán át viaskodtak rettentő 
elkeseredéssel, — de ami célt 
szolgálni akarlak, azt nem 
érték el. Az ellenségen nem 
vághatták ál magukat s 
vissza kellett térniök a várba. 
A kirohanásnál a honvéde
ket Szakmáry ezredes vezette. 

Vele együtt vonult 
ki egy landwehr-gyalogez-

Tamássy Árpád altábornagy. red Kralicsek ezredes pa-
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rancsnoksága alatt. Ennek a két katonának a példája adhatta meg a 
legénységnek azt a már nem is földi erőt, amellyel a hétórás harcot a héí-
órós menetelés ulán megvívta. Mind a kettő mindenütt elől járt. Szakmáry 
honvédezredes minden fegyverét otthon hagyta és egy sétapálcával állt 
ezrede élére, mikor a honvédeket utolsó támadásra indította az orosz védő
vonal felé. Az egész úton biztatta, lelkesítette, bátorította, támogatta őket. 
Mikor harcvonalba fejlődlek és az első orosz tömeget meglátták, Szakmáry 
ezredes a levegőbe emelte sétapálcáját és ezt kiáltotta harsogó hangon hon
védéi felé: 

— Honvédek! Mind jöjjetek velem! Csak elibém ne menjen egy se! 
Amint ezt kimondta, uz ellenség felé fordult és három gépfegyvergolyót 

kapott a szájába. Az ezredet tovább vezette. Hövid idővel azután ismét gép* 
fegyvergolyó érte. Súlyos sebeivel elbukott, harcképtelenné vált; 

Ennél a rettenetes kirohanásnál tízezer emberrel csökkent meg a vár 
védőinek száma. 

Említettük, hogy a várat utolsónak Lehmann kapitány hagyta el repülő
gépen, Stanger pilóta-hadnagy társaságában. Lehmann kapitány előadását 
érdekesen egészítette ki Stanger hadnagy, aki a következő megindító soro
kat írta Kuzmanek tábornoknál tett búcsálátogatásáról: 

Mihelyt leszállottam, azonnal a várparancsnokhoz mentem, ahol leírha
tatlan ujongással fogadtak. Nem csoda, hiszen a derék körülzárt sereg számára 
elhoztam a postát, az utolsó postát hazulról Jelentkeztem Kuzmanek vár
parancsnoknál. A beszélgetés folyamári a tábornok felolvasta nekem az 
uralkodónak azt a két táviratát, amelyet a legutóbbi kitörés alkalrná-
ból kapott. Sohasem fogom elfelejteni, amikor a hősies parancsnok könnyel 
a szemében ezt mondta nekem: 

— Látja, Stanger, ez az eredménye éjjel és nappal öt hónapon át 
folytatott harcunknak. Nem az ellenség győz le bennünket, az éhség elől 
kellett meghátrálnunk! 

Csaknem sírva fakadtam és összeszorult a torkom, amikor a parancs
nok búcsúzóul kezet nyújtott és e szavakat intézte hozzám: 

— Talán ön lesz az egyetlen közülünk, aki remélhetőleg kijut 
ebből a várból. Beszélje el, hogy mit Iá tott itt, hadd tudják meg az embe
rek, hogy mit szenvedtünk és legyenek meggyőződve, hogy a legutolsó pil
lanatig harcoltunk és hiven teljesítettük kötelességünket. 

Távoztam a várparancsnokságtól és á 11. repülőszázad jól ismert szál
lására* mentem. A tisztek közül, akik állandóan a várban időztek, már csak 
Lehmann kapitányt találtam ott. A többi már március 18-án kirepült. Már 
amikor a városon áthaladtam, körülbelül délután négy óra volt, a vár min
den oldaláról szüntelen harci lárma hallatszott. Nagy számmal hullottak le 
gránátok és shrapnellek és az utcán, amelyen alig volt ember látható, az 
épületek között robbantak szét. Este tíz óra felé elbúcsúztam derék bajtár
saimtól. Mindenikük még üdvözletet adott át nekem ismerősei számára és 
levelezőlapot szeretteinek. Hazamenet feltűnt nekem, hogy a rendőrlegény-
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ség az egész polgári lakosságot kiszállította a házakból és ezeket a szegény, 
kiéhezett embereket a város utcáin át lopódzva egy bizonyos helyre vezette. 
Kérdezó'sködésemre megtudtam, hogy a Tatárdombra vezették őket. A házak 
valamennyi ablakát és ajtaját kinyitották. Ez készülődés volt a vár elpusz
títására. 

A repülőtanyára érkezvén, lefeküdtem, hogy még jól kipihenjem magam, 
mert azt a parancsot kantám, hogy másnap vagy reggel hat órakor, vagy 
csak hat óra után repüljek el. De alvásra gondolni sem lehetett. Az ágyú
dörej inkább erősbödött, nemhogy gyengült volna. A helyzet még kellemet
lenebbé vált, amikor hirtelen két rettenetes robbanás hallatszott és lakásunk 
valamennyi ablaka csörömpölve összetört. Két nehéz tizennyolc centiméteres 
gránát zuhant le a kertbe és ezek robbanásának ereje tört-zúzott mindent. 
Repülőgépemet már délután előre elkészítettem a másnapi útra Jóllehet az 
oroszok, akik kötött léghajójukról az egész repülőteret áttekinthették, a 
repülőteret először kétszáz-háromszáz shrapnellel, azután siázharmincnyolc 
darab 18 centiméteres gránáttal árasztották el. gépem • mégis teljesen sér
tetlen maradt. Hajnali három órakor Lehmann kapitány felkeltett. Lehmann 
kapitánnyal kellett az utolsó kirepülési a várból megtennem. 

Három levél következik még itt. Egy tüzérhadnagy küldte március 
17.. 18. és 19-iki lelettel a pusztulásnak indult várból. 

Egészségügyi katonák tábori tűz mellett a harcvonal mögött. 
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A március 17-én kelt levél a többi közt ezt mondja : 
Ma este előőrseink az ellenségnek rendkívül élénk mozgását figyelték 

meg. Egy előőrsünknek, egy altisztnek sikerült messzire előrejutnia az ellen
séges erődvonalhoz és nemsokára fontos szerepe volt a telefonnak. Üzenet 
jött, hogy legyünk készen a harcra. Nem is tartott sokáig és már elkezdő
dött. Először orosz világító rakéták repültek föl, azután fényszóróik kezd
tek működni. Kissé kényelmetlenül éreztük magunkat, nem mintha féltünk 
volna, hanem mert tudtuk, hogy erőnk utolsó maradványát kell összeszed
nünk. Azután a mi oldalunkról is elkezdtek dolgozni a fényszórók. Állásaink 
előtt egyes lövések hallatszottak, azután szünet volt. Majd sortűz hallatszott, 
mire mindkét részről szünetlenül követték egymást a lövések, úgy hogy az 
erődök reszkettek, mintha fából volnának és nem betonból. Az oroszok két 
rohamot kíséreltek meg, de még a külső művek legszélsőbb erődítményéhez 
sem juthattak el. Azután, úgy látszott, mintha általános rohamot merészel
nének. Az egész harc a mi tüzelésünkben összeomlott. Reggel felé nyugalom 
volt. Rettenetesen fáradtak voltunk. 

A március 18-án írott sorok így szólnak: 
Egy nehéz tábori mozsár talpán írok. Minden pillanatban várom a jelt 

a lövésre. Az ágyú meg van töltve, az irány meg van adva. Csak a szük
séges nyomás és a föld ismét meginog a lábunk alatt. A várparancsnok ma 
hadserégparancsot adott k i : holnap kitörés lesz. Kuzmanek meg akarja 

Hoen vezérőrnagy (jobbról) és Uzelac ezredes (balról) Lehmann kapitánynyal (középen) 
beszélget. (Kilophot, Wien XIX,) 
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kisérelni, hogy áttörje magát. Nekünk tévútra kell vezetnünk az ellensé
get. Abba kell hagynom az írást: megyünk az ebédér t . . . Sok bizonyára 
nem lesz! 

Végül a március 19-én írott új levél a vár hősies védőseregének tragé
diájáról szól: 

A kitörés megtörtént, jelentékeny sikerünk nem volt. Katonáink még 
nálunk is ritka bravúrral verekedtek, de nagyon is túlerős ellenség állott 
velük szemben és vissza kellett vonulniok. A mi tüzelésünknek azonban 
mégis megvolt a sikere és az ellenség, úgy látszik, sokáig nem tudta, hogyan 
is áll a dolog valójában. Ágyúink rengeteg munkát végeztek és pedig mint 
éppen az imént megtudtuk, legutoljára. A parancsnok már kiadta rendeleteit, 
azután az utászcsapatok kezdik meg munkájukat. A robbanások dörejéből 
csak füst és tűz, kő és por lesz. Az ágyúk legnagyobb részét már használ
hatatlanná tettük. Aki tüzéreinket látta ebben a munkában, annak össze
szorult a szíve, bármennyire elfásították is a legutóbbi napok szenvedései. 
Holnap az átadás napja lesz, azután jön az utazás. Hová? Bizonyára Szibé
riába. Hogy ennek így kellett történnie és nincs is semmi kilátás arra a 
reményre, hogy nemsokára hazajuthatunk. Nincs célja, hogy tovább írjak t 
Vájjon egyáltalán haza jut-e ez a levél? A repülők átveszik az elszállításra. 
Bár csak meglátnák ismét hazánkat! 

A vár átadása. 

Márczius 22-én gyászkerettel öveztük Przemysl nevét, melyre már ráag
gattuk büszkeségünknek, elismerésünknek minden virágát. Nem volt soha 
vár, mely jobban helytállóit, soha védősereg, mely tovább dacolt volna az 
inség fogával. A vár a megsemmisülésbe, katonái a fogságba búcsúztató szó
val mentek, mely mindenkor fölmenti őket a vád alól s mely megvitte nekik 
hősi kitartásukért öreg királyunk köszönetét és elismerését. Ugyanis Kuzmanek 
tábornok a március 19-i kirohanásról dróttalan távírón jelentést tett a király
nak is, kitől másnap, március 20-án a következő radiogramm érkezett: 

Noha nagyon fájdalmasan érint, hogy a przemysli védősereg merész 
áttörési kísérlete az ellenség túlerején megtört, mégis bánatos büszke
séggel tekintek a derék vitézek példátlan önfeláldozására, akiknek nem 
adatott meg a siker. Mindazoknak, akik ott harcoltak, a legszívesebben 
köszönöm a hőstettet és áldom azok dicső emlékét, akik életüket áldoz
ták a becsület mezején. Még a legtávolabbi jövőben is világszerte hir
detni fogja a történelem, mit vittek véghez Ausztria és Magyarország 
harcosai Przemysl várának elszánt védelmében. Állhatatosak és hősök 
voltak véges-végig. 

Ferenc József. 
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A várparancsnok e távirathoz a következő szavakat fűzte: 
— Katonák! Ennél nagyobb elismerésre magatartástok és tetteitek 

nem találhattak. Legyetek mindenha méltóak az elismerésre! 
Március 21-én este, — mint Lehmann kapitány előadásából tudjuk, — 

Kuzmanek tábornok megtette utolsó intézkedéseit. Elrendelte, hogy hajnali 
öt órakor a gyalogság kiüríti az egyes erődöket és helyet foglal az úgyneve
zett közművekben, azokban a sáncokkal és falakkal kiépített állásokban, 
amelyek a páncélerődöket egymással összekötik. Itt minden erejét a leg
végsőkig felhasználva feltartóztatja az erődök közé benyomulni igyekvő orosz 
gyalogságot. Ugyanekkor, pontban hajnali őt órakor az árkász-csapatok elkez
dik az erődök felrobbantását. 

A parancsot percnyi pontossággal hajtották végre. A robbantás az északi 
részen kezdődött és elsőnek a II/A erőd repült a levegőbe, majd pedig a 
sokat emlegetett 1/1. erőd, mely a váröv délkeleti sarkán állott. Ez az egy
szerre két távoli ponton történt robbanás egyidőre elnémította az oroszokat, 
hogy aztán koncentrált támadást intézzenek a nyugati oldal ellen, ahol 
magyar népfölkelők állottak. Irtóztató tűz alá fogták nép fölkelőinket, böm
böltek az orosz ágyúk, kattogtak gépfegyvereik s ugyanekkor gyalogságuk 
rohamra ment. A még ép erődök tüzérsége ekkor már csak régi tipusu 
ágyúkkal dolgozhatott, mert a modern ágyúkat Kuzmanek elvitette s azokat 
is felrobbanttatta. A népfölkelők rendületlenül állották a borzalmas harcot s 

Csapataink által összelőtt erődmfi. 
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leírhalatlan hősiességgel küzdöttek, — mint egy újságíró mondta, — a tör
ténelem egyetlen mondaiáért: azért, hogy Przemyslt nem vették be az oro
szok, hanem éhínségében megadta magát. És ez az utolsó, harc is a mi 
javunkra dőlt el, a népfölkelők megállották helyüket mindaddig, míg benn 
az erősségben be nem fejeződött a rombolás műve. Végül a lőpörtornyok 
repültek,a levegőbe és a hárorii híd zuhant bele a S.zan folyóba Przemysl 
meghalt. Ekkor minden félrobbantott erőd romhalmazának tetején egy-egy 
tisztünk jelent; meg/e/tér kendővel s így szólt a feléje közeledő orosz tiszthez ; 
: :, o . >- Őkegyelmessége nem tarthatja tovább a várat az élelem hiánya 
> -; miatt iés minden egyebet rábíz az ellenség lovagiasságára. 

Lehmann kapitány kísérője, Stanger pilóta-hadnagy a vár utolsó* 
óráiról, a nagyszabású látványról, melyet a] rettentő pusztulás nyújtott, a 
következőket ír ta: . -

V --r 01yan; látványnak lettünk a tanúi, amely borzalmas és mégis oly 
páratlan szépségű, végtelenül szomorú és mégis oly fenséges nagyságú, hogy 
nagyszerűbb nem lehetett Herkulánum és Pompeji pusztulása sem. Mintha 
a V(ár helyőrsége csak éppen még a mi elrepülésünket várta volna, hogy meg
mutassa nekünk milyen kötelességtudással teljesíti a legutolsó parancsokat: 
amikör körülbelül száz méternyi magasságban voltunk, tűzoszlopok kezdtek 
fölcsapni a, városból, itt is, ott is és azután mindenütt megkezdődött a 
recsegés, ropogás, robbanás. Tűz és füst töltötte meg a levegőt, földtömegek, 
épületrészek repültek a magasba, ahol nagy porfelhőkké egyesüllek, amelyek 
még nem oszlottak szét, amikor már ismét új füst-, tűz- és földtömegek 
röpültek a magasba. A városon keresztül repültem és háromszáz méternyi 
magasságban éppen egy híd fölé érkeztem, amikor ez a híd rettenetes ropo
gással a szó szoros értelmében a levegőbe röpült. Nem túlzok, ha azt 
mondom; hogy a híd egyes roncsai felröpültek egész a mi gépünkig. Néhány 
pillanat múlva jobboldalt levegőbe röpült egy puskaporos raktár, amelynek 
fölrobbanását még rettenetesebb hatás kisérte. 

Miután rövid ideig a város fölött repültünk, ellenszél támadt, amely 
arra kényszerített bennünket, hogy magasabbra menjünk és a külső erőd
művek felé vegyünk irányt. Gsak néhány percig időztünk az elpusztuló város 
fölött és mégis az események olyan tömegét láttuk, a benyomások olyan 
gazdagságát szereztük, aminőre egész életünkben nem volt eset. Már a külső 
erődművek fölött voltunk. Még egyszer hátrapillantottam. A várost ekkor 
egyetlen, végtelennek látszó tűztengerbe láttam mei-ülve. E lángokban, amelyek 
véresre festették a reggeli eget, halt meg a város és a vár, amely oly sokáig 
hősiesen dacolt az ellenség nagy túlerejével. 

. . . . Przemysl sorsa betelt. Az oroszok benyomultak a várba s valóság
gal meghatottan vették azt birtokukba. Az orosz parancsnok nyomban elren
delte, hogy Przemysl vitéz védőivel lovagias ellenfelet megillető módon 
bánjanak s Kuzmanek tábornoktól nem fogadta el leoldott kardját. Megkez
dődött a hős sereg kivonulása, s mint később megtudtuk a przemysli hősök
nek továbbra is kivételes bánásmódban volt részük az orosz fogságban. 
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Przemysl átadása előtt Lehmann kapitány és Stanger hadnagy, a két utolsó repülő el
hagyja a várost és a magasból szemlélik az erődök és lőszerkészletek felrobbantásának 

borzalmas képét. 
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Kuzmanek tábornokot Kievbe vitték, Tamássyt déli Oroszországba, a vár 
többi katonáját pedig nagy kerülővel Szibériába. 

A vár átadását követő napon hadvezetőségünk a kővetkező jelentést adta ki: 
Przemysl romjait parancsra, előzetes fölszólítás és az ellenséggel 

való előzetes tárgyalás nélkül, az egész hadianyagnak régen és alaposan 
előkészített elpusztítása után adták át az ellenségnek. A létszám az 

! ostrom utolsó hetében a következő volt: H.000 főnyi gyalogság és 
tüzérség (kétharmad részben népfelkelők), ebből levonandó mintegy 10 000 
főnyi veszteség a március 19-diki, legutolsó kirohanáskor; hő.000 a hadi 
szolgáltatásokról szóló tőrvény alapján beállított és katonai ellátásban 
részesülő munkás, kocsis, lóápoló, azután a vasúti és távirószemélyzet, 
végül 28,000 kórházi kezelésben lévő beteg és sebesült. A vár 1050 
mindenféle kaliberű ágyával volt fölszerelve, amelyek legnagyobb része 
egészen elavult típusú, 1861-ből és 1875-ből. 
Frigyes főherceg, hadseregünk főparancsnoka pedig a vár elestekor a 

következő hadseregparancsot bocsátotta k i : 
| Przemysl hősies védőserege négy és fél hónapi hősies harcok után,, 

amelyek során a kíméletlen és kitartó, de mindenkor hasztalan támadó 
ellenség óriási veszteségeket szenvedett, miután még az utolsó időben 
is véresen visszaverte a vár erőszakos birtokbavételére, különösen március 
20-án és 21-én éjjel-nappal intézett támadásokat és még március 19-én 
utolsó erejének összeszedésével kísérletet tett, hogy a körülzáró túlerő 
gyűrűjét szétszakítsa és éhségtől legyőzve, felsőbb rendeletre és az összes 
yédőművek, hidak, fegyverek, lövőszerek és mindennemű hadiszer el
pusztítása után Przemysl romjait átengedte az ellenségnek. 

Bajtársi üdvözletünk és köszönetünk Przemysl le nem győzött hősei
nek? Természeti erők és nem az ellenség győzte le őket. Az emberi erő 
végső határáig a hív kötelességteljesítés fenkölt példányképei lesznek sze\ 
műnkben, Przemysl védelme örök időkre hadseregünk ragyogó, dicsőségj-
gelteljes lapja lesz, 
. . . Przemysl neve a vár átadásának napjától szinte rögeszméjévé vált az 

jántánt sajtójának. Az oroszoknak ezt a sikerét, melyet az inség vívott ki számukra;, 
úgy üdvözölték, mint a végső győzelmet. A későbbi események beigazol
ták, hogy Przemysl elestének fontosságát nem a hangulatkeltő ántént-sajtó 
ítélte meg helyesen, hanem a mi hadvezet ősegünk, mely sietett kijelenteni, hogy az 
egyébként fájdalmas eset semmi hatással sincs a hadműveletek folytatására. 
Csakugyan, a körülzárt és tehetetlenségre kárhoztatott vár eleste semmivel 
sem rontotta meg harctéri helyzetünket és nem javította meg az oroszokét, 
mert pusztulásának pillanatában 'számunkra már nem volt több névnél, 
melyhez legszebb emlékei fűződnek a magyar vitézségnek. Elszorult szívvel 
láttuk akkor fogságba vonulni azokat a véreinket, kik Przemyslt világhíressé 
tették és magyar voltunk büszkeségének örök forrásává, de fájdalmunkat 
enyhítette rendületlen hitünk, hogy győztes Magyarország lesz az, mely haza
térésükkor majd babérral fogadja őket. 
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HARCOK PRZEMYSLTŐL KELETRE. 

Ismernünk kell az orosz harctér helyzetét és eseményeit abban az idő
ben, mikor Przemysl várának eleste bekövetkezett, mert csak a galiciai, 
kárpáti és bukovinai harcok ismerete tesz bennünket képessé annak átlátá
sára, hogy a kiéheztetett erősség fölmentésére gondolni sem lehetett. 

Február közepétől március végéig szakadatlan harcban állottak áz 
osztrák-magyar csapatok a Nidánál s a Dunajecnél, a Kárpátokban és-
Galícia legkeletibb szegélyén, továbbá a Dnyeszter mellett és a bukovinai 
orosz határon. Ha volt pihenés e szélesvonalú operációkban, azt tisztán az 
újból ránkköszöntött téli időjárás rendelte el, mely különösen a Kárpátók
ban néha napokra lehetetlenné tett minden hadimozdulatof. Ennek ellenére 
is csapataink mindenütt számottevő eredményt értek el. így a Dnyesztertől 
délre 4000 foglyot ejtettek, kétezret a Kárpátok egyetlen nagyobb ütközeté-

Éjjeli támadásra való gyülekezés Stanislaunál. 
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ben s nagy előrehaladást tettek Gorlicénél, A Kárpátokban azonban csak
hamar megállott a harc s egyelőre a Nidánál ésaDunajecnél sem történtek 
döntő események. Kegyetlenül véres csaták csupán Cisna—Baligród vonalán 
dühöngtek s ezeknek annál nagyobb figyelmet kell szentelnünk, mert ezek
ben a harcokban, melyek nyilván az erősség fölmentéséért folytak, dőlt el 
Przemysl sorsa, — továbbá nem kevésbbé heves ütközetek voltak legkeletibb 
Galíciában, Stanislau táján. 

Tudjuk már, hogy a németekkel karöltve indított támadásunk, mely a 
Kárpátokból indult ki, sikeresen eljutotta kelet-galiciai Kolomeán és itt szembe
találkozott a Stanislauból előrenyomuló nagy orosz erővel. Minden azon 
fordult meg, sikerül-e Stanislaut is birtokunkba venni; mert ha innen is el 
tudjuk kergetni az ellenséget és felnyomjuk északnak, akkor ezzel a leg
nagyobb veszedelembe kerül az oroszok egész déli szárnya s az ellenség 
keleti és középső Galíciában nem tarthatja tovább magát. Ehhez járult még, 
hogy február 17-én visszafoglaltuk Csernovicot s ez a seregünk is készen 
volt, hogy előretörjön északnak. A helyzet veszedelmes voltát csakhamar 
átlátták az oroszok is s ezért roppant erős csapatokat vontak össze Stanis-
launál. Ezzel a megerősítéssel aztán nyomban támadásba mentek át és nagy 

hevességgel mentek neki 
Nadvornánál és Kolomeánál 
levő csapatainknak. Több
napos harcok fejlődtek itt 
ki, melyeknek krónikája 
egyike a legvéresebbeknek 
és legborzalmasabbaknak. 
Mindkét részen tudták, hogy 
döntő eredményekért folyik 
a küzdelem s ezért különö
sen az oroszok iszonyú 
bőségben áldozták az em
bert s a harci szereket. Vé
gül is csapataink helytállá
sán megtörött az orosz ro
ham, most már a szövetsé
gesek kezdtek támadni s Nad
vornánál csakhamar ered
ményt értek el. Az oroszok itt 
meginogtak s innen is vissza
vonultak Stanislau elé. A 
mieink természetesen rajta 
voltak, hogy ezt a sikert 
kiaknázzák, azonban az ellen
ség újabb erősítést kapott és 
pedig tömegben s oly hatal-'Hírszerző különítményünk egy fa,l.u szélén. 
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masat, hogy ezzel szemben meddőnek mutatkozott minden erőfeszítés. Erre 
aztán némi megállás következett be a harcokban, amit részben az ismét 
kemény télre fordult időjárás idézett elő. Ez tette lehetetlenné azt is, hogy 
bukovinai seregünk előrenyomuljon a Dnyeszter felé. 

Przemysl irányában a legmesszebb az a csapatunk nyomult előre, mely 
a Kárpátok középső vidékéről tört elő és megszállotta a cisna—baligrodi 
mfíútat. Ez a csapat már értesült Przemysl szorongatott helyzetéről s ezért 
a leghősiesebb kitartással folytatta támadásait. Március 3-án elfoglalt egy 
magaslatot Cisnától északra és 400 foglyot ejtett. A harc roppant hevesség
gel folyt másnap egész nap és éjszaka is, mert az ellenség folyton ellen
támadásokat kísérelt meg, melyekel azonban a mieink visszavertek. Különö
sen a baligrodi út mentén próbálkoztak az oroszok, nem törődve a dühöngő 
hóviharral, hogy számbeli túlsúlyuknak érvényesülést szerezzenek. Azonban 
végül is kénytelenek voltak visszavonulni az orosz holttestekkel takart harc
térről. Lehet, hogy ezzel már meg is nyilt volna az út a mi csapataink 
gyorsabb előrenyomulása számára, ekkor azonban oly kegyetlen hóviharok 
támadtak, melyekkel szem
ben tehetetlen volt a leg
hősibb hadsereg is. Bármeny
nyire sürgetett is Przemysl 
várható katasztrófája, a csa
patparancsnokok nem jelent
hettek egyebet, mint hogy 
ezzel az Ítéletidővel szemben 
meghiúsul minden vállalko
zásuk. Március 10-től 12 ig 
mégis fejlődtek ki újabb har
cok,, melyekben a mi csapa
taink újabb magaslatokat 
vettek el a friss zászlóaljak
kal megerősített ellenségtől, 
ez az előrehaladás azonban 
jelentéktelen volt ahhoz, hogy 
a kellő időre segítséget ígér
hetett volna Przemysl szá
mára. Mindamellett rendü
letlenül harcoltak tovább, 
mert újabb, nehéz felada
tok álllak előttük ezen a 
vidéken. 

Az elmondottakból ki
derül, hogy a nagyobb mér
kőzések ez időtáj t Dukla 
vidékén, azután Naduorna- Előretolt megfigyelő őrsök. 
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Beásott rajvonalJKolomeánál. 

Hófúvásban nehezen nyomul előre a trén. 
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Stanislau-Zaleszcyki-Csernovic vonalán ment végbe. Igaz, hogy Przenrysl sor
sán ezek a harcok már nem változtathattak, de eredménynek eléggé ked
vező az is, hogy ekkor a Kárpátokban és a stanislaui harcokban rettentő 
veszteségek érték az oroszokat. Ezeknek az ütközeteknek a hevességét, mint 
mondottuk, megmagyarázza az, hogy az oroszok egész balszárnya veszede
lemben forgott s hogy ezt s vele galíciai uralmukat megmentsék, hihetetlen 
tömegeit áldozták föl az embereknek. Egy márciusi tudósítást közlünk ittr 
melyből következtetni lehet a kelet-galiciai harcok elkeseredett voltára s az 
áldozat nagyságára, melyet az oroszok hoztak azért, hogy még egy ideig bir
tokukban tarthassák a hódított földet. 

Teljesen hihetőnek mondják, — írta egy tudósító, — hogy az ellenséges 
hadseregeknek nagy gyűjtőpontjai helek óta egyetlen, megható rettenetes.sé-
gében borzasztó tömegkórházzá változtak. Ott, ahol még hetekkel ezelőtt 
repülőink, amikor visszatértek földerítő repülésükből, nem tudtak mást 
jelenteni, csuk azf, hogy a dél felé Galícián át vivő valamennyi út tele van 
előrehaladó csapatok átláthatatlan fekete tömegével, ott ma az orosz had
vezetőségnek nagy gondot 
okoz annak a sok ezer bátor 
katonának ellátása és elszál
lítása, aki a cárért és Orosz
országért éjjel és nappal 
rohamot intézett frontjaink 
ellen. Némely napon sebesül
tekkel megrakva száz vonat 
megy Oroszország belsejébe^ 
anélkül, hogy a segítségre 
szorulók tömege jelentéke
nyen csökkenne. Bármily jól 
működnek is a szigorú orosz 
katonai igazgatás alá helye
zeit galíciai vasutak, mégis 
képtelenek arra, hogy az 
orosz hadseregeknek a pót
lásban és az elszállításban 
való kettős szükségletét ki
elégítsék. Ehhez járul még a 
mélyen tagozott kárpáti 
hegyvidék és a szigorú télutó, 
amely rengeteg áldozatot kö
vetel, mert a sebesülteknek, 
kimerülteknek és betegeknek 
nem lehet idejében segítséget 
nyújtani. Néhány jelentésből, 
amely a mi kezünkbe jutott, Tábori örs tüzelése orosz repülőgépre. 
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kiderült, hogy az orosz csapatok állapota, legalább az arcvonal némely 
helyén vigasztalan lehetett. 

— Az én hadosztályom gyalogsága már harmadszor esett el, — ezt 
akarta jelenteni egy hadosztályparancsnok hadtestparancsnokának. 

— Az osztrákok és magyarok, ha mi támadunk, olyan tüzet indítanak, 
hogy ha mi viszonozni akarnók, fél óra alatt nem volna már egyetlen egy 
töltésünk sem, — mondta egy másik jelentés. 

— Mi láttuk, hogy rohamunk teljesen reménytelen, — beszéli egy fog
ságba jutott orosz tiszt, — de erra hasztalan mutattunk rá. A mi vezéreink 
csak a térképről ismerték a mi állásainkat. Aki a rettenetes valóságnak meg
felelő jelentést küldött be, azt azonnal fölmentették a parancsnokságtól, mert 
a hadseregparancsnokság semmi árat sem tartott drágának azért, hogy a 
ráparancsolt föladatot megvalósítsa. Én hét napon át önálló parancsnok
sággal voltam megbízva és bár összesen csak hat embert veszítettem el, az 
önök csapatainak legalább is százszoros veszteséget okoztam. Nekünk meg
volt a háborúban való tapasztalatunk és arany szabadságunk. Amikor azután 
ezredbe osztottak be bennünket, a többiek mintájára rohamra kellett men
nünk. Ez oktalan roham legelseje hatvan emberembe került. Összeszorul a 
szívem, ha erre a szerencsétlen napra gondolok, amelyet, sajnos még több 
is követett. Bár csak én is elestem volna ! Minden emberem többet ér, 
mint tíz György-kereszt. 

A harcvonalból érkező tisztjeink elmondták, hogy az orosz tisztek 

Tábori távbeszélő-állomás (Salgó Sándor felv.) 
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szinte lelkesedéssel határos nagyrabecsüléssel beszéltek arról, amit kato
náink a Kárpátokban és keleti Galíciában végeztek. 

A következő érdekes sorok pedig egy lembergi gyári tisztviselő írásából 
valók, ki négy hónapot élt át a lembergi orosz uralomból, mígnem sikerült 
megszabadulnia. Bár levele csak elenyészően csekély részletét érinti a kelet-
galíciai harcoknak, mégis érdeklődésre tarthat számot, mert szemtanú 
elbeszélését tartalmazza: 

Végre — írja — útlevelet kaptam Stanislauba, hol aztán három hétig maradtam, 
mert a környéken folyó harcok miatt nem folytathattam utamat. Végre tovább mehettem, 
•este kilenc órakor utaztam szánon Perehinszkóba, hová hajnalban megérkeztem. A város
kának tízezer lakója van. Itt is meg kellett állapodnom, mert délben váratlanul nagyobb 
•orosz csapat érkezett oda, ezerötszáz kozákot olvastunk meg és ötszáz tüzért négy ágyúval. 
Még aznap jött egy tábornok a vezérkarával, odahozlak a kórházat három orvossal és 

'csakhamar megtudtam, hogy innen fogják vezetni a harcokat. Hat nap múlva már ágyú-
dörgést hallottunk és az egész helyőrség kivonult. Teljes egy hétig tartott a lövöldözés. 
Február első napjaiban megtudtuk, hogy a mi csapataink már a szomszédos Jasszin faluban 
vannak, eszerint tehát mi a haditerület kellő közepén vagyunk. A Perehinszkóban levő 
oroszok egyre izgatottabbak lettek, a lakossággál földmunkákat végeztettek és sáncokat 
jásattak. Ez az állapot ismét mintegy nyolc napig tartott. Február 18-án elfogták a községi 
elöljáróság tagjait, kiket azzal vádoltak, hogy az orosz állásokat elárulták, különben is 
egyre spionokat kerestek, amiből arra következtettünk, hogy .az oroszok vesztüket érzik. 
Február 20-án közvetlen közelünkben rettentő tüzérségi harc kezdődött, roe'y este hat 
óráig szakadatlanul tartott. A lakosság elbújt a pincébe, mert a városba tömegesen hul
lottak a gránátok. Este hét órakor hallottuk, hogy a legközelebbi faluban borzalmasan 

Nehéz előnyomulás rossz úton. 
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dolgoznak a gépfegyverek és a fölcsapódó füst csakhamar jelezte, hogy a falu lángban 
áll. Nemsokára hallottuk a menekülő lakosság jajveszékelését, majd az oroszok károm
kodását, az orosz tisztek kommandóját és a mieink éljenzését. Aztán csönd lett ; az orosz 
katonák visszatértek Perehinszkóba. Elmondták, hogy a mieink nagy túlerőben vannak 
de kijelentették, hogy az utolsó emberig kitartanak, míg éjszakára megérkezik az ő erősí
tésük is. Csakugyan érkezett is Przemysl alól ezernyolcszáz ember. Egész éjjel hallottuk 
az előőrsök egyes lövéseit. Vasárnap február 2l-én reggel ismét megkezdődött az ágyúzás 
A mieink Slifkából lőltek Perehinszkóra. Ez a lövöldözés délelőtt tíz óráig tartott, akkor 
szuronyroham kezdődött. Egyszer csak temetői csend lett. Kozákok nyargalásztak össze
vissza, a vezérkar a csapatokkal a város közelében maradt, mintegy kétszáz gyalogos 
pedig az úlcákat szállta meg. Később megtudtuk, hogy ekkor már visszavonulásukat 
fedezték. Az ablaknál állva nagy ijedtségemre egyszer csak egy katonánkat vettem Észre 
egy ismerős ezredből. Azt hittük, hogy a városban az orosz az úr, s most valamely 
szétugrasztott előőrsünk kerül a kezébe. De aztán ismét három katonánk jött, majd öt, 
végül egy tiszt egy kicsiny csapattal. Nem telt bele fél óra, hogy az említett kétszáz orosz 
katona már a mi foglyunk volt, miután hiába igyekeztek a mieinket rövid úlcai harccal 
föltartóztatni. Elfogtuk az egész szanitéc-csapatot is az orvosokkal együtt. Seregünk másnap 
jött be a városba, hol a lakosság óriási lelkesedéssel fogadta. A perehinszkói harcokban 
katonáink ezernégyszáz foglyot ejtettek és nagy zsákmány jutott a kezünkbe. 

Ezek a részletek mind arra vallanak, hogy a mieink kitartó lelkese
déssel dolgoztak Przemysl fölmentéséért, az ostromlott várat megközelíteni 
igyekeztek délről és keletről, innen azonban az egyre megújuló orosz túlerő, 
délen pedig a hóvihar leküzdhetetlenül útjukat állta. Mire pedig a kárpáti 
szélvész elült, Przemysl erősségeinek helyét már csak üszök és rom jelölte. 

Fedezék Zaleszcykinél. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Lipót bajor herceg. 

A győzelmek delelőjén merült fel e háborúban először Lipót bajor 
lierceg neve. A német viszonyok ismerői tudták, várták, hogy az aggkpra 
ellenére fiatalom és minden ízében katonás herceg ki fogja venni részét a: 
világháború dicsőséges munkájából, neve népszerű és ismert lesz. Varsó ostrom
lásakor jelent meg először hivatalos jelentésben Lipót herceg neve, de 
azóta történelmet jeleni, ha róla és hadseregcsoportjáról egy-egy rövidke 
mondatot ad közhírré a rövidségében és tömörségében klasszikus német 
jelentés. 

Lipót herceg régi katona, aki nem iskolában tanulta a háborút és nem 
a nagygyakorlatok háborús játékai nevelték vezérségre. Immár a hai'madik 
háborúban harcol. Az első kettőben mint csapattiszt, aki átszenvedte a háború 
minden fáradalmát, nyomorúságát, szenvedését, halálveszedelmét, — az egyik
ben meg is sebesült, — és most végül mint vezér. 

Lipót herceg 1846 február 9-én született Münchenben. Másodszülött fia 
Luitpold bajor régensnek és így öccse a bajorok népszerű királyának, Lajos
nak, akihez annyira hasonlít, hogy akik kevésbbé ismerik őket, össze is tévesztik, 
Éppenúgy mint bátj'ja, ő is teljesen demokrata. Münchenben az utcán 
megszólítja ismerőseit, állandó látogatója a színházaknak, az udvari etikett 
elkerülésével fogad bárkit és nem egyszer beül a kávéházba művészek közé 
vagy ellátogat egy-egy íróhoz egy kis beszélgetésre. 

Katonának nevelték és szenvedélyes katona is. Amellett azonban mint 
a bajor uralkodóház minden tagja, nagy értője és kedvelője a művészetnek 
is, főleg a festészetnek, amelynek igazi világvárosa München. 1861-ben lépett 
a bajor hadseregbe, mint a hatodik vadászzászlóalj hadnagya, 1864-ben átlé
pett a tüzérséghez és mint százados harcolta végig az 1866 os háborút osztrák 
szövetségben bajor tüzérezrednél a poroszok ellen. Károly főherceg had
seregében küzdött a bamberg-schevenforti arcvonalon és a majnamenti véres 
harcokban. A német egység megalakítása után élénk részt vett a most már 
egységes német hadsereg újjászervezésében és végigküzdötte az 1870/71-es 
francia hadjáratot bajorjai, a híres «kék ördögök» élén. Ekkor szerezte meg 
az egész német közvélemény osztatlan szeretetét és népszerűségét, mert éppen 
úgy mint veje, József főherceg a mi hadseregünkben, ő is a háborúban 
rettenthetetlen hős volt, aki minden veszedelemben előljárt. Többször kitün-
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tette magát személyes bátorságával, m 
kapta a vaskeresztet is és Villepion melleit 
súlyosan meg is sebesült. Megsebesülése 
után maga a császár kereste fel s tűzte 
fel mellére a vaskeresztet, a háború után 
pedig München népe nagyszerű tüntetés
sel ünnepelte kedvenc — s akkor még 
ifjú — hercegét. 

A háború után nagy utazást tett 
keleten. Bejárta egész Ázsiát és hosszabb 
ideig volt a Szentföldön. 1875-ben őrnagy 
lett, majd alezredes, ezredes és vezér
őrnagy. 1881-ben altábornagygyá nevezte 
ki a császár és 1887-ben az első hadtest 
vexénylő és parancsnokló generálisává, 
lovassági tábornoki ranggal. 1905 óta mái-
tábornagy és e háborúban Hindenburg, 
Mackensen, Woyrsch mellett a németség 
egyik legragyogóbb hérosza. Varsó meg
vív ója és a Varsótól a mocsárország 
ellen vezetett nagyszerű küzdelem világ-

Lipót bajor herceg, történelmi hírű vezére. 
Lipót herceg 1873-ban április 20-án 

vette nőül királyunk leányát Gizella főhercegnőt, ezzel is megpecsételvén a két 
uralkodóház hagyományos barátságát. Házassága boldog és belőle négy 
gyermek származott: Erzsébet, Auguszta, György és Konrád. A harmincötéves 
György és harminckétéves Konrád, — mint az ő korukban atyjuk — hősiesen 
veszik ki részüket a nagy háborúból. Erzsébet leányát, — mint az akkor 
nagy feltűnést keltett, de ragyogó színben mutatta be a császár-király nagyapa 
és a hercegi szülők gyengédségét, — egy egyszerű arisztokrata tiszt Seefried 
Ottó báró — később gróf — vette el, Auguszta főhercegnőt pedig a mi bál-
ványozásig szeretett, magynr főhercegünk: József főherceg. 

E családi viszonyok erőssé fűzték hozzánk való szeretetét, amely egyébként 
családjában hagyományos, hiszen Lajos bajor király magyar földesúr, minden 
nyarat a vasmegyei Sárváron tölt és teljesen jól beszél magyarul. Lipót her
ceg is lelkes magyarbarát, aki gyakran meglátogatja vejét József főherceget 
s magyarrá lett leányát: Auguszta főhercegnőt. Gyakori vendége a budai palo
tának, Alcsuthnak, Borosjenőnek, Tapolcsánynak, Gödöllőn és Visegrádon 
hónapokat töltött 1895-ben és sok magyar főúr vadászatán vett már részt. 
A főváros közönsége is jól ismeri a civilruhás ősz herceg alakját, aki gyak
ran jelent meg lóversenyeken, az operában József főhercegékkel. Főként 
Erzsébet királyné életében töltölt sok időt itt, egyszer három hónapot Visegrá
don egyszer pedig öt hónapot Gödöllőn. 
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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 következő 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 félévenkin! 
egy-egy kötetet választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy-egy kötetet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezmény szelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

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

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

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 ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

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

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

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és ('lejétől végig érdekesen adja elő. Anglia 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 mfi érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező ú t jának , történetet és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

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

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. 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 mii 
kiváló értékét bizonyítja. A ml 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 helyett 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 Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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

A 3. csoportot lásd a boríték 2. oldalán. 

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