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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 birnak, s amelyek
nek finom ízlésű, díszes és tar tós 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 díszművek — 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 válasz Ihatni} 
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 műve ez, melyet 
Ábrányi Emilnek, a kiváló magyar költőnek remek 
fordítása a magyar irodalom kincsévé avat. Ez az 
albumalakú díszmű mesteri képeivel a szalonasztalon 
pompásan jut érvényre. 

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

Jókai Mór ragyogó költészetének egyik mester-
müvét alkotta még 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, albunxalakú 
díszmű 16 réz- és színnyomatú tnűmel-
léklettel, 180 képpel a szövegben. 30 
korona bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

21 magyar festőművész műveit és jelentőségét is
merteti é 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 diszművel. 

18. Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalus István. 
Gyulai László ^0 eredeli rajzával 
Albumalakú kiadás, karion papírra 
nyomva, 16 korona bolti úr 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 ar 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 k o r o n r . 

Ez az ismeretterjesztő m u n k a föld- és néprajzi lu
pékét ad Dél- és Közép-Európából, ismerteti a hűn 
és magyar népmondúkat , a római kiráiymondáltiil 
es Poinpéjiról, az eltemetett varosról 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. bolti 
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. és 2. csoportját valamint a kiválasztás módozatait a boríték 3. oldalán k ö z ö l i . 
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KEPÉK fl DÉLNYUGATI HARCTÉRRŐL 

Tábori mise az Isonzó mellett, győzelem után. 

Az olasz határon küzdő, vitéz katonáink hősiessége felülmúl minden képzeletet. A szám
ban sokkal nagyobb ellenséggel szemben rendületlenül állnak hosszú hónapok óta s egy
másután verik vissza a leggyilkosabb támadásokat. Midőn pedig egy kis szünete van a 
nehéz harcoknak, áhitatos szívvel hálát adnak az Űrnak, aki végtelen kegyelmével velük 

van s karjuk erejét megszázszpjozza a hitszegők ellen való küzdelemben. 

vs&R3n 

A világháború képes krónikája. V. 225 -
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Fényszóró szállítása a délnyugati harctéren. (Kilophot, Wien. XIX.) 

- 226 — 



u
 

a 

73 

(O
 

§5 
O

B
 

BO
 

H
 

227 

i 



Olasz foglyok. 

Tábori sütő-műhely 1800 méter magasban. (Révész és Biró felvétele.; 
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A HÚSVÉTI HARCOK A KÁRPÁTOKBAN. 

A Kárpátokban az orosszal vívott valamennyi harcunk örökké 
emlékezetes marad számunkra és pedig nem csupán azért, mert ezekben 
a harcokban hazai földet emésztett a háború lángja, hanem azért is, mert 
ha mindenütt kitartó és vitéz volt is a magyar katona, hősiessége a Kárpá
tokban szárnyalt a legmagasabbra és művelte legragyogóbb csodáit. A Kár
pátokat örökké siratni fogják az oroszok, hiszen csupán a februártól májusig 
terjedő három hónapban félmillió bátor katonájuk dőlt ki a sorból s minden 
tekintetben olyan csapások érték őket, amelyeket azóta sem hevertek ki. 
Láttuk, hogy a kárpáti harcok szakadatlanul dühöngtek a téli hónapokban 
is, dacolva a hegyvidék rettentő hóviharaival, alig azonban, hogy a hegy
oldalakon olvadni kezdett a hó, a korábbi ütközetek méreteit messze meg
haladó harcok kezdődtek a Kárpátok egész vonalán. Február végén és 
március elején a korábbi arányokban folyt még a harc, mi támadtunk s az 
ellenség védekezett, március közepén azonban, főképpen közvetetlenül Przemysl 
eleste után szemmellátható volt, hogy az oroszok nagyobbszabású akcióra 
készülnek s minden rendelkezésre álló erejüket a Kárpátokra vetik. Talán 
sohasem derül ki egész bizonyossággal, hogy ezzel a példátlan erejű támadással 
mi volt az oroszok szándéka. Egy magyarázat szerint Miklós nagyherceg 
elunta a meddő küzdelmet, melyet a Bécsbe és Berlinbe vezető utakért foly
tatott s most már a Kárpátokon akart áttörni, hogy Budapesten tegye láto
gatását, más feltevés szerint azonban mintegy megsejtette a veszedelmet, 
mely később valóban reászakadt s a kárpáti áttörés erőltetésével Galí
ciából el akarta vonatni a szövetséges haderő jelentékeny részét. Az igazi 
okra talán a békés idők kutatásai fognak rávilágítani, számunkra ele
gendő annak a nagyszerű ténynek az ismerete, hogy a Kárpátok a legdühö-
sebb orosz támadásoknak is ellenállottak és hogy rajtuk egy több milliós 
ellenséges haderő sem tudott áthatolni. Sárostól Máramarosig állottak 
szilárd falként az oszlrák-magyar és a német seregek s mikor rákerült a 
sor, hogy ők támadjanak, egyetlen pusztító nekifeszüléssel úgy elsöpörték a 
roppant tömegű ellenséget, mint ahogy az őszi szél sepri maga előtt a lehul
lott falevelet. 

Ezeknek a harcoknak kiemelkedő mozzanatai azok, melyeket húsvétkor 
a galíciai oldalon levő, úgynevezett Kobila-magaslatokért kellett megvívnunk. 
A kárpáti hadjárat sorsa véglegesen itt dőlt el s a Kobila mindenkoron 
tündöklő név marad e hadviselés történetében. Ám, ha a két és fél hónapi 
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időközben eredményben ehhez fogható ütközetünk a Kárpátok más pontjain 
nem is volt, azért voltak hatalmas és véres csaták, így Cisna és Baligrod 
környékén s azért a több száz kilométeres frontnak nem volt pontja, melyen 
a helytállás ne lett volna épp oly nehéz és ne követelt volna épp annyi elszánt
ságot és kitartást. 

Újabb harcok. 

A február közepén támadt rövid szünetet, mint már elmondottuk, újabb 
harcok váltották föl, melyeket mi kezdtünk, főképpen Przemysl fölszabadí
tásáért. Ennek a támadásnak a főbb eseményeit már ismerjük. Kezdetben 
értünk is el helyi eredményeket és visszaűztük az ellenséget, azonban e 
sikerek gyümölcsét nem élvezhettük, mert a tél ismét kibújt barlangjából s 
olyan szigorúra fordult, hogy minden hadi operációt meghiúsított. Mikorra 
aztán elült a téli vihar, az oroszok már annyira megerősítették kárpáti had
seregüket, hogy most már ők léphettek föl támadóan. Ekkor, március közepe 
táján a harc területét körülbelül a következő vonal jelölte meg: a magyar-
galiciai határon levő Koniecznától lenyúlt a front az Ondava mellett a Sztrop-
kótól északra levő Bányavölgyig, innen átvágott Mező-Laborcnak és fölha
jolt a Lupkovi-szoroshoz. Innen Cisnán át benyúlt a galíciai Baligrodig, 
majd tovább ismét lehanyatlott az Uzsoki szoroshoz. Idáig Boroevics tábor
nok parancsnokolt az osztrák-magyar seregen. Uzsoknál Szurmay Sándor 
vezérőrnagy csapatai állottak szoros összeköttetésben a német csapatokkal, 
melyek Uzsokíól Máramarosig őrizték a határt, Linsingen tábornokkal az 

Az Ung völgye az Uzsoki-szorosnál. (Kilophot, Wien XIX.) 
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élükön. Ennek a seregnek a folytatása, mely megszállva tartotta keleti 
Galicia szélét és Máramaros határát, Pflanzer-Balün tábornok parancsnoksága 
alatt állott. s 

Az oroszok minden erejükkel készültek a támadásra. Mindenekelőtt 
pótolták a roppant veszteségeket, melyek a korábbi harcokban érték őket s 
ami újoncot nagy Oroszországban sebtében ki tudtak képezni, azt mind ide 

ózták. De hoztak katonát tömegével a harctér más részeiről is annyira, 
hogy jól kiépített vasutjaik alig bírták a szállítást. Lembergből, Przémyslbol, 
Sámborból egyik vonatot a másik után indították, megrakva emberrel, 
ágyúval, munícióval, az utakon beláthatatlan vonalai robogtak az automo-
mobiloknak és benn, szent Oroszország belsejében mindenütt istentisztele
ket tartottak a kárpáti nagy támadás sikeréért. Mint látnivaló, a roppant 
birodalom minden erejét, amivel rendelkezett, latbavetette a Kárpátokért. 
Csak ez a rettentő tömeg s ez a szörnyű elszánás magyarázza meg a vesz
teség nagyságát, mely aztán a milliós sereget érté. 

Az első előretörés Duklánál történt. Pihent és számra hatalmas csapa
tok támadták meg állásainkat, melyek ilyen erejű rohamra egyelőre nem 
voltak elkészülve. Többnapi, igen heves harc után itt végre is engednünk 
kellett és mintegy öt kilométerre vissza kellett vonulnunk, úgy hogy már 
Zboró is beleesett a tűzvonalba. Tovább azonban nem jöhetett az ellenség, 
az itt lévő régi, kipróbált védelmi vonalunkon megtört minden nagyerejű 
támadása. 

Mikor az orosz hadvezetőség észrevette, hogy a duklai támadással min
den emberáldozat ellenérc is holtpontra jutott, fokozott erővel Baligrodnál 

Egy hős bosnyák ezred a Kárpátokban. 
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támadt rá Galíciába benyúló harcvonalunkra. Az itt megszállott magaslatain
kat tizennégy napig ostromolta szakadatlanul az ellenség, gránátjaival vilá
gossá téve még az éjszakákat is. Egyik támadást a másik után intézte, egyik 
csapatát a másik után küldte a biztos halálba, annyira, hogy nem egyszer 
több méter magasan feküdtek az orosz holttestek a hegyek lábánál. Végül 
is egy olyan oldaltámadása sikerült az ellenségnek, melyet embereinek pél
dátlanul kegyetlen feláldozásával hajtott végre s ezzel arra kényszerítette a 
mieinket, hogy visszajöjjenek a magyar földre, Juhászlak, Patakófalu tájára, 
hol aztán épp oly mereven és véglegesen megállottak, mint megállott duklai 
csapatunk Zborónál. 

Most már aztán, egyebet nem tehetvén, a Lupkovi-szoros felé fordult 
az orosz hadvezetőség figyelme és minden erejével itt, a Laborc két part
ján akart áttörni. Erre a célra idehozták azt az egész hadsereget, melyPrze-
myslt ostromolta, mert hiszen megmérhetetlen előnyt jelentett volna az ellen
ségnek, ha ez az áttörés Homonna irányában sikerül. Ezzel körülbelül véget 
is ért volna a kárpáti hadjárat. És itt kezdődik a harcok legdicsőségesebb 
fejezete, az, amely a Kobiláért folytatott küzdelmekről szól. Azokról a har
cokról, melyeknek Sárosmegye volt a színhelye s melyekről fennebb szó
lottunk, a vármegye főispánja a következőképpen nyilatkozott: 

Sáros vármegye északi része március közepe óta a leghevesebb 
harcok helye volt. Seregeink rendkívüli erővel, kitartással tartották 
vissza az orosz túlerőt, mely iszonyatos nyomással feszült neki vona-

Főzés egy domb mögött. 
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Iáinknak. Alsópagony és Bányavölgy rettentő harcot láttak, mely nem 
lankadó erővel hetekig tartott. Szemelnye mellett is irtózatos hevességű 
csata volt s az egyes községek Molnárvágása, Kiskurima nem egyszer 
cseréltek gazdát. Boroevics parancsnoksága alatt álló harmadik had
seregünk küzdött itt az orosszal, s a küzdelem tetőpontja a Kasztelnik— 
Vrch nevű magaslat volt, melyet hol az oroszok szállottak meg, hol 
pedig a mi hadaink kerítettek kezükbe. Ez a hegy háromszor-négyszer 
változtatta urait, míg végre a mieink megvetették rajta lábukat. 
Mielőtt a Kobiláért folyt rettentő harcok elmondására rátérnénk, emlé

kezzünk meg a zempléni harcoknak is egy részletéről, arról, mely mindkét 
részről roppant hevességgel a Garduránya hegyért folyt. Egy haditudósító 
naplójában erről a következő eleven leírást adta : 

A Gardurányarhegy tövében már belejutunk a háborúba. Dobognak a hegyek, tűz-
csillagok sziporkáznak fölöttük és az őr rekedtes szava megállást parancsol: 

— Jelszót! 
A kisérő tiszt előkapja a noteszét: 
— Milyen nap van ma'.' 
— Kedd. 
— Kedd. 
— Há kedd, hát akkor . . . és megmondja a jelszót. 
Az őr tiszteleg s mi tovább megyünk. Egészen a községig. Itt a tisztek elbúcsúz

kodnak. Ők még tovább mennek. Ki a rajvonalokba. Én a faluban maradok. A falu
ban senki. Egyetlen eleven lélek sem jár az utcán. Csak katonák . . . Megkeresem a leg
magasabb házat. Paplak. Hatalmas vöröskeresztes zászló lobog az oldalán. Bekopogok. Ki 
van itt1? Senki. Tovább poroszkálok és egy vén rutén botlik az u tamba: 

— Hol az úr'? — kérdezem. 

Tábori élet az Uzsoki-szorosnál. 
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T-i Fönn van a padláson. . i: I 
. . — Jó, utána megyek. 

És fölkapaszkodom a lépcsőn. A padlásablaknál egy közepes termetű ember gub
baszt. Teste odatapad a gerendákhoz, a feje túl van a tetőn. 

Megmondom neki, ki vagyok, miért jöttem. 
— Lövik a Gardurányát, — mondja, — ahol az oroszok vannak. A mieink lövik. 

Innen mindent látni. Tessék. 
És kiböki könyökével a cserepeket, helyet készít a fejemnek és nemsokára én is 

odatapadok a gerendához. 
Lövik a Gardurányát . . . Hullnak, csattognak a gránátok. A Gardurányán oroszok 

nyüzsögnek. Itt is, ott is fölbukkanik egy, aztán eltűnik. A hol fölbukkant, ott porzik a 
hegy. A gépfegyverek tüze elárasztja az egész tetőt. Most egyszerre többen törnek előre, 
A gépfegyverek ropognak, a tömeg lebukik, visszaszalad . . . Egyetlen ember marad csak: 
állva a tetőn. A kezében bot van, vagy kard. Nem lehet megkülönböztetni. Ez az ember 
egymagában áll a tetőn és lefelé mutogat. A mikor vissza akar fordulni, meginog. Elesik. 
A gépfegyver folyton kerepel . . . Most újra föláll. Fehér füstfelhő csattanik fölötte . . 
Shrapnell . . . Aztán tűzfelhőbe borul a csúcs, mintha kráter nyilt volna meg fölötte. A tüzér
ség telibe talált. Ágyúkra csapott és municiós kocsikra . . . A hegyoldalon apró hangyák 
kúsznak előre. Népfölkelő huszárok. Az ágyúk szava elhalkul, már csak a gépfegyver 
kattog . . . 

— Most mennek rohamra a mieink, — mondja mellettem a pap. 
Aztán keresztül dobálja karjait a tetőn és a távolba integet. Ordit és toporzékol: 
— Rajta, huszárok! Rajta magyarok! 
A tetőről csörögve hullik a cserép, a fáradt testű ember összecsuklik. 
— Én lemegyek, — mondja és alig bír járni. Gérendáról-gerendára vonszolja 

testét. A lépcsőn noár a karjaimba hull. 
— Uram, ez az én életem legboldogabb napja, — lelkendezi, amikor előrebocsát a 

szobája ajtajában. 
A szobában jelentő huszárok vannak, tisztek, sebesültek és most fogott oroszok. 

Az Erdős-Kárpátokban. — Az első tűzvonal. (Kilophot, Wien XIX.) 
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Az egyik orosz letérdel a kályha mellé, a többiek is mellé kuporodnak. 
— Mit csináltok? — kiált rájuk az egyik huszártiszt. 
— Imádkozunk, uram, mert tudjuk, hogy meg kell halni valamennyiünknek. 
— Ki mondta ezt nektek? 
— Tudjuk, uram. A tisztjeink mondták. Ti most levágjátok a kezünket és a lábunkat. 
A huszártiszt megsimogatta a remegő muszka fejét. 
— Kelj följ. Mind keljetek föl és ne térdepeljetek. A tisztességes katonának mégha 

fogoly is, megvan nálunk a becsülete. Mi magyarok vagyunk. . . . Na, gyújtsatok rá és 
ne ijedezzetek. 

A foglyok sirva fakadnak, a huszártiszt mosolyogva fordul felénk: 
— Urak, ma agyoncsaptuk az utolsó oroszt is. Zemplénmegyében már csak futó 

ellenség van. Holnap már az se lesz. 

Harc a Kobiláért. 

Olyan harcok elmondása következik most, melyeknek kimenetelétől 
a kárpáti hadjárat sorsa függött. Ha itt győz az orosz, akkor nincs hatalom, 
mely megállíthatná, ha veszít, akkor a legkevesebb, ami érheti, hogy minden 
további támadás céltalanságát belátva, abbahagyja a Kárpátok ostromát. 
A kobilai harcoknak csakhamar egész katonai irodalma támadt, melyek
ből némi képet nyerhetünk e harcok hihetetlen elkeseredett voltáról s a 
veszteségek óriási mértékéről, melyek a szívósan kitartó oroszokat érték. 
Tízezreit á katonáknak küldte itt az orosz parancsnokság a halálba, s ha a 
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mieink egy ezredet elsöpörtek, támadt a nyomában másik öt vagy tíz, hogy 
meghalni menjen. 

Az oroszok által tervezett áttörésnél, — írták a hadisajtószállásról, — 
a Laborc völgye és a Mezőlaborctól délre fekvő terület jöhetett számításba. 
A völgy nyugati oldalán egy hosszú hegyhát vonul végig, amelyből egyes 
kúpok emelkednek ki. Keleti irányban különböző hegyhátak vonulnak le a 
folyóhoz, melyeket a Laborc folyó mellékvizei választanak el egymástól. 
Ezek közül különösen feltűnik az, amely a Brinkova-magaslatról ágazik el 
és a Vilsava és Virava közti hézagot tölti ki. Itt emelkedik a 6í0 méter magas 
Kobila, melynek tartós birtoka döntőit a háború kimeneteléről. 

Az orosz tömegek támadása változatos küzdelmek után a front 
közepén sikert ért el, aminek az volt a követkr nénye, hogy április 2-án, 
nagypénteken, a Virava és Laborc között haiooló csapatokat egészen az 
Izbugabella-magaslatig vontuk vissza. Csak a legszélső jobbszárny tartott ki 
makacsul hadállásában a Na Kudrovci hegyháton, szemben az 584. számú 
hegykúppal. A jobbszárnynak Kémmel ezredes parancsnoksága alatt álló 
része még makacsul ragaszkodott Trosztjanszki Vrch felső részéhez, Kobila 
és Uhlisko az ellenség kezében voltak. Ilyen körülmények között a Laborétól 
nyugatra harcoló csapatoknak is nagyszombaton hajnalhasadáskor ökröske 
felé vissza kellett vonulni. 

Azonban már erősítések voltak útban, a német Beszkid-sereg, melynek 
legszélső csapatai április 3-án a jobbszárnyra érkeztek és nyomban táma-

Német csapatok előnyomulása a Laborc völgy felé. 
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dásba mentek át. Több ütegtől támogatva, amelyek a Viravától keletre fekvő 
magaslatokról Világnál ontották a tüzet. Kémmel csapata egyesülve a német 
csapatokkal, a Trosztjanszki Vrch hegyhátra nyomult előre és rohammal 
bevette az 584. számú magaslatot, a Kobilához vivő legfontosabb utat. 

A hadsereg középső része sem maradt tétlenül. A nagy veszteségek elle
nére csapataink előrenyomultak. Baicz alezredes honvédéivel az Uhlisko-
magaslatig jött előre, ezt megostromolta, mikor a Kémmel ezredes által segít
ségül küldött csapat tüzelve beavatkozott. E rohamnál 500 orosz maradi 
kezeink között. Alig szállotta meg a hegyhátat, mikor Krimm őrnagy Kunze 
és Brandil főhadnagyok ütegeit hozta segítségül és ezzel olyan jó támaszték-
pontot nyújtott a frontnak, hogy a középső csapat előretolt részei a Javirska 
hegyháton erősen megvethette lábát. 

Április 4-én, húsvét vasárnapján, a támadás, amelyben egy újabb német 
erősítő csapat a Laborc folyótól keletre is részt vett, általános lett. A jobb
szárny az 584-ről a Kobila felé vivő úton bátran haladt előre, a hegyi üte
gektől erősen támogatva. Váratlanul a keleti szárnyon Virava község előtt 
erőteljes orosz támadás fejlődött ki. A németek azonban, akiket elsősorban 
ért a támadás, gyorsan védőfrontot alkottak, Krebs ezredes is segítségükre 
sietett és a Világnál fölállított ütegek is egyidejűen beledörögtek az ellenség 
soraiba. Az oroszoknak nagy veszteségekkel nemsokára vissza kellett vonul-
niok. A középső rész ezzel egyidejűen szintén előrehaladt. Klein ezredes a 
Javorska hegyháton szintén jó darabot haladt előre. Keil főhadnagy ágyúival 
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fölhasználva a kedvező alkalmat, a Javorska hegyhát egy magaslatáról a 
németek előrenyomulását kellően támogathatta, akik a Javorska hegyháttól 
Alsócsebeny felé vonuló úton haladtak előre. Balszárnyunk szintén támadásba 
ment át. A tüzérség is fölvonult a Laborc völgyében és hathatósan támo
gatta a németek szép támadását, amiben a mi részünkről Hausmann ezredes, 
Zdenok alezredes ésWáchter őrnagy csapataivalvett részt. A szövetséges csapatok 
az ellenség heves tüzelése ellenére benyomultak a hegyescsabai hadállásokba. 

Április 5-dike, húsvéthétfő, ezen a harcmezőn teljes sikert hozott. 
Német és osztrák s magyar ütegek versenyeztek egymással, hogy az 584. és 
a Kobila között készített erős ellenséges hadállásokat megbontsák. A sikeres 
előkészítések folytán Kémmel ezredes csapatának délután három órakor sike
rült ezt a hadállást rohammal elfoglalni. A Kobilahoz vivő másik utat. a 
Javorskát is ellenállhatatlan rohammal vette be a 40-ik gyalogezred, ami 
által a németek megszabadultak végre az ellenséges ágyútűztől, amely eddig 
megakadályozta őket abban, hogy az Alsócsebeny felé vonuló hegyháton 
előrenyomuljanak. Ezáltal véglegesen megnyerték a Vilsava-uölgyet. Közben 
a Kobila végzete is beteljesedett. Javorskáról bombázva, a németektől és 
Baics alezredes honvédéitől szorongatva, a védősereget a 4-ik bosnyák és a 
89. és 90-ik gyalogezred verte. A csatamező legfontosabb részén ezzel ki
vívtuk a végleges győzelmet. 

A Laborétól nyugatra húsvét hétfője még nem hozta meg a döntést. 
Hausmann ezredes csapata előrenyomult Felsőcsebeny magaslata felé, de a 
468. számú kúpról reázúdított gépfegyvertüzelés következtében meglehe
tősen kedvezőtlen helyzetbe került. Liebhart őrnagy katonáival minden 

Tüzelés fedezékből az Erdős-Kárpátokban. (Kilqphot, Wien XIX.) 
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lehetőt elkövetett, hogy a magaslatot ostrommal bevegye A támadók 30 
lépésnyire közelítették meg az ellenség hadállásait, de a drótaKadályok miatt 
nem tudtak közelebb férkőzni. Mindenesetre sikerült azonban nekik Haus-
mann ezredes csapatáról elterelni a figyelmet és ez a csapat a kritikus 
helyzetből szabadulva, rohammal benyomult az ellenségnek a felsőcsebenyi 
kúpon levő első hadállásába. 

Április 6-án a harctér eme részére is német segitő-csapatok érkeztek. 
E friss csapatokkal egyesülve, sikerült a 468-as magaslatot elfoglalni. Haus*-
niann ezredes a felsőcsebenyi kupon kiűzte az ellenséget a második had
állásából is, de az oroszok e hadállás mögött levő rendkívül erős támasztó-
pontjukból SZÍVÓS ellenállást fejtettek ki, amelyen három, nagy bátorsággal 
véghezvitt rohamunk megtört. Most hegyi ágyúkat vonultattunk föl, amelyek 
e támasztékpontot hatásos tüzelés alá vették. Április 6-án hajnalban a rohamot 
megismételtük német segítséggel és sikerült az ellenségnek ezt az utolsó 
támasztékpontját is hatalmunkba keríteni. 

Az oroszoknak ez a jól indult támadása tehát meghiúsult A húsvéti csatának 
ez a szép sikere természetesen súlyos veszteséggel volt összekapcsolva. Az osztrák 
és magyar csapatokból, amelyik a Laborc mindkét oldalán harcoltak, e nehéz 
napokban 2300 sebesült kereste fel a koskóci sebesült-állomást. A németek közül 
is 800 jutott erre a helyre. Ez a győzelem azonban, mint a későbbi események 
beigazolták, döntő jelentőségű volt a kárpáti harc eredményére. 

Marwitz lovasságijlábornok a kárpáti Beszkid sereg főparancsnoka törzskarával. 
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Eddig van a sajtóhadiszállás előadása a húsvéti harcokról. Ezt kiegé
szíti a hivatalos jelentés, mely arról számol be, hogy ezekben a harcokban 
tízezer sebesületlen foglyot ejtettünk és rengeteg hadiszert zsákmányoltunk. 
A német csapatoknak ebben a harcban Marwitz tábornok volt a vezére, 
aki azfán tovább is megmaradt ennek a seregnek az élén. 

A húsvéti harcok egy apró epizódjáról is meg kell emlékeznünk ilt, 
ami azt mutatja, hogy az oroszok súlyos vereségeik közepette is lovagias 
ellenfélnek tekintették a mieinket. Húsvét napján ugyanis több parancs
nokunknak, köztük József királyi hercegnek is parlamenterekkel ajándékot 
küldtek, amit azután ők is hasonlóképpen viszonoztak. 

A kobilai harcok tehát a mi győzelmünkkel végződtek, azonban az 
oroszok húsvét után rettentő tűz alá fogták állásainkat és a harc
vonal mögé vezető összekölő utakat, aztán megkezdték gyalogsági támadá
saikat. Április 8-tól 12-ig irtózatos erővel támadtak, hol az egyik, hol a 
másik ponton, anélkül hogy eredményt értek volna el. Egyetlen hegycsúcs 
ellen, melyet csupán egy századunk védett, nyolc zászlóaljat indítottak útnak 
április 12-én. Ezt a támadást egymásután ötször megismételték, azonban 
valamennyi véresen összeomlott. Másnap reggel észrevehető volt, hogy az 
ellenség visszavonult régi állásaiba és ezzel az egész kárpáti harcvonal kulcsa, 
a Laborc völgye, a szegélyező magaslatokkal együtt, a szövetségesek kezén 
maradt. 

Orosz parlamenter átnyújtja József kir. hercegnek a húsvéti nyulat 
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A Zwinin elfoglalása. 

r 

Az oroszoknak a harcvonal többi részén sem volt szerencséjük. Ott, 
ahol már Linsingen német tábornok parancsnokolt, április első napjaiban 
szintén olyan események mentek végbe, melyek kiemelkedő mozzanatai 
maradnak a kárpáti harcoknak. Ez a sereg ugyanis a Lysa- és a Javorniki 
szoroson át már korábban benyomult Galíciába, mintegy 20 kilométerre és 
ott állást foglalt a nagyszerűen kiépített orosz védővonallal szemközt. Ezen 
a harci területen két olyan pont volt, melynek bírása eldönthette a harc 
további folyamát s melyet meg kellett szerezni. Ez a két pont: a Zivinin-
hegg és az Ostrg-magaslat. 

A Zwinint április 9-én napokig tartó tüzérharc után egy német divízió 
ostromolta meg, bár a támadás nagyon veszedelmesnek látszott, mert frontá
lisan kellett végrehajtani. Aage Madelung, aki közvetetlenül a harc befejezte 
után ért oda, a véres küzdelemről a következőket irta: 

Április kilencedikén német csapatok elfoglalták Galíciában a Zwinin-hegyet, túl a 
Vereckei- és Lysa-szorosokon. Február hetedike óta erősen beásva a hegyoldalakba, az 
oroszok szívós és jól szervezett ellenállást fejtettek ki. Héthónapos kárpáti tartózkodásom 
alatt bőven volt időm és alkalmam meggyőződni arról, hogy milyen aránytalanul köny-
nyebb e hegységben védekezni, mint támadni. A hegyi háborúról uralkodó korábbi néze
tek itt teljesen megváltoztak. Korunk állandó hadseregei ugyanis oly embertömegek és 
egyáltalában annyi anyag fölött rendelkeznek, hogy az arcvonal kiterjesztése lényegtelen. 

Orosz katona barlanglakása bejáratánál. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Éppen az olyan hegységet, mint a Kárpátokat, a terephez alkalmazott állásokkal, a sík
ságon szükségelt haderőknél sokkal kisebbekkel meg lehet tartani. Föltétel azonban az r 
hogy az állások minden utat és minden ösvényt, legyen az akár hegyen, akár pedig 
völgyben, annyira uraljanak, hogy a megkerülést kizárják és csak arcvonaltámadás tegye 
lehetővé az előrehaladást. De mindenki tudja, hogy mit jelent, manapság, főként hegyek
ben, egy fronttámadás. Egy makacsul védett hegyet elfoglaló csapat, legyen ellenség vagy 
jóbarát, minden dicséretet megérdemel, mert az ilyen elfoglalás a lehetetlenséggel határos. 
Az oroszok megszállották a Kárpátokat és teljesen otthonosan érzik magukat. Láncszerűén 
helyezték el állásaikat, melyek minden megkerülést lehetetlenné tesznek. Szemtől-szembe-
kell velük rohanni, arcukba vágni minden eszközt, minden fegyvert, mig kivert fogakkal 
hunyják le szemüket. Ezenfelül meg van az az előnyük is, hogy a szomszéd hegyről 
oldalba kaphassák a támadót, ami az előrejutást csak még keservesebbé és véresebbé 
teszi. Ilyen körülmények között foglalták el a német csapatok a Zwinint, melynek magas
sága 992 és 1038 méter között váltakozik és Skole kulcsát képezi. Ez utóbbi birtoka azért 
fontos, mert a munkács—volóc—skolei vasút, mely kelet felé hajló ívben vezet át az 
Opor völgyén, a Vereckei- és Lysa-szorosokon át előretörő német csapatoknak nem szol
gálhat hadtápvonalul. Idáig az eleséget és a lőszert lóháton kell a Kárpátokon át utánuk 
vinni, ami olyan teljesítmény, melyre talán csak a német trén képes. Nehéz volt már 
akkor is, mikor jég és hó fedte a hágót, de most, mikor kocsitengelyig ér az iszap és-
sár, ez valóságos herkulesi munka. De elvégzik. Senki sem éhezik, még a puskák sem és 
elfoglaltuk a Zwinint. Márciusban két héten át tanuja voltam a Zwinin körüli harcoknak. 
Lehetetlennek látszott a hegyet hatalmunkba keríteni. Egyszerre azután halljuk: «A 
Zwinint elfoglaltuk!» — és két napi utazás után megint látom a hegyet, mely annyi vitéz 
barátnak és ellenségnek került életébe. 

Abbeli szándékomról, hogy megmászom a Zwinint, leteszek. A térdig érő sárban 

A tartalék felváltja a tűzvonalban levő csapatokat. 
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léi napig tart az út oda és vissza, azután meg a frissen esett hó eltakarja a hegytetőn 
(folyt küzdelem nyomait. A hegyen átvonuló sebesült-szállító oszlopokból nap-nap után 
kilőnek egyeseket, minthogy az orosz golyók még elérik őket. Sok egyében kívül halom
számra hevernek a hó alatt fel nem robbant kézigránátok. 

Fenn, az elfoglalt lövészárkokban rengeteg hulla hever. Tüzérségünk csodálatos 
pontossággal dolgozott és megpuhította az oroszokat. Gyalogságunk állandóan támadott, 
hogy elvonja az ellenség figyelmét az általános rohamról. Szünetlenül foglalkoztatta még 
a föld alatt is, a hol az ellenség két alagutat fúrt lövészárkaink alá, melyeket mindenestől 
főlrobbantott, — de nem tágítottunk. Számtalanszor benn voltunk árkaikban, majd vissza, 
•vonultunk és ismét elöreküzdöttük magunkat, míg a két vonal párhuzamosan futott végig 
ott a hegytetőn. Egyízben negyedóráig voltak benn nálunk az oroszok, féltucat láda dina
mitot cipelve magukkal, miközben hátul lefektették a vezetéket. Utásztisztünk azonban 
'idejében észrevette a veszedelmet és elvágta. 

Az orosz tüzérség nem érvényesülhetett a Zwininen, mert árkaik oly közel voltak 
hozzánk, hogy harminc méterrel sem volt szabad tévedniük. Április kilencedikén, reggel 
nyolc órakor, hurrá ordítással ugrottak ki a mieink a fedezékből és mintegy mámor
ban intézték az utolsó rohamot a Zwinin ellen. Özönével hajították a kézigránátokat az 
orosz födözékekbe. Ami még hátra volt, azt szuronnyal intézték el. A két finn lövész
ezredből, körülbelül négyezer emberből, ezerötszázat elfogtak, a többi ott hever a Zwi
ninen, tanúiként az oly véres, elkeseredett, könyörtelen küzdelemnek, mely úgy a benne 
résztvevők és az ezt túlélők, mint 
a, mi képzeletünket is messze 
túlhaladja. A német csapatok I 
azonnal továbbmentek, túl a • 
Zwininen. Ez a hegy már a tör
ténelemé. Itt a Kárpátokban, 
német csapatok foglalták el ro
hammal. A német déli sereg ve
zérei ezért a fegyvertényért el
nyerték a legmagasabb elismerést. 
Minden ember, aki e rohamban 
résztvett, megérdemelné a vas
keresztet, hogy mindenki lássa, 
hogy vezér és közkatona egyaránt 
olyan szolgálatot tett itt a Kár
pátokban, mely örök időkre felül
múlhatatlan marad. 

Azt í r t a a j e les í ró , 
hogy m i n d e n e m b e r , ak i 
r ész tve t t a Z w i n i n elfoglalá
s á b a n , m e g é r d e m e l n é a v a s 
ke resz te t . Úgy látszik, e zen 
a v é l e m é n y e n v o l t a k a k a 
tona i p a r a n c s n o k s á g o k is, 
m e r t c s a k u g y a n m e g k a p t a 
v a l a m e n n y i . S j o b b a n m e g 
szolgál t k i tün te t é s t v a l ó b a n 
k e v e s e n k a p t a k a h á b o r ú 
b a n , m i n t a Zwin in d i c ső 
séges hőse i . Üsztrák-magyar páncélvonat a Kárpátokban. 
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Német gyalogság marson a Kárpátokban. (Salgó Sándor felvétele.) 

Oroszoktól lerombolt hidat csapataink pár óra alatt helyreállították. 
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Szünetlen harcok. 

A Zwinin elfoglalásával elért sikereiket teljes mértékben nem hasz
nálhatták ki a német csapatok, mert váratlanul oly vastag köd ereszkedett 
alá, mely lehetetlenné tette az üldözést s be kellett érni azzal, hogy másnap 
átléphették a Zwinin és a Magura között folyó Oravczyk patakot. Az ellenség 
a Magurán foglalt állást és pedig előre megépített erődítésekben. Most tehát 
a Magurának kellett sorra kerülnie, de ennek kulcsa a szomszédos Ostry-
magaslat s ezért előbb ezt a magaslatot kellett elfoglalnunk. 

Ez a feladat ismét osztrák és magyar csapatokra várt és pedig Hoff-
mann tábornok csapataira. A támadást ezen a helyen is a legalaposabb 
tervszerűséggel hajtották végre katonáink. Lépésről-lépésre ásták előre magu
kat és aknákat is ástak, bár a sziklás talaj ezt a munkát nagyon megnehe
zítette. Miután az előmunkálatokat gondosan elvégezték és a tüzérség is 
elvégezte a maga munkáját, április 25-én megkezdhettük a támadást. Több 
támadó oszlopunk halálmegvető bátorsággal egyszerre tört elő Plawie-Tuchla 
irányából és elkeseredett harcok után birtokába vette a magaslatot. «Mint
egy önmaguktól záródtak a sorok, — írta egy tudósító, — valahányszor az 
orosz lövedékek rést hasítottak rajtuk. A győzelem leküzdhetetlen akarásával 
nyomultak a hegy lejtőjének, mignem az oroszok menekülni voltak kény
telenek, amennyiben nem maradtak holtan a küzdelem színhelyén, vagy nem 
estek fogságba. 

Hadi kutyák a Kárpátokban. 

-_ UF, _ 



Ugyanekkor e harci területtől nyugatra támadtak a németek is és elfog
lalták az Ostry délnyugati elágazásait. A győzelem így teljes volt s most már 
a szövetségesek föltétlen urai voltak az Orava völgyének, de e küzdelmek 
nagy és kitűnő hatással voltak azokra a harcokra is, melyek eközben az 
Uzsoki szorosban folytak. 

Uzsok véráztatta átjárója pedig szakadatlan tűz alatt volt, újabban 
február végétől április végéig. Mint említettük, itt Szurmay altábornagy 
parancsnokolt s hogy miféle katonaság felett, arról álljon itt az a parancs, 
melyet Szurmay akkor adott ki, mikor a somogyi 44. gyalogezredtől meg 
kellett válnia: 

Sajnálattal látom dicsőséges hadseregünk egyik legvitézebb ezredét csapataim 
kötelékéből távozni. Április hetedikén érkezett a negyvennegyedik gyalogezred elő

zetes nehéz küzdelem után kis lét
számmal Kiesvölgybe, hogy a nagy 
túlsúlyban levő ellenséggel küzdő 
harminchetes és hatvannyolcas gya
logezredek részeinek segítsen és 
hogy az Ung völgyének birtokba-
vevésére okvetetlen szükséges és az 
igen fontos Ce/-emc/ia-magaslatot 
számunkra megtartani. Április nyol
cadikától tizenegyedikéig állottak 
ellent a derék negyvennégyesek a 
folyton megerősítéseket nyert és a 
nagy túlsúlyban levő ellenség ismé
telt heves támadásainak. Még akkor 
sem inogtak meg, midőn a Ceremcha-
magaslat már három oldalról át volt 
karolva és az ellenség a magaslattól 
délnyugatra a hegyoldalról előre
nyomult. Az ellenség tüzelésének 
hatása, a nagy hő, a jeges, hideg és 
a metsző szél a tisztek és a legény
ség közül sok áldozatot követelt. 
Mégis, nemcsak, hogy hősiesen küz
dött és kitartott e gyenge kis ma
roknyi somogyi sereg, hanem még 
az ellentámadásba vezényelt har
mincadik honvéd gyalogezred és a 
százkettedik népfölkelő ezred által 
megerősített hatvanötödik dandár
hoz csatlakozva állásából támadásba 
ment át. 

Negyvennégyesek! Minden egyes 
emberetek hős, hiven aszperni elő
deitek hagyományaihoz, tisztelve a 
fenséges tábornagy nevét, amelyet az 
ezred örök időkig visel. Ti nehéz 
küzdelmekben atyáitok dicsőségéhez 

1. Sven Hédin, 2. Fischer ezredes, 3. Oetl német UJ dicsőséget fűztetek. A 89., 90., 
haditudósító. 91., 238. és 240-dik orosz ezredek 
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összetörtek a Ceremchán, amelyet ti védelmeztetek. Szülőföldetek minden egyes 
kunyhójában végtelen időkig büszkeséggel fognak visszagondolni azokra a tettekre, 
amelyeket ti legmagasabb hadurunk és a haza dicsőségére véghez vittetek. Fogad
játok a legmagasabb szolgálat nevében és az én nevemben is hálás köszönetemet. 
Számos külföldi haditudósító is járt ebben az időben a magyarországi 

és a bukovinai fronton, köztük Soen Hédin, a hírneves svéd iró s ezek 
valamennyien ugyanolyan lelkesedéssel és magasztalással szóltak hős kato
náinkról, mint a magyar tábornok. 

Az oroszok semmiképpen sem akartak belenyugodni veszteségükbe s 
mivel a szemközt való támadással nem mentek semmire, megkerülésre gon
doltak, így megkerülték a 1300 méteres Rawka határhegyet és Ciróka felé nyo
multak előre, s ha ez sikerül nekik, akkor lupkovi állásunk veszedelembe 
került volna. Ám ezúttal is megállítottuk őket és pedig Nagypolánynál s 
csapataink szétverték az előretörő orosz sereget. Egy másik orosz táma
dás az ungvár—sambori vasútvonalat vette célba, hogy ezzel Szurmay csapa
tait döntse bajba, azonban ez a kísérlet is meghiúsult. Hogy hogyan, arról 
némi fogalmat ad egy katonának következő levele: 

Két nap óta rettentő szél vágtat a sziklák közt. Alig lehet kibirni. Idefönn a magas
laton kétszeres ereje van. Ttt vesztegelünk már hetek óta, s folytonosan visszaverjük az 
oroszok túlerős támadását. Háromszoros erővel állunk szemben, de nem engedünk. Mi 
fönn vagyunk a hegytetőn az oroszok lenn a hegy oldalában vettek állást. Csak az elmúlt 
éjszaka jutottak idáig, fedezékeik még tökéletlenek. Nem is meri egy orosz sem kidugni 
a fejét, mert lövészeink mindjárt a túlvilágra küldenék. Előttünk harsog a folyó, 

Sebesülteket keresnek a kárpáti csatatéren. 
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mely zúgva kergeti hátán a jeget. Mellettünk egy magaslaton német testvéreink állnak 
és őrzik a magyar földet. Egyszerre karcsú Taube szökkenik magasra sorainkból, s az 
oroszok felé röpül. Irtózatos puskatüz fogadja, de a bátor repülő mind följebb meg föl
jebb emelkedik. Egy félóra múlva sértetlenül visszatér és jelentést dob le sorainkba. 
A jelentés fontos: az oroszok erősítést kaptak és nagy mozgolódás van soraikban. Táma
dás készül, A telefondrótokon végigremeg a hír izgalma, parancsok jönnek, szárnysegé
dek lovagolnak. Ezalatt rettentő tüzérségi párviadal fejlődik ki, mely estig tart. Este a 
megfigyelők elfoglalták helyüket, s lassan, ólomlábon ránk nehezedett az éjszaka. A legény
ség pihent, de a puska a kéznél. Egyszerre jön a j á rő r : az oroszok jönnek, kúsznak föl
felé a hegyoldalon, mint a macskák. Azt hittük, képzelődnek. A következő pillanatban 
azonban egy világító lövedék robbant szét a levegőben. A fényes rakéta vakító fehérsége 
bevilágította az egész völgyet. A fénysugárban észre lehetett venni, hogy az oroszok 
tömött sorokban nyomulnak állásaink felé. Nyomban megszólalt tüzérségünk és shrap-
nelljeink utcákat téptek az előnyomuló sorokba. De hiába. Újabb, meg újabb tömegek 
jöttek s vad ordítással törtek előre. A gépfegyverek is megszólallak s a halálnak olyan 
aratása volt, mint még soha. Ezrek vágódtak el, hogy újabb ezrek jöjjenek helyükre. 
A gyalogsági tűz zakatol, kerepel, de az oroszok csak kúsznak, másznak előre. Már elér
ték a mi drótsövényünket. Az ollók elvégzik munkájukat, a tömeg nyomul előre. Tüzünk 
rettentő hatású. Három-négy embert is átüt egy golyó, százak vérzenek el másodpercek 
alatt. Az orosz tömeg nyomul előre. Egyszerre meginog. Nagy recsegéssel szakadnak be 
a farkasvermek s a hátuljövők beletaszítják az előtl ük levőket. Ordítás, hörgés, puskatűz, 
jajkiáltás keveredik káosszá, amikor tartalékunk szuronyt szegezve rohan az oroszokra. 
A támadás összeroppant. Német bajtársaink már dalolnak is. 

Teljes győzelem. 

Ha összefoglaljuk a történteket, megállapíthatjuk, hogy április végére 
valamennyi ponton meghiúsult és egészében roppant veszteséggel össze
omlott a kárpáti nagy orosz offenzíva, melynek az volt a célja, hogy az 
ellenség számára utat nyisson Magyarország szívébe. Eleinte ugyan nagy 
számbeli túlsúlyukkal értek el helyi eredményeket az oroszok, de a szövet
ségesek frontját sehol sem tudták áttörni, sőt nem egy ponton mi mentünk át 
ellentámadásba s elfoglaltuk az ellenség megerősített állásait. Pedig az ered
mény igazán nem múlt az orosz hadvezetőség szándékán, mert ez csak
ugyan mindent elkövetett a siker érdekében. Embert annyit csoportosítottak 
a Kárpátokban, amennyi ott azelőtt megközelítően sem volt s ezeket olyan 
tömegben* áldozták föl, ami még a világháború borzalmai között is meg
döbbentő. Nem egyszer tizenötös oszlopokban küldték támadásra csapa
taikat, olyképpen, hogy előre csupa kiképezetlen újoncot állítottak tisztán 
ágyútölteléknek. És ha elfogyott a tizenöt oszlop, jölt utánuk másik tizenöt, 
mígnem gyakran saját katonáik tornyosuló holtteste tette lehetetlenné a 
számukra, hogy a támadást folytassák. Csak ez az eszeveszett módszer lehet 
a magyarázata a példa nélkül való veszteségnek, melyet az orosz hadsereg 
a Kárpátokban szenvedett és melyről borzalommal eltelten beszéltek fog
lyaink. Már április 20-án, tehát mikor még véget sem értek ezek a harcok, 
svéd lapok a következő jelentést közölték: 

«Angol és francia jelentések szerint az oroszok halottakban és sebesül
tekben a kárpáti harcokban félmillió embert vesztettek. Már az első kár-
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páti offenzivájuk, amikor az oroszok az osztrák és magyar arcvonalat ál 
akarták törni, 150.000 emberükbe került. Oroszország kénytelen volt decem
berben az offenzívát megszüntetni és seregét újracsoportosítani. Karácsony
kor az offenzívát újra kezdték, de a legőrültebb emberpazarlás ellenére is, 
a kísérlet eredménytelen maradt. Február elején ez a hatalmas hadsereg is 
összeomlott, miután 200.000 embert vesztett. Angol becslések szerint március 
első napjai óta 100.000 emberbe került az új offenzíva*. 

Amit mi mindig tudtunk, azt megtudta az orosz is : hogy a Kárpátok
nak kemény homloka és kemény ökle van. Ezt a tapasztalást félmillió 
emberükkel fizették meg. Borzalmas szám: mennyi kin, szenvedés, nyomo
rúság rejlik mögötte. Egy tudósítás szerint naponta négyszáz vonatot indí
tottak el az oroszok hazájuk felé, megrakva sebesülttel. S az eredmény 
mindössze annyi volt, hogy néhány kilométerrel hátrább került a mi frontunk 
és április végén így állott: Zboró, Sztropkó, Virava, Telepóc, Zellő, a cisna-
baligródi országút, Juhászlak, Patakófalu, az Uzsoki-szoros, a Tucholkátől 
északra levő magaslatok, Szlavszko, Rozanka, Viskov. Ottynia, aztán tovább 
Zalescyki és a Dnyeszter mente egészen az orosz határig. Ezért a néhány 
kilométeres előnyért valóban túlságos ár volt félmillió ember élete. 

A kárpáti harcok ezzel véget értek. Néhány nap múlva megtörtént a 
gorlicei áttörés, mely aztán fölgöngyölítette a kárpáti orosz sereget is. 
A Kárpátok végképpen helytállottak, de helytálltak szikláin és völgyeiben a 

Sebesült-kötöző állomás a Kárpátokban. 



magyar katonák is. Nem is vehetnénk méltóbban búcsút történelmünknek 
e dicsőséges színhelyétől, mint annak a levélnek közlésével, melyet akkortájt 
József királyi herceg írt saját kezével Debrecen városához. íme a levél: 

— A magyarság szívéből hozzám intézett magasztos szavak mélyen megindí
tottak és az a tudat, hogy azok, akiknek fiait és testvéreit e nehéz, történelmi 
időkben felséges urunk és hazánk az én vezetésemre bizta, bennem bíznak, új 
tetterőt ad nekem és nehéz felelősségem viselését megkönnyíti. A debreceni ezre-

• dek, melyeknek .minden egyes katonája a hősiességnek, önmegtagadásnak és a hazafi
ságnak ragyogó példája, lelkem büszkeségei és mindegyiket mint saját gyermekemet 
szeretem. A legutóbbi óriás küzdelmekben az orosz betörésnek a Kárpátokba leg
súlyosabb nyomását kellett elhárítaniok és közel két hónapi tusában a rettenetes 
orosz túlerőt megállították, állva tartot ták és annyira megtörték, hogy ma véde
lemre szorítkozik és folytonosan oly véresen visszavert támadásait, úgy látszik, 
abbahagyta. Mély meghatottsággal fájlalom ama bajtársakat, akiket a Mindenható 
örökre elszólított a küzdők soraiból. Nincs magasztosabb, nincs lélekemelőbb, mint 
a debreceni fiúk vitézségét látni, amire nap-nap után van alkalom. A magyar 
ezredek sorában is a legkiválóbbak közé tartoznak. Debrecen büszke lehet fiaira, 
akik a hősök között is az elsők sorában vannak. A Mindenható ily néptől nem von
hatja meg áldását és győzelemre fogja vezetni e nagy napok végén. 

S erre a dicséretre rászolgált minden magyar ezred a Kárpátokban, 
mert mindnyájuk megfeszített közös munkájának az eredménye volt az, 
hogy Magyarország várfalán összezúzta magát az ellenség. 

Zsákmányolt orosz automobil. (Salgó Sándor felvétele.) 
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A N1DÁTÓL A PRUTH1G. 

Februártól májusig gyökeres változás a harctérnek egyik pontján sem 
tőrtént. Egyképpen nagy és kegyetlen harcok folytak Lengyelországban és, 
mint tudjuk, a Kárpátokban és Bukovinában, azon túl azonban, hogy Buko
vinát sikerült megtisztítani az ellenségtől egészen a Pruth folyóig, olyan 
esemény nem történt, mely döntően jelentős lett volna. De ha a döntésnek 
még nem is érkezett el az ideje, azért szakadatlanul rettentő küzdelmekben 
volt részük csapatainknak, különösen a Nida folyónál, a Pilicánál, a Visz
tula mellett Gorlicénél, Staniszlaunál, Kolomeánál és a Dnyeszternél. A 
helytállás szemközt a túlerős ellenséggel mindenütt erőnk legnagyobb 
megfeszítésével járt. 

Az említett időnek egy része Lengyelországban nyugodtan telt el, mikor 
azonban kiújult a harc, roppant szívós küzdelem támadt a Visztulától északra, 
Lopusznó mellett. Ugyanekkor azonban délen, Gorlicénél sikerült jelentéke
nyen előbbre jutnunk. A Pilica mellett szakadatlanul folyt a harc és nem 
egyszer itt is orosz" holttestek százai borították a harcteret. Újabb előre
törésünknek azonban megállapítható eredménye főképpen a Dnyeszter 
táján volt. 

A Nida mentén az osztrák és magyar csapatok vállvetve küzdöttek s 
lövészárkaik jóformán összeértek. Egyik német lap tudósítója, aki a tél 
folyamán meglátogatta arcvonalunknak ezt a részét, az itteni tábori életről 
a következő leírást adta: 

A német és osztrák-magyar hadállásokat a néhol alig nyolcszáz méter távolságra 
levő orosz állásoktól egy keskeny völgy választotta el, amelyen egy kis patak folyik 
keresztül. A völgy nagy részét sűrű erdő borítja. Az erdő mögött elrejtve, a patak mel
lett fekszik két falu. A jobbra fekvő az osztrákok és magyarok őrkerületébe, a balra 
fekvő a németekébe tartozott, ami azonban nem zárta ki azt, hogy alkalomadtán mind 
a két községben az oroszok is megjelentek rekvirálni. 

Egyáltalában nagyon békés benyomást tett rám az egész környék, amikor először 
láttam. Az erdő fölött a két falucska kéményeinek füstje szálldogált az ég felé, nem 
gránát- vagy shrapnellfüst, hanem békés kéményfüst. A mezőn az egyes erdőszakaszok 
között néhány szarvasmarha legelészett, túlnan pedig, az erdő túlsó felén, ahol az oroszok 
feküdtek, nem mozdult semmi, — mély csend volt. Csak amikor a magaslatok innenső 
oldalán felállított ágyúink kezdtek dörögni, ért véget a békés aesthangulat». Shrapnell 
shrapnell után röpült az oroszok felé és közvetlenül az erdő előtt szétrobbanva, kis 
fehér felhőcskék úsztak utána a levegőben. Időről-időre egy-egy durva gránát is jött 
zúgva és üvöltve, és hátul belecsapott az erdőbe, úgy hogy egészen tisztán lehetett látni 
a szerteröpködő ágak és törzsek szilánkjait. Ezen a helyen nagyon erős tüzérségünk volt. 
Százhúsz ágyú állott ezen a területen, német, osztrák és magyar ágyúk összekeverve, 
míg az orosz tüzérség, épp úgy mint Lodznál, itt sem csinált nagy zajt. 

Estefelé a mi ágyúink is elhallgattak és elül az árkokban kezdett éjszakára fel-
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fegyverkezni a gyalogság. Éppen azon az estén támadást vártak az oroszok részéről. Úgy 
a német, mintáz osztrák és magyar hadosztály parancsai kifejezetten hangsúlyozták, hogy 
a beérkezett jelentések szerint az oroszok az éjszaka támadni szándékoznak és ezért foko
zottabb éberséggel kell őrködni. Ilyenformán azután mindenütt a legszeretetreméltób 
előkészületeket tették az oroszok méltó fogadására. A lövészárkokat elkészítették az 
éjszakai tüzelésre, ami annyit jelent, hogy a puskákat beillesztették a mellvédekbe, a 
csövét kis kétágú favillákra nyugtatták, az irányzékot pontosan beállították. Most már 
jöhetelt az ellenség. Az első kiáltásra talpon lett volna minden katona és csak az álmot 
kellett kidörzsölni a szemükből, odaállni a puska mellé és meghúzni a ravaszt. Éppen így 
fel voltak készítve a gépfegyverek is a táncra. A csőbe bele volt fűzve a töltényszalag, 
a második készletet rejtő ládika pedig ott állt mellette, az irányítónak csak meg kellett 
nyomnia a fogantyút és az ördöngös készülék egy perc alatt ledarálta a maga ötszáz 
lövését. A távolságot tekintve és a sűrű tömött sorokat, amilyenekben az oroszok támadni 
szoktak, elég sok talál abból az ötszáz lövésből. 

Gondoskodni kellett azonban arról is, hogy a lövéshez világítás is legyen éjszaka. 
Az égi világosságra, amit a hold szolgáltatott, nem igen lehetett számítani. Ha szükség 
van rá, rendesen nem bújik elő, ha meg nem kell és mi magunk akarunk támadni, 
olyankor rendesen ragyogó fénynyel jelenik meg az égen. Ezért azután világítóeszközöket 
kellett előkészíteni. Minden század a lövészárkai előtt levő területre nagy rőzsecsomago-
kat hordott, amelyeket a kellő pillanatban meggyújtanak. Ezenkívül közvetlenül az erdő 
szélén voltak felállítva a német, az osztrák és magyar tábori őrségek és köztük figyelő 
őrszemek, akiknek csupán az a feladatuk, hogy jelezzék az ellenség jövetelét. De ezen
kívül is úgy a német, mint az osztrák és magyar csapatok járőröket küldtek ki, amelyek 
egész éjszaka állandó összeköttetésben maradtak egymással és jelentéseikből kölcsönösen 

i esítették bajtársaikat. 

Levél jött hazulról a rajvonalba. 
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Mialatt az előkészületek a legnagyobb nyugalommal folytak, lassankint beesteledett. 
Most már meg lehetett gyújtani a földalatti lakásokban az apró kályhákat is és az embe
rek kényelmesen nyújtózkodtak el a szalmán. Ezek a földalatti barlangok, ha az ember 
már beleszokott a vakond-életbe, elég kényelmes lakóhelyet nyújtanak. A padlója és az 
oldalfala jól ki vannak bélelve szalmával, mindegyikben van egy kis kályha, sőt egy kis 
világosságot, meg egy kis levegőt is kapnak. Csak víznek nem szabad jönnie, mert akkor 
aztán úszik itt minden. Azok az állások, amelyeknek egy éjszakára vendégük voltam, 
egészen a magaslat tetején feküdtek, és bár az előző napokon folytonosan esett az eső, 
egész szárazak voltak. Később a csapatok is előnyomultak egész a Nidáig. A Nida ingo
ványos pusztasága rettentő tartózkodási hely, csak az a szerencse, hogy odaát az 
oroszoknak sem jutott másféle. 

Mindig úgy szokott lenni, hogy ha az ember nagyon készül valamire és előre örül, 
úgy a várva-várt esemény nem szokott bekövetkezni. Mintha csak sejtelmük lett volna 
az oroszoknak arról, hogy milyen meleg fogadtatás vár itt rájuk, nem mozdultak ki 
árkaikból és még ütegeinknek félóránkint átröpített gránátjai sem zavarták meg őket 
nyugalmukban. A várva-várt támadás elmaradt. . . 

A bukovinai sikerek. 

Miután februárban Csernovicot visszafoglaltuk, a bukovinai harcok 
elkövetkezett szakaszát a minden vonalon megvert ellenség energikus ellen
állása jellemezte. Az ellenség rengeteg erősítéseket vont előre és Halicsból 
Staniszlaun át előrenyomult az osztrák és magyar hadsereg ellen. Nadvorna 
és Staniszlau vidékén, mint tudjuk, elkeseredett tíznapos csata volt, amely
ben csapataink megtartották a nyert területet. Az oroszok azonban egyre 

Elfogott orosz kapitány szolgájával egy felvidéki vasúti állomáson. 
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jobban megerősítették magukat és a hadseregcsoportnak rendkívül meg
erősített állásokban meg kellett állnia. Az oroszok többször megkísérelték 
az áttörést. Ezeket a kísérleteket Ottyniától keletre, Zaleszcyki mellett és-
Zaleszcykitől keletre, továbbá Kotinnál véresen visszavertük. A Kotinnál való 
lovastámadással egyidőben új kísérlet történt az áttörésre Ottynia mellett. 
Ezt a kísérletet horvát ezredek hiúsították meg, amelyek mindezekben a 
harcokban különösen kitüntették magukat. 

Bukovinában, Csernovictól északra, nyolc napig csendben voltak az; 
oroszok. Az orosz parancsnokot, Laurentiev tábornokot Kiscsenko tábornok 
váltotta föl. Ez az orosz csapatokat, amelyeket Laurentiev egészen Raranceig 
vont vissza, ismét Szadagora és Rohozna ellen rendelte és megtámadta az 
osztrák és magyar állásokat. A támadás az osztrák és magyar vonal előtt 
háromezer méterre a tüzérségi tűzben összeomlott. Március 22-én az osztrák 
és magyar csapatok ellentámadást intéztek Rohozna és Szadagora ellen és 
ezeket a helységeket elfoglalták. Március 24-én tizenegy ember tüzérség által 
támogatva, három orosz zászlóalj ellenében rohammal elfoglalta Mahallát. 
Március 26-án koncentrált támadással elfoglaltuk Toparoucot és Rarancét. 
Az osztrák és magyar csapatok Toparoucon és Kalikovcin át besszarábiai 
területre jutottak. így tehát Bukovina megtisztult az ellenségtől. 

Tüzérségi állás. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Linsingen tábornok. 

Wied herceg, aki maga is végigharcolta a Kárpátokban Marwitz tábornok 
alatt a német Beszkid-seregnél az 1914-iki kemény kárpáti telet, vetette fel azt 
az ötletet, hogy a háború után körutazásokat kell rendezni a Kárpátokban 
s a németek rendszeres kiránduló helyeivé tenni a sárosi, zempléni, ungi, 
beregi völgyeket, amelyeknek vadregényes szépsége fölér Svájc isteni pano
rámájával s ahol ezer és ezer német hős alussza örök álmát. Akkor fogják 
csak megbecsülni azt a gigászi küzdelmet, amelynek felülmúlhatatlan hősei 
a német katona s a magyar baka volt, értékelni József főherceget, Boroevicset, 
Szurmayt, Hoffmann Pétert, Marwitzot és Linsingent. 

A Kárpátokban, — beékelve a mi csapataink közé és alárendelve a mi 
hadvezetőségünknek, — két nagy és kiváló német sereg küzdötte végig dics
teljesen a minden háborúk legborzalmasabbját, a kárpáti harcokat: az 
úgynevezett Beszkid-sereg s a német déli hadsereg. Az elsőnek a vezére Marwitz 
volt, a másodiké Linsingen. Linsingen serege volt a jelentősebb s nagyobb. 
Az első Duklánál és Zemplén határán védte hazánkat, majd győzelmesen 
Drohobic, Stary-Sambor felé nyomult előre, a déli sereg pedig Bereg fensík-
ját, meredek ormait, regényes völgykatlanait szállotta meg a Latorca völgyén 
keresztül a Vicsnya folyásánál tartotta fel a túlnyomó orosz erőt, majd 
űzte Volócon, Szolyván, a Beszkideken át Lawocnénél Galiciába s robogott 
diadalmasan a Stryj folyócska mentén Skolénak, Synowudzkónak s verte ki 
rettenetes küzdelem árán a legjobban megerősített állásaiból, egyik leg
fontosabb pontjáról: Stryjből, — amely Lemberg kulcsa, — a muszka 
túlerőt. 

örökké emlékezetes marad e küzdelem. Felvették a harcot a rideg kár
páti tél minden szenvedésével, vígan lebírták ez elpusztított, vad vidék 
minden nélkülözését, az offenzívába lépő orosz tömegek meg-megújuló 
támadásait visszautasították véresen, amikor pedig ütött a cselekvés órája, 
rohamokkal űzték ki fontos magaslataiból, elsáncolt állásaiból az itt beren
dezkedett ellenséget. 

Dicsőségünk, hogy a mieinkkel vállvetve, Hoffmann csoportjával együtt, 
majd Szurmayval egy iramban vitte véghez Linsingen e fegyvertények 
ragyogó sorozatát és hogy nagyrészt pomerániaikból és württembergiekből 
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álló seregében több kiváló magyar s főként honvéd ezred harcolt, amelyeket 
igen nagyrabecsült és szeretett Linsingen. 

— Az én bajorjaim ők. Nagyszerű fajta. A világ első katonája, — 
mondta a haditudósítóknak a magyar katonáról. S hogy katonáink hírneve 
oly hamar elterjedt Németországban s hogy a magyar most ott a legnépszerűbb 
név, abban nagy része van Linsingennek és katonáinak, akik ezt büszkén 
terjesztették. Igazi jó barátunk, &kit igen megszerettek a magyar halóságok 
vezetői is, akiktől így búcsúzolt t i : 

— A viszontlátásra. Minden évben eljövök önök közé, — második 
hazámba s elhozok ide minden németet. Tanulják megismerni és szeretni 
ezt a kitűnő nemzetet. 

Linsingen már hatvanöt éves ember, 1850-ben született Hildesheimben, 
ahol atyja kerületi főnök volt. K o n ellenére fiatalos, erőteljes athléta, amellett 

jókedvű, előzékeny és joviá-
lis úr. Katonai iskolát végzett 
és 1870—71-ben már mint 
hadnagy küzdötte végig a 
francia háborút, ahol vitéz
ségéért vaskeresztet kapott 
Vezérkari vizsgát tett, de 
mindig csapatnál szolgált s 
mint elsőrangú szervező és 
parancsnokló tiszt lett 1909-
ben a stettini, második had
test vezénylő tábornoka. A 
háború elején mindjárt Hin
denburg alá rendelték. Nagy 
szerepe volt hadtestének 
a mazuri csatákban s az 
orosz - lengyelországi harc
téren, ahonnan szinte Varsó 
alól hívták vissza, hogy most 
már nem mint hadtestpa
rancsnok, hanem mint had
seregparancsnok védje meg 
a Kárpátokat. Nagyszerű si
kereit több kitüntetéssel ju
talmazta királyunk, a német 
császár pedig a pour le 
mériie-rendet adományozta 
neki. 

Linsingen tábornok. 
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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 i ngyen 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 félévenkinl 
egy-egy kötetei választhat. 

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

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás ut:in 
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 kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1. Jephsont 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
tagságos utazásait 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
lyeit kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 Fii 1. 

Htibner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől 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. bolli ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sej tett életet éltek. 

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket élctlcljc.s 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogv 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy lienyovszkv 
iratait közreadja és élettörténetét nieglria, a mii 
kiváló értékét bizonyltja. A ml itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepe.I 
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 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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Az angol front mögött. Mozgó javítóműhely. (Egyésült fé k, Amsterdam.) 




