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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 félévenkint 
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 kedvezményszelvényekből 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 kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MŐRFÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1—2. Stanley M. H.: A legsötétebb Afriká
ban. Emin pasának, Equátoria kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulása^ — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fül. bolti ár helyeit kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fül. 

(Megyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre, 
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.! A Koránnak ezt a mondatát választotta 

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a SZÍVÓS kitartás, a távoli 
czél elérésében való rendületlen hit, melyet ez a 
mondat symbolizál, áthatotta Stanleyt. Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog, 
csodás útjának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. Höhnel Lajos i A Rudolf és Stefánia 

tavakhoz. Teleky Sámuel gróf fel fe
dező útja Keletafrikában. Kél kölrt, 
179 képpel és színnyomatú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MÜVEK. 
LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

7. A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás, 
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
9. 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. 

10. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

11. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 

fazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
elyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

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

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

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—VI. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban,'valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1 kor. 20 fill,, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDHPEST VIII. ŰLLÖI-ÚT 18. 

VERDUN. 

A német trónörökös Verdun előtt. — Autón járja be az állásokat. 

Az egész világ tekintete egy francia vár felé irányul, ahol hetek óta dörögnek az ágyúk 
és rohamozzák a német katonák az ellenséges erődöket. A feladat, amelyet a német trón
örökös csapatai tűztek ki maguk elé, nem könnyű, de azért egy nap sem múlt eredmény 
nélkül. Franciaország és szövetségesei remegve nézik a titáni küzdelmet, a németek 
csodás erőfeszítését, amely rettenetes meglepetéseket hozhat Franciaország számára. 

A világháború képes krónikája. VIt. 65 -



A német gyalogság a legelső lövészárokállásba vonul. 

Dun helység Verduntől északra, a háttérben a Maas. 
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Francia csapatoktól elhagyott állás a Holló-erdőben. 

, 

Katona-temető Dun mellett. 
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Egy falu Verdun környékén, melyet a németek meghódítottak. 

Németektől megszállt helység Verdun közelében. 



SZERBIA ÖSSZEOMLÁSA. 

Azok az események, amelyek 1915 októberében történtek Szerbiában 
és Macedónia földjén, örök dicsőségére fognak szolgálni a középponti hatal
mak és Bulgária haderejének. A magyar, osztrák, német és bolgár fegyverek 
gyors és meglepő sikerei joggal ejthették bámulatba a világot, de az esemé
nyek és előzmények alapos ismerői még nagyobb bámulattal adóztak a 
középponti hatalmak diplomáciai eredményének; melynek egyenes igazolásáu 
kellett tekinteni a szövetségesek diadalait. Európa elfogult és elfogulatlan állam-
férfiai egyhangúan kénytelenek voltak megállapítani, hogy Bulgária helyesen 
választotta meg szövetségeseit, hiszen a bolgár nemzet reményei megvaló
sulóban voltak soha nem remélt mértékben. Üszkűb és Nis elhódítása után 
egész Macedónia birtoka intett feléjük, szebb és boldogabb jövőt hir
detve a derék népnek. 1915 nyarán még teljes bizonytalanság uralkodott 
a Balkánon, a hol az antant végezett hallatlan erőfeszítéseket. A közép
ponti hatalmak diplomáciájának első igazi nagy sikere a törökök és 
bolgárok teljes kibékítése volt. A régi ellenfelek békés megegyezésre jutották és 
Törökország, hogy szándékai őszinteségéről bizonyságot tegyen, lemondott 
egy, a bolgárokat jogosan megillető területről. A török-bolgár szerződést 
1915 szeptember huszadikán kötötték meg. Mindkét állam felelős miniszterei 
aláírták a szerződést, amelynek értelmében Bulgária á Tundzsa folyótól 
nyugatra igen jelentékeny területet kap: Az új határ a Tundzsa mentén 
halad, egészen Drinápoly közéléig, ahol nyugat felé,halad el. Karagacs a 
Drinápoly és Karagacs közti nagy hiddal együtt a bolgárok birtokába jutott. 
A Marica partján folytatódott az új határ egészen addig, ahol Enosnal 

i a folyó a tengerbe torkolik. Bulgária jogot nyert ezzel a Marica vizének 
kihasználására és megkapta a Dedeagacsból Karagacson át Szófia felé 
vezető vasúti vonalat is; Az átengedett terület nagysága 3004 négyzetkilo
méter. Radoszlavov miniszterelnök sikere egy régi bolgár vágyakozás betel
jesülését jelentette. A bolgár nemzeti követelések azonban még határozottabb 
mértékben irányultak Macedónia birtokára. Ezt a földrészt, amely a história 
jogánál fogva is bolgár tulajdon volt, az első balkáni háború alkalmával 
véres harcok árán szerezte meg a bolgár nép és a második balkáni háború 
folyamán rabolták el tőle a szerbek. Az antant korán felismerte a balkáni 
helyzet nagy veszedelmét és teljes erőfeszítéssel működött azon, hogy a bal
káni népeket megnyerje a maga számára. Bulgária jóindulatának elnyeré
séért saját szövetségesét, Szerbiát is hajlandó volt megrövidíteni az antant. 
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Anglia felszólította Szerbiát, hogy mondjon le Macedónia egy nagy részéről 
Bulgária javára. Szerbia az első felszólításra felháborodottan utasította vissza 
ezt a követelést és a szerb újságok valóban nem teljesen jogtalanul mutat
tak reá arra, hogy a közös ügyért Szerbia jóval többet áldozott, mint Anglia, 
mert hiszen a szerb nép vérezett a pusztító küzdelemben. Az angolok azon
ban, akik mint ismeretes, csak akkor érzékenykednek, ha saját érdekeikről 
van szó, mit sem törődtek a szerb nép érzelmeivel, és a legteljesebb szigor
ral követelték most már kérésük teljesítését. Pasics miniszterelnök és kül
ügyminiszter élete legnehezebb óráit élte ekkor. Végül azonban mégis elha
tározta magát arra, hogy bizonyos engedményeket hozzon javaslatba Bul
gária javára. Koronatanácskozásokon és a szkupstina tanácskozásaiban 
hosszasan vitatták a kérdést és augusztus huszonnegyedikén a szkupstina 
beleegyező határozatot hozott. E határozat nem jelentett kevesebbet, mint 
azt, hogy a szerb kormány és népképviselet meghajük az angol parancs 
előtt és megkezdi a tárgyalásokat Bulgáriával; hajlandó a balkáni háború 
idején elosztott macedóniai területeket visszaadni a világháború befejezése 
után. Természetes, hogy ez az elhatározás csak a végső szükségben történt 
és végtelen keserűségére szolgált a szerbeknek. A bolgárok, mint tudjuk, 
belementek a tárgyalásokba, kijelentették azonban nemsokára, hogy csak 
olyan módon hajlandók egyezséget kötni Szerbiával, ha Macedónia fővá
rosát, a teljesen bolgár lakosságú Monasztirt is megkapják, hiábavaló volt 

Német és bolgár katonák a nisi dómban. A pópátől jobbra a szerb király imaszéke. 
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azonban most már az antant minden mesterkedése Szófiában, hiába kísérelte 
meg ellentétet támasztani a miniszterelnök és a király között a négyes szövetség 
teljesen elkésett balkáni terveivel. Most már hajlandók voltak Anglia és 
szövetségestársai Bulgária számára biztosítékot is nyújtani. Kijelentették, 
hogy megszállják a Szerbia által felajánlott területet és a háború után átadják 
Bulgáriának. A bolgár népet azonban nem lehetett többé tévútra vezetni. Az 
elmúlt esztendők keserű tapasztalatai, az antant rettenetes hitszegései meggyőz
ték a politikusokat és az egész nemzetet arról, hogy Angliának és szövetségesei
nek nem lehet hinni. Ezzel szemben mindinkább megerősödött bennük az 
a meggyőződés, hogy másfelé kell szövetségeseket keresni. A központi 
hatalmakkal szeptember folyamán sikerült is teljes megegyezésre jutni és 
Bulgária elszántan és új barátaiba vetett bátor hittel várta az elkövetkező 
eseményeket. A bolgárok számára a legfontosabb volt a gyűlölt szerb ellen
fél legyőzése, illetve az őket jogosan megillető macedóniai terület vissza
szerzése. Tekintettel arra, hogy nem lettek volna méltók bátor őseikhez, ha 
megelégedtek volna Macedónia felével, felkészültek arra, hogy újabb vér
áldozatokkal megszerezzék az egész területet. Az események, amelyek a 
magyar-osztrák-német és bolgár offenzíva megindítása után elkövetkeztek, 
teljes mértékben igazat adtak a bolgár nép eme elhatározásának. 

Sikerek a két Morava mentén. 

Kragujevác eleste végtelen súlyos csapás volt a szerb hadseregekre 
nézve. Az egész világon igen nagy csodálkozást keltett, hogy ez a hatal
mas erődítés ilyen könnyű szerrel, úgyszólván harc nélkül eleshetett. 
Csupán északon folytak utóbb még harcok. A szerbek helyzete azonban itt 
sem volt kedvező, mert a várat nyugatról és keletről ugyanezen időben 
fenyegették a támadók. Gallwitz tábornok északról dél felé haladó serege 
óriási fáradság és folytonos nehéz harcok között azonban előreküzdötte 
magát. A szerbek minden igyekezetüket arra fordították, hogy azt az északi 
támadást feltartóztathassák. A Drina frontjáról Kövess tábornok had
serege elől, sőt még a bolgár frontról is elvontak csapatokat, csakhogy 
Kragujevác elestét kitolják, ha már megakadályozni nem lehet. November 
2-án Gallwitz hadseregének jobbszárnya Kragujeváctól dél felé állott, a 
centrum a Morava balpartján Bagrdannál foglalt helyet, a balszárny pedig 
a Resapa folyó völgyében vetette meg lábát. Kragujevác félig-meddig önkén
tes kiürítése más jelekkel együtt arra engedett következtetni, hogy a szerb 
hadsereg ellenálló képessége már nem volt a régi. A védekezés szívóssága, 
amely a hadjárat megkezdésekor oly kegyetlenül sok erőfeszítésre kénysze
rítette a szövetséges seregeket, minlha alábbhagyott volna. A foglyok is 
siralmas látványt nyújtottak és a legtöbbjének csak a sapkája és a puskája 
árulta el, hogy katona. A szökevények száma egyre gyarapodott és különö
sen sokan menekültek át a kénytelen-kelletlenül besorozott macedónok 
közül. 
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Ugyanakkor, amikor Kragujevác bevétele megtörtént, nagy erővel 
támadtak a magyar és osztrák csapatok a Drina mentén is. Az észak
montenegrói határon sikerült Avtovácnál visszaverni a montenegróiakat és 
behatolni a fekete hegyek országának területére. A montenegrói határtól 
kelet felé Szerbia területén még november másodikán meghódították a 
magyarok és osztrákok Uzicét, Csacsaktól dél felé, keletre pedig kemény 
harcok kőzött nyomultak előre. Ugyanezen a vonalon kelet felé haladván, 
Kraljevótól északra is sikeresen haladtak előre csapataink. A Kosljeni-
hegyvidék meglehetősen nehéz terepén kellett küzdeniök a derék katonák
nak, de a sok nehézség nem akadályozta őket a folytonos előrehaladásban. 
E területtől keletre november 3-ikán már átlépték a támadó seregek a 
zakuta—poelica—jagodinai vonalat. A Moravától keletre is teljes vissza
vonulóban volt az ellenfél. A bolgárok ugyanis ezekben a napokban köze
ledtek egyre határozottabb lépésekkel Nis felé. Bojadzsev tábornok seregei 
mindössze tiz kilóméterre álltak észak-keletre a várostól. Nis körülzárása tehát 
közel volt. Az ellenséget a Kosljeni-hegyvidéken keményen üldözték a 
németek, úgy hogy november 4-én elérték Kraljevót és körülzárták két 
oldalról. Gallwitz tábornok hadserege kivetette a szerbeket a godacica-
santarovaci vonalból és meghódította a Lugomértól dél felé eső magaslato
kat és bevette kemény harcok után a Morava-völgyében fekvő Trtnjevica 

A szétrobbantott Morava-hid Praskovcénél. Mellette pontonhíd, melyet német pionírok 
építettek. 
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és Paracsin helységeket. Mindeme küzdelmek folyamán igen jelentékeny 
számú szerb fogoly jutott az előrenyomulok kezére úgyszólván naponként. 
Az Orjen vidéken a montenegrói határon harcoló osztrák-magyar csapatok 
Grahovótól nyugatra értek el ismét jelentékeny sikereket és Trebin-
jénél is eredményesen harcoltak. Kövess tábornok hadseregének a nyugati 
Morava vidéken harcoló erői viszont Ariljétől és Csacsaktól dél felé 
nyomultak egyre mélyebben a hegyek közé. November ötödikén azután 
nagyjelentőségű események történtek az egész fronton. A montenegrói-hatá-
ron elragadták csapataink a Trebinjétől keletre fekvő Ilino Brdo magas
latot és áttörték ezzel a montenegrói főállásokat. Dacára a szerbek kemény 
ellenállásának, Kövess tábornok keleti hadereje is újból előrenyomult. 
A németek meghódították Kraljevót és sarkában maradtak a menekülő 
ellenfélnek. Elérték Stubalt és átlépték a Zupanje-Vacka szakaszt is. A Morava 
völgyében a november hatodikára virradó éjjel Vavarint is meghódították 
Gallivitz csapatai, a legörvendetesebb hír azonban a bolgár hadiszállásról 
érkezett Nis elestéről. -A következő napon a németek elfoglalták Krivivirt 
és ezen a ponton is megtörtént most már a győzedelmesen előre rohanó 
bolgár, csapatokkal való érintkezés. De Nis meghódítása után nem nyugod
tak a bolgárok sem, tovább harcoltak változatlan kitartással s szerencsével 
és így hamarosan visszavetették az ellenséget Soko Bánján és Duvén 
túl is. 

Osztrák-magyar trén, melyet szerb kocsis kalauzol, áthalad a Morava egyik hadi-hídjáq. 
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Kraljevo és Krusevác elfoglalása. 
Most már úgyszólván semmi sem akadályozhatta meg azt a nagyszerű 

előrenyomulást, amely észak és kelet felől mindinkább veszélyeztette a 
szerb főerők sorsát. November hetedikén az Ibar völgyében az osztrák
magyar csapatok Visszavetették az ellenséget a Bracsina magaslatokról és a 
Morava-völgy ében pedig Scatináig küzdöttek előre magukat. Ezután 
már" Kraljevótól két oldalt a németek is kiküzdőtték az Ibar folyón való 
átkelést, Kraljevóban különben, ahol a brandenburgi csapatok tüntet^ 
ték ki magukat hősiességgel, rendkivül súlyos utcai harcok folytak és úgy
szólván külön kellett meghódítani minden házat. A zsákmány azonban meg
érte a nehéz küzdelmet, mert 130 ágyút zsákmányoltak a németek. E har
cokban a városon kívül az osztrák és magyar csapatok is resztvettek. 
A nyugati és déli Morava egyesülésének szögletében Krusevácnál állottak a 
németek. Ez a város, amely különben hatalmasan meg volt erősítve, külön
féle utak csomópontja és mint ilyen, nagy fontosságú volt az utakban oly 
szegény országban a magukat kétségbeesetten védelmező szerbek számára. 
Gallwitz tábornok hadserege azonban egy percnyi pihenőt sem adott az ellen
ségnek, naponta a foglyok újabb ezreit ejtette és ágyúkat, municiós szeke
reket és nagymennyiségű hadianyagot zsákmányolt. Sajnos, az előrenyomu
lás nem volt könnyű, mert a folytonos esőzés következtében valóságos 

A vasüti híd romjai Krusevácnál. 
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mocsarakká változtak az utak, amelyeken lehetetlen volt a közlekedés. Egy 
szemtanú elbeszélése szerint olyan óriási volt a sár, hogy az egyik úton egy 
katona beleeselt egy gödörbe, amelyből a szó szoros értelmében ki kellett 
ásni. A harcoló oszlopok ellátása mérhetetlen nehézségbe ütközött. Más
részt, ahol nem volt akadály a sár, ott az erdőkkel borított hegyek és 
sziklás terep nehezítette meg az előrejutást. Kragujeváctól dél felé Krusevác 
irányában 800 méternél magasabb erdős, teljesen vad hegyeket kellett meg
másznia a támadóknak. Természetes, hogy a védelem számára ez a terep 
a legkitűnőbb támaszponlot nyújtotta. A nyomorúságos utakon végtelen 
nehéz küzdelmek között szállították az ágyúkat és gépfegyvereket a néme
tek, magyarok és osztrákok, akik azonban egy percre sem állottak meg. 
Naponként nyolc-tíz kilométert tettek meg előre, dacára annak, hogy min
den egyes sziklacsoportot és erdőrészietet külön kellett megvivniok. Viszont, 
amint megtörtént az egyesülés a két Morava mentén a bolgár hadsereg és 
a szövetségesek erői között, a front nagyon megrövidült, úgyannyira, 
hogy a támadást most már még hatalmasabb erővel lehetett folytatni. 
Az egész front körülbelül háromszáz kilométerre volt tehető. Ebből az 
északi szakasz Ivanjicától Krusevácig száz kilométert tett ki, a keleti szakasz 
pedig kétszáz kilométer hosszú volt. Krusevác november hatodikáról hete
dikére virradó éjszaka elesett és itt ismét hatalmas zsákmányt ejtettek a 

Egy osztrák-magyar municiós-osztag nehéz előnyomulása a hepe-hupás, köves úton, 
melyet szerb Hadifoglyok igyekeznek járhatóvá tenni. 
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hódítók. Hétezer foglyon kívül ötven ágyú és igen sok hadianyag jutott 
kezükre. Ugyanekkor a német csapatok Kraljevótól dél felé is eredménye
sen ostromolták a magaslatokon magukat szívósan tartó szerbeket és a nyugati 
Moraván számos helyen átkeltek Krusevác és Kraljevo között. Ezzel kap
csolatosan bolgár részről is megtörtént a Morava folyó déli ágának átlépése. 

A leskováci áttörési kísérlet. 

November nyolcadikáig a szövetséges csapatok a régi szerb királyság 
kétharmad részét birtokukba vettek, a bolgárok pedig kezükbe kerítették 
M cedónia nagy részét. Minden jel arra mutatott, hogy Szerbia végzete 
be'eljesü őfélben van. E napokban a front Novavarostól, a montenegrói 
határtól a Morava mindkét ága mentén Úszküb és Köprülü érintésével egé
szen a Strumica folyóig terjedt a bolgár határig. Montenegróban az északi 
határ már a magyar és osztrák csapatok kezében volt, Szerbiában négy 
hadsereg kísérelte meg az ellenséges támadások feltartóztatását, délen pedig 
az angol és francia expedíciós csapatok alkották a kapcsolatot. A szerbek, 
mint láthatjuk, és amint ezt a térképre vetett egyetlen tekintet elárulja, 
északról, keletről és úgyszólván dél felől is csaknem teljesen el voltak zárva 
és csupán Montenegró, valamint Albánia felé állott az út nyitva előttük. 
Az angolok és franciák előrenyomulásától nem sok jót várhattak, ennélfogva 
tehát kétségbeesett terv végrehajtására szánta el magát az ősz Putnik vajda, 
a szerbek vezére. Megkísérelte, hogy hatalmas túlerővel áttörje Leskovácnál 

Jlegyi ágyúk szállítása az Ibar völgyében. (Kilophot, Wien XIX.) 
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a bolgárok frontját és ilyenformán nyerjen összeköttetést a négyesszövetség 
expedíciós csapataival. November nyolcadikán és tizedikén, valamint a 
következő napokon kegyetlen harcok folytak a leskovác-vranjei vonalon. 
A bolgárok tudvalevőleg Leskovácnál kikűzdötték nagy nehézségekkel az 
átkelést már elpzőleg. Itt azonban szemközt találták magukkal a szerb főerőt. 
A szerbek csupán erős utóvédeket hagytak a front egyéb részein és ide irá
nyítván még érintetlen csapataikat, megkezdték a támadást a Timok, a 
Morava, a Sumadia divizió és egy lovas divízió összeműködésével a leskovác-
vranjei bolgár állások ellen. A bolgárok hamarosan fölismerték a veszede
lem nagyságát és megtették az óvóintézkedéseket a szerb áttörés megaka
dályozására. Gyönge osztagaikat visszavonták és olyan módon tartották 
sakkban a szerbeket, hogy az első bolgár hadsereg egyes részei ismételten 
megkísérelhették a Moraván való átkelést. Mikor ez megtörtént, a bolgárok 
lettek a támadók és olyan hatalmas erővel nyomultak a szerbek ellen, hogy 
azok kénytelenek voltak feladni ezt az utolsóelőtti kétségbeesett kísérletüket 
is. A szerbek a leskovác-vranjai vonal ellen teljesen felhagytak a támadásokkal 
és új szakaszon kísérelték meg az áttörést. A pristina-gilandomurovicii vona
lon, a régi török-szerb határon vetették harcba erőik javát. Sikerült is nekik 
a gyorsan előrenyomuló bolgárokat megállítani és a jegovci-sebineci szaka
szon feltartóztatni. Amíg az ellenfelek egymással nehéz küzdelemben állot
tak, a szerb Morava-hadsereg megkísérelte a Kopilias-hegy áthágását, hogy 

Menekülő szerb család. 
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a Gilantól észak felé küzdő bolgár csapatok hátába kerüljön. A terv, amely 
valóban igen nagy veszedelmet rejtett magában, csaknem sikerült. Ügyes 
taktika által azonban a bolgároknak sikerült a bátor szerb divíziót beke
ríteni és leverni. Ferisovácnál még egyszer és utoljára megkísérelték a szer
bek összegyűjteni erőiket a bolgárok ellen, hogy utat nyithassanak maguk
nak Kumanovo felé. Mikor azután ezt az erőfeszítésüket is meghiúsították, 
megkezdődőlt a nagy visszavonulás a Kosovo-Polje, a históriailag oly neve
zetes Rigómező felé. 

Küzdelem a dél-szerbiai hegyek között. 

Ezek az események most már kétségbevonhatatlanul jelezték a szerb 
haderő bomlásának megkezdődését. A szerbek a nyugati Moravától dél felé 
kegyetlen és kietlen területre jutottak, amely nemcsak utakban volt sze
gény, hanem amelyen szinte lehetetlen volt számukra az élelniiszerek meg
szerzése és minden pótlás is. Trénoszlopaik csak nagynehezen mozoghatlak 
a nyomorúságos hegyi utakon előre és a diadalmas szövetséges hadseregek 
egyre több élelmiszert és elakadt szállítmányt zsákmányolhallak, a teljes 
demoralizáltság is hatalmába kerítette lassanként a szerbeket úgy, hogy a 
foglyok száma a Krusevácnál ej tettekkel együtt körülbelül negyvenezerre 
volt tehető. Ha azonban a szerbek számára rettenetes csapás volt is a 

A szerb hadsereg visszavonulása. — Az utóvéd parancsnoka jelentést ír. 
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visszavonulásuk útjában álló hegyvidék, a korán beállott tél és a havas eső, 
csapataink is keményen küzdöttek a természetes akadályokkal és az idő
járás kegyetlenségével. A szerb főparancsnok szerint a korán beállott tél és 
a lehetetlen utak legalább is egy egész hadtesttel értek fel a menekülő sere
gek számára. Az eső szinte egy percre sem szünetelt, a hegyek között pedig 
gyakoriak voltak a hózivatarok. Érthető, hogy milyen hallatlan erőfeszítést 
végeztek tréacsapataink, tüzéreihk és műszaki csapataink. A feneketlen 
utakon úgyszólván csak teherhordó állatokon folyhatott a szállítás és min
den lépten-nyomon helyre kellett állítani a hidakat, melyeket az ellenfél a 
légbe röpített. Ennek dacára a pótlás úgyszólván kifogástalan maradt és 
a küzdő csapatok sohasem szenvedtek hiányt munícióban vagy élelmi
szerekben. Az egységes terv alapján előrenyomuló szövetségesek és bolgárok 
vasgyűrűjéből november végén csak a szerb haderőnek egy töredéke mene
kült meg, de ez a hadsereg sem nyerhetett volna egérutat, ha nem szolgál 
segítségére a lehetetlen terep és az időjárás. A szerb hadvezetőség sajátos 
rendszert követett a visszavonulás biztosítására. Erős hátvédeket hagyott 
hátra és ezek a védő csapatok úgyszólván utolsó leheletükig küzdöttek a 
hegyek között. Minden egyes földdarabot külön kellett meghódítani, ez alatt 
pedig a főerő, ha nem is nyugodtan, de a végveszélytől megkímélve vonul
hatott el. Bármiként is állott azonban a dolog, Szerbia teljes meghódítása 
már nem volt messze. A szövetségesek frontvonala egyre rövidebb lett és 
ennek következtében mind nagyobb erőkkel találták szemben magukat a 
szerb utóvédek, amelyek különben sokat szenvedtek az élelmiszerek hiánya, 

Elfogott szerb komitácsik. (Kilophot, Wien XIX.) 
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néhol pedig a muníció hiánya miatt is. A Rigómező területére visszavonult 
szerb hadsereg számára mindenütt pompás támaszpontot nyújtottak az 
északról és kelet felől közeledő hódítókkal úgyszólván frontálisan szembe
helyezkedő, erdőkben gazdag hegyek. Nyugat felől a Gólja Planina a Kopa-
onik Gora és a Jasztrebac hegység hatalmas akadályokat gördített mindenütt 
a német-magyar-osztrák, sőt bolgár hadseregek elé is. November második 
harmadában azonban kemény ostrom alá vettük már ezeket a védelmi 
vonalakat is. Az északi szerb fronton mindenütt kiküzdötték maguknak az 
utat a támadók a Dél-Szerbiába vezető hegyek között. November tizenegye
dikén Gallwitz hadserege átlépte a kraljevo-trszteniki vonalon az első hegy
nyerget és 17 ágyún kívül nagyszámú foglyot ejtett. November tizenkette
dikén az Ibar völgyében nyomultak előre, meghódították Bogutovácot és 
elragadták az ellenféltől a folyó mindkét partján a hegyekben kiépített első
rangú állásokat is. A déli Moravától nyugatra eső szögletben a Jasztrebac 
hegység magaslatait és átjáróit foglalta el a következő napokban Gallwitz 
német hadserege. Ezt a diadalt is a zsákmányok hatalmas tömege és a fog
lyok nagy száma tette még értékesebbé. A szerb Moravától dél felé eső 
hatalmas hegyek meghódítása mégis jelentékenyebb időt vett igénybe. Erre 
a körülményre támaszkodva kísérelte meg a szerb főerő a bolgár front 
ismételt áttörését. Miután azonban ez nem sikerült, most már a novibazári 

A szerb hadsereg visszavonulása. Szerb csapatok kiürítenek egy helj'séget, mely a tűz
vonalban fekszik. 
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szandzsák ellen teljes erővel előrenyomuló szövetségeseket kellett feltartóz
tatniuk. A Jasztrebác eleste után Gallwitz tábornok hadserege leszállott a 
Toplica völgyébe és ott is megindult a támadás Rigómező ellen, a Toplica 
völgyéből út vezet az Ibar völgyébe. A menekülő és visszavonuló szerbek 
hatalmas tömege torlódott össze ezen az útvonalon úgy, hogy a Gallwitz-
hadsereg mindinkább erősödő nyomása és a hóviharok következtében óriási 
zavar támadt a szerbek között. A Resina és Ibar folyók vidékét ezalatt meg
tisztította Kövess tábornok hadserege és elfoglalta az alexandrováci nagy 
hegyvidéket is. Az Ibar völgyéből délnek nyomuló brandenburgi és würt-
tembergi ezredek meghódították a Stolivi Planinát és a Troglav hegységet, 
amely a Moravica vízválasztója. Itt hatalmas ellentámadást készítettek elő 
a szerbek, de Gallwitz seregei úgyszólván megállás nélkül folytathatták az 
Ibar mindkét partján dél felé az előrenyomulást. A német sereg balszár
nyával a kursumliai úton haladt előre, azon az útvonalon, amelyen a Nisből 
előrenyomuló Bojadzsev-hadsereg a menekülő szerbeket üldözte. Ennek az 
útvonalnak a folytatása nyugaton Novibazár, délen pedig Pristina felé vezet. 
Ezen az útvonalon tolongtak előre a három szerb hadsereg oszlopai és 
észak felől a németek, kelet felől a bolgárok ágyúinak dörgését hallhatták. 
Ez a szorongatottság az elkerülhetetlen vég kezdetét jelentette nemcsak a szerb 
hadsereg, hanem az egész ország számára. 

A menekülő szerb vezérkar. Péter királyt és Putnik tábornokot hordszéken viszik át egy 
albániai folyó hídján. 
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Rigómező ellen. 

Minden erejükkel azon voltak most már a szerbek, hogy megakadá
lyozzák a bolgároknak és a szövetségeseknek a Rigómező felé vezető utolsó 
hegyszorosokba való benyomulását. Az idő rettenetes volt és a tél kegyet
lenül köszöntött be a szerb hegyek között. A Rigómezőt pedig kétségbe
esetten védték a szerbek. Az elit-csapatok valóban tiszteletreméltó hősies
séggel küzdöttek és voltak olyan zászlóaljak, amelyek utolsó töltéseik ellö-
völdözése után szuronnyal és karddal harcoltak tovább. Ez a szívós véde
lem egyes helyeken azután a csapatok teljes körülzárását eredményezte. 
Ilyen körülzárás történ Prokupljenél, ahol a bolgárok és németek egy 7000 
emberből álló seregtöredéket fogtak el. Más ezredekben viszont a teljes fel
oszlást eredményezte a kétségbeesés. Az első számú népfelkelő ezred legény
sége között lázadás tört ki és a katonák legyilkolták Pribicsevics ezredest, 
aki különben, mint ismeretes, a szerajevói gyilkosság egyik előkészítője volt. 
Nehéz harcok és nélkülözések közben november 17-én elérték a szövetsé
gesek a jávor—kursumlja — oravradan—oruglicai vonalat. Dacára az előre
nyomulás nagy nehézségeinek, a győzedelmes seregek állandó érintkezésben 
igyekeztek magukat tartani a menekülőkkel. A szerb birodalomból most 
már csupán egy csekély darab volt meghódítatlan. A novibazári szandzsák, 
az úgynevezett Rigómező, délen pedig Monasztir és Prilep várt a győzedel-

Péter szerb király menekül. 
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mes előrenyomulókra. A hegyekben leesett új hó és a folyók áradásai dacára 
egyre folyt a hegyszorosokért való küzdelem. A magyar és osztrák csapatok 
a montenegróiakat elűzték a novibazari szandzsákban lévő Pribojból, Kövess 
tábornok német divíziói pedig Raska felé közeledtek, amely a szerb főhadi
szállás székhelye volt azelőtt. Ilyenformán úgyszólván egynapi járó földre 
jutottak a novibazari szandzsák fővárosától, Novibazártól. A mohamedán 
lakosság mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel és szeretettel fogadta csapa
tainkat, amelyekben a szerb és montenegrói rémuralom után fölszabadítókat 
látott. Eközben a bolgárok elhódították Prilepet és nagy gyorsasággal köze
ledtek Monasztir felé. A második bolgár hadsereg észak, kelet és dél felől 
fenyegette a várost, sőt oldaltámadással veszélyeztette már a francia expe
díciós csapatokat is. A cserna-menti sikerek következtében a bolgárok elvág
ták az egyetlen utat, amely Szerbiából és Macedóniából Szaloniki felé 
vezetett és ilyenformán végleg eltűnt annak a reménye is, hogy az expedí
ciós csapatok egyesülhetnek a szerbekkel. Ezenkívül a bolgár haderő lehe
tetlenné tette a szerbek számára a visszavonulást Resna és Ochrida vonala 
felé is. November tizenhetedikén egy szerb tábornok hét tiszttel együtt 
elindult a szerbek végső visszavonulási útjának megállapítása céljából. 
A menekülés most már csak Albánia felé volt lehetséges és nagyon is sür
gősnek látszott. November huszadikán elesett Novibazár és ugyanekkor 
elveszítették a szerbek Ó-Szerbia utolsó talpalatnyi földjét is. Gallwitz tábor
nok serege és a Bojadzsev-sereg jobbszárnya a Pristina felé és a Rigó
mezőre vezető közvetlen hegyszorosok birtokáért küzdöttek már. Mindenki, 

Magyar munkásosztag Szerbiába indul. (Kiiophot, Wien XIX.) 
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még a hódítók is bizonyos megilletődéssel tekintettek a rigómezei harcok 
elé, mert évszázadokkal ezelőtt egy izben már ugyanitt a Kosovo-Poljén 
bukott el a szerb nemzet szabadsága, itt igázták le végleg a hódító törökök 
a szerb hadseregeket. A szerbek rendkívül elkeseredett ellenállást fejtettek 
ki a szorosoknál. Olyan szívós volt a küzdelem, hogy úgyszólván minden 
ponton kézitusára került a sor. Néhol saját visszavonuló csapataira tüzelt 
a szerb tüzérség, hogy a gyors visszavonulást lehetetlenné tegye. A gyűrű 
azonban egyre szorosabbra húzódott és november 21-én újabb nagy zsák
mány jutott a szövetségesek kezére. Az Ibar völgyében előrenyomuló magyar 
és osztrák hadoszlopok Mitrovicától észak felé elhódítottak négy egymás 
mögötti szerb állást, Pristinánál pedig a következő napon heves előretöré
sekkel sikerült a szerbeket elűzni és Rigómező fővárosát elfoglalni. E siker 
elérése azonban nem volt olyan könnyű dolog. Pristinában utcai harcokra 
került a sor, melyekben a lakosság is résztvett. A város eleste elragadta a 
szerbektől az utolsó védelmi pontot is. ^ 

Pristina elvesztése és Rigómező elhódítása után most megindult az 
eszeveszett, fejetlen menekülés az albániai és montenegrói határon át. 
A szerb haderő feloszlása ily körülmények között valóban megakadályoz-
hatatlan volt és a királyhű lelkes tisztek, valamint kisebb zászlóaljak min
den igyekezete megtört a fejetlenségen. A fegyelem a szó szoros értelmé
ben megszűnt és nyilt lázadások során gyilkolták le azokat a tiszteket, akik 

Az Avala citadellája és régi klastroma. 
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még ellenállásra buzdították csapataikat. Péter király, aki egy ideig a főhadi
szállással együtt automobilon menekült, ugyancsak kénytelen volt leszámolni 
azzal, hogy el kell hagynia országa területét. Kraljevóból Novibazárba már 
egy nyomorúságos szerb szekéren volt kénytelen futni, mert a rossz utakon 
automobilja nem működhetett. Nemsokára Raskába menekült a király, aki 
ezután szekéren és lovon csak néhány hívétől kisérve megkezdte rettenetes 
kálváriáját, az albán havasokon át való futást. Menekülni volt kénytelen a 
szerb vezérkar is és hordágyon szállították el a beteg Putnik vajdát. Novem
ber huszonharmadikán elesett Mitrovica is, ahol hatalmas zsákmány került 
kezünkre. A szerbek végső reménye is szétfoszlott, mert értesültek, hogy az 
angolok és franciák ismételt áttörési kísérlete is csődöt mondott, a dél
szerb haderő töredékeit pedig Monasztirtól északra súlyosan megverték a 
bolgárok. A szerb kormány Prizrendbe vonult, bár jól tudta, hogy ott sem 
tartózkodhat sokáig. November huszonkilencedikén a fáradhatatlan bolgá
rok döntő csapást mértek a Prizrend előtt álló szerb erőkre és meghódí
tották a várost. Tizenhétezer szerb fogoly, 100 tábori ágyú és mozsár, 20.000 
fegyver és 200 automobil, valamint óriási mennyiségű egyéb hadiszer jutott 
kezükre. A foglyok száma egyre növekedett és a zsákmány is meggyarapo
dott, mert a Suhareka és Prizrend közötti országút zsúfolásig volt elakadt 
szekerekkel, ágyúkkal, élelmiszerkészletekkel és municiós kocsikkal. Ezzel 
a szerb főhadsereg végső csapatai elhagyták a szerb területet és átlépték az 
albániai határt. Csupán Monasztir előtt állott még Vaszics tábornok kis 
hadserege, amely úgyszólván teljesen el volt vágva minden segítségtől. 

Egy hajóágyú, melyet a szerbektől elvettünk. 
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A hadsereg, miuián a bolgárok nyugatról is körülkerítették, kiürítette a 
várost és december negyedikén a német, osztrák, magyar és bolgár oszta
gok bevonulhattak Monasztirba. A szerb utóvédekkel folytatott harcok 
Mitrovicán és Prizrenden túl szintén kiadták mérgüket eközben es e küz
delem során ismét újabb foglyok és ágyúk jutottak kezünkre. Itt-ott még 
föl-föllobbant az üldöző harcok lángja, de nagyjában véve december hete
dikén már megszűntek a harcok és büszkén jelenthettük, hogy Szerbia 
egész területe Ó-Szerbiával és az elrabolt Macedóniával együtt, a német, 
magyar, osztrák és bolgár csapatok birtokában volt. Csupán egy kis föld-
darabkán állottak még délkeleten egyes szerb zászlóaljak, amelyek a fran
ciákkal és angolokkal együtt tartották ezt a pontot. A szerb hadsereg marad
ványait lassanként már Albánia földjén üldözték és ezzel a szerbiai had
járat, amely sok dicsőséget szerzett a szövetséges hadseregeknek, befejezést 
nyert. December kilencedikén a német birodalmi gyűlésen boldogan és tel
jes önérzettel mondhatta a birodalmi kancellár: 

«Arrastól Bagdadig egybefüggő a szövetségesek hatalmas birodalma, 
amely gazdaságilag sohasem merülhet ki.» 

Elesett szerb katonák sírjai. 
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BELGIUM NÉMET URALOM ALATT. 

A háború első esztendejében, oly sok izgatóan érdekes probléma mel
lett élénken foglalkoztatta a közvéleményt, hogy mi történik a meghódított 
és csaknem teljesen német kézre jutott Belgiummal. Amíg ez a meddő 
találgatás folyt, addigi Németország mit sem törődvén a ködös jövővel, 
egyetlen cél, a jelen érdekében dolgozott csodálatos kitartással. A német 
kormányzóság a világhistóriában szinte páratlan jóindulattal csupán a 
háború által kegyetlenül sújtott belga lakosság helyzetének megkönnyí
tését es az egy csapásra megszűnt belga ipar valamint kereskedelem föl-
támasztását szolgálta. Pedig ez végtelenül nehéz és fáradságos, keservesen 
hálátlan föladat volt. Különösen az első esztendő folyamán és különösen a 
hangadó nagy városokban ellenséges hangulatra, oktalan ellenállásra találtak 
lépten-nyomon a hódítók, akik egyébként mindenfelé becsületes szerény
séggel léptek fel. A sok jóindulat, az őszinte segíteni vágyás legtöbbször 
visszautasításra talált és Brüsszel franciabarát népe egyáltalában nem békült 
meg a németekkel. A belgák ellenállása nem volt teljesen a szivekből 
eredő dolog: inkább tulajdoníthatjuk a francia izgatásoknak és a Francia
országba szökött belga kormány állandó aknamunkájának. A hódítók azon
ban mit sem törődtek ezzel, hanem még nagyobb körültekintéssel dolgoz
tak tovább. Ennyi kitartásnak azután nem maradhatott el a gyümölcse. 
Előbb a gazdasági élet kezdett ébredezni, aztán lassanként visszatért a régi 
rend szinte teljes egészében, végül pedig kiengesztelődött, megtört a lakosság 
nagy részének ellenséges hangulata is. A német kormányzóság, egy esztendős 
működése után Belgium népe csak bizonyos elkeseredéssel tudott a Havreba 
menekült kormány és vegyes elemekből álló táborára tekinteni; Az a meg
győződés érlelődött meg a lelkekben, hogy a sors által reájuk mért hely
zetet békével kell tűrni, a haza javára irányuló törekvés minden igaz 
belgának kötelessége, egyébként pedig remélje mindenki, hogy a béke talán 
jobb állapotot teremt. A német szervezettség tehát a front mögött is teljes 
diadalt aratott. Hogy a germán politikai és kulturmunka ilyen sikert érhetett 
el Belgiumban, abban nagy része volt a Goltz tábornok helyét elfoglaló 
Bissing Móric báró főkormányzónak. Bissing, aki évekkel azelőtt Vilmos 
császár szolgálattevő adjutánsa, majd a háború kitörésekor a hetedik had
test parancsnokló tábornoka volt, mintaszerűen egyesíti magában a katonai 
és polgári erényeket. Szigorú és hajthatatlan a parancsolásban. de szinte 
"vég nélkül lojális a becsületes szándékúakkal szemben. Bármit írtak is a 
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francia és angol lapok a németek állítólagos sötét uralmáról, a német kato
nák belgiumi igazságtalanságairól, lassanként elterjedt a hire az egész vilá
gon, hogy a német uralom mintaszerű és a «leigázott» Belgiumban boldogan 
élnek a jóakaratú emberek. Albert király, akinek a sors a «földnélküli» mellék
nevet juttatta, fájdalmas szívvel kénytelen volt látni a flandriai Furnesben 
lévő kastélyából, hogy a németek elől kivándorolt, megszökött belgák mind
inkább nagyobb számmal térnek vissza hazájukba. 1915 januárjában a 
Hollandiába menekült 900 000 belga polgár közül ötszázezernél többen köl
tözködtek haza. Ez a tény ékes bizonyíték minden külföldi valótlansággal 
és az izgága lázítók törekvéseivel szemben is. 

Az ország ébredése. 

1915 januárjában éppen négy hónapja telt el annak, hogy Belgium egy 
elenyészően csekély részecskéjének kivételével német kézre jutott. A fárad
hatatlanul buzgólkodó német kormányzóság ezekben a napokban már jelen
tékeny eredményeket mutathatott fel Belgiumban végezett működéséről. 
Pedig eredményeket elérni a részben ellenséges hangulatú, részben pedig 
passzív ellenállással tüntető lakosság mellett bizony nem volt könnyű 
dolog. Hiszen, hogy csak egy példát említsünk, még a postát is teljesen 
újonnan kellett szervezni a németeknek. A belga hivatalnokok kijelentették, 

Báró Bissing a brüsszeli múzeumban annak újra való megnyitása után. (Egyesült 
fényképirodák, Amsterdam.) 
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hogy nem hajlandók a postai forgalom lebonyolítására, dacára a kilátásba 
helyezett szigorú pénzbüntetéseknek. Mit volt mit tenni, a német kormányzó
ság megszervezte a postai szolgálatot előbb Brüsszelben, azután pedig az 
egész országban. A lüttichi és verviersi postások ugyanis előbb vállalták 
hivatalukat, utóbb azonban megszüntették a munkát, mert egyenes utasítást 
nyertek erre a Havreban tartózkodó belga kormánytól. Amíg egyrészt a postai 
szervezet fölállítása ily sok bajt és gondot okozott, a közlekedés ügye 
sem állott jobban. A visszavonuló belgák a Maas ötven hídját röpítették a 
levegőbe, már pedig ezeknek a helyreállításához idő kellett. Természetes, 
hogy ily körülmények között az ipar is csak sínylődött, mert a gyárakat 
nem lehet elképzelni vasutak és nyersanyag nélkül. Mégis 1914 decemberé
ben az újraébredés örvendetes tünetei mutatkoztak az országban. A gyárak 
és nagy vállalatok üzemeinek egy részénél megkezdték a munkát, némileg 
helyreállott a forgalom és a pénzügyi körök is megmozdultak. Az első 
háborús év végén számos keskenyvágányú vasút indult meg és a Maas 
folyón is megkezdődött ismét a hajózás. A hajóforgalom elsősorban szenet 
szállított a gyárak számára és az ipari élet szolgálatában állott. Leg
korábban ocsúdott föl a lüttichi gazdag tartomány. 1914 végén 43 szén
bányában dolgoztak már és a német katonai hatóság a robbantásokhoz 
szükséges dinamitot is a bányák rendelkezésére bocsátotta. A belga bánya
igazgatók a maguk felelősségére dolgoztak és csak egy felső-sziléziai német 
bányaigazgató gyakorolt velük szemben ellenőrzést. Még november havában 
fölvették a munka folyamát a hires Cockerill-gyárban, ahol a békeidők 
8000 munkása helyett négyezren dolgoztak ekkor. Sajnos, a nagyszámú 
lüttichi és környékbeli fegyver- és vadászati kellékgyárakban csak gyéren 
akadtak munkások, mert a nép kőzött az a felfogás élt, hogy nem szabad 
a németek számára fegyvert és töltényt gyártani, hisz nem lehet tudni, nem 
használják-e föl azokat a belga testvérek ellen. Ennek dacára azonban az 
élet kezdett a régi lenni csaknem az egész országban. A passzív ellenállás 
kezdett fölengedni egyes kormányzati ténykedésekkel szembén, hiszen a 
száműzetésben élő belga kormány is belátta, hogy oktalanság minden jóin
dulatra ellenségeskedéssel felelni, másrészt pedig a lakosság határozottan 
fölismerte, hogy a bizonytalan ideig tartó háború alatt csak kárát lát
hatja a dacolásnak. A Havreban tartózkodó kabinet megengedte, hogy a 
belügyminisztérium és pénzügyminisztérium tisztviselői bizonyos föltételek 
mellett újból munkához lássanak. A hivatalnokok nyilatkozatot írtak alá, 
amely szerint a hágai egyezmény értelmében folytatják működésüket, de 
nem támogatják a németeket a Belgium elleni esetleges törekvéseikben. Ez a 
megegyezés lényegesen megkönnyítette a belső rend helyreállítását, eltekintve 
attól, hogy ugyanekkor új szervezést kezdett a német kormányzóság az 
egész országban. Minden egyes tartomány élére katonai kormányzót állítot
tak, aki mellé egy német kormányzósági hivatalnok került «a polgári intéző-
ség elnöke» címmel. A kerületekben kerületi főnökök és polgári tanácsosok 
működtek. Egyébként az új szervezet igyekezett minden tekintetben alkal-
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mazkodni a korábbi belga közigazgatáshoz. Ily körülmények mellett és 
hasonló intézkedések folylán azután nem csoda, hogy megindult lassanként 
az élet. 

A belső rend helyreállítása. 

A német-belga hatóságok számára a legnagyobb nehézségeket okozta 
a lakosságnak élelmiszerekkel, különösen pedig kenyérrel való ellátása. A kis 
ország csak igen csekély gabonát termel és a hét és félmilliós népesség a 
béke idejében is külföldről kapja a kenyérmagvak háromnegyed részét. 
A legnagyobb a bevitel Amerikából. A Belgium által termelt gabona csak 
néhány hónapig elég, a háborús események pedig még ezt a nagyon is 
mérsékelt termést is csökkentették, hiszen épen augusztus folyamán az aratás 
befejezése idején indult meg a hadjárat, a learatott és kicsépelt készleteket 
pedig a belga kormány lefoglalta a hadsereg részére. A lakosság élelmezése 
tehát a legnehezebb |feladat|[elé állította a hódítókat és a helyzet anná 
rosszabb volt, mert Anglia abban a törekvésében, hogy Németországot 
kiéheztesse, az összes, tehát a belga népnek szánt készleteket is visszatartotta, 
illetve elkobozta. Végül mégis megoldást kellett találni. Amerika és Spa
nyolország követe a német főkormányzó helybenhagyásával felállította a 
középponti segélgző és élelmező bizottságot, amely nyomban megkezdte 

Új élet Brüsszelben a Tőzsde-téren. 
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működését. A bizottság megbízottakat küldött Angliába, hogy ott kieszkö
zöljék az amerikai gabonának Belgiumba való beengedését. A belga főkor
mányzó irásos nyilatkozatot adott, amely szerint a belgiumi polgári lakos
ságnak szánt külföldi élelmiszer legcsekélyebb részét sem fordítják a német 
csapatok javára és nem is fogják azokat lefoglalni. November tizedikén az 
angol kormány hosszas huza-vona után végül Ígéretet tett, hogy Belgiumba 
semleges hajókon élelmiszert fog szállítani. A gabona kiosztása az amerikai 
és spanyol követ védnöksége alatt történt meg; A londoni bizottság végezte 
a gyűjtést és a vásárlást, az élelmiszereket pedig Rotterdamba szállították. 
A belga polgári lakosság tagjai naponként 250 gramm élelmiszert kaptak 
személyenként. A német hatóságok lojális és, mint látjuk, igen tiszteletre
méltó magatartást tanúsítottak és csak egy cél lebegett szemük előtt, hogy 
a nyomorba jutott belga lakosságon segítsenek. Egyébként a főkormányzó-
ság megtiltotta az összes kerületekben a német csapatoknak az élelmisze
rek rekvirálását. A középponti segélybizottság és a német kormányzóság 
ilyenformán rövidesen megmentette a belga népet a legkeservesebb csapás
tól, az éhínségtől. 

A német hatóságok a jóléti intézmények terén is egész sereg üdvös 
ujitást létesítettek. Verviersben példának okáért kölcsönpénztárt állítot
tak fel, de egyébként számos szociális irányú intézkedést is rendeltek el. 

Namur látképe. Az előtérben a belgáktól összerömbolt és a németektől helyreállított 
Pont des Jambes. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Elsősorban is szabályozták a gyermekek és asszonyok munkáját, ami Bel
giumban nem volt rendezve. Megtiltották, hogy a 12 éves gyermekek 
alkalmazhatók legyenek az ipari és kereskedelmi vállalatoknál, a vendég
lőkben és korcsmákban. Szabályozták továbbá a nők éjjeli munkáját is, de 
a népjóléti intézmények terén a legtöbb sikert érték el a német orvosok. 
A hadviselés által sújtott területeken a szétrombolt falvakban és váro
sokban, ahol óriási csapattömegek vonultak át, a kedvező egészségi álla
potokat sikerült megőrizni. Brüsszel, Antwerpen, Lüttich, Namur és Lőwen 
vidékén ismeretlenné váltak a járványok és ragályos betegségek, mihelyt a 
német orvosok megkezdték munkájukat. A vízellátás mindenütt zavartalanul 
folyt és Antwerpenben, ahol a vízvezetéket szétrombolták és a Selde folyó 
vizét voltak kénytelenek használni, hála a németek egészségügyi rendszabá
lyainak, nem történtek megbetegedések. Szigorú volt a felügyelet a vágó-
hidakon "és a tejellátás terén is. A kormányzóság a belga kórházakat átvette, 
de ezekkel nem elégedett meg, hanem az új kórházak egész sorát állította 
fel. Gyakorlott orvosok működtek ezekben az intézetekben, amelyeket für
dőkkel. Röngten-szobákkal, fogorvosi osztállyal és tornatermekkel is ellát
tak. Ezenkívül elkülönítő intézeteket is létesítettek és számos üdülőhelyet 
állítottak fel. 

A katonai hatóság még az első hónapokban élénken foglalkozott a 
polgárőrség kérdésével. Augusztus tizennegyedikén, amikor a német csapatok 
bevonultak Brüsszelbe, a polgárőrök Flandriába futottak, Antwerpen eleste 
után pedig a brüsszeli polgárőrök polgári ruhákban egyenként visszaszöktek 
a fővárosba. A katonai hatóság falragaszok útján felhívta a polgárőröket, 
hogy gyűljenek össze a katonai iskola udvarán. Itt azután összeállították az 
őrök névsorát, fegyvereiket elvették és hetenkénti jelentkezésre kötelezték 
őket. Ez az eljárás nem érintette kellemetlenül a brüsszelieket, mert hiszen 
a német hatóságok a polgárőröket mint a katonák öregebb évjáratait, 
elküldhette volna Németországba az internáltak láboraiba. A német ható
ságok a munkások sztrájkja ellen is igen üdvös rendszabályokat léptettek 
életbe. A főkormányzó fölszólította a lakosságot, a legudvariasabb han
gon, hogy igyekezzék dolgozni, mint a béke rendes idejében, és ilyenformán 
vegye elejét a munkátlanság folytán támadó nyomornak. Ezek a felhívások 
és fáradozások azonban nem vezettek eredményre, míg végül a német kor
mányzó erélyes lépésre szánta el magát. Azokat a munkásokat ugyanis, akik 
határozott felszólítás és tisztességes munkabér Ígérete ellenére is vonakod
tak munkába lépni, nem részesítették az élelmiszerkiosztásoknál segélyben. 
Nemsokára látni lehetett ennek a radikális intézkedésnek pompás eredmé
nyét, mert a vasúti forgalom és közlekedés megindulása után mindenütt meg-, 
kezdték a nagyobb gyárak is munkájukat. 

A meghódított ország pénzügyeit is a németeknek kellett nemsokára 
rendezni. A belga nemzeti banktól ugyanis kénytelenek voltak a jegybank
kiadás privilégiumát megvonni. Ennek az intézkedésnek az előzményei ott kez
dődnek, hogy a belga nemzeti bank 1914 augusztus huszonhatodikán meg-
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szökött az összes ércfedezeltel, a kinyomatott bankjegyek nagy részével, a 
papírpénz kliséivel, bélyegeivel és az államnál letett magánvagyonnal is. 
A nemzeti bank Londonba költözött. A német kormányzóság a nemzeli 
bank intéző tanácsát elküldötte Londonba, hogy igyekezzék visszatérésre 
birni a megszökött bankot. Itt azonban azt a feleletet nyerték, hogy csak 
a belga pénzügyminiszter intézkedhetik Havreban, mert az összes értékeket 
Angliában helyezték el. A belga pénzügyminiszter viszont azt válaszolta, hogy 
a nemzeti bank összes tulajdonai fölött ő óhajt rendelkezni. Ez a fonák 
állapot, amely ellenkezésben volt a belga törvényekkel is, nem tarthatott 
sokáig és érthető nagy veszedelmet rejtett magában az egész országra nézve 
is. Ily körülmények közt nem volt lehetetlen, hogy a nemzeti bank a nála 
elhelyezett összes arany- és ezüstkészletet, valamint az ott deponált magán-
vagyont katonai célokra fordithatta, még pedig Németország ellen. Mind
ezen szemponlok figyelembevételével megvonták a nemzeti banktól a bank
jegykibocsátási engedélyt és hogy az országot megmentsék a katasztrófától, 
a Société Generálé de Belgique nevű bankvállalatot bizták meg ezzel a fel
adatta. Ez a rendelkezés, amely szemmelláthatóan és félremagyarázhat-
lanul kizárólag a belga nép javára irányult, a legjobb hatást tette. 
A vállalkozást a legbefolyásosabb belga körök is támogatni óhaj tották, még 
pedig önkényesen. Különben már az a körülmény, hogy egy oly tisztán 
belga nemzeti irányú bank, mtcit a Société Generálé de Belgique, amelynek 
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tanácsában egyetlen idegen sem foglalt helyet, vállalkozott a szomorú hely
zetbe jutott ország pénzügyeinek rendezésére és a hódítók szolgálatába 
állott, elegendő elismerés lehetett a németek számára. 

A belgiumi néphangulat a háború első esztendejében meglehetősen 
nagy változáson ment át. Brüsszelben talán a legtovább tartotta magát az 
ellenségeskedés, míg Antwerpenben egészen barátságosan viselkedett 
a nép a németekkel szemben. Érdekes, amit egy hollandiai újság írt 
az antwerpeni állapotokról. «A német katonák a városba diadalmasan 
vonultak be, dé nem viselkedtek kellemetlenül és fennhéjázóan a lakossággal 
szemben. Ez a körülmény nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hamarosan meg
történt a közeledés a népesség és a katonák között, amit különben köny-

. nyebbé tett az is, hogy az antwerpeni és a belgiumi megszálló hadsereg 
legénysége az öregebb évfolyamokhoz tartozik. A katonáknak gyermekeik 
vannak otthon és sokszor nyilatkozik meg a hódítók részéről a gyermekek 
iránti szeretet megható módon. Az antwerpeni külső negyedekben gyakran 
látni marcona tengerészkatonákat és gyalogosokat, akik belga gyermekeket 
hordoznak karjukon.» Egyébként meg lehet állapítani, hogy a vlámok és 
németek között mindenütt előbb létrejött a barátság, mint a valiónok és a 
németek között. Brüsszelben épen azért élhetett hosszabb ideig a gyűlölkö
dés vágya, mert a városban túlsúlyban lévő valiónok halálos ellenségei a 
németeknek és az erősen szatirikus, gúnyolódó kedvű vallón nép sohasem 
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fogja tudni megérteni a nyugodt német kedélyt. Általában azt lehet mondani, 
hogy csupán a nagyobb városok lakossága mutatott ellenséges magatartást, 
illetve passzív ellenállást mindennel szemben, ami német. A falusi és vidéki 
lakosság épen olyan tisztességes magatartást tanúsított, mint az antwerpeni 
nép. Ennek az oka abban rejlik, hogy a falvak lakosságát és a szegény 
földmívelőket nem izgatják föl rendszeresen a titokban működők, mint 
ahogyan az a városi lakossággal történt. Egyébként pedig a szegény belga 
paraszt boldog, hogy békében és rendes körülmények között mívelheti föld
jét és végezheti munkáját. Á nép nyugodt viselkedése nagyrészt a német 
hatóságok üdvös munkájának, teljes jóindulatának és a fölvilágosításra való 
törekvésnek volt köszönhető. Az izgató jellegű újságokat beszüntették és most 
már német, vlám és francia nyelven megjelenő becsületes, semleges újságok 
látták el a hírszolgálatot. Ezenkívül számos röpiratot adtak ki és ezek a 
röpiratok megmagyarázták a népnek a háború előzményeit és azt, hogy 
miért volt kénytelen Németország Belgiumon át Franciaország ellen törni. 
Végül meg kell említeni, hogy a belga iskolákban lassanként megkezdődött 
a rendes tanítás és ott. ahol a tanerőkben hiány mutatkozott, vagy ahol a 
belga tanítók vonakodtak szolgálatot teljesíteni, német katonák vették át 
a működést. A főkormányzóság ugyanis hivatalból rendelte ki a belga 
iskolákba a katonai szolgálatra bevonult német tanítókat. 

Katonai szolgálatban levő német tanítók tanítják a belga gyerekeket. (Egyesült fénykép
irodák, Amsterdam.) .^ 



A háború humora. 
Ez is foglalkozás. 

Egy hadseregszállító bajba került. Le
csípték az ipsét. Bíróság elé állították, hogy 
súlyosan lakoljon hitvány Veikéért. A bíró
ság előtt kikérdezik személyi adatai felől: 

— Hogy hívják? 
Megmondja a nevét. 
— Hány éves? 
Ezt is megmondja. 
— Mi a vallása'? 
Felel erre is. 
— Mi a foglalkozása'? 
— Bakancsot szállítottam a hadseregnek. 
— És most? 
— Most?! . . . . Most?! . . . . Most más 

szállít. 

Ismeri a fiát. 
Öreg magyar ember találkozik városi 

ismerősével. Beszélgetnek mindenféléről. 
— Mi van a Jancsi gyerekkel ? — kérdezi 

a városi. 
— Biz az katona. 
— No és ki is képezték már? 
— De ki ám ! 

— Mikor megy a harctérre? 
— Már elment tegnap, 
— Hová? 
— Az oroszok ellen. 
— Nem kell azért bánkódni, derék fiú 

az, megbántaná gondoláiban, ha sajnálná. 
— Sajnálni sajnálom, — de nem az én 

fiamat, mert az kitűnő magyar fiú, hanem 
azokat a muszkákat, akik eléje kerülnek, 
— vágta ki büszkén az öreg tanyai magyar. 

Mitől hízóit meg? 
Falusi ember beszélget a városi ember

rel. Mindakettő panaszkodik. Mikor lesz 
már vége a háborúnak? Nem lehet kibírni 
a drágaságot. Az adó is nagyobb. 

— Ne panaszkodjon, testvér, — szól 
közbe a vidéki, — maguknak városiaknak 
mindig jó dolguk van. Lám, mi olyan 
soványak vagyunk, mint a kisujjam, maga 
városi pedig úgy meghízott, mint akinek 
nagyon jól megy a dolga. 

— Dehogy, kérem, — felelte búsan a 
a városi, — hát nem tudja, hogy mi városiak 
kukoricán éltünk. Ettől pedig meghízik a 
disznó is. 

Értesítés. 
A papírárak és egyáltalán a nyomdatermékeknek háború okozta 

nagymérvű megdrágulása folytan kénytelenek vagyunk Krónikánk árát 
mérsékelten felemelni. 

A 81. füzettől kezdve az egyes füzetek ára 30 fillér. 
Az előfizetési dijak ezentúl a következők: 

negyedévre ... 3 kor. 50 fillér 
félévre ... ... ... . . 7 « 
egész évre ... ... 14 « 

Régi t. előfizetőink részére e díjak ezidőszerinti előfizetésük lejártá
val, illetve annak megújításakor lépnek érvénybe. 

Budapest, 1916 április 12. 

A Világháború Képes Krónikája 
kiadóhivatala. 

Paüas nyomda, Budapest. 
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