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Az olasz offenzíva hasztalan véráldozafai. 
— Csapataink mindenütt megtartották áíiásaikat. — 

Budapest, október 25. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) Az Isonzó-csata ínég 
folyik. A védelmezők tegnap a nagy gyalog-
sági harcok negyedik napján is az ellenség-
nek a legsúlyosabb veszteségeket okozva, 
verték vissza az olaszok összes támadásait, 
amennyiben azok nem omlottak össze már 
előbb tüzérségünk tüzében. Csapataink min-
denütt megtartották állásaikat. 

A tiroli arcvonalon a V11gereuth-fenslkon 
levő védelmi vonalainkat több zászlóalj, mint 
eddig, most is eredménytelenül támadta meg. 
Hasonlókép meghiúsultaik a Clma di Mezzodi 
Síel község és Rienz-völgy legfelsőbb részei 
ellen intézett támadások. 

A Krn-en egy támadást tegnap, egy má-
sikat ma éjjel utasítottunk vissza. A Mrzl 
Vrh elleni két előretörés is meghisult az ola-
szok rendkivül súlyos veszteségei között. Az 
ellenség e hegyről délkeletre behatolt egyik 
árok rövid szakaszába, de ellentámadásunk 
újra kiverte onnan, Két alpioi zászlóalj kísé-
relt meg erre ujabb támadást, amely azon-
ban tüzünkben összeomlott. Ezek az ellen-
séges osztagok csáknem teljesen megsem-
misültek. 

A tóiméiul hídfő előtti támadások, fő-
kép a Santa Luciától nyugatra levő hegy-
háton és a Se Coralnál levő hadállásaink 

ellen irányultak. Valamennyi állás birtokunk-
ban maradt. 

A Píava-szakasz nehéz tüzérségi tüz 
alatt állt. Tüzérségünk szétugrasztotta az 
ellenségnek Plavánál gyülekező csapatait. 
Zagoráiiál az olaszok napközben birtokukba 
kerítették árkaink egy kiugró szakaszát. — 
Éjjel kiűztük onnan. 

Tegnap délelőtt a Monté Labotin előtt 
tüzérségünk tüzelése fojtotta el az ellenség 
egy ujabb támadását. Ezután már az ellen-
ség nem is tett azon irányban komoly kísér-
letet, hogy a görzi hídfő hadállásait megkö-
zelítse. 

Leghevesebbek voltak a harcok a Do 
berdó-fensik északi szakaszán, ahol igen 
nagy olasz haderő tömegesen előnyomulva, 
többször támadott. Mindig újra és újra meg-
semmisítő tüzeléssel fogadtuk, ugy, hogy az 
ellenség kénytelen volt fedezékeibe vissza 
menekülni. 

Egy Monfalcone-tól megkísérelt táma-
dás sorsa ugyanaz volt, mint a többi olasz 
erőfeszítésé. 

Trieszt felett tegnap délután az ellenség 
egy repülőgépe jelent meg és bombavetés-
sel két lakót megölt és tizenkettőt megsebe-
sített. 

Hőfer altábornagy, 

Csapataink négy és fél kilométernyire 
behatoltak az oroszok hadállásába. 

Berlin, október 25. A nagy főhadiszállás 
jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy hadcso-
portja: Kekaubtól délre, Rigától délkeletre 
az oroszok előretöréséit visszavertük. Düsta-
burgtól északnyugatra a f. hó 23-án elfog-
lalt állásaink ellen intézett ellentámadásaink 
meghisultak. A foglyok száma 22 tisztre és 
3705 főnyi legénységre, a zsákmány pedig 
12 gépfegyverre és egy aknavetőre emelke-
dett. Gyenge német erők, melyek Illuksztól 
északra a hasonnevű szakaszon át előrenyo-
multak, túlerő támadása elöl ismét a nyugati 
partra tértek ki. A Drisviati-tótól északra a 
Detani határvölgy melletti állásaink ellen in-
tézett orosz támadások eredménytelenek 
maradtak. 

L i p ó t bajor herceg táborszernagy 
hadcsoportja: A helyzet változatlan. 

L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja: 
Komarovtól nyugatra osztrák-magyar csa-
patok négy és fél kilométerre behatoltak az 
ellenség állásaiba. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Budapest, október 25. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) Carstorijsktól nyu-
gatra támadásaink kedvezően haladnak. Az 
ellenséget leghevesebb ellenállása dacára a 
a Styr felé szorítjuk vissza. Ezen harcokban 
tegnap 2 tisztet és 1000 főnyi legénységet 
fogtunk el és 4 gépfegyvert zsákmányoltunk. 

Egyébként északkeleten nincs újság. 
Hőfer altábornagy, 

Lenggel egyetem Moszkvában. 

. — Az oroszok a német telepesek ellen. — 

Stockholm, október 25. A Dom Polszki 
nevü lengyel egyesület Moszkvában szabad 
•lengyel egyetemet .akar felállítani, melynek 
alapszabályait már kidolgozták. 

Kiev az összes oroszországi menekültek 
központi gyűjtő állomása. A Novoje Vremja 
hiradásá szerint itt német telepesek is vol-
tak, akiknek a segélybizottság két német tag-
ja élelmet és más szeretetadományokat osz-
tott ki. Aimikor azonban a német telepesek két 
német fogolyszáilttmányt pillantottak meg, 
örömükben felkiáltottak: „A mi testvéreink!" 
és szívélyesen üdvözölték őket, minden enni-
valójukat és összes szeretetadományaikat 
odaadták nekik. A többi menekültek ez elten 
erélyesen tiltakoztak, mire a német menekül-
teket eltávolították onnan, a segélybizottság 
két német tagját pedig, von Framov birtokost 
és Feinemann Ernőt elfogták. 

Rigába visszacsalogatják 
a lakosságot. 

Kopenhága, október 25. A Rjecs jelenti 
Rigából: A litvániai lapok felszólítják a me-
nekülteiket, hogy térjenek vissza, különösen, 
•az intelligens elemek, mert néílkülők nem le-
het helyreállítani: a normális (életet. Rigában 
nagy a papirhiány s az újságok e miatt más 
városokba költözködtek, (M. T. 1.) 

Pénzintézeteink 
a hadikölcsön szolgálatában. 

A tömegesen és (Országszerte mindenütt 
aláirási helyékül .jelentkezett pénzintézetek 
ép ugy, mint az előző két kölcsönnél, most is 
kiváló közgazdasági megértéssel és 'hazafias 
lelkesedéssel bocsátják (hatalmas hálózatukat 
a harmadik hadikölcsön hagy nemzeti fontos-
sági ügyének szolgálatába. A hadikölcsön si-
keréhez fűződő egyetemes érdeket teljesen 
átérezve, egymással versenyre kelnek abban, 
hogy a kölcsön jegyzésébe minél szélesebb 
rétegeket és minél nagyobb tőkéket vonjanak 
be. 

Már az első iiadikolcsönnél kitűnt, hogy 
alaptalan volt azoknak az aggodalma, akik a 
takarékbetétek nagyobbtömegü elvonásában 
különösen a kisebb vidéki: pénzintézetek lét-
feltételeinek veszélyeztetését látták. Egyrészt 
a nagy katonai beszerzések révén, másrészt 
a hadiállapot által lényegesen korlátozott 
gazdasági élet tőkefelvevő képességének ter-
mészetszerű csökkenése folytán bizonyos 
mértékű pénzbőség állott elő, amely a régi 
tartozások visszafizetésében és betétek emel-
kedésében nyilvánult meg, sőt az rhon tar-
togatott heverő tőkéket is jelentékenyen meg-
növelte. Gyümölcsöző é.s biztos elhelyezés 
hiányában és másrészt a betétek kölcsönjegy-
zés céljából teendő felhasználásának célszerű 
korlátozása folytán pénzintézeteink mindkét 
előző kölcsönnél (abban a helyzetben voltak, 
hogy a kölcsönre szánt betéteket feleiknek 
bizonyos fokozatossággal ugyan, de akadály 
nélkül rendelkezésre bocsátották, sőt a két 
hadikölcsönre saját számlájukra is fél milliár-
dot jóval meghaladó összeget jegyezhették. 
A hadikölesönre jegyzett összegek a katonai 
bevásárlások révén újra visszakerültek a gaz-
dasági étet vérkeringésébe, sőt a harctéri 
helyzet kedvező alakulása rendre-rendre elő-
csalogatta az otthon rejtve őrzött jelentékeny 
tőkeösszegeket is és új ra a pénzintézetek felé 
terelte. Ekként pénzintézeteink tőkeereje a 
hadiikölcsönök folytán gyöngülést egyáltalán 
nem szenvedett, sőt a fokozottabb ütemü pénz 
forgás következtében megnövekedett bizalom 
folytán a betéti állomány állandó növekedést 
mutat. 

Pénzintézeteink igen jelentős részvétele 
a két előző had.ifcölcsönnél a legszebb világot 
veti szilárd megalapozottságukra: és őket 
közgazdasági hivatásuk magaslatán állóknak 
mutatta be. A múltnak ez a tapasztalata és. 
az uj kölcsön kibocsátásánál a betétek szük-
séghez mért védelmére tett intézkedések, 
nemkülönben a harctéri, helyzetnek és pénz-
piacnak egyaráínt rendikiviili kedvező volta 
jogosulttá teszik azt a várakozást, hogy pénz-
intézeteink a nélkülözhető tőkeerő készséges 
rendelkezésrebocsátásával ezúttal is nagy 
súllyal fognak közrehatni gazdasági erőpró-
bánk minél teljesebb sikerére. 

Vezető pénzintézeteink a 'két előző köl-
csönnél történt jegyzés együttes összegét el-
érő jegyzésükkel messze világító, jó példával 
járnak elől, amelynek követését az ország 
életbevágó érdekei, de pénzintézeteink saját 
jól felfogott érdeke is egyaránt parancsolják. 

H A D I K Ö L C S Ö N T JEGYEZNI 

MINDENKINEK KÖTELESSÉGE! 


