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Az orosz harctéren változatlan a helyzet. 
Budapest, november 16. (Közli ,a minisz-

terelinöki sajtóosztály.) Az orosz harctéren 
nincs újság. 

Höfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese-

Berlin, november 16. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A keleti hadszíntér egész 
arcvonalán a helyzet változatlan. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az oroszok rettegése a téli 
háborútól. 

Berlin, november 16. A Rjecs ezzel a 
címmel: Háborús megjegyzéseik cikket közöl; 
amelynek írója most a 'császári orosz főhadi-
szálláson Yan. A cikk a többi között ezt 
mondja: 

A mi vezérkari jelentéseink a legutóbbi 
napokban rendszeresen .majd innen, majd on-
nan jelentenek sikert. Ez azt mutatja, amit 
fegyvereink elérnek. 'De itt az operációs se-
regben nem találunk győzelmi lelket, az ar-
cokon a feszültség kifejezése látható, amely 
azt bizonyítja, Ihogy tudatában vannak a 
helyzet komolyságának. A vezérek anélkül, 
hogy tagadnák csapataink vitézségét, vala-
mennyien fölismerik az előttünk álló téli had-
járat komolyságát és fontosságát. Ha az el-
lenség beássa magát, akkor ez nem azt je-
lenti, liogy megnyugszik, hanem továbbra 
az az aktiv támadó marad, aki eddig volt. Jól 
kigondolt terveit os'ak egy időre félretette. 
A németek már energikusan berendezkednek 
a téli hadjáratra. lEgész frontjukon serény 
munka 'folyik, amelyet a mi földerítésünk 
még nem fedezett fel, bár különös nyomaték-
kal buzgólkodunk ezen. A háború tizenöt hó-
napjának tapasztalatait kihasználjuk, miköz-
ben az ellenséggel mint nagyon figyelemre-
méltó nagyisággal számolunk. Az első téli 
hadjárat azt .mutatta, hogy ha az ellenség 
álló harcba megy át, ez nem zárja ki azt, 
hogy itt vagy ott ismét megkezdje a táma-
dást. Csapatainknak erre mindig el kell ké-
szülve lenniök és ezt most nagyon jól tud-

ják. A németek is nagyon jól tudják, hogy 
milyen erősek a mi csapataink. Ezért folyik 
mos t mindkét részen ,az alapos munka. Észa-
kon Ruszkij hadserege még nem engedi téli 
szállására jutni a Belov-sereget. Ott tehát a 
munka nem oly intenzív. A középen már meg-
történik a berendezkedés a télre. A németek 
különösen gépfegyveréket hoznak előre, ak-
náikkal, kézigránátokkal harcolnak és ezek-
re a harcieszközökre különösen berendezked-
nek. Ez azt mutatja, hogy a németek még 
továbbra is energikusan harcolnak. Hadsere-
günk éppen azért feszülten és komolyan néz 
előre. 'Mindenki fölismerte annak .a pillanat-
nak a fontosságát, amelyben a mozgó harc 
állóh'arccá változik. Hadseregünk ismeri az 
előtte álló munka nehézségét. Elvárja, hogy 
otthon nem 'feledkeznek meg róla s ellátásá-
ról gondoskodnak. Mindenki azt kérdezi, ho-
gyan dolgozik a háborús ipar? Ha a hadse-
regnek meg volna 'mindene, amire szüksége 
van, a taktikával maga is boldogulna 

Orosz csapatok a román 
batáron. 

Bukarest, november 16. Illetékes helyről 
megerősítik, hogy a román határ közeiében 
igen erős orosz csapatösszevonásokat eszkö-
zeitek. Az orosz sereg Bulgária támadására 
van felállítva. Az KÍ van zárva, hogv Orosz-
ország nyomást gyakoroljon P'mániára, 
vagy Romániát megfenyegesse azért, hogy 
bocsássa át az orosz hadsereget. Tehát a 
román határnál koncentrált csapatoknak máis 
utón kell Bulgáriába érniök. 

Orosz belügyek. 
Kopenhága, november 16. A Berlingske 

Tidende jelenti iPétervárról: A birodalmi ta-
nács jobbpárti tagjai Bobrinszky elnöklete 
alatt értekezletet tartottak. Megállapították a 
párt álláspontját és sajnálattal konstatálták, 
liogy a nemesi tanácsba való választásoknál 
két mandátumot elvesztettek. A Neidhart-
csoport megerősödve került ki a választá-
sokból, de a jobboldal még mindig erősebb, 
mint a blokk. 

Az olaszok makacsul támadnak 
az Isonzo-fronton. 

Budapest, november 16. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) A Doberdó fensik 
északi szakasza tegnap is a legmakacsabb 
harcok színhelye volt. A Monté San Mlcíhel 
körüli hadállásokért mindkét oldalon éjjel-
nappal folyik a harc. E hegy északi lejtőjén 
az olaszok ismételten behatoltak harcvona-
lunkba, de az esti órákban sikerült az ellen-
séget csaknem teljesen elűzni. 

A San Marti no-szakaszon is folynak 
még közelharcok. 

A görzi hídfő előtt az ellenségnek egy 
a Podgora-inagaslat ellen intézett támadá-
sát visszaver tűk. 

Hőfer altábornagy, 

120.000 olasz újonc. 
Zürich, november 16. A Baseler Nach-

richten szerint .a most behívott 19 éves ola-
szok és az újra sorozott három korábbi kor-
osztály szánna összesen 120.000 főre rug. 

Cadorna szózata. 

Lugano, november 16. Az Agenzia Ste-
fani jelenti: A király születésnapja .alkalmá-
ból a generalisszimusz a csapatokhoz a kö-
vetkező napiparancsolt intézte: „Ma van a 
születésnapja őfelsége Savoyai III. Viktor 
Emánuel királynak, a. t\ii legfőbb hadurunk-
nak. ö í hónap óta, Ihiven családjának régi 
katonai hagyományaihoz, egyike ő az elsők-
nek, akik a veszedelemnek kiteszik magukat. 
Ugyanazt az életet .éli, mint a hadsereg, a 
mely fegyverrel küzd azért, hogy a megszen-
telt határokat, amelyeket a természet és a 
történelem hazánknak kijelölt, megvívja. Él-
tetve a beléje vetett bizalomtól és egyetlen' 
gondolatbah tömörülve, ma a harcnak ebben 
az órájában megerősíti az olasz hadsereg a 
mélységes odaadás megváltozhatatlan érzé-
sét felséges vezére iránt. Megújítja az esküt, 
hogy legyőzhetetlen elhatározottsággal vonul 

előre azokon az utakon, amelyek ki vannak 
számára jelölve a végleges győzelemig, a 
mely a jogos nemzeti aspirációk megvalósí-
tását biztosítja. Éljen a. király" Cadorna, a 
vezérkar főnöke. 
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1200 embert lát el ebéddel 
a téli hónapokban Szeged. 
— Városi népkonyhák dijtalan étkezéssel — 

(Saját tudósítónktól.) A legkülönbözőbb 
véleményeik hangzottak el eddig i,s annak a kö-
rülbelül 100.000 ko rónányi összegnek felhasz-
nálásáról, amelyhez a városi gabona díjtalan 
őrlése folytán Back Bernát jut tat ta a várost. 
Természetes, liogy a tekintélyes összeg rendel-
tetéséről első sorban maga Back Bernát .hiva-
tott nyilatkozni, aki ugy.is adhatta volna a 
pénzt, hogy .adom, de ti emre a célra, vagytoik 
köteleseik fordítani. Minthogy .ez ilyen kifeje-
zetten meg nem történt, bár általánosságban 
már nyilatkozott B.aiclk .arról, bo,gy milyen célt, 
szánnia .az összegnek, Somogyi Szilveszter, pol-
gármester és az .adományozó között a (következő 
levélváltás folyt le: 

Nagyságos Back Bernát urnák Helyben. 
Az a tervem támadt, liogy a város részére 

beszerzett gabona, dijtalan őrléséből előálló s 
Nagyságod által Szeged város részére 'nagy-
lelkűen felajánlott összeg, mely körülbelül 
100.000 koronát kösz .ki, akiként használtassák 
fel, hogy abból a város külömböző részein nép-
konyhák állíttatnának fel, ahol a téli hónapok 
alatt a szegények díjtalanul étkezhetnének. 
Mielőtt ez irányban a szükséges lépéseket meg-
tenném, .szíveskedjék nyilatkozni az iránt, 
hogy hozzájárul-e Nagyságod ahhoz, hogy az 
emiitett összeg ezen célra felli asznál tassók. 
Szeged, 1915. november 16. Somogyi Szilveszter 
polgármester. 

Nagyságos Dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester urnák, Szeged. 

E hó 16-i 10928—1915. elln. sz. szives átirata, 
birtokában örömmel üdvözlöm Nagyságod ama 
tervét, hogy a város részére beszerzett gabona 
díjtalan őrléséből előálló és általam Szeged 
váro.s részére fellajánlott összeg, mely Ikb. 100000 
koronát tesz .kii, .akként használtassák fel, hogy 
abból a város külömböző részein népkonyhák 
állíttatnának fel, ahol a téli hónapok alatt a 
szegények díjtalanul étkezhetnének. Ehhez .an-
nál ós .inkább megadom hozzájárulásomat, 
mert a; dijtalan őrlés elvállalása alkalmával is 
ez a oél lebegett szemeim előtt. Nagyrabecsü-
lésem kifejezése .mellett vagyok kész hive 
Szeged, 1915. november 16. Back Bernát. 

Az eszme humanitásához szó sem férhet. 
Százezer korona olyan összeg, amelyből .a, téli 
hónapok alatt sok szegény családot lehet el-
látni élelemmel. .Megmenthetők igy ezek ia 
nyomor fekete rémétől, esetleg a fűtetlen szo-
báktól. Csak arra, hívjuk fel ez alkalomból a 
polgármester ur figyelmét, hogy fokozott gond-
dal ügyeltessen .a népkonyhák gazdaságos ve-
zetése és ia felett, hogy ne csak a koldusok, 
hanem a megaláztatást elviselni nem tudó, iga-
zán szegény emberek i.s részesülhessenek ebben 
a támogatásban. A polgármester u r terve az, 
hogy a város különböző pontjain kifőző bódé-
kat álilitsanak f-el, iszúmszerint hatot, amelyek 
mindegyikében kétszáz etmber kapna napon-
kint .ingyen ebédet rendőrségi utalványok 
alapján. A szemérmesebb szegényeikről is tör-
ténnék gondoskodás oly módon, hogy akik 
nem jelentkeznek ingyen utalványokért, azok 
40 fillérért kapnának ebédet, Január , február 
és március hónapokban állnának fenn a bódék. 
Az élelmiszerek megfőzésére a Katolikus Nő-
védő Egyesületet ás a Zsidó Leány.egyletet 
fogja felkérni a polgármester, 


