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Hindenburg főparancsnoksága alatt. 
BUDAPEST, augusztus 2. (Hivatalos 

jideiHtiős.) A német császár őfelségének a 
keleti arcvonalon való idözése alkalmával 
ö császári é s királyi apostoli felségével 
egyetértőleg, az ottani parancsnoklási vi-
szonyoknak olyan szabályozása történt meg, 
amely számol az általános orosz offenziva 
által teremtett helyzettel. A szövetségesek 
több hadcsoportja Hindenburg tábornagy 
parancsnoksága alatt, mindkét legfőbb had-
vezetőség megengedése szerint, egységes 
alkamlaztatás céljából foglaltatott össze. 

Az oroszok ujabb kudarcai 
Sajtóhadiszállás, augusztus 2. Böhm-

Ermolli hadseregének centrumában és jobb-
szárnyán, valamint Bothmer tábornok front-
iának legnagyobb részén aránylag nyuga-
lom van. 

A Brody körüli helyzet megváltozása 
folytán Böbmt-Ermolli hadseregének balszár-
nya tudvalevőleg hátrább vonult. Az oroszok 
azóta itt áttörést kíséreltek meg és Novo-
Pocajev felől legjobb csapataikat küldöttek 
előre a 44. kaposvári gyalogezreddel szem-
ben. A derék somogyi bakák minden táma-
dást visszautasítottak. Elfogott oroszok val-
lomása szerint ezek a támadások óriási ál-
dozattal jártak és megtörtént, hogy egy 
támadó századból csak tizenheten maradtak 
életben. 

A följebb északra támadó kozákezre-
dek, akiket ifekete uniformisukról lehet föl-
ismerni, szintén hiábavaló kísérleteket tet-
tek az áttörésre. Erre az orosz hadvezető-
ség délebbre Vorobiovkánál igyekezett 'ha-
talmába keríteni a magaslatokat. Az oro-
szoknak ez a terve sikerült is, amennyiben 
súlyos veszteségek árán, följutottak a ma-
gaslatokra, ahol ékszerben benyomultak 
Bothmer és Böhrn-Ermolli hadserege közé. 
Sokáig nem élvezhették ezeknek a magas-
latoknak a birtokát, ímert a német és osz-
trák-magyar gyalogság hatalmas tüzérségi 
előkészítés után ellerttámadásba ment át és 
elkeseredett kézitusa után visszaverte az 
orószotíat, miközben 1200 foglyot ejtett és 
több gépfegyvert zsákmányolt. Az oroszok 
még ugyanezen az éjszakán kísérletet tet-
tek a magaslatok visszaszerzésére, azonban 
ez a kísérlet is meghiusult. Ezóta a magas-
latokat szilárdan tartjuk. 

Vorobiovkai frontszakaszunkkal szem-
ben szibériai és cserkesz elite-csapatok ál-
lanak. Az oroszok itt több belga páncélos 
automobilt használtak, amelyek nyolc centi-
méteres ágyukkal vannak fölszerelve. Ezek 
a páncélos autók több izben bele akartak 
avatkozni a harcba, azonban tüzérségünk 
hamarosan elűzte őket. Belga motorbiciklis-
ták is harcoltak ezen a fronton. 

A török csapatok Galiciában. 
— Egy török tiszt nyilatkozata. — 

Bécs, augusztus 2. A Fremdenblatt harc-
téri tudósítója jelenti lapjának: 

Beszéltem egy főrangú török tiszttel, 
aki a török csapatokkal a galíciai frontra 

ment, akit még GaUipoliból ismerek. A tiszt 
a következőket mondotta nekem: 

— A török tiszteknél nagy örömet és 
lelkesedést keltett, hogy a galíciai frontra 
vezényelték őket. A mai török tiszt felvilá-
gosodott, müveit katona, aki a világháború 
kezdete óta az európai frontok mindem ese-
ményét a legnagyobb figyelemmel tanulmá-
nyozza és büszke rá, hogy ö is részt vehet 
ezekben a harcokban. Tisztjeinknek, akik 
közül sokan tökéletesem tudnak franciául, 
igen sokan németül és angolul is, a háboru 
alatt volt alkalmuk bőven, hogy a háboru 
technikai tudományában tökéletesítsék ma-
gukat. Hiszen a technikai kiképzést illetően 
a legravaszabb ellenféllel, az angollal álla-
nak szemben már hónapok óta. A háboru 
alatt a német instruktorok is sokat tettek 
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fegyvereink tökéletesítéséért. Igy például a 
háboru előtt a gépfegyvernek nem volt je-
lentékeny szerepe a hadseregünkben. Mikor 
aztán a gallipoii védelmi harcokban a gép-
fegyvernek kiváló feladat jutott, sok tisz-
tünk és katonánk ebben a fegyvernemben 
külön kiképzésben részesült. 

Az a katonaanyag, amely most utón 
van Galíciába és Bukovinába, válogatott ez-
redekből áll, akik nagyrészt az ariburnu-
anafortai fronton és Szediil-Bahrnál vivott 
rendkivül nehéz harcokban részt vettek. Hó-
napokig voltak állóharcban olyan SZÍVÓS 

ellenféllel szemben, mint az angol s ugy a 
rohamban, mint az állÓharcokban egyfor-
mán edzettek. Fölszerelésük itt ugyanaz, 
mint a török frontokon. Szürkésbarna egyen-
ruha, amelyhez a legtöbb ezrednél már nem-
fez, hanem ugy nevezett Enverieh, egy prak-
tikus posztósüvegét viselnek, melyet fölta-
lálója, Enver basa után neveztek el. A ieg-
í j ább mintájú Manlidher-f egy vérrel és hosz-
ÍZU szuronnyal vannak fölszerelve. 

Hónapról~hónapra csőiken Szegeden 
a husfogi/asztas, 

— 3258 serlést vágtak április 
(Saját tudósítónktól.) ,A hatósági köz-

élelmezési üzem vezetését április elsőjén vet-
te át Balogh Károly pénzügyi tanácsos. Ba-
logh tanácsos most érdekes és a közélelme-
zési üzem vezetésére rendkivül fontos sta-
tisztikát állított össze a közvágóhídon levá-
gott állatokról. A statisztika április elsejé-
től julius harmincadikáig már teljesen ké-
szen van és a következő adatokat tartal-
mazza : 

Április 1—30-ig levágásáé került: 
bika 
ökör 
tehén 
növendék marha 
borj u 
bivaly 
juh 
bárány 

' kecske 
sertés 

15 
.16 

298 
16)2 
435 

5 
399 

0176 
a 

912 

9,'seje óta a közvágóhidorj. — 
./uniuslynn levágásra került: 

bika 21 
ökör 37 
tehén 154 
növendék marha 30 
borjú 303 
juh 251 
bárány 707 
kecske — 
sertés 762 
ló 7 

összesen 0272 állat. 

sta-

összesen 4361 állat. 
A levágott 912 darab sertés á t lag 150 kiló 

sulyu volt és átlag 35 kiló zsirt szolgáltatott, 
ami összesen 3500 kilót tesz ki. Egy család 
átlagos havi szükséglete 6 kiló zsi.r, a levá-
gott sertésekből tehát 600 család /fedezhette 

a zsirszükségletét. 
(Májusban igy alakult a vágóhídi 

tisztika: 
Levágásra került: 

bika 
. ökör 

télién 
növendék marii a 
borjú 
bivaly 
sertés 
ló 
juh 
bárány 
kecske 

összesen 

6 
7 

205 
77 

185 
,9 

652 
8 

214 
1571 

4 
2938 állat 

Juliusfiyin levágásba került: 
bika 
ökör 
télién 
növendék marha 
borja 
bivaly 
(juh 
bárány 
kecske 
sertéis 
ló 

12 
17 

165 
39 

359 

528 
87 

5 
932 

4 
összesen 2148 állat. 

A statisztikából kitűnik, hogy április-
ban vágták le a közvágóhídon a legtöbbet, 
4361 állatot, májusban már csak 2938-nt, ju-
niusban 2072-t, júliusban pedig 2148 állatot. 
A fargjaí/im tehát hó nap ml- hóna pra csák-
icent. 

Ezekből az adatokból Balogh tanácsos 
az év végén megállapít ja a város hussziik-
ségletét és a pontosan vezetett statisztikák 
alapján tervezetet fog kidolgozni arról, mi-
képen lá thatná el a hatóság a fogyasztók egy 
részét olcsó hússal. 

n iniaMloH Ura Erii 
Juttassanak valamit 

a rokkant hősöknek 


