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Fleurt j f v i ssza fog la l ták a németek . Minden tisztviselőnek. 
A legjobbkor folyósította a kormány a 

beszerzési előleget. Közéig az őszi idény, a 
világháború harmadik küzdelmes tele, a gon-
dos házigazda, ha pénze van rá, idejében 
szerzi be, amire családjának és magának 
szüksége van. Tisztviselőiről — anyagi ere-
jét megfeszítve — az idén jóval korábban 
gondoskodott az állam, mint tavaly. 

Majdnem váratlanul érkezik meg az 
ujabb segítség, amely a polgári küzdelem 
továbbfolytatásához szükséges muníciót szol-
gáltatja. A pénzügyminiszter, igen helyesen, 
fölismerte a köztisztviselők ellátása kérdésé-
nek hadi jellegét. Ez az előleg figyelmeztető 
jel és utmutatás is arra, hogyan kell élni a 
mai válságos időkben, mennyi előrelátással 
és beosztással kell vezetni a küzdelmet itt-
hon, amig annak gyümölcse a harctereken 
megérik. 

Sok szót fecsérelnek annak a talány-
nak megfejtésiére, hogy lesz-e még egy téli 
hadjárat, vagy nem lesz? Az effajta érdek-
lődés tisztán szubjektív jellegű, mert egészen 
természetes, Ihogy a hadvezér, a jó gazda 
és a gondos páterfamiliász nem a kérdésre 
adandó választól fogja függővé tenni elhatá-
rozását. Ugy kell berendezkedni, mintha a 
harmadik téli háború teljesen bizonyos len-
ne. A gazdasági helyzet minden évnegyed-
ben uj zökkenőkhöz érkezik: hol az, hol 
amaz a szükségleti tárgy tűnik el a piacról 
és azért mégis élni, táplálkozni, ruházkodni, 
sőt harcolni kell, a modern ember ezerféle 
szükségletének uj leleményességii kielégité-
sével. Csodákat látunk abban a tekintetben, 
hogy társadalmunknak egyes rétegei milyen 
okos ökonómiával tudják magánéletüket a 
viszonyokihoz alkalmazni. A béketürésnek az 
a némi gesztusa olyan hőstett, mely méltó 
á nagy korhoz és a lezajló nagy események 
hez. Ez az áldozat nemcsak elismerést ér-
demel, hanem kötelességeket ró a nemzetre: 
a magyarótisztviselőtársadalom tehermentes! 
tfjSének kötelezettségét a — háború után. 

'Nem félünk sem a téli hadiárattói, sem 
a.hosszú háborúnak semmi rémétől. Ahogyan 
tisztviselőink segítenek magukon az előrelá-
tás bölcseségével, azonképen formáljuk, szer-
vezzük, irányitjuk a fegyverek ropogásánál 
nem kevésbé jelentős gazdasági küzdelmet. 
Ennek a gazdasági küzdelemnek egyik etap-
ja, amikor a kormány az állam dolgos szol-
gáit nem hagyja magukra a feneketlen mó-
don növekvő drágaság idején. Másik alapja 
lenne,* '-4- amire már rámutattunk. — ha a 
részvénytársaságok, szövetkezetek és egyé-
ni cégek, amelyek közül soknak hajtott bu-
sás hasznot a véres világháború, sietnének 
a kormány és azoknak a vállalatoknak pél-
dáját követni, amelyek a konjunktúrák ró-
zsás vizén nem feledkeznek meg arról, hogy 
hajóikon sokszor bizony kiszáradt torkú 
tisztviselők a dolgos, fáradhatatlan matró-
zok és kapitányok. Nem lehet elégszer el-
mondani ahoz, hogy elcsépelt igazság legyen 
belőle: a nagy drágaság először, másodszor 
és harmadszor.azokat sújtja, akik fix fizeté-
sükből kénytelenek megélni. Nem lehet senki 
a kasszájának annyira bolondja, hogy tudo-
mást ne vegyen róla: a húsz korona ma nem 
busz korona és hogy legalább a mindennapi 
kényeret kell biztosítani azoknak, akik mint 
alkalmazóiak az idők nagyszerűségéhez mért 
fáradihatatlansággai szorgoskodnak és be-
csületes miunkában görnyednek. 

Az álfám már fizeti tisztviselőinek a 
drágasági pótlékot. Azoknak a vállalatoknak, 
amelyek eddig is gondoltak tisztviselőikre, 
nem kell intő példa. A többiek még meggon-
dolhatják, az erkölcsi törvények őket is kö-
telezik. 

BERLIN, augusztus 4. A nagyfőhadi-
szálilás jeleníti: Az ágyuharcot, mely az 
Ancre-patalktóíl északra ismét nagy erőre 
kapóit, az Ancre és a Somme között nem 
csökkenő hevességgel folyt. Az ellenség 
erös támadásait AuviUerstől északra Guille-
monttól délnyugatra és a Monaco majortól 
északra visszavertük. A Sommetól délre az 
ellenség éjjeli támadása Barleuxnél nieghiu-, 
suli. 

A franciáknak tegnap este sikerült állá-
sainkat Fleury mellett és a Thiaumont erőd-
től délre elfoglalni. Ma reggel megindított 
eMentáimadásunkkial Fleury falut és az e 
helyiségtől nyugatra és északnyugatra hú-
zódó árkokat teljesen visszafoglaltuk. Az 
ellenség támadásait Thiaumont erődtől észak 
nyugatra és a Chapitre erdőben, valamint 
az erdős hegységben levő állásaink ellen,. 

tegnap este nagy veszteségei mellett vissza-
vertük. A helyzet most ismét olyan, mint a 
rendkívül nagy erőkkel intézett francia tá-
madás előtt volt. 

Miílzer hadnagy légi harcban Renenél 
kilencedik Franki hadnagy pedig tegnap-
előtt Beadmetznól a hatodik ellenfelét tette 
harcképtelenné. Ezenkívül egy ellenséges 
kétfedelüt tegnap Paronesnél, két másikat 
pedig, mint utólag augusztus elsején Ar-
rasíól délnyugatra és Lihonsmál lőtték le re 
piilőlnlk. Zárótüzönkke! Bérlés Au Bolsnal 
(Arrasíól délnyugatra) s Namurná! egy-egy 
ellenséges repülőgépet szedtünk le. Az utób-
bit abból a rajból, amely Namurt csekély 
tárgyi kárt okozva megtámadta. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az oroszok óriási veszteségei luck körűi. 
Sajtóhadiszállás, augusztus 4. A buko-

vinai Kárpátokban, valamint a Dnyesztertől 
és Prutbtól délre az oroszok, korábbi vesz-
teségteljes támadásaik következtében, teg-
nap nem vállalkoztak nagyobb akcióra. 

Az oroszok Bothmer hadseregének sza-
kaszán Bucactól nyugatra, a kis Rarisz-fo-
lyó mentén levő Velesznivnál támadást in-
téztek állásaink ellen, azonban egy kis árok-
rész ideiglenes megszállása után visszaver-
tük őket. 

Brodytól nyugatra minden orosz táma-
dást visszautasítottunk. Lucktól nyugatra és 
északnyugatra eilanyhult a harci tevékeny-
ség. Az oroszok ezen a szakaszon az utóbbi 
napok harcaiban óriási véryesztéséget szen-
vedtek. Az Alsó-Stoclhodnál megakadályoz-
tuk az oroszok előnyomulási kísérleteit. 

Hindenburg a volhyniai fronton. 
Berlin, augusztus 4. A Tagliche Rund-

schau 'haditudósítója jelenti Linsingen sere-
gének főhadiszállásáról augusztus 2-iki ke-
lettel: 

Hindenburg tábornagy Lundendorf ve-
zérkari főnökkel ma a volhyniai frontra ér-
kezett; az egész hosszú uton a csapatok uj-
jongva üdvözölték. 

Az orosz lapok Trepov ellen. 
Berlin, augusztus 4. A Vossisihe Zei-

tung-nak jelentik Stockholmból: Az a körül-
mény, hogy a hiríhedt Trepqyot nevezték ki 
Bukovina megszállott részei közigazgatási 
főnökévé, magában Oroszországban is kelle-
metlen feltűnést keltett. Az orosz újságok 
szóvá akarták tenni az esetet, a cenzúra 
azonban cikkeiket törölte és csak a cimet 
hagyta meg. 

Lengyel tisztviselők a belső 
orosz kormányzóságokban. 
Stockholm, augusztus 4. Az orosz kor-

mány az eddig játszott lengyel komédiának 
végét szándékozik vetni. A belügyminiszter 
elrendelte, hogy a lengyelországi kormány-
zóságok tisztviselői állandó állásokat kapja-
nak a belső kormányzóságokban. Ez a hatá-
rozat teljes miniszteri tanácsban hozatván 

meg, tulajdonképen a lengyel kormányzósá-
gokról való lemondást jelenti. Mindenesetre 
jellemző a határozat arra a fölfogásra, mely 
illetékes helyen a hadi helyzetről uralkodik. 

Bruszilov már a gárdaezredeket 
is harcba veti. 

Hadisajtószállás, augusztus 4. Fogoly-
vallomások szerint Bruszilov orosz gárda-
ezredeket dobott a vólhiniai harcokba. Et 
alkalommal nem érdektelen a háborús ta-
pasztalatokra hivatkozni, amelyek szerint az 
orosz és a szerb hadvezetőség elit-csapatait 
idáig mindig az ütközetek végen küldte tűz-
be, amikor a kevésbbé értékes katonaanyag 
föláldozásával a helyzetet a döntésig érlelte. 
Igy dolgozott Putnik Szerbiában első offen-
zivánk ideién s igy őrlődött meg az orosz 
gárda a kraszniki csatában, Ravaruskánál, 
Tannenbergnél, majd később a Szan-vonalon 
és a Kárpátokban a húsvéti csatában Boroe-
vics frontján. Persze a gárda sem tudta az 
oroszok javára forditani a küzdelmet; tőlünk' 
szenvedett sok kudarca mellett emlékezetes' 
az a veresége, amelyet egy alkalommal a 
porosz gárdától szenvedett. 

A cárnak összesen három gárda-divizió-
ja van, tizenkét, névszer int nevezett négy 
zászlóaljas ezreddel. Van továbbá gárda-tü-
zérség, gárda-lovasság és gárda-kozákez-
red. Az újoncokat ez elitcsapatokhoz az 
egész birodalomból sorozzák, a legénység 
bizonyos jogokat, előnyöket, nagyobb lénun-
got élvez. Fölszerelésük is különbözik a töbJ 

bitől, tornisztert hordanak. A tisztikar a 
legelőkelőbb orosz társadalomból kontin-
gentálódik s egyik jellemző kiváltsága, hogy 
rangja egy fokkal nagyobb, mint hadsereg-
beli bajtársáé. A gárda-főhadnagy például 
kapitánynak felel meg, Ezenkivül az orosz 
fővezérlet kiméli is a gárdistákat s igy, ha 
igaznak bizonyul az emiitett fogolyvallo-
más, akkor a gárda szereplése az erőfeszítés 
kulminálását jelentheti. 

A D álmagyar ország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 


