Szeged, 1915. m á j u s 21.
diadala volna, az olaszoké és oroszoké, kik
letiporva, a szerb, román, horvát, szlovén
nemzetiségeket, a maguk gyilkos uralmát honosítsák meg.
Miként az erdélyi románok vezetői, ugy
a romániaknak is be kell látniok, hogy a románoknak csak egy erős Ausztria-Magyarország mellett van jövője, melyet mint annyiszor mondották volt, most hangsúlyozni kell
a kis népek fülébe, hogy h a ez nem lett vona,
föl kellene találni.
A diadalmas Oroszország Romániából
vazallus államot, majd muszka juberniumut
fog csinálni.
Ezekkel szemben vagy naiv, vagy gonosz áltatás az, hogy az entente románfaju
hatalmasai Románia érdekében fegyvert húznak, létéért garanciát vállalnának.
Az entente a jelen háború folyamán feláldozta a szerieket és belgákat, most a románok vannak a sorra, ha elég botorul az
entente mellé állanának.
Kenyértörés idején, ha az ententenak
választani kell a hatalmas és szent Oroszország és a „balkáni kis törpe" (Hervé szavai)
Románia érdekeinek támogatása közt, föltétlenül a követséges Oroszország mellé állanak.
Egyetlen egy garanciája van a román
állam és nemzet jövőjének: az északi halálos moszkovita veszedelemnek, Oroszországnak Románia közbelépésével alapos, gyökeres és végleges megtörése, annyira, hogy
Oroszország még akkor se nyúlhasson Romániához, ha ezt akarná.
Ezt pedig csak az erős, hatalmas Ausztria-Magyarország oldalán lehetséges.
Minden inas politika halálos bün. A román politikát most az olasz imperiálizmusnak dobni oda Oroszország után áldozatul,
Románia léiének a feláldozásával egyértelmű.
Olaszország követelései nemzeti mezbe
öltözve, soha olaszt nem látott területek átengedéséről szólnak, ami a románokra nézve
halálra emlékeztető intő példa.
Isztria, Horvátország és Dalmácia partjain az olaszok oly csekély számúak, mint a
Fekete-tengernél a Görögök — 5 millió
szlávval szemben 150,000 olasz. Micsoda nemzetiségi jogcim támogatja hát Olaszországot
követelésükben ?
A délszlávok panasza Ausztria ellen az
volt, hogy túlságosan favorizálja az olaszokat és ime kisült, hogy e sérelmüket önmaguk ellen, nem lévén ez igaz, Oroszország
ép Olaszország érdekében szította.
Ausztriában a nemzetiségek jövőjót, nem
lévén túlnyomó számú a többivel szemben
egyetlen nemzetiség sem, semini veszély sem
fenyegeti, mig 35 millió olasz uralma alá
jutó délszláv belevész az olaszba, a többi a
románokkal együtt az oroszba.
Íme világos, ha Románia vezető emberei Romániát oktalanul vagy gonoszul az
entente karjaiba dobják, önkezoikkcl sírját
ássák mog.
•Legyen végo a vak, a naiv franeo-italo
filizmusnak és előre a szent cél jegyében
Oroszország ellen.
*

Eddig a cikk, nekünk már alig van valami hozzászólásunk.
Tagadhatatlan, hogy a háború jelszavaiban és lefolyásában valami nemezis-szerü
működik, de ez a rettenetes próba kijózanitólag fog hatni kétségtelenül s a jelszavak
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mögött működő
osztályérdekek
engedni
lesznek kénytelenek s ha a irost duzzogó
nemzetiségeknek és éokon kis államoknak
megjön a jövő reális belátásának bölcsessége
vége a hegemonikus törekvéseknek és itt
lesz a testvériesülés magasztos pillanata,
mikor egymásért, szabadságunkért, anyagi,
szellemi javainkért kölcsönösen, egyforma
lelkesedéssel küzdünk minden ellenségeink
ellen örök reménnyel, örök diadallal.
Tiltakozva a romániai nyilt és alattomos ruszofileknek a mi fölszabadításunkkal
szédelgő deklamációi ellen — csak annyit
óhajtunk Románia és népének érdekében,
hogy a „Moldova" szava ne kasszandra
szava legyen!
Costa János.
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— Májusi záporeső. Csütörtökön délután
végre megjött, amit a gazdák már hetek óta
epedve vártak: a májusi záporeső. A szárazság különösen az utóbbi napokban vált
aggasztóvá. A termés eddig az egész országban gyönyörűen áll, a legszebb eredményre
van kilátás, csak a napos időből volt már
kicsit sok. Délután fél ötkor aztán megeredtek az ég csatornái és több, mint tél óráig
zuhogott az eső. A fák, a virágok, a fű
valósággal újra éledtek, felfrissültek az áldásos esőtől.
— A vízhiány m e g s z ü n t e t é s e . A csütörtöki tanácsülésen Balogh Károly pénzügyi
tanácsos előterjesztésére, a tanács az alábbi
intézkedéseket lépteti életbe a vízhiány ideiglenes megszüntetése érdekébein: 1. A polgármester átiratot intéz a szegedi kerületi katonai parancsnokságokhoz, hogy bocsásson
a városi hatóság rendelkezésére tizenkét katonát, mert katonasággal akarja a tanács ellenőriztetni a közönség vízhasználatát. 2. Az
utcákon tevő eiektoros Kutakat leszereltetik.
3. A vendéglőkben és korcsmákban kötelezővé teszik a vízórák fö!állítását. 4. Fölhívást
intéz a tanács a lakosságihoz, Ihogy ne pazarolja a vizet. 5. Megvizsgálják a gyártelepek
vízhasználatát, a .két- és három emeletes- házaknál aikalamzolt víztartályokat, azonkívül
azt is, hogy nincs-e olyan üzem Szegeden,
amely meg inem engedett és be nem jelentett
módon használja a városi vizet. 6. Elrendeli
a tanács, hogy a parkokat és köztereket nem
szabad magasnyomású vízvezetékből locsolni. 7. Fölkéri a tanács Feszti Lehel altábornagy, kerületi parancsnokot, hogy a minisztériumban sürgesse meg a katonakárházak
miatt a szegedi vízhiányokon való segítést.
— Lisztutalványok. A rendőrség közli,
hogy a júniusi utalványok
kiosztása
május
25-én és 26-án történik a kerületi
rendőrlaktanyákban. A közönség a zöld boríték füzetekkel jelenjen meg. Kétfc'ie utalvány lesz:
kékszinü, amely íőzőlisztre szól és szürkeszinü, amely kenyérre, illetve kenyérlisztre
szól. Sütemények
utalvány
nélkül is kiadhatók.
— A J a r o s i a u n á l kitUnt ezredek. A
Wolf-ügynökség német hivatalos jelentését
adja annak a küzdelemnek, amelyei a szövetséges hadseregek Jaroslaut visszafoglalták
az orosztól. A jelentés szerint a porosz gárda
és a 6. osztrák-magyar hadtest feladatául
tűzték ki a város birtokbavételét. A 6. had
test tudvalevőleg kassai hadtest. A jelentés
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külön megemlékezik a Jupajovka magaslat
elfoglalásáról s itt megemlíti, hogy ezt a magaslatot az 56. osztrák-magyar közös gyalogezred és egy honvédcsapat ragadták ki az
ellenség kezéből s itt négyezer sebesületlen
oroszt ejtettek foglyul. Hogy a honvédcsapat
melyik volt, arról nem tesz közelebbi említést a német hivatalos leírás. Az 56. közös
gyalogezred a krakkói háziezred s tisztán
lengyelekből áll.
— Hangverseny a vak katonák javára.
A bevonult képzőművészek május 23-án,
délután 5 órakor rendezik hangversenyüket,
a kultúrpalota kiállítási termében. A hangversenyen körremüködnek: Sohner Olga
Hilbert Janka, Gömöri Vilma, Almássy Endre,
Körmendi Kálmán, Heltai Jenő és Kiss Gyula.
Belépő-dij 2 korona.
— A s z a b a d k a i gazdagok. Szabadkán
az összeíró bizottság hetven olyan egyént
irt össze, akiknek évi húszezer koronánál
több jövedelmük van és még sem adtak arról hadiadó alá eső vallomást. Jellemző,
hogy ezzel szemben csak 59-en jelentették
be önként, hogy évi jövedelmük felülhaladja
a húszezer koronát s igy körülbelül 130
szabadkai polgárról tehető fel, hogy húszezer koronát meghaladó évi jövede'me van.
— B a n g i g a z g a í ó a szegedi törvényszék előtt. A szegedi törvényszék második
tanácsa csütörtök délelőtt Vigh Gyulának a
M iádszenti
Takarékpénztár
igazgatój ának
bünpörét tárgyalta. Az ügyészség hűtlen kezelés bűntettével vádolta a bankigazgatót,
aki a vád szerint az Amerikába szökött
Lusztig Dániel borkereskedőnek, az igazgatóság felhatalmazása nélkül 140.000 koronát
folyósított. A csütörtöki tárgyalást azonban
a vád felolvasása után a bíróság elnapolta,
mert Vigh egy másik hasonló bűnügyével
egyesitik ezt az ügyet.
— Képkiállítás. Kelemen Dezső képkiállitása május 23-án, délelőtt 11 órakor nyílik
meg a református bérpalotában, a református
templommal szemben levő üzlethelyiségben.
A tárlat junius 6-ig marad nyitva, naponta
9 órától este 6 óráig.
— A néptelen Abbázia. Fiuméből írják :
Az olasz bonyodalom híreinek hatása alatt
Abbázia egészen kiürült, s jóformán valamennyi vendég elutazott. Fiume forgalma is
megcsappant, Matuglie felől azonban rendkívül sokan érkeznek Olaszországból. Külön
kocsin jöttek a római theológiai intézetek
magyar növendékei. A szentszéki szeminárium
már május 15-én berekesztette a tavaszi félévet s a hallgatók indexét kiadta.
— A Gyertyómosi T a k a r é k p é n z t á r ügyei.
A szegedi ítélőtábla csütörtökön tárgyalta
Knopf J a k a b gyertyámosi bankigazgatónak
és három társának bünpörét. A vád szerint
Blumenihal Lipót budapesti pénzügynök információt kért a gyertyámosi téglagyárról.
Fölülínul minden
várakozást a :-:
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