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meg, mert mindig a gazdasági'élet kívánal-
mainak megfelelően óhajt intézkedni. 

Végül a bizottság tagjai felkérték a pol-

gármestert, -hogy a katonai 'hatóságtól kért 

kétezer hadifogoly kiutalását szorgalmazza. 

Itália területi követelései. 
Irta: dr. Balanyi György kegyesrendi tanár. 

i. 

Olaszország 19-15. május 23-ilki had-
üzenetét hosszas diplomáciai tárgyalások 
glőzték meg. (Mielőtt a fegyverek élére került 
a dolog, h-os-szu hónapokon át elszánt csatá-
kat vivőit egymással a két állam külügyi 
kormánya. A tárgyalások megindításához az 
alapot a hármass-zövetségi szerződés hetedik 
pontjának eltérő értelmezése szolgáltatta, 
Ez a pont a -Balkán, szabatosabban 'a török 
•birodalom status qu-ojárnak fenntartására vo-
natkozik és -arra az -esetre, ha a status quo 
megóvása bárminő tikból lehetet len,né vál-
nék sha felbomlása révé® az egyik szerződő 
-fél területi vagy másnemű előnyökhöz jutnia, 
rekompenzációt állapit meg a másik fél ja-
vára. lA-usztria-iMagyarország a-zonba-n 1914. 
juliusának végén-, a világháború küszöbén 
bejelentette Rómában, begy a Szerbia ellen 
indítandó hadjáratot csak büntető expedíció-
nak tekinti, íhóditó szándékai nincsenek és 
igy a hetedik pontban körvonalazott rekom-
penzáció® kötelezettség önmagától elesik. A 
Salandraj-koronájny és külügyminisztere, 
CVlarchese di San Giuliano n-éani habozás 
után belenyugodott ebbe ós az augusztus 
2-iki minisztertanácsiban a jóakaratú sem-
legesség mellett döntött. Viktor Emánuel, 
király szomorú hírességre jutott -augusztus 
2-iki táviratával teljesen azonosította magát 
kormánya álláspontjával. Ennek -ellenére a 
h-a re téri események hullámzása és az olasz 
köz vélemény fokozódó idegesség-e, melylyeJ 
az „altra spandán", az Adria innenső part-
ján történteiket figyelt-e, állandóan felszínén 
tartották a rekompenzáció gondolatát. Kül-
ügyi kormányunk, hogy kétségtelen jel-ét 
adja békeszereteténe-k, még augusztus 2-áu 
hozzájárult a VI I . -pont olasz értelmezéséhez. 
Ezzel azután e°ry időre meg is szakadt -a tár-
g " 'áso-k fonala. 'Marches-e di San Giuliano 
o!víób-r "3-án bekövetkezett haláláig -nem 
tön, . t nmi jelentősebb változás. A mar-
tincse . l volt Lelkes hive a hármas szö-
vi rí , de becsületes ember, tetőtől talpig 
gént]- aun, igazi -grandseigneur, képtelen a 
pol.tikai árulásra is. Halála uj embereket 
j " ' tt lmt-alomhoz é-s uj politikai elveket 
s 'tett érvényesülésre. A november folya-

újjáalakított s tetemesen kibővített 
^"landra-kormány először szelíden ihiajjó, 

' !d pgyrc merészebbé váló ivben k-e-zd lé-
té - in hivatalosan proklamált jóakaratú 
e ' .legesééig útjáról. Első ez irányú lépését 
(' nember 9-iki jegyzéke képviseli, melyben 
ez uj külügyminiszter, Sonnino már egész 
határozottan kifejezésre juttatja -abbeli meg-
győződését, Ihogy AusztriaffM-agyaro-rszágnak 
-kötelessége a /Balkánon tett minden lépé-
sére megfelelő értékii rekompenzációt adni 
Olaszországnak. iA 1 esi klá-s mélyebb -okai a 
mesterségesen uszított népszónvedéi yek há-
borgásán Ikivül a harctéri helyzetben -és az 
olasz belpolitika nehézségeiben keresendők. 
Szerbia ellen kezdett offenzivánk hatalmas 
1-eiul ülettel haladt előre. Csapataink -Valjevo 
é,s -Belgrád megszállása után már szinte 
K ragu je vácot fenyegették. A hadjárat ha-
maros befejaése és Szerbia letiprása közeli 
lehetőséginek látszott. lEz a lehetőség mély 

; aggodalmakat ébresztett a balkáni status 
q"<V helyesebben a különleges olasz érdekek 

-"BfneteóVíí ráért rettegő római politikátokba n. 
if-vSülyictebitják -a helyzetet a Salandra-iScmni-

.^jf^kf^tá-qyj fltensq Ibsjni. A parlament gio-

.H th^us többsége H-ení tu-d •nugiiarátkoz.ni 
..«ft jtfiefffemesnac tekintett kormánnyal; ihire 

őfeáiéíiléndő iiátíá-úieh-tben píuts- J 

I csot tervez -ellene és még -a,z esetben is akeió-
I ba lépésre készteti a mindenható -diktátort, 
I Giolittit, ha ennek esetleg még nem volna 

kedv-e nyugalmát feláldozni. iA Salandra-
Son-nino-kabinet -napjai megszámlálta knallc 
Látszanák. Emberileg érthető, hogy -a-z -alig 
nyolc hónapos, uj összeállitásában pedig 
mindössze néhány hetes kormány görcsösen 
ragaszkodik a hatalom birtokához -és -mind 
messzebbre igyekszik kit-olni bukását. Ebbe® 
az igyekezetében épen kapóra jön neki szer-
biai offenzivánk, mert némi alapot ad az 

I újra fellángolt rekompenzáció® követelések -
I nek. iSalandráék gondolkodás nélkül -a nemi-

zeti követelések, nz aspirazioni na-zionali 
apostolai mellé szegődnek, liogy az olasz nép 
évtizedes követeléseinek felkarolásával nép-
szerűvé, egy hosszúnak ígérkező diplomáciai 

f hadjárat megindításával hcsszu életűvé, 
szerencsés befejezésével törtéinetivé -tggyé'-k 
kormányukat. IA rekonipenzációs követelést 
legalább gondolatban mindjárt -kezdetben az 

I irredentizmus eszméivel, az osztrák uralom 
alatt élő olaszok megváltásával 'kötik össze. 
Ebiben a politikai -és lélektani miliieubami szü-
letik meg Sonnino december 9-iki jegyzéke, 
a féléves diplomáciai háboru -első összecsa-
pása. 

A tárgyalások nagyon vontatottan in-
dulnak. íSonnino óvatosan fogalmazott, kör-
mönfont mondataiból csak lassan bontako-
zik ki az igazi gondolat: h-o-gy Ausztria-iMa-
gyarország a már birtokában levő terüle-
tekből köteles a kivánt rekompenzációt meg-
adni. Má-s szóval e-z annyit jelent, bogy a 
hivatalos kormánypolitika a kifejezetten 
Aus-ztria-elleinies irredentizmusba torkollik 
és szövetségese szorultságát -a le-gelemibb 

| etiliikai követelmények figyelmen kivül 
hagyásával 'hatalmi és nemzeti gyara-
podásra aknázza ki. A sürü egymásutánban 
következő olasz jegyzékek gondolat szegény, 
sivár -egyhangúsággal és refrén-szerű egy-
formasággal példázgatnak a nemzeti eszmé-
nyek megvalósításának kikerülhetetlen szük-
ségességéről, mint a semlegesség méltó -ellen-
szolgáltatásáról. Külügyi kormányunk azon-
ban nagyon nehezen szánja -el magát a fáj-
dalmas áldozatra, liogy századokon át Habs-
burg-jogar alatt álló textileteket engedjen át 
nem teljesített kötelességeik jutalmául. Csak 
a március 9-ilki koronatanács hajol meg a 
berlini udvia.r sürgetésére a kikerülhetetlen 
kényszer előtt és határozza -el ma-gót az olasz 
igények .részben való -kielégítésére. De kész-
sége -nem talál viszonzásra. Sonnino, mikor 
ujabb köntörfalazás után végre rászánja 
magát feltételei form úrázására, á-prilis 8-iki 
jegyzékében olyan túlzó követeléseket tá-
maszt és olyan lehetetlen fel tóteleket szab 
— egyebek közt a kivánt -területek rögtöni 
átadását, — bogy Ausztria-Magyarország 
presztízséinek feláldozása nélkül nem fogad-
hatja el őket. Diplomáciánk -azért nem ve-
szi ti el türelmét; tovább folytatja az -alkudo-
zásokat, Iparkodik mérsékelni, a saját aján-
lataival ő&szhlangzásba hozni az olasz igénye-
ket. iMi-ndihiába. 

Salandra és Sonnino ia-z osztrák-magyar 
és orosz különbekéről szándékosan terjesz-
tett hamis hiresztelésék ürügyén április 25. 
lekötik magukat -az antantnak, május 4-ikén 
pedig egyoldalú, saját korábbi álláspontjuk-
kal is ellentétben álló megokolással felmond-
ják -a hármas szövetséget. -A kettős monar-
chia ennek ellenén-e a béke megóvása céljá-
ból ujabb áldozatra szánja el magát. iMájns 
5-ilki jégyzélkében jelentékenyen közeledik >a 
Sonnino által .felállított maximális követelé-
sekhez. De már késő. Az -ola-sz kormány csu-
pán látszatra és időnyerés kedvéért folytatja 
még egy ideig a tárgyálá-sokat. De -liogy 
mily kevéssé gondol a 'békére, mutatja az a 
felháborító mód, mellyel az archimedesi csa-
vart alkalmazza: úgyszólván napról-napra-
magasabbra csigázza követeléseit. A szakí-
tás elker ül hetetlen. A dön tő szó március 23-
án liangzik el. Olaszország azáutánttalszent-
ben vállalt [kötelezettségéből kifolyólag meg-
üzeni a háborút volt szöv 

Utazás a konzorcium körül. 

(Saját tudósitónktól.) A Délmagyamr-
szág szerdai -számában részletesen foglalko-
zott azokkal a -bajokkal -és ferdeségekkel, a 
melyek a konzorcium fennállása óta a szin-
ház miivészi és gazdasági vezetése körül ta-
pasztalhatók. Ebben az ügyben két nyilat-
kozatot kaptunk, amelyeket azzal a meg-
jegyzéssel közlünk, bogy azokra — állítá-
saink minden irányban való fenta-rtása mel-
tett — legközelebbi számunkban tesszük -meg 
észrevételeinket. A két 'nyilatkozat a követ-
kező: 

iMtélyen tisztelt Szerkesztő Ur! 
'A szegedi -színháznak ébbein a .szezonban 

március l-ig, tehát működése ihat első -hónap-
jában 134.914 korona bevétele volt. 182 nap 
alatt 198 előadást tartottunk és igy egy 
napra a délutáni előadások jövedelmének 
beszámításával 741 korona 50 fillér átlag jut. 
Ezen iaz átlagon a hátralevő -szezon algiha 
javíthat, sőt inkább ronthat; mert a téli 
szezon négy legjobb hónapján már tul va-
gyunk. Közópszámitással mégis reméljük, 
hogy a szezon végére 200, legjobb esetben 
210 -ez-er koronát elérünk, a tavalyi szezon 
180 ezer korona bevételével szemben. A be-
vételből először lev-onatik 5 százalék a tagok 
nyugdijára, aztán az esetleges vendégfellépti 
dijak és a-z állandó jellegű befektetések, csak 
ezek levonása után kapja az igazgató a tel-
jes fölszerelése használatáért azt a bizonyos 
10 százalékot. íMeg kell jegyeznünk, liogy 
Almássy igazgató Biz állandó jellegű befek-
tetéseket -e-z ideig még mindig a sajátjából 
fedezte. iMdk-or tavaly nagyon rosszul -ment, 
a tagok javára lemondott, a részesedéséről és 
a magas kormány által tavaly engedélyezett 
négyezer korona subvencióból se fogadott ti 
részesedést. A háboru kitörése előtt a ta-
goknak kiadott 18 ezer kar-órányi előlegre 
ez ideig -senkitől egy fillért le nem vont, ka-
matokat nem számított föl és a harctérre 
elment tagoknál levő előlegek a -fenti ősz-
szegnek jórészét máris dubiozzá teszik. A 
konzorciummal szemben tanu-sitott ezen 
méltányos eljárás — melyet -a pontosan ve-
zetett könyvek igazolnak — annyira elra-
gadt,a Tapolczai Dezső egyesületi számvizs-
gáló urat, ki a -konzorcium ügyeit két napig 
vizsgálta felül, hogy a -próbát megállítva a 
8-zinpa.don kijelentette a -személyzet- előtt, 
hogy sehol ilyen méltányos eljárást, -pontos 
és igazságos vezetést nem tapasztalt és ba 

a szinészék érdekei mindenütt ilyen megér-
téssel lennének megvédve és képviselve, ak-
kor niem kellene az egyesületnek annyi -Pa' 
nas-zt orv-osolni. 'Ami -a tagok jövedelmét 
illeti, bála a- szegedi közönség jóakaratú tá-
mogatásának, a legkisebb fizetésű tagok ren-
des fizetésükön felül legalább 50 százalékkal 
többet keresnek átl-ag és miután az osztoz-
kodás progresszív arányban történik, ezen 
többlet a törzsfizetés emelkedésével arányt"* 
sa.n fogy ugyan, de -meg van a jogos remé-
nyünk, hegy szezon végére az egy pár leg-
nagyobb fizetésű tagot kivéve, béke gageja-
n-ak 100 százalékát mindenikünk megkiapja' 

(Igen /tisztelt Szerkesztő ur, ezekkel «7' 
adatokkal óhajtottuk b. lapjuk „Utazás 1 

konzorcium körül" mai cikkének téves ada-
tait megvilágit-ani és a cikk — bár e l i smer-

jük, jó szándékú — -de -adatai miatt neO* 
megálló konzekvenciáit, tisztelettel helyi'3 

igazítani. | 
Soraink szive® közlését kérve maradtam 

igaz tisztelettel Szeged, 1916. március 1. 
Körmendy Kálmán, Eerenezi -Frigyes, Dér>, 
ráózsi. Sümegi Ödön, iMatány Antal, Szeg')0 

Endre. 

iMélyen -tisztelt Szerkesztő Ur! 
A f. hó 1-én ni), lapjukban meg.iti6" 

„Utazás a konzorcium körül" c. cikkükr[• 
melyet, boesáss-anak meg, de téves irforité' 
eiók alapján irtia-k, legyen szabad -a köv-
cező felvilágosítással szolgálnunk: . 

(Mi, a szegedi szinház kisfizetésű tagJa_' 
nemcsak, hogy ellenie vagyu-nlk ,a háboru a 


