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igénybe vétele meg van engedve, a zsarnok,-a 
népeket vasigába hajtó Ausztria — vogclfrei. 
Hu Italia anyagi erejét messze meghaladó 
mértékben fegyverkezik vizén és szárazon, 
ha fegyveres erejének zömét a szövetséges 
nagyhatalom hátúban helyezi d , csak óvatos 
•eági rendszabályt foganatosít, mely 'hadveze-
tőségének bölcs előrelátását dicséri, hu ellen-
ben a kettős monarchia nem nézi ölhetett ke-
zekkel a viharfelhők tornycsnlását, barát-
ságtalan, sőt kihívó magatartást tanusit, 
melynek visszautasítására és megbélyegzésé-
re a Reg no sajtója a legerősebb kifejezéseket 
sem találja1 elég erőseknek. Különösen a tri-
1'olLszi bábom látszólagos sikerei és a török 
b irodai om összeroppanása duzzasztják ma-
gasra az irredentizmustól felszított szenvedé-
lyek hullámait. A ké'tes értékű győzelmek 
nagyban fokozzák a hadsereg becsületét s a 
győzhetetlenség hamis babérjót fonják hom-
lokára, A forró várii és dus fantáziájú naci-
onalista apostolok azt hiszik és igyekeznek 
másokkal is elhitetni, hogy nincs hatalom, 
'nely a hős olasz csapatok támadását kibírná. 
Csak táinadniok kell s az összetételében, ben-
ső szerkezetében el vénhedett, korhadt Ausz-
tria összeomlik, a nemzeti eszmények valóra 
yálnak. Annyira biztosra veszik ezt, hogy aa 
irredenta területekről már mint jogos olasz 
tulajdonról beoélnek. Álarcom a képviselő-
ház elnöki -zekében a mi Trentinonkat emle-
geti s a kormány csak két hónapi diplomá-
sai huza-vona után ba.ilaudó efelett sajnál-
kozását nyilvánítani. Az 19.10-iki firenzei 
Nacionalista kongresszuson Scipione Sighele 
számos szenátor és képviselő jelenlétében fej-
tegeti, hogy a meg nem váltott tartományok 
"/"pán haszonélvezetre vannak Ausztria ke-
zén. Ugyanez a kongreszus az irredentizmus 
réljául az irredenta területek nemzetiségé-
nek védelmét jelöli meg, hogy a nap. melyen 
a királyság megújult erői lehetővé teszik 
Ntegváltásiikat. hűségükben és nyelvükben 
érintetlenül találja őket" Asinari di Bei-
"ezzo tábornok, a király bizalmas embere, 
egy J909. tisztjeihez és katonáihoz intézett 
beszédben alig leplezett formában. Trentino 

Trieszt meghódítására lelkesíti csapatait. 
Es amikor emiatt nyugdijaizák. a lapok mint 
a nemzeti eszme hősét és vértanúját dicsői tik 
"z irredentista tábornokot s nem győzik elég-
gé .szidni a kormányt Ausztria előtt való 
'teegatázkedásáért.^ 

Száz és száz hasonló tünet, jellemző apró 
©•iinptomn rontatja évről-évre az erjedő, a 
forrásponthoz veszedelmesen közeledő hangu-
latot. De a diplonuiciánk és sajtónk túlzott 
ővatovsápa és minden mértéket meghaladó 
foyalitása nem engedi, hogv idejekorán és 
egész nagyágában felismerjük a veszedel-
met. Mindkettő állandó refrénként ismétel-
»«ti az irredentizmus 'halottá nyilvánítását, 
holott ez már teljesen aláaknázta a talajt * 
minden előkészületet megtett a rothadt, mert 
Nem őszinte szövetségi viszony é« vele a béke 
'felrobbantására. 

Inie, a május 23-iki hadüzenet mélyebb 
•fyökérszálai. Á mare nostro-politikia és a ve-

logikailag összefüggő irredentizmus olyan 
"fokét, szabadítottak ,fel, melyek kikeriillbetet-
tenné tették AusztriaiMagyarország és Italia 
YSszeiit közéi ét. A súrlódó felületek nagysága 

a hozzájuk fűződő érdekek, olasz részről a 
szenvedélyes déli temperamentum erős érzel-
mi motívumai nem hagytak fenn semmi kót-i 
séget az összetűzés bizonyossága iránt. Az 
ráyik •fél békés szándékának szükségképen 
hajótörést kellett szenvednie a másik tudatos 
N°®szhiszeműs'gén é.s ntuek nyilvánított 
0Pzósén. Csak az eszközök hatékonyságán 
mult, Ihogy a közvéleménybe dobott jelszavak 
mikorra érlelik meg a mare tíostro és az ir-
N^tfontizmus fanatikusainak vetését. 
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A török Vörös Félhold képeslevelező-

lapjait 20 fillérért árusitja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Fizetni, kérem, 

szólt az öreg lump czerkteieszáztizenhat 

március tizenhatodikán éjjel egy óraikor és 

mélabúsan öltötte magára a felöltőt. A cigá-

nyok már fél órája abbahagyták a zenét, a 

békés polgárok, akik csak azért várták meg 

az egy órát, hogy megtudják, milyen is azi a 

záróra, csalódottan távozták. Az öreg lump 

maradt utoljára. Magálhoz ölelte a kávést, 

bosszú, forró csókot lehelt a főúr htlavány 

orcájára, epedő pillantást vetett a kasszás 

kisasszony felé, aztán erőt vett magán és 

kilépett a kávéházból- Utána becsukták a 

kriptaajtót és ínegiforditottálk a cimert: az 

utolsó lump szállt a simba. 

Ay.ok a bohémek, akiknek egész bohém-

ségiik a virrasztásban merül ki, csendesen 

jobblétce szenderültek. 

Bélke lebegjen poraik fölött.. . * 

Egyet íitö-tt a városháza tornyában az 

óra, a város különböző részeiből lassan szál-

lingóztak elő az emberek. A Kuss-bari a törzs-

vendégek tnár negyedórával előbb tértek 

nyugovóra, az idegeneket rneg kinézte a szi-

gorú főpincér. A Tisza-batt háromnegyed 

egykor mintha elvágták volna a vidám, han-

gos jókedvet, a Korzó-ban meg szinte va-

rázsütésre szüntették tipeg a kiszolgálást. 

A Próféta pár perccel egy előtt még feltűnően 

ki volt világítva, a Hági-b|n is volt élet, csak 

•a Baross állott szomorúan, sötéten. Ezt a 

' vendéglőt még tegnap zárták be és ki tudja, 

mikor fogják ismét kinyitni. A Belvárosi 
„elők ellő családok talál kozó helye", ott már 

tizenkettőkor csináltak shiszt. 

Az első éjjel nem történt semmi hiba 

a záróba körül, ment minden tnint a karika-

csapás, hatósági beavatkozásra nehi volt 

szükség- Amikor egy negyedet ütött az óra 

egy után, már csak lámpával lehetett volna 

embert tálalni. Azt az embert pedig, akibe 

az utcán ebben az időben bele lehetett bot-

lani, csak Dawy-lámpával lehetett volna 

megközelíteni, nehogy a közönséges világító 

esgköz lángra lobbantsa az alkoholt. 

A kisebb helyeken, a női-zenekaros ká-

véházakban, a lebujokban, a pincelokálban, 

a bodegában ugyan mit csinálhatnak az il-

lusztris vendégek, ha a miniszteri rendelet-

nek engedelmeskedve egyet üt az az óra, a 

melyik ebben a kis ehnefuttatásiban már 

többizben szerepelt? — Kihörpentik boraikat 

és hazamennek a legények. 

— Üdvözlet a 46-osoknak. Dr. Somogyi 

Szilveszter polgármester a 46-i.k gyalogezred 

parancsnokságához meleghangú táviratot in-

tézett a város nevében abból az alkalomból, 

liogy iSan-fMartimónál olyan fényes sikereket 

arattak. A távirat a következő: 

Császári és királyi 46-ik gyalogezred 

l'ara íicsnoksá gáira k 

Táhoriipósta 109. 

Szeged város közönsége hazafias öröm-

mel értesült vitéz házi ezredének a hivatalos 
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jelentés által elismert hőstetteiről. Törhetet-

len hittel a végső győzelemben, forró szere-

tettel emlékszünk meg fiainkról, kik vitéz 

parancsnokaikkal élükön védelmezik a hazát. 

A jó Isten áldása vezérelje fegyvereinket. 

Somogyi polgármester. 

— Cicatricis főlsoán a vásárhely! iparért. 
Vásárhelyről jelentik: Dr. Cicatricis Lajos 
főispán fáradságot nem ismerő buzgósággal 
oda hatott, hogy a helybeli szabó iparosok a 
kereskedelmi minisztertől 10.000 darab kato-
nai szabómunkát kapjanak. Az ipartestület 
jegyzője rámutat arra, Imgy eddig a kisipa-
rosok nem kaphattak állami munkát, mert 
hiányzott az óvadékhoz megfelelő nagy ösz-
ezeg. most ór\:dék nélkül jutottak hozzá. 400 
szabóiparos közte sok nő jutott a inai rossz 
munkaviszonyok, mellett jó keresetihez, aminő 
a női munkásoknál nem volt; például a töb-
bek között fel hónap alatt kerestek: Bordás 
Mariska fifi. .Bodrogi Tamásné 60.68. Kiss 'Ma-
riska 59.20. Tóth Imréné 59.20, Rákos Teréz 
57.72, Juhász Rozika 56.80. Arany Jnsztika 
56 80, Orbán Árminné 56.44, Kiss Rózsika 
56.24, Oláh Juliánná 54.76 koronát. 

— Tízezer korona a hadiárváknak. A 

szegedi cipő-, csizma és papuestermelő szö-

vetkezet tízezer koronás alapítványt tett a 

hadiözvegyek és árvák fel.regélyezréére. A 

szövetkezet vezetősége az alapitóoklevél kiál-

lttá rára dr Somogyi Szilveszter polgármestert 

kérte fel és a segélyek kiosztásának jogát is 

a polgármesterre ruházta. 

— A debreceni Katona-Otthon fldvözlö 
átirata. A debreceni Eatona-Otthon, amely 
báró Hazai Samu honvédelmi miniszter véd-
nöksége alatt áll, abból az alkalomból, hogy 
őfelsége báró iHnzait nevezte ki a 46. gyalog-
ezred tulajdonosává, átiratban üdvözölte Sze-
ged városát. A város köszönettel viszonozta a 
figyelmet, és egyben a brassói Katona-Otthon 
céljaira kétszáz koronát küldött a 46-osok 
pa rancsn okságáh oz. 

— Gyermektanulmányi előadások. A Ma-
gyar Gyermektanulmányi Társaság .szegedi 
fiókköre inárcrus 19-én, vasárnap délután 
négy órakor a városháza közgyűlési teriné-
lten nyilvános gyermektanulmányi értekez-
letet tart. Az Uj Iskola munkásságát dr. Do-
mokos Lászlóné ismerteti. Zsoldos Benő Gyer-
mektanulmány és igazságszolgáltatás címen 
tart előadást. 'Az elnökség kéri. hogy az érte-
kezleten a gyermekbarátok és érdeklődök mi-
nél számosabban jelenjenek rneg. 

— A Szegedi Zsidó Árvaegylet közgyű-
lése. A Szegedi Zsidó Árvaegylet vasárnap dél-
előtt féltizenegy órakor -a hitközség tanács-
termében közgyűlést tart.lAz egyesület évi 
jelentése kegyelettel emlékezik meg az el-
hunyt tagokról, majd arról számol be, bogy 
az egyesület több oly gyermeket is ipártfogá-
sál a vett. akiknek atyja badhavoimlt. Az 
egyesület kötelességének tartja, bogy a hábo-
rú után az árvaház kapuit a hadiárvák előtt 
megnyissa és azokat a lehetőséghez képest 
gondozásába fogadja. A Berlini-körűt 5. szá-
mú egyesületi bérházat el kellett adni, mert 
a válságos idők miatt fenntartása nagy ne-
hézségekbe ütközött. A jelentés felhívja a 
közgyűlés figyelmét arra, hogy az árvaház 
működé-e körének kibővülése az alapszabá-
lyok revízióját és módosítását teszi szüksé-
gessé. Az árvaháznak az év elején 13 fin és 7 
leánynövendéke volt. Időközben hat árva 
növendéket vettek föl. A növendékek szorgal-
máról és magaviseletéről megelégedéssel em-
lékezik meg a jelentés. 

— A katonai felmentések egyszerűsítése. 
Hogy a mezőgazdásági munkások egysze-
rűid) módon juthassanak a katonai felmenté-
sekhez. ujebhan némi módosítást eszközöltek. 
Az eddigi eljárás mellett rendőrséget, polgár-
mestert. katonai ügyosztályt kellett végig-
nrni. .Ezután a felmentést kérők a katonai 
ügyosztálynál jelentik te- kérelmüket és más 
hivatalhoz nem kell menniük. íA katonai iigy-
usztály látja el a többi teendőt. 


