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Morahi őrnagy Begujabb cikke a harcféri helyzetről. I 
A húsvét előtti, alatti és uitiáni napok 

minden harctéren döntő fordulat nélkül mul-

tak el. Akad azonban mégis egész sora a ka-

tonai eseményeknek, amelyek méltók a fel-

jegyzésre. ímert ezeknek az összihieiyzefre 

való 'hatása hamarosan, vagy hosszabb idő 

multán meg kell ihogy nyilvánuljon'. A Ver-

dunert folyó 'harc ide-oda hullámzik. A fran-

ciák erős ellenállása Ihladiviezetősjélgíük azon 

felismerhető akaratából származik, ihogy .so-

kat, nagyon sokat vet latba, hogy minket 

támadásunk abbahagyására bírjon. Az ellen-

ségnek ez az akarata kitetszik abból is, hogy 

1 as <an-la s san h a r.mi ne nyolc gy aloghadószv-

tályt dobot; a csaták foirrpontjaira és azon 

eljárásból, Ihogy a részben Ismét kiegészí-

tett sztratégiai egységeket ismételten küldte 
a tiizvonalba. Ilyen rendelkezésieket eddigelé 

elkerültek 'volt. A franciáik, ép ugy, mint az 

angolok, mostanáig jobbnak látták, hogy a 

támadásban egyszőr megbénult hadosztá-

lyokat hosszú időre a front mögé küldjék. 

Számbeli túlsúlyúik megengedte nekik ezt 02 

eljárást, amely egyébként helyes .is, ha a 

csapatok támadó ereje a nagy veszteségek 

vagy erkölcsi megrendülés folytán megróW 

kant. Ellenségeink ezen eddigi szokásából 

arra kell következtetnünk, hogy liadvezető-

ségük sokszor hibás feltételből indult ki: túl-

becsülte csapatai értékét. Eddigi eljárásuk-

tól való mostani eltérésükből pedig, auláikul, 

hogy tévednénk, azt következtetjük, hogy 

nagy és véres veszteségeik folytán mind vé-
konyabban folyik tartalékforrásaikból a ki-
egészítés. Francia hintek büszkén jelentették, 

hogy tekintélyes hadsereg-tartalék fölött 

rendelkeznek. Ezt Verdimnél részben tűzbe 

vetették, részben elhasználták. 

A francia hadsereg hatszázezer embere 
hasztalan fáradozott azon, hogy támadásunk 
abban hagyására indítson bennünket. Petain 
tábornok ellentámadásai korántsem álcsatú-

rozásoik. Erőtdiicsen hömpölyögnek előre és 

a harcok súlyossága iminden további nélkül 

érthető, ha nem tagadjuk meg az ellenségtől 

azt az igazi becsvágyat, amelyet Németor-

szág; hadseregéből ismerünk, bogy az egy 

nagy ügybeni tevékenykedésre való 'törek-
vésből származik. A francia hadseregben, 

miként .Franciaország régetobi harcaiban, 

most is felismerhető az a1 sarkantyú, ineíy 

-hagy tettekre sarkal. A köztársaság sereigét 

még mindig az a inugó .hajtja, nagy nekilen-

düléssel kezdik, de kudarcot vallaha'k. Meg-

törnek a mi hadvezetőségüuk m)ég erősebb 

akaratán és .a német hadosztályok még iga-

zibb és még kitartóbb becsvágyán. Ennek az 

oka1 azon a belátásom alapszik, hölgy sem az 

egyik, sem a másik ellenségünknek sohasem 

szabad többé a mi földjeinket taposnia. 

A Nyugat egy másik eseménye az an-
gol hadsereg megerösitésének újból felvetett 

kérdlé'sie. És egyelőre még nincs befolyással' a 

nyugati döntésekre, hanem inkább a meg-

hosszabbodott ihábőrti szervezési munkája. 

Helytelen volna .azonban, ezt figyelmen ki-

vül hagyni. Viszont azonban arra sem alkal-

mas, lio'gy aggodalomba ejtsen; bennünket. 

Markoljon' csak toeile Anglia nős. férfi a ínak 

nem harc vágyó készletébe. Minél mélyeb-

ben'', — annál végzet teljesebb az a brit had-

szervezet alapjaira. A tengeren tul folyta-

tott harc Sajátossága1 különösen nagy köve-

telményeket támaszt .a front mögötti hadi 

gépezettel szemben és a főszálÜtóeszköz, a 

flotta, annyi legénységet vesz igénybe, hogy 

Anglia még a kibővített védkötelezettség 
után is alig tesz képes kétszázezernél több 
embert huzamosabb időre szárazföldi hadse-
seregének juttatni. Almit néhány nappal, az-

éliőtjt Thonias, az angol vasúti munkások 

képviselője iSolUthamiptonbau mondott, az ta-

lál még ükkor is., ha Anglia hadserege — x 

mit néhány hónappal azelőtt itt lehetséges-

nek jeleztem, — három millió és kétszáz-

ezer emberre .növekednék meg. Mihelyt Ang-

liát a kiutiriCT.sen iiug\obt veszteségek érik, 

vagy Egyitamlban megtámadják, a kiegészí-

tésül rendelikezlésirie álló szám már tnem .futja. 

Marseilebe „orosz segítség" érkezett, a 

mely Vetrldunnél ikerül .kipróbálásra. A .cár-

nak az az ötezer katonája bizonyíték arra, 

hogy japán el van i'á határozva, hogy nem 
hallgatja meg Franciaország segítségért való 
kiáltozását. Ennek a szeréi y haderőnek egy 

negyedévi szárazföldi' és tengeri útra volt 

szüksége, Ihogy elérje Franciaország déli ki-

kötőjét. Az erkölcsileg könnyen befolyásol-

ható francia né;p rnoslt ujjong ennek a komé-

diának. Mi azonban Galíciában, és Lengyel-

országban megtanultuk, mint kelljen az oro-

szok „legvitézebbjeivel" elbánni. 

* i 

Az oroszok támadásai .a nagy „teher-

mentesitő offenzíva" összeomlása óta még 

nem szűntek írneg teljesen. Garbunovkánál, 
Diinabulrgtól északnyugatra, résztámadások 

voltak és a galíciai és besszarábiai front el-

len is mindenféle vállalkozásba bocsátkozott 

az ellenség. De Franciaország „tehermente-

sítésé röl" ugy látszik, egyelőre lemondott. 

Amikor 1915. húsvétkor az oroszok neki-

rontottak a kárpáti frontnak és a Przemysl-
nél felszabadult erőket feláldozták annak az 

eszmének, amelynek már annyi százezer 

orosz esett áldozatul1, az óriási orosz hadse-

reg kimerüléséről ezt írtam: „Oroszország 

hadierejével szerencsejátékot üz." 1916. hús-

vétján a Hindenburg-hadsereg frontja előtt 

mocsarak és akadályok közt látjuk Oro'&z-

orSizág utánpótlását szétmállani. Most, is az 

áll, amit egy 'évvel azelőtt húsvétkor írtam: 

Oroszország hazárdjátékot folytat. Ha ak-

kor, 1915-ben, neim volt az orösz honvédelem 

rezervoirja 'kimerítve, a mostani maradvá-

nya már felbecsülhető. 'Bizonyos, hogy 

Oroszország széles területén minidig uj erő' 

növekszik utána, de a vezetésre hivatott in-

telligencia '.forrásai csaknem teljesen kiapad-

tak. Ha az orosz offenziva az örmény felföl-
dön lassan előre is, halad, ha a román hatá-
ron meg is ássák az ordsz lövészárkokat, a 
döntés, amelyet az orosz cár Riga és Cser-
novicz közt már annyiszor. megkísérelt, oAosz 
részről nem lesz kikényszeríthető. 'Az oroszt 
rokkant, annak nevezhető az orosz óriási 

milliós hadsereg, operatíve erre már nem ké-
pes. Helytáll Hindenburg mondása: „A mi 

győzelmünk biztos." 
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Hirdetéseket fe lvesz a 
kiadóhivatal Kárász-utca 9. 

A szegedi lakásviszonyokról. 

(Saját tudósiiónktól.) A közelgő május 

elseje nagyon aktuálissá teszi a szegedi la-

kásviszonyokkal való foglalkozást, .amellyel 

a háború óta valószínüteg csak a jó Isten tö-

rődik. A szegedi Hakásv' zonyokiról, illetve 

lakás iszonyokról köteteket lehetne irni, mély 

méltán sorakozna napjainkban a többi rém-

regények sorába, idő multával azonban, ami-

kor történelmi .perspektívából fogják megbí-

rálni a világháború szociális problémáit, biz-

tos megállapításiként tog szerepelni az az 

igazság, hogy sok háziúr, — nem (mindegyik 

— a lakbéreket is Sikeresen tuldta az élelmi-

szerárak nívójára emelni. 

A lakbér-árak esimbor'asszói Mszöke-

íésie egészen furcsa, mondhatni meglepő 5-

lenség. Ehhez járult még azi ia különös k . 1-

mény is, Ihogy rendes, tiszta és tágas la-

kást Szegeden ima úgyszólván nőm leheY 

egyáltalán kivenni. A közép-nagysagu lakást 

mintha kitöröllfék volna a háború óta a bér-

paloták és a magánházak belsejéből. Négy-öt 

szobánál kezdődik csak a bérelhető lakás' az 

uj, mödenn házakban; vagy pedig egy szfo-

bát és konyhát lehet kaipni a külvárosokban, 

mleg; a belső periférián levő rozzant, szomo-

rú, öreg igulitoáktoan. A nagy lakások ára ter-

mészetesen alig emelkedett valamivel, ugy, 

hogy a lakbér-uzsora is, főleg a középosz-
tályt sújtja. Azt a középosztályt, amelyne 

jövedelme a háború alatt vagy seiptarve', 

vagy pedig nagyon csekély százalékkal 

emekedett. Ezzel szemben kénytelen vi k 

az élelmiszerárak, a ruházkodás,* a a úrik 

két-háromszáz százalékos megdrágulások 

A szegedi lakás-mizériák egyik isttmx a 

még az is, hogy jobb lakáshoz főleg csak 

közvetítők utján lehet jutni. Ezeket termé-

szetesen niegfelelőképen kell díjazni, mert az 

kapja meg a lakást, akihez ,a közvetitő ur 

szive jobban huz, illetve akivel aközvetitő uir 

zsebe jobban meg van elégedve. A közvetíti -

nek arra is van gondjuk, hogy ne lehessen 

megtudni, hol van az a bizonyos jó lakás.. A 

cédulákat ki sem engedik (tenni a kapura, ha 

pedig a lakást hirdetik, akkor nem irják meg, 

hogy hol van, csak a maguk szerény címét 

közlik, 

A lakbér-árak szemléltetésére néhány 

példát is felihozhatunk: két szoba, konyha, 

fürdőszoba a Nagy-körúton 720 korona. A' 

Nagykörút és a Tisza Lajos-körut között, 

inkább kijebb, mint beljebb, egy szoba, kony-

ha, előszoba: 600 korona. A Belvárosban, j«5 

kinézésű házban egy és két szobás lakásók 

egyszerűen nem kaphatók, kimentek a di-

vatból. Olyan lakásnak, ahol a két utcai szo-

bához egy „udvarinak" nevezett lyuk is1 tar-

tozik, 1000, szóval egyezer korona az ára. 

Hogy mint lehetséges mindez, az igazán 

rejtély, dacára annak, hogy faktum. A fér-

fiak nagy része katona; a családi életnek 

tehát normális körülmények között szűkebbre 

kellene szorítkozni, vagyis általánosságban 

kevesebb lakásra volna szükség. Lakás, a 

háború óta sem fett Szegeden kevesebb, mert 

hál' Istennek, ah ázak épen állanak minde-

nütt: minek köszönhetjük ily körülmények 

között a titokban szépen felhizott házbér-

üzsorát? 


