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Moraht a balkáni harctéri helyzetről. 
— .4 magyar-román hatáttín levő uj 

harctéri helyzet ugy [alakult, ahtigy katőfttti 
oldalról váriák. Románia politikai helyzete 
a 'velün^ szövetséges dunai monarchiához 
a háború kezdetén katonai egyezményen 
alapult, 'mely szerint Románia haderejének 
szövetségesünkkel szemben semlegesnek 
kellett maradnia. Sőt a besszarábiai hátáron 
való felvonulása is tervbe volt véve. A minap 
hallottuk, minő szofisztikus érvekkel ipar-
kodik Románia hűtlenségét szépítgetni. 
Oroszország, hataimas megroihanása, amely, 
lyel az osztrák-magyar monarchiának neki-
esett, majd Olaszország hűtlensége, lehetet-
lenné tétté szövetségesünk számába, hógy 
Románia megfigyelésére Erdélyben és Dél-
magyarországon nagyabb haderőket hagy-
jon. Bécsben és Budapesten elég okosak 
Voltak, hogy az alkudozó (Romániában ne 
bízzanak meg minden további nélkül. Pflan-
zer-Boltin, akit mar rég hadvezérnek ismer-
tünk meg, lett megbízva a határvédelem 
szervezésével. Ez az állandó erődmiivek tel-
jes hiánya folytán, csakis arra szorítkozha-
tott, hogy a szorosakat és vasúti vonalakat 
megfigyelje és hogy a legfontosabb átjárók-
nál gyönge határőrségeket gyűjtsön. Szövet-
ségeseink hadvezetősége már Cleve azt vette 
tervbe, hogy a Romániáival való háborús 
összeütközés esetére nem fogja a közvetlen 
határvonalat tartani, hanem megrövidített 
fronton ellenállást kifejteni. Az erdélyi határ 
ott, ahol a legszélesebb, kelet felé kiugró és 
ott fekszik Brassó. t 

Mivel a román felvonulás a Moldová-
ban, nagy és kis Romániában nyugodtan 
készülhetett elő, abban a helyzetben volt, 
hogy az összes szorosokat egyszerre meg-
rakja előnyomuló csapatokkal. Igv van ke-
resztiihiive a betörés a határnál a bukovinai 
fronttól a Dunáig. Románia részéről nagy a 
számbeli túlsúly, ugy, hogy szövetségeseink 
rövid védő 'kísérletek után szükségesnek lát-
ták, hogy visszavonuljanak tervszerinti vé-
delmi állásukba. Ez körülbelül a gyergyói 
havasok közt, azután a székelv hegyekben 
(Hargita) fekszik s végül követi az'Olt folyá-
sát. Nagyszebentől délre a védelmi vonal 
az erdélyi havasok előhegyeit követi a Vas-
kapuig (Orsovánál). Brassót feladták, Nagy-
szebent eddig — (irja Moraht augusztus 31.) 
— tartották. Szövetségeseink uj védelmi vo-
nala 600 kilométer hosszú. A román és orosz 
csapatok tervszerűen egyesültek és a Buko-
vinában a románok a cáni seregekhez csat 
lakoztak. Mekkora az a sereg, amely most 
már román erőkkel vegyesen Magyarorszá 
got keletről és délkeletről támadja, még nem 
tekinthető át. 

Egy másik orosz sereg, amely junius 
elején a Prutb ball partján Rémnél gyüleke 
zett, semleges adatok szerint 250.000 ember 
s ehhez még 60.000 szerb járul. Ennek a 
seregnek a Dobrudzsában vailó előnyomulá-
sát már jelentik, ennek az előnvomulásnák 
a célja kétségtelenül- a bolgár határnak a 
Duna és Várna közti részének a megtáma 
dása. A román hadsereg nem az egész ere 
jével támad Magyarország ellen. Azok a 
hadi eszközök, amelyek Bukarestnek és a 
600 kilométer hosszú román-bolgár határnak 
a védelmére szükségesek, legalább is hiány-
zanak. A bollgár-román határ, mivel a Duna 

Beszélgessünk, 
déli partja magasabb az északinál, kedve-
zőbb Bulgária, mint Románia szempontjából, 
ezt a kedvezőbb fekvést a Duna mentén 
fekvő moesárvidék csak még jobban meg-
"avitja és tetemesen megnehezíti a román 
íadseregnek délre nyomulását. A Bulgária 
ellen irányuló orosz offenzívának kedvez a 
Dobrudzsának nehezen Védelmezhető határa. 
Csak a Kis-, Közép- és Nyugati Balkán nyújt 
egy gyöngébb , bolgár érőnek 'tekintélyes 
ellenálló erőt. Még nem tudható, hogy a bol-
gárok mely vonalon akarják fölvenni a har-
cot, azonban tetemes török erők ugyancsak 
ehermentesitik majd a bolgárok jobb szár-

nyát. Föl kell ugyanis tételeznünk, hogy a 
kötelezettségeit hiven. teljesítő török kor-
kormány nem fog tisztán passzive viselkedni 
a szomszédos állam ellen irányuló támadás 
eseten. A török harcterek összhelyzetébőí 
adódik, ,hogy az ozmárt birodalom sziivét, 
Konstantinápolyt, bizonyára nagy erők erő-
teljes offenzívával fogják a bolgár harctéren 
védelmezni. 

A Balkán déli részén a harctéri helyzet 
az utóbbi napokban alig változott. A bolgár 
jobb szárny az Osztrovo-'tó vidékét szilár-
dan. tartja a kezében és megverte azokat a 
szerb csapatokat, amelyek Vodenától észak-
ra elzárták a- Maglenlca.völgyet. A szerbek 
arra kényszerültek, hogy Szborszkotó! délre 
Visszavonuljanak. Ez még nem jelen'ti a fon-
tos Vodenára való bolgár előnyomulást. A 
jolgár centrumnak a Vardar- és Doiiran te-
rületén Való harca még mindig ugyanazon a 
helyen játszódik, mint az offenzíva kezdetén. 
A bolgár bal szárny már nyolc nappal az : 

előtt heves előretöréssel átkelt Demirhisszar 
és Serres közt a Sztrumán és ugv látszott, 
mintha megszállaná a Krusabailkán magas-
latait. Az augusztus 28-jki bolgár jelentés-
ből azonban megtudjuk, hogy a bclgár bal 
szárny ismét visszavonult Serres, Drama és 
Kavala Vidékére. E szárnyat a Sztruma/és 
Tahinosz-tó fedezi. A bolgárok e szárnya e 
szerint uralja a Sztrurriának a hegységből 
való kilépését Demirhisszartól északra és a 
Sz'truma egész völgyét az Osfano-öbölig. 
Ez nem rossz helyzet és a kezdetbeli álla-
pothoz képest a német-bolgár támadó, illet-
ve védelmi front nagy megrövidítését jelenti. 

Ki kell várnunk, folytatódik-e a mos-
tam még nem tisztázott katona-politikai vi-
szonyok közepette az antant szalonikii 'had-
serege elleni oiftfenziva s másodszor is leve-
gőhöz juttatják-e a szorongatott Sarpailt, 
vagy pedig elég erőseknek érezzük magun-
kat arra, hogy az antant itteni haderőit mi-
nél hamarább elintézzük. Lehetséges, hogy 
•Görögország bizonytalan politikai helyzete 
elhatározásunkat befolyásolja. A görög ki-
rály befolyása mindinkább kikapcsolódik 
Okosan tesszük, ha figyelemmel kisérjük, 
vájjon Venizelosz intrikáii nem kényszeritik-c 
Görögország haderejét az antanthoz való 
csatlakozásra. Van-e operativ értéke az 
olyan hadseregnek, amely ilyen 'kényszer-
helyzetben nyul fegyverhez, mindenesetre 
kérdései és én azt szeretném arra felelni, 
hogy nincs. 

Adakozzunk a rokkantaknak 
és a világtalan katonáknak! 

A fahonvéd: Ugy veszem észre, munká-
ból jön, jó uram. 

Én: ifis sietek folytatni a mim-kát. 
A fahonvéd: Sose volt jó az a nagy siet-

ség. illa .jól látom,'már megint borús a hom-
loka, bánatos az arca. Talán szomorúság érte,, 
vagy hogy elhagyta a babája? 

Én: A nyár hagyott el, meg a fiatalsá-
gom. Ezt sajnálom, ez után fáj a szivem, 
meg azok után, amik a nyárral, a liiuő ifjú-
ságom ni a 1 k a peseta tosak. 

A fahonvéd: Ami elmúlt, kár azt sajnál-
ni, siratni. Különben is, van most mindabból 
elegendő, amit sajnálni, siratni lehet. Itt 
vanak a székely testvéreink, akik födél nél-
kül maradtak. 

Én: Nem maradtak azok. .Födél jut vala-
mennyinek és a magyarság testvéri szere-
tete. .Többan melegít az, mint a nap perzselé 
sugara. 

A fahonvéd: Igy is dukál, különösen a 
szegedi .néptől, .amely a nagy viz idején maga 
is ette az otthontól való távollét könny 
áztatott kenyerét. 

Én: (Ez a nép nem 'felejt i, amin Ho gy 
nem is felejtheti annak az időnek nagy szo-
morúságát. -É8 keblére öleli mindazokat a-
kiknek az olá'li csorda megjátszó,sa miatt, 
egy kis időre, el kellett hagyni az otthoni 
t iizhelyet. 

A fahonvéd: Hallom, hogy gyönyörű 
eredménnyel folyik a gyűjtésük. Ez a gon-
dolat is újságíró agyában, fogamzott meg. 
Minden telik ettől a nációtól. Nem kell 
szomszédba menniük, liogy ötletre, kiadós 
gondolatra találjanak. A Szilviikre meg min-
dig rátalálnak. Bolond fajzat lehet ez, mert 
mindig másokra gondol és sosem magára. 

Én: Erre is születni kell, mint a boldog-
ságra. És a boldogságra újságíró nem igen 
születik. Annak már a bölcsőjében elhelyezik 
a küzdést, a nlncsetlenségét. 

A fahonvéd: Nem lehet az szegény em-
ber, akinek szive van. És akinek szive van, 
az nem sajnálhatja azoknak a busás jövedel-
mét, akik becsületes munkával, nagy kocká-
zattal, minden városi meg állami támogatás 
nélkül szerzik a vagyonukat. 

Én: Ebben a városban is, mint mindenütt, 
csak örülni lehet, ha a polgárok tisztességes 
nton boldogulnak. És nem kell .elállni a bol-
dogulás útját. 

A fahonvéd: Horribilis adókkal. 
Én: Komikus törekvés, liogy a mozié 

agyonnyomni kívánják a 20%-os szórakozási 
adóval. Ilyen törekvés mellett többe fog ke-
rülni a leves, mint a lius. 

A fahonvéd: Egyforma mértékkel kelle-
ne mérni és nem szabadna az egyiforma bu-
sás • jövedelmezésü vállalatok között különb-
séget tenni. Az igazságnak mindig be volt 
kötve a szeme, az nem láthat. Csak azok lát-
nak ki igy, kí ugy, kik egyes dolgokban min-
dig csak magukrai néznek és akiknek minden 
időben, minden dologban maguk felé hajlik 
a kezijk. 

A fahonvéd: iMagár.iak is, meg a többi 
agglegény társainak is mielőbb meggyülik a 
hajuk, ha az eseményeket meg nem előzik. 

B e l v á r o s i K á v é h á z " 

Elsőrangú kávéházi italok. 
Hideg büffet. 
Pontos k i szo lgá lás . 

Naponta Lehofai Testvérek 
klas sz ikus zenekara Játszik. 

Kivéve minden szerdán 
V a j d a J a n c s i 

zenekara játszik. 

a kereskedelem központja, 
hűvös és kellemes teraszszal. 

S z á m o s látogatást kér 
Sfrasser Manó 

Belváros i -kávéház vezetője. 


