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BÉLMjAGYÁROUSZÁG

A francia sajtó Japánnal
fengegefi Oroszországot.

Elli
főállásába.
Tuzlát elfoglalták; 3 0 0 foglgot ejtettek, 22 gépfeggvert
és egg aknavetőt zsákmángoltak.
BERLIN, október 21. A nagy főhadi- | tóber 21-ikéről: Macedón arcvonal: Csapaszállás jelenti: Mackensen vezértábornagy tainknak a Cserna folyó hajlásánál indított
hadcsoportja: A Dobrudzsában a harcok ellentámadása sikeres volt. A h a r c még tart.
ránk nézve elönyösen fejlődtek. A szövet- A Struma mentén élénk tevékenység. Tüséges német-bolgár és török csapatok a zérségünk erősebb ellenséges csapatokat
Duna melletti Rasova-Agellar-Tuzlától dél- szétszórt, amelyek a jenikői hídfőnél tevére húzódó vonalban több helyen benyomul- kenységet fejtettek ki.
tak az ellenség főállásába. Tuzlát és a TopRomán arcvonal: A Duna mentén nyuralsartól északkeletre, Cosiaregától észak- galom. A Dobrudzsában október 19-én ós
ra, valamint Mulsievatól
északnyugatra 20-án elég komoly harcok. Az ellenség öszemelkedő magaslatokat heves harc után el- szes előretolt állása ós főállásának egy réfoglalták. Ez alkalommal körülbelül 3000 sze hatalmunkba került. Eddig 24 tisztet és
oroszt, köztük egy ezredparancsnokot és 2500 foglyot ejtettünk, 2 ágyút, 22 gépegy aknavetőt zsákmányolunk. Német re- f e g y v e r t é s 1 aknavetőt zsákmányoltunk.
pülőrajok sikeresen vették ki részüket a A Fekete-tenger partján ellenséges cirkáló
harcokból.
Mongáliát bombázta.
BUDAPEST, október 21. (Közli a miMacedón arcvonal: A helyzet váltoniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harczatlan.
LUDENDORFF, első főszállásmester, tér: Nincs jelenteni való.
HÖFER altábornagy,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztálvJ
a vezérkari főnök helyettese.
SZÓFIA. A bolgár v e z é r k a r jelenti ok-

Beszélgetés gróf Hpponyi
— A

Délmagyarország tudósítójától.

Budapest, október 21.
|
A legkiválóbb magyar államiférfiak egyike. gróf Apponyi Albert, a függetlenségi és
48-as párt elnöke, Magyarország és Németország jövő gazdasági
viszonyáról a következő nyilatkozatot tette előttem:
— A háború győzelmes befejezésének egyik elengedhetetlen célja az, hogy
a Balkánon teljesen kiküszöböljük az
orosz befolyást. Ennek elérése után
nagy politikai és gazdasági blokk alakul, amely Hamburgtól Közép-Ázsiáig
terjed, a többi gazdasági világhatalmakkal mint egyenrangú tényező áll szemben és amelynek keretében az én felfogásom szerint Magyarországnak ugy
politikai, mint gazdasági
önállósága
sokkal könnyebben valósitható hieg,
tnint a mostani viszonyok között.
— Nagyon természetes, hogy ebben a blokkban mindegyik állam, mindegyik nemzet a maga külön érdekeit
iparkodik megvalósítani és éppen ezért
súrlódások .sincsenek kizárva. De az a
tudat, hogy összetartás hiján, amely
összetartás a külön nemzeti egyéniségeket se politikai, se gazdasági téren
nem abszorbeálja, hanem ellenkezőleg
bölcs támogatás utján erősebbé teszi,
— mondom, ,az a tudat, hogy ennek az
összetartásnak hiján mindannyian, még
Németország is, mint aránylag csekély
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egyedek küzködnek a velünk szemben
álló világhatalmak akciójával szemben,
meg fogja teremteni a szükséges egyetértést és a hatalmasabbnál is a gyengébbel szemben való messzemenő méltányosságot, sőt támogatási készséget.
— Két mozzanat van tehát, amelyből minden szentimentalizmus kizárásával várhatjuk. Németország rokonszenves magatartását hazánknak ugy politikai, mint gazdasági érdekeivel szemközt: egyiik az, hogy még a hatalmas
Németországnak is, hogy a világhatalmak versenyében helyét megállhassa,
szövetségesekre van szüksége és azokat
másutt nem igen találhatja, a másik
pedig az, hogy Németországban hovatovább felismerik az önálló Magyarországnak, mint Külön tényezőnek nagy
jelentőségét. A harctéren megszerették
katonáinkat, a politikában mérlegelik
súlyúnkat. Ezeknek az eredményeknek
megítélésében és kihasználásában látom
én a m a g y a r nemzeti politika orientációját a közel jövőben.
Vécsei

Miklós.

— Oroszország békébe rántaná szöv e t s é g e s társait is. —
Bern, október 21. A francia sajtó néhány nap óta feltűnő idegességgel foglalkozik azokkal a hirekkel, amelyek a semleges,
de főképen a svájci sajtóban szárnyra keltek és amelyek Oroszország különbékéjével foglalkoznak. A Temps, a Matin, a Figaro a leghatározottabban állást foglalnak
a különbéke gondolata ellen, ami Németország és a monarchia győzelmét jelentené.
A francia lapok közleményeinek gondolatmenete a következő:
Az utóbbi napokiban felbukkant az a hir,
hogy Oroszország a b é k e kérdéséről tárgyal a központi hatalmakkal.
A békének reális alapjai lennének, nevezetesen kölcsönös területi átengedések,
melyek a tárgyaló felek hatalmi érdekeinek megfelelnének. A béke a tárgyaló feleknek egy Végleges hatalmi elrendezést
biztositana és azokat a kérdéseket, melyek
eddig ellentétbe sodorták őket, kiküszöbölné.
Ezek a híresztelések
természetesen
nagy feltűnést keltettek mindenütt, különösen a háborús országokban, amelyek közül
Anglia és Franciaország nagy megdöbbenéssel és megütközéssel fogadta a békéről
szóló közleményeket.
A francia lapok hangoztatják, hogy kár
a dolognak túlságos jelentőséget tulajdonítani, mert az egész nem egyéb, mint kísérlet Oroszország kiugrasztására a négyesszövetségből. Oroszország -egész jövendője,
fejlődése, hatalmi állása, nemzetközi súlya
van kockán ebben a háborúban é s tisztában lehet azzal, hogy csak a diadal hozhatja meg háborús céljait. Kiegyezés és különbéke legyőzetést jelentene számára, b á r mennyire kedvezőek lennének is a feltételek. Az antant garanciákat nyújtott Oroszországnak a jöjvőre vonatkozóan. Oroszország szerződéssel kötötte le magát, amelyet csak erőszakkal lehetne megszegni, de
semmivé tenni nem lehet.
Abban a pillanatban, amidőn Oroszország megszegné a szövetségi szerződést.
Japán ismét szabad kezet n y e r n e és nem
mulasztaná el az alkalmat, hogy megszálljon bizonyos orosz területeket, ami a keletázsiai orosz törekvések teljes csődjét jelentené.
Oroszország külön békéje m é g gondolatnak is lehetetlen, mert békébe rántaná
szövetséges társait is.
Azok a nemzetek, amelyek az antant
hatalmában bizakodva hozzákötötték sorsukat, teljesen le volnának gázolva. A most
kötött béke még akkor is Németország diadalát jelentené, ha kiürítené Belgiumot és
a megszállott francia területedet.

grammonként

A r U I l j é r t

j |
Korzó-kávéház

ópámhsibpösz,
K & P Í 8 M I Í U 14-

leim isiséi
gqalnl) l

