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Cicatricis főispán a bel- és külpolitikai kérdésekről. 
(Saját tudósítónktól.) Dr. Cicatricis La-

jos főispán pénteken délután fogadta ,a Dél-
magyarország munkatársát és nyilatkozott 
aktuális bel- és külpolitikai .kérdésekről. Első 
sorban a koncentrációs kabinet alakulásáról 
szóló mind gyakoribb híreknek valódi érté-
két állapította meg érdekes nyilatkozatában 
a főispán, aztán a horvát .képviselők ellen 
elhangzott hazaárulási váddal foglaltózott. 
Elmondotta véleményét az orosz forradalom-
ról és annak várható következményeiről is. 
A nyilatkozatot, amely mély bepillantást 
enged fontos kérdésekbe, (itt közöljük: 

A , koncentrációs kabinet alakításának 
eshetőségeiről a főispán a következőket 
mondta: 

— Azt hiszem, hogy nem.fog koncen-
trációs kabinet létesülni. Hiányzik ugyanis 
a lelkek harmóniája, még olyan mérték-
ben is, amelyben a nyugodt, közös mun-
káról szó lehetne. Akik — ha ideiglenes is 
— egy cél szolgálatába akarnak állni, nem 
teljesitihetik ezt mindjárt a kezdet kezde-
tén' gyűlölködéssel. Ez az egyetlen, de el-

'. háritihatlan akadálya nálunk a koncentrá-
ciós kabinetnek, Ilyert nagyobbarányu váí-

; tozásnál véleményem szerint szó sem lehet 
és, ha mégis lenne változós, az csak hely-
csere lehet. 

— Nagy elfoglaltságom egyébként 
, megakadályoz abban, hogy politikai .kérdé-
. sekkel behatóbban foglalkozhassam, néha 

még az újságok elolvasására sem jut (idő. 
Igy alaposabb és mélyebb nyilatkozatot 
tenni nem tudok. 

Szmrecsányi Györgynek a parlamentben 
elhangzott ismeretes vádjairól dr- Cicatricis 
Lajos a következőket mondotta: 

— Ha Szmrecsányinak beszédével 
tényleg az volt a célja, hogy azok, akik 
vétettek a ihaza és király ellen, elnyerjék 
méltó büntetésüket, éppen az ellenkező 
hatást érte el. Láthatjuk.ezt abból is, hogy 

a horvát képviselők most mind szolidari-
tást vállaltak báró Rajasich Józseffel és 
épen a parlamenti vádak következtében. 
Igy pedig a bűnösök üldözése nagyon meg-
nehezült és a történtek nagyon veszedel-
mes villongások csiráit rejtik magukban. 
Nagyon kárhozatos dolog volt az a parla-
menti beszéd és épen nemzeti érdekből 
volt kárhozatos dolog. Egy nagy háború 
idején nem szabad lett volna az ország-
gyűlés fóruma előtt ilyen vádakkal föllép-
ni és igy megsérteni egy egész nemzet 
önérzetét, igy szolidaritásra kényszerítve 
sorompóba állítani valamennyi horvát kép-
viselőt. Hiszen, ha a bűnt akarták üldözni, 
erre találhattak volna megoldási módot 
ennél a veszedelmes megoldási módnál 
sokkal jobbat is. 

A főispánnak az orosz forradalomról 
tett nyilatkozata a következő: 

— Az én véleményem az, akárki kezd-
te is a forradalmat és akármilyen eszkö-
zökkel, ravaszsággal igyekeztek iis kihasz-
nálni a bekövetkezett fölfordulást, ha a 
közrend egy olyan óriási birodalomban, 
mint amilyen Oroszország, egyszer meg-
bomlott, azt a törvényes határok között 
emberi erővel helyreállítani nem lehet, va-
lamint nem lehet a bekövetkezett bomlás 
terjedését sem föntartani. És még kevés-
bé lehet -a háború szekerébe befogni azt a 
népet, amely jogai kivívásáért minden más 
szempontot félretéve a rendet fölborította. 
Bármit csináljanak is, a bajok nem ifognak 
megszűnni Oroszországban; nem lesz ke-
nyér, élelem és muníció. És ha egy ideig 
még . sikerül is tovább vinni a háborút, a 
közeli vég mégis csak az lesz, hogy a 
belső rend helyreállításáért meg kell szün-
tetni a háborús viszonyokat. Bármilyen 
szempontból nézzük is a dolgokat, az 
orosz forradalom ,a háború "befejezésének 
csak hasznára lehet, csak sietteti a véres 
drámából való kibontakozást. 

Meghiusult francia támadási kísérletek. 
BERLIN, március 30. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Az Artals-arcvonakm élénk 
tüzérségi harc folyt. NeuviUenél (St. Vaas-
tól keletre) kanadai ezredek az éj folyamán 
négyszer támadták meg állasainkat. iMín-
dig nagy veszteségükkel vertük vissza őket. 
Néhány fogoly maradt kezünkön. A peron-
nes—flnsi országút két oldalán biztosító 
csapataink nagyobb angol erőkkel vívott 
harc után a royalcourt—soreli vonalba tér-
iek ki. Soissonstól északkeletre francia ez-
redek eredménytelenül kísérelték meg, hogy 
NeuviUenél és Margiwainál tért nyerjenek. 

BUDAPEST, március 30. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) • Nem volt külö-
nös esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Örseink nagy veszteségeik mellett verték 
őket vissza. Az aisne—marnei csatorna két 
oldalán, Sapigneul és a La Neuville közötti 
gyülekezések készülő támadásra vallottak. 
Ütegeink nem engedték kifejlődni. 'A Cham-
pagneban a franciák támadásra készen álló 
csapatait szintén hatásoson lőttük. A Perroy 
erdőben (a lotharingiai arcvonal mentén) 
rohamcsapataínk az ellenség árkaiból 13 
foglyot hoztak magukkal. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BERLIN, március 30. Á nagy főhadi-
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-
tábornagy arcvonala: Dünahurgtől nyugat-
ra több század támadása tüzünkbem meg-
hiúsult. 

3 — a. » 
József főherceg arcvonalán ós Macken-

sen vezértáborraagy hadcsoportjánál nem 
történt jelentős esemény. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztalv) 

Német felneritő osztagok 
sikeres vállalkozása 

Macedóniában. 
BUDAPEST, március 30. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: A helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, március 30. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Felderítő osztagaink a fran-
ciák árkaiba indított előretörésük alkalmá-
val az Ochrida- és a Prespa-tó között többi 
gyorstüzelő iegyvert és nagy lőszerkészle-
teket zsákmányoltak. 

LUDENDORFF, első föszállásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Tüzérségi tevékenység 
az olasz fronton. 

BUDAPEST, március 30. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) A Karszt-fonsik 
területéin a tüzérségi tevékenység legutóbbi 
vállalkozásunk színhelyén igen élénik volt. 
Roverető és Arcó tegnap közép és nehéz 
lövegek tüze alatt állott. Arcóban eltalálták 
a polgári kórházat. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Hollandiában várják az 
orosz különbékét. 

Húga, március 30- A neves hollandi ban-
károk és a kiváló kereskedőházak tulajdono-
sai az oroszországi helyzetről valamennyien 
ugy vélekednek, hogy Oroszország .részérő! 
a közel jövőben ajánlat fog történni a külön 
békekötésre. Ezt :a véleményüket a legutóbb 
érkezett jelentésre és sok jellemző tünetre 
alapítják. Kétségtelen, ihogy az ideiglenes 
orosz kormány szinte leküzdhetetlen nehéz-
ségekkel áll szemben, az eléje tornyosuló 
akadályok egyre nagyobb bonyodalmakkal 
fenyegetnék, ugy hogy nincs más választása;* 
mint vagy lemondani és az országot áten-
gedni a biztos anarchiának, ami azután maga 
után fogja vonni az ellenforradalmat, vagy 
pedig mindenáron megszilárdítani az orosz 
birodalmat s helyreáilitani a belső rendet, 
ehhez azonban feltétlenül szükséges,, hogy 
Oroszország mielőbb békét kössön. Ugyanez 
a felfogás tükröződik a Rotterdamscbe Cou-
rant egy tölötte érdekes politikai cikkében 
és a hollandi tőzsdék jelentéseinek heti ösz-
szeioglaló szemléjeben. A hollandi tőzsdéken 
napok óta várják az orosz fcülönbéke-aján-
latot és a forgalom a közel levő bókelehetö-
ségek hatása alatt áll. 
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Dünaburgfól nyugatra meghiusult egy orosz 
támadás. 


