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L E G U J A B . 
GDNF: Az amerikai intésnek, hogy a 

helyett, hogy a bresztlitovszki szerződés 
aláíróit gyalázzák és gyanúsításokkal ilies-
sék, inkább vonja le faz antant az összhely-
zetrő'l a következtetéseket, a párisi sajtóban 
mutatkoznak előjelei. Sembat szenátor inti a 
közönséget és az illetékes tényezőket, hogy 
ügyeljenek arra, hogy nagyon kérdéses, 
vájjon az antant a hat hónap lefolyása után, 
amelyet a versaillesi hadvezetőség kitűzött 
tervei keresztülvitelére, lesz-e olyan ked-
vező helyzetben a világbéke tárgyalásainak 
megfnditása dolgában, mint -most. 

STOCKHOLM: A Szocialdemokraten 
jelenti Helsingforson át Pétervárról : A bal-
oldali forradalmi szocialisták, az anarchis-
ták és a kommunisták a háború mellett agi-
tálnak. Az összes vidéki katona- és munkás-
tanácsok köz ül 60 a német békefeltételek 
elfogadása mellett, 60 pedig ellene szava-
zott. A Pravda kijelenti, hogy a proletár-
ság a párisi komün példájára fog bosszút 
állani. Az anarchisták hadi zászlóaljakat ala-
kítanak fekete zászlókkal, 

PÉTERVÁR: Lvov herceget, az első 
forradalmi miniszterelnököt, akit Kornilov 
lázadásában való részvét miatt letartóztat-
tak annak idején, most szabadon bocsájtot-
ták. 

GENF: Dánia elvállalta a francia érde-
kek képviseletét Franciaországban. 

PÉTERVÁR: A moszkvai városi tanács 
elrendelte, hogy mindazokat, akiknek nincs 
állandó lakásuk Moszkvában, hagyják el a 
várost. 

GENF: Itteni lapok közlése szerint az 
orosz készülődést a japán invá'zió ellen már 
megkezdték. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti 
8-ikán este: Lodont, Margatet és Shernest 
a 8-ikára virradó éjszaka több repülőgép 
bombával megtámadta. Jó hatást figyeltünk 
meg. A többi harctéren nincs újság. 

ROTTERDAM: A Times jelenti Péter-
várról: A háborús sjzelíem a forradalmi szo-
cialisták és a baloldali pártok között íuisuiy-
faan van és hatalmas ellenzéket alkot a béke-
párt ellen. A háborús párt azt javasolja, 
hogy abban a pillanatban, amikor a kor-
mányzati berendezkedéseket Pétervárról az 
ország belsejébe szállítják, a béke aláírását 
arra kell felhasználni, hogy a harcot a né-
metekkel folytassák. 

LUGANO: Az olasz közvéleményt 
nagyszabású szállítási botrány tartja Izga-
lomban, amely Milanóban történt és két 
ügyvéd szerepel benne. Az ügy miatt a ke-
reskedelmi miniszter pozíciója megingott, 
de közvetve az egész kabinet helyzete is 
megrendült. 

GENF: A Matin egy homályos és szűk-
szavú távirata igy szól: Clemenceau minisz-
terelnök a napokban külföldi követséget fo-
gadott, amelynek tagjai erdélyi románok 
voltak. 

Hír Krilenkó főparancsnok 
lemondásáról. 

Stockholm, március 8. A Reuter-ügynök-
ség jelenti Pétervárról: Olyan éles ellenté-
tek támadtak politikai téren Kritenko kato-
nai népbiztos és a népbiztosok tanácsa kö-
zött, hogv Kriienko kénytelen volt lemondani. 

December éta egy milliárd 
értékű hadiszert zsákmá-

nyoltunk. 
BERLIN, március 8. A központi hatal-

mak által 1917 december 1-je óta ejtett 
hadi zsákmány, amely legnagyobb részt 
francia és angol készítményekből állott, 
több, mint egy milliárd értéket képviselt. 
Ágyukra, géppuskákra és fegyverekre 270 
millió korona érték esik, tüzérségi muní-
cióra 500 millió, a vasúti park mintegy 
200 millió értékű. A zsákmány annál ér-
tékesebb, minthogy haladéktalanul fel le-
hetett használni hadi célokra. 

— Budapesti tudósítónk telefanjelentése. — 

(A delegációk összehívása.) Politikai 
körökben szó van arról, hogy a hosszú ideig 
tartó szünet után a delegációkat legkésőbb 
március hó végéig összehívják. Czernin ez 
alkalommal ismertetné véglegesen a meg-
kötött békeszerződéseket. 

(A minisztertanács foglálkotzoit Seidler 
támadásával.) A tegnapi minisztertanács, a 
melyet folyó ügyek elintézése végett hívtak 
össze, foglalkozott Seidler osztrák minisz-
terelnöknek a katonai kérdésékben Magyar-
ország ellen intézett támadásával, amely 
magyar politikai körökben pártkülönbség 

nélkül nagy felháborodást keltett. Ezzel 
tartják összefüggésben levőnek Wekerle 
bécsi utazását, amely különben enélkiil is 
aktuálissá vált sok oiyan teendő miatt, a 
melyre nézve a magyar és osztrák kopnány 
nak együttesen kell megállapodnia. 

(A miniszterelnök Bécsben.) Dr. We-
kerle Sándor miniszterelnök pénteken dél-
után titkárjával, báró Kazy Károllyal Bécs-
be utazott. A miniszterelnök szombaton ta-
nácskozni fog mértékadó osztrák körökkel. 

(Vázsonyi Budapestre érkezett.) Dr. 
Vázsonyi Vilmos igazságügyminiszter pén-
teken délelőtt tiz órakor, visszaérkezett Bu-
dapestre. A miniszter egészsége helyreállt, 
de még néhány napi pihenésre van szüksége. 

(Interpellációk Seidler kijelentései miatt.) 
Seidler osztrák miniszterelnök kijelentése:' 
az önálló magyar hadsereg ellen nagy meg-
ütközést keltettek politikai körökben. Az 
osztrák miniszterelnök szerint Magyaror-
szágnak az osztrák parlament hozzájárulása 
nélkül nincs joga az önálló magyar had-
sereget felállítani. Gróf Károlyi Mihály eré-
lyes nyilatkozatban utasítja vissza Seidler 
kijelentéseit. Magyarországnak — mondotta 
Károlyi — épen a 67-es kiegyezés érteimé-
ben van joga a hadsereg kérdését Ausztriá-
tól teljesen függetlenül rendezni. A vezény-
let és vezérlet ügyében pedig a 67-es tör-
vény a döntést nem Ausztriának és a reiehs-
ratnak, hanem a királynak tarja fönn. Gróf 
Károlyi kijelentette, hogy az ügyben a kép-
viselőház legközelebbi Ülésen interpellálni 
fog. Hir szerint Seidler nyilatkozata miatt 
sürgős interpellációt terjeszt a Ház elé a 
48-as alkotmánypárt is. 

lasmtbabmmcbmsahaaíxaaaaaammhcbt̂ ababa'jebagsaebaaiii::) 

fí szegedi ipartestület titkára a kisipar helyzetéről 
a háború után. 

(Saját tudósítónktól) Bozsó János titkár 
terjedelmes jelentést terjesztett az ipartestü-
leti idei közgyűlése -elé. A jelentést röviden 
már ismertettük, most szó szerint közöljük 
belőle azt a részt, amelv a kisiparnak a há-
ború utáni helyzetére vonatkozik: 

— Országunk a háború előtti időben 
mintegy 21 miliiónyi lakosának 16 a, te-
hát 3.36 millió ember volt iparos. Ezek közül 
körülbelül 1.46 millió volt a kereső és 1.90 
millió az eltartott. Ez a számarány a iháboru 
folyamán valószínűleg szaporodott: mert sok 
más foglalkozású egyént, de különösen női 
nyert az ipar részint a férfimunkások bevo-
nulása. részint pedig a munkabérek emelke-
dése folytán. Minden esetre kívánatos lenne, 
ha a szakképzett ipari munkásnők a háború 
után is foglalkozásuk mellett maradnának. 
Biztosítani kellene az állandó alkalmaztatást, 
a képesítés megszerzését és a munkás-
védelemben kellene őket részesíteni. 

— Az iparos szerveket intéző köröknek 
a békére való átmenet és a békés iparfejlesz-
tés előkészítésén már most is időszerű gon-
doskodni. Azok az üzemek, melvek részben 
vagv egészben hadfelszerelési gyárak lettek, 
melyeknek S&erszálmai ezeknejk megfelelőeri 
alakultak át. a polgári élet követelményeinek 
megfeielően kell, hogv visszaalakittassanak. 
Anyagban, gépekben nagv hiány és még na-
gyobb kereslet lesz. arait a kisiparos előre-
láthatólag — kistőkével — aligha bir majd 
megszerezni. Ennél a kérdésnél háramlik az-
tán a társadalomra is megoldásra váró szép 
feladat. Meg kell találni a módját annak, 
liogy miként és mikor nyúljon segítőként a 
kisiparos hóna alá. 

— Revideálandók lesznek az állami ked-
vezmények, az eddig élvezett szubvenciók, 
szállítási kedvezmények stb. körültekintő 
gondosságot igénvei az állami, hatósági meg-
rendelések pályázatának eldöntése; mind 
olv körülmény, mellyel iparunkat irányítani 
és támogatni lehet és keli. 

— Különösen sulvt. kell helyeznünk arfá, 
hogy exportképes ipart teremtsünk; meri 
•kétségtelen ténv az. hogv a gazdaságilag 
erősebb ország állandó befolyása alatt tartja 
a gyengébbet s azZal szemben bizonyos ve-
zető-szerep illeti meg. Ilv fejlettebb gazda-
sági ország a . mienk is a Balkán országai-
val szemben. Önként felvetődik az a kérdés, 
hogv m j volna a teendő, amellyel, ipari ki-
vitelünknek az alapját megvethetnénk. 

— Számos oly intézkedés van e téren, 
melv az ipari cikkek kivitelét megelőzi. Ilyen 
például az illető piac igényeinek. ízlésének a 
tanulmányozása s ezzel jár aztán az előzetes 
tanulmányozásnak egv másik haszna is, még 
pedig az. hogv alkalmunk van a 'tanulmányo-
zásra kiszemelt ország gyártási módját is 
megismerni. 

— A legkevesebb pedig, amit az ország 
minden polgárától elvárhatunk, hogv védjék 
vagv védjük meg iparunkat a silány, selejtes 
osztrák behozatal ellen ugv. hogy jót és tet-
szetős árut produkálunk hazai műhelyeink-
ben; mert a legjobb versenytárs a megbiz-

' ható, jó munka és a jutányos ár. 
— Igyekeznünk kell iparunkat olv irány-

ban is fejleszteni, hogv az iparcikket, illetve 
annak becsét mindig az arra fordított munka, 
izlés és tudás adia meg. Ez pedig ipari szak-
oktatásunk dolga. A szakoktatás utian súlyt 
kell helyeznünk arra, hogy a 'háború rokkant-
jai közül azokat, akik eddig mezőgazdasági 
munkával foglalkoztak, iparos foglalkozásra 
taníttassanak. Különösen oly iparágakra, a 
melyek rokkantságuknak megfelelő és amely 
iparágak meghonosifandók. vagy fejleszten-
dők. Súlyt kell helyeznünk arra, hogy a 
rokkant iparüzők részesüljenek legelső sor-
ban állami támogatás cimén szubvenció, adó-
kedvezmény, szerszámgépek stb. adományo-
zásában. 

— Különösen fontos,az a körülmény, 
hogy az országban terrr ! nyersanyag ne 
vándoroljon kü.földre. Sulvt keli helvezmum 


