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A függetlenségi párt válsága. 
Gróf Károlyi Mihály lemond az elnökséyről é s hiueivel együtt kilép a pártból. 

< Budapesti tud ősit ónktól.) A parlamenti | is a bizottságban való részvételről lemondd.-
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ellenőrző-bizottság kiküldésének terve miatt j 
élénk ellentétek támadtak a függetlenségi 
pártban. Gróf Károlyi Mihály, a független-
ségi párt elnöke ellenzi a bizalmi férfiak ki-
küldését és különösen azt kifogásolja, hogy 
a bizalmi férfiak kijelölését gróf Tisza Ist-
ván miniszterelnök magának tartotta fönn. 
Gróf Károlyi szerint ilyen körülmények kö-
zött a kijelölendő pártvezérek nem az ellen-
zéknek, hanem a miniszterelnöknek lenné-
nek bizalmi fórfiai. A függetlenségi párt el-
nöke nem látná szívesen a bizalmi férfiak 
között gróf Apponyi Albertet sem, aki sze-
íinte a kormánynál és a királynál nem a 
pártnak véleményét, hanem a saját külpoli-
tikai felfogását képviselné. A függetlenségi 
párt csütörtök esti konferenciáján az ellen-
téteket eloszlatni nem sikerült és pénteken 
délelőtt a képviselőház folyosóján már a párt 
kettészakadásáról beszéltek. Ez a szakadás 
valószínűleg be is következik. 

Károlyi Mihály lakásán délután félötkor 
— mint a Magyar Tudósító jelenti — érte-
kezlet volt, amelyen megjelenték: gróf Ap-
ponyi Albert, Sághy Gyula, Földes Béla, 
gróf Batthyány Tivadar, Lovászy Márton, 

• Beck Lajos és Hammersberg László, hogy a 
Párt kebelében felmerült ellentéteket meg-
beszéljék. Apponyi megismételte, hogy mi-
vel a párt elnöke és több tekintélyes tagia 
nem helyesli azt a módot, amellyel ellenzéki 
férfiak Andrássy interpellációja révén a kor-
mányzati tevékenységet ellenőriznék, hogy 
a párt egysége feltartható legyen, akár ö 
maga, akár a függetlenségi párt más tagjai 

nak. Ismeri az előtérben fenálló nézeteltéré-
seket, ennek dacára fentartandónak véli a 
Pártköteléket, feltéve, hogy a párt politikai 
akciója nagyjából az eddigi méretekben fog 
folyni. Sághy Gyula, Földes Béla és Ham-
mersberg László ugyanezen a nézeten vol-
tak, ezzel szemben gróf Károlyi Mihály, Bab. 
tyhá ny 1 ivadar, Lovászy Márton és Beck 
Lajos hangoztatták, hogy azoknak az együtt-
működése, akik az előtérben levő fontos 
kérdésekben nem értenek egyet, nem lehet 
egészséges, hanem csak állandó félreértést, 
visszavonulást eredményez. Ennek folytán 
eltekintve a legutóbbi incidenstől, különösen 
pedig azért, mert Apponyi azon kívánságá-
ban, hogy a párt az eddig tanúsított maga-
tartását folytassa akció-szabadságának meg-
szorítását látja. Károlyi kénytelen ragasz-
kodni ahlioz, hogy a párt elnökségéről le-
mond és a pártból kilép. 

A tanácskozás után gróf Apponyi Albert 
eberhardi birtokára utazott és ott is marad 
keddig, amikor a függetlenségi párt értekez. 
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letet fog tartani a képviselőház ülése után. 

Lapzártakor telefonálja tudósítónk: Gróf 
Károlyi Mihály szombaton elküldi Sághy 
Gyulához a pártelnöki tisztéről való lemon-
dását és egyben bejelenti a pártból való ki-
lépését is. Károlyit 28 párthíve követi, akik 
azelőtt a Justh-fóle frakcióhoz tartoztak. 
Károlyiék egyelőre pártonkívüli független-
ségi csoportot alkotnak. 

Az újra feléledt orosz offenziva. 
^ — Hatnapos csata Kolomeánál. 

Sajtóhadiszállás, julius 7. Az oroszok az 
egész fronton újra hatalmas erőfeszítéseket 
tesznek, hogy a szövetségesek által megállí-
tott offenzívainkat folytathassák. 

Az ellenség harci tevékenységének cen-
truma Kelet-Galícia. Kolomeától nyugatra 
immár hatodik napja tart a csata, anélkül, 
hogy döntésre került volna a dolog. Rend-
kívül nagy orosz erőknek harcbavetése kö-
vetkeztében Kolomeától nyugatra egy kisebb 
szakaszon, Szádzavka falunál kissé hátrább 
vontuk állásainkat. Ugyanekkor az oroszok, 
hogy kiegyenlítsék a tlumaci dombvidéken 
elért sikereinket, a Dnyeszter mindkét part-
ján előrenyomulni igyekeztek nyugat felé. 
Bár Barisznál, Bucactól nyugatra előző na-
pon visszautasítottuk az ellenség támadá-
sát, kényszerülve voltunk a Dnyesztertől 
északra levő állásainkat a harcbavetett uj 
nagy erők következtében a Koropiec-patak 
magaslataira visszavonni. 

A Styrnél, ahol az oroszok Kolki köze-
lében és ettől északra nagyobb erőkkel elő-
nyomulni igyekeznek a folyó bafpartján, he-
ves harcok folynak. A Pripjet-nuocsaraktól 
északra tovább támadják az oroszok a Szer-
véé és Szoara közt lévő állásainkat. 

Bukovinában általában nyugalom van, 
miután az oroszok legutóbbi támadása a fel-
ső Moldava völgyében lévő magaslati állá-
saink ellen véresen összeomlott. 

Pétervár, julius 7. A Rnsskij Tnvalid je-
lenti, hogy az orosz hadseregnek legfőbb 
gondja most az lesz, hogy Galíciában és 

1 Bukovinában az eddig elfoglalt területeken 
megszilárdítsa helyzetét és az offenzívát Hin-
denburg és Lipót bajor herceg egész front-
jáva kiterjessze. A 'lengyelországi offenzívá-
tól igen nagy eredményeket várnak. Ha ez 
sikerül, csak akkor igyekeznek Galíciában 
tovább menni. (M. T. I.) 

Mozgósított román hadtest. 
Szófia, julius 7. A Bukurester Tagblatt 

jelentése szerini pénteken Sinajában meg-
tartott koronatanácson elhatározták a negye-
dik román hadtest mozgósítását az orosz-
román határ megvédésére. A hadtest sza-
badságolt tisztjei távirati parancsot kaptak, 
hogy haladéktalanul vonuljanak be ezredeik-
hez. Az orosz határmenti Helyőrségek irá-
nyában közlekedő vonatok zsúfolásig telve 
vannak a bevonuló tartalékos katonákkal. 

Rokkantak házassága. 
A rokkantakról v aló intézményesen szer-

vezeit szociális gondoskodás mindinkább na-
gyobi) arányokat öli Magyarországon is. A 
Rokkantügyi Hivatal működése, amint, elő-
kelő szociológusok megá'l'laipitott'ák, tevé-
kenységének sok vonatkozásában a monar-
chián belül kezdeményező, áttörő munkát 
végez. A Pest i Hí r lap .lülfi. jnnimőü-bki sbá-
végez. A Pesti Hírlap 1 Ülíi. jun ius 25-iki zú-
nevii iréja, most egy Ujabb akció indításá-
val 'kívánja kibővíteni a Rokkantügyi Hiva-
tal működési körét. Ez az uij mozgalom: a 
rokkantaik 'házaissáigiközvétitése fenne. 

Köszönet s hála illeti iZsolt író ura t e ne-
mes gondoskodásáért, azonban az igazság le-
szögezéséhez tartozik, hogy előtte már Zsol-
dos iBenő szegedi író éis műfordí tó „Az Új-
ság" Az asszonynak eim.ii mellékletén ismer-
tette. <az angol .Eagaue for the Marry ing of 
Wonn'ded Herees"jfélhivását, amelyet a bris-
toli (Szent István-templom két lelkésze n 
londoni „Times"-ben tett közzé. 

A lmzditó, ipaipi felhívás szövege az. 
hogy a rokkantaktól nem szabad a családi 
otthon örömét és védelmét megtagadni s bi-
zonyára sok nemeslelkii nő bog akadni, aki 
örömmel áldozza életét arra, hogy elviselhe-
tőbbé tegye a rokkantak szomorú életét és 
pedig — a két (pap kifejezése szerint — a. 
megszentelt házasság révén. 

Ennek az eszmének kívánt tostet adni 
valószínűleg az Esti levelek irója ' is . De nem 
abban a formában, hogy azt képzett, öntuda-
tos nők is komolyan vehessék vaigy elfogad-
hassák. E szerény sorok még szerényebb író-
ja, több kenyérkereső nő kívánságára Togial-
kozík a fölvetett eszmével, mivel az illvi.) 
nők véleménye szerint e tárgykörrel ezideig 

I kizárólag fér f iak (írtak, akik nem ismerik a 
kereső nők életét, messze elkerülték az ő 
szempontjaikat s végül: asszonyi megvilágí-
tásban. is akarnak a kérdésről hallani. Bár én 
nem ismerek külön férfi és külön női felfo-
gást — csak jó vagy rossz emberi véleményt, 
— mégis a mái nevelési rendszer, a nemek fo-
kozott kiélezése, a. kettős morál s egyéb tár-
sadalmi fev<lesóggk hatásának következtében 
indokolttá válik a kérdésnek ilyen szempont-
ból való megvitatása is. A „.R: Ikka.ntak há-
zassága" cimii Es t i levél szerint az országo-
san szervezendő akció keretébe kizárólag a 
kenyérkereső, az állásban levő nőket kíván-
ják bevonni. Zsolt író ur emiitett Esti levelé-
ben az érdeklődő nők (megbízásából azzal a 
kívánsággal fordult gróf Klebersbcrp Kuno 
váltás- és közoktatásügyi államtitkárhoz, a 
rokkant ügyi hivatal ügyvezető alelnökéhez, 
hogy vegyék mun.kaprogrammj iikLa a rok-
kant katonák házassághoz vetilését i . A roik-

I kantiigyi hivatal ebből a szempontból is 
tartsa nyiiíván a rokkantakat ós szolgáljon 
diszkréten és tapintatosan felvilágosításul a 
hivatalihoz forduló feleknek. 

Semmi kétség nem lelhet az iránt, hogy 
Zsolt ur igen sok levelet, megkeresést kapott, 
ez ügyben. De h a tiz, busz vagy száz levél 
érkezett is hozzá, nem hinném, hogy olyan 
eszmét propagálna a sajtóban, amellyel nem 
ért egyet, vagy amelyet nem tart helyesnek. 
Mély tisztelettel kérdezem Zsolt urat és 
mindazokat, akik az eszmét fölvetették és 
propagálják, miért épen a kereső nőkét tart-
ják alkalmasnak a rokkantakkal való házas-
ságkötésre? A (kenyérkereső nőt, aki a gaz-
dasági élet f ron t j án t.itáni erővel küzd a 
mindennapi kenyérért, az meii/jen feleségül 
rokkanthoz is, lelkiismeretesen 'lássa el a hi-
vatali kötelességét, vezesse a háztartást , 
ápolja a föltétlenül ápolást igénylő .rokkant 

Grey az angol felsőház tagja lesz. 
London, julius 7. A Daily Chromcle ér-

íesülése szerint Greyt a felsőház tagjává 
fogják kinevezni, hogy az államtitkárok alsó-
házi és felsőházi számáról szóló törvényes 
rendelkezésnek eleget tegyen. (M. T. I.) 

urát és — ugy-e adjon minél több élet-
erős katonát a hazának? 

iMár láttunk ilyen mater dolorosáikat, be-
teg férfiak, vagy hazatért csonka hősök fehér 
rabszolga, mar t i r feleségeit, de hogy egy u j 
akció megindításakor ilyen mederbe terel tes-
sék valamely eszme, hogy mesterségesen fo-
kozzuk az elviselhetetlen, szerencsétlen há-
zasságok számát: az ellen minden asszony-
társáért aggódó nőnek és minden embertár-


