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LEGÚJABB. 
ROTTERDAM: Az Associated Press 

•jelenti Washingtonból: A brazíliai kongresz-

szus elhatározta, hogy feladja a semleges-

séget. 

ROTTERDAM: Párás és London között 

beható tanácskozások folynak. Arról van 

szó, hogy Anglia és Franciaország mérsé-

keljék hadi céljaikat és álláspontjukat lehe-

tőleg az orosz kormányéval hozzák össz-

hangba. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS: 23-ikán este 

jelentik: A Karszt-fensikon dél óta folyik a 

gyalogság] csata. 

PÉTERVÁR: A főhadiszálláson össze-

ült a szárazföldi és tengerészeti haderő 

tisztjei képviselőinek .első kongresszusa, a 

melyen A'lexajev főparancsnok kijelentette, 

hogy az a vészkiáltás, hogy a haza veszély-

ben vau, nagyon jogosult, mivel, az orosz 

hadsereg harci ereje a tisztek és a közka-

tonák között támadt viszály miatt valóban 

nagyon megcsökkent. Az orosz Hadsereg, 

amely tegnap még olyan félelmetes volt, 

ma végzetesen tehetetlen, holott veszedel-

mes, makacs és kitartó ellenséggel áll szem-

ben, amely Déloroszország távoli tartomá-

nyaiárt nyújtja ki kezét. Ezután a főpa-

rancsnok megintette a tiszteket, hogy visz-

szatérve a .frontra, első feladatuknak te-

kintsék a fegyelem helyreállítását. Novo-

szüszen ezredes válaszában biztosította a 

főparancsnokot arról, hogy lehetőleg min-

dent elkövetnek a hadsereg harckészségé-

hek érdekében. 

BÉCS: Gróf Tarnovszky, a monarchia 

volt washingtoni nagykövete' Rotterdamból 

ma Bécsbe érkezett. 

KOPENHÁGA: A Politiiken Londonból 

jelenti: A pétervári munkástanács azzal 

fenyegeíödzi'k, hogy felmondja a londoni 

szerződést, ha az antant-államok nem revi-

diáiják hadi céljaikat. Ezért tanácskoznak 

most az antant-kormányak háborús céljaik 

rövidlátásáról. 

STOCKHOLM: Az amerikai szocialis-

ták első kiküldöttei ma megérkeztek Stock-

holmba. Elmondták, hogy az amerikai szo-

cialisták elítélik a Németországgal való há-

borút, amit Amerika nem tud igazolni. Sze-

rintük a háborúnak' csak az éhség vethet 

véget. 

AMSTERDAM: Tisza visszalépésével 

kapcsolatban a hollandi hírszolgálatban az 

a páratlan esemény történt, hogy se Berlin-

ből, se Becsből, se Budapestről, sem hiva-

talos, sem magáné rtesitést nem kaptak, ha-

nem egy antant hir-ügynökség felentette 

Londonon keresztül az eseményt. 

A király elfogadta a Tisza-
kormány lemondását. 

A közvélemény érdeklődésének, amely-

Ive 1 a Tisza-kormány válságáról elterjedt 

híreket fogadta, nem soká kellett várakoz-

nia arra, hogy kielégítést Syerjen. A döntés 

megtörtént. A király nem járult hozzá a 

kormány választójogi, előterjesztéséhez, mi-

re — természetesen — a kormány beadta 

lemondását. Őfelsége a kormány lemondá-

sát .elfogadta és az uj kormány megalaku-

lásáig a minisztereket megbízta a folyó 

ügyek intézésével. 

Az a tény, hogv, a király a kormány 

lemondását nyomban elfogadta, arra va!!,. 

hogy a válságot elkerülni nem lehetett, 

mert á Tisza-kormánynak választójogi ter-

vezete illetékes helyen elháríthatatlan ellen-

zésre talált. 

A kormány lemondásának elfogadásá-

val előtérbe került az uj kormány megala-

kulásának kérdése. Személyi vonatkozások-

ban tág tere indult meg a kombinációknak, 

mert a .király az uj miniszterelnök kineve-

zésére nézve a döntést fentartotta. Annyit 

azonban már most meg lehet állapítani, 

hogy az uj kormánynak a választójog de-

mokratikusabb megalkotása lesz egyik fő-

feladata, ami természetszerűleg következik 

abból, hogy a kormány távozását nem sze-

mélyi, hanem tárgyi okok követelték. Hi-

szen a király a Tisza-kormányt épen leg-

utóbbi kéziratában biztosította bizalmáról. 

És Tisza — ez minden kétségen felül áll — 

továbbra is helyén maradhatott volna, ha 

a radikális választójog törvénybe iktatása 

nem ellenkeznék meggyőződésével. Az uj 

kormánynak tehát az általános választói jog 

híveiből kell megalakulnia. 

A válság elintézésének körülményei 

azt mutatják, hogy az uj kormáSiy kineve-

zése rövidesen — a királyi kihallgatások 

befejeztével — meg fog történni. Mihelyt 

pedig az uj kormány előterjeszti program-

ját, a parlamenti helyzet is tisztázódni fog. 

BUDAPEST, május 23. A Magyar 

Távirati Iroda jelenti: Miután őfelsége a 

kormánynak a választójogra vonatkozó 

előterjesztéséhez nem járult hozzá, a mi-

niszterelnök benyújtotta a kormány le-

mondását, amelyet őfelsége elfogadni és 

a minisztereket a folyó ügyekkel megbíz-

ni méltóztatott. Az tij kabinet alakításá-

val kapcsolatos küiallgiaitások dolgában 

még döntés nem történt. 

BUDAPEST, május 23. A Magyar 

Távirati Iroda jelenti: Illetékes helyről fel-

hatalmaztak annak kijelentésére, hogy egyes 

lapok mai számában a miniszterelnök szá-

jába adott nyilatkozat több lényeges pont-

ban nem 'felel meg a miniszterelnök által a 

munkapárti körben tegnap este tényleg tett 

kijelentéseknek. 

BÉCS, május 23. Itteni politikái körök-

ben elterjedt hirek szerint a király a ma-

gyar kormányválsággal kapcsolatban ki-

hallgatáson fogadja gróf Serényi Bélát, gróf 

Khuen-Héderváry Károlyt, báró Láng La-

jost, Wekerle Sándort, Návay Lajost, bárói 

Berzeviczy Albertet, gróf Zichy Jánost, 

báró Wlassics Gyulát és esetleg az ellen-

zéki pártok vezéreit is. 

BUDAPEST, május 23. A „8 Órai Új-

ság" irja: Az esetben, ha kisebbségi kor-

mány alakul, nincs kizárva, hogy hamaro-

san megtörténik a képviselőház feloszlatá-

sa, melyre nézve az összes intézkedések 

megtörténlek. Az utóbbi hónapokban a vá-

lasztás eshetőségének kérdését pró és kon-

tra vitatták. Tisza abban a nézetben van, 

hogy alkotmányos utódjának kétségtelen 

joga a képviselőház feloszlatása és arra 

bármely percben előterjesztést tehet a ki-

rálynak. Gróf Tisza István távozása után, 

hogy kit fog megbízni őfelsége a kabinet 

megalakításával, az még a jövő kérdéséhez 

tartozik. A jövő kormány elnökéül már is 

emlegetik gróf Kbuen-liéderváry Károlyt, 

Balogh Jenő igazságügyminísztert. de em-

legetik gróf Zichy Jánosi, gróf Serényi Bé-

lát, Návay Lajost és gróf Kfebelsberg Kunét 

is. Általános a vélemény, hogy a közeljövő 

politikai alakulásában nagy feladat vár Se-

rényi Bélára és Návay Lajosra. 

Budapestről telefonálják: Gróf Tisza 

István miniszterelnök szerdán, mint előzőleg 

jelentették, nem utazott Bécsbe, mert a késő 

esti órákban azt az értesítést kapta, hogy a' 

király nem fogadhatja kihallgatáson, mert a 

gyöngyösi tűzvész színhelyére utazik. Á 

király ugy intézkedett, hogy a miniszterel-

nök Budapesten szálljon fel az udvari vonat-

ra, mert őfelsége ott kívánja fogadni audi-

encián. 


