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Megalakult a választójogi blokk. 
— Nőkre Is kiterjedő általános titkos választójogot követelnek. 

A kormányválság megoldására nézve 

a tanácskozások még folyamatban vannak. 

Ujabban Burián István közös pénzügymi-

niszter tárgyal a király megbízásából Bu-

dapesten a kibontakozás módjairól. A ki-

rály, mielőtt a döntést meghozná, teljesen 

tiszta képet kivan nyerni a politikai hely-

zetről, ezt a célt szolgálják Burián tanács-

kozásai, aki a tárgyalások befejezése után 

részletes jelentést fog tenni őfelségének. 

Báró Burián szombaton délelőtt előbb gróf 

Tisza István miniszterelnökkel, majd gróf 

Andrássyval tanácskozott ötnegyed órán át, 

később pedig Wekerlét és Návayt kereste 

föl, de nem találván őket a lakásukon, a 

két utóbbi politikussal vasárnap folytatja 

tanácskozásait báró Burián. 

Az ujabb tanácskozásokkal a válság 

megoldása ismét halasztást szenvedett, de 

mértékadó helyen azt hiszik, hogy a kép-

viselőház közelebbi megnyitásáig a király 

ki fogja nevezni az uj kormányt, ami azt 

jelenti, hogy az eddigi tanácskozások alap-

ján remény van arra, hogy a parlamentáris 

kormányzás előfeltételeit biztosítani tudják. 

Hogy ez milyen kormányzati program meg-

állapításával lesz lehetséges, e tekintetben 

mindeddig csupán találgatásokra vagyunk 

utalva. Csak az bizonyos, hogy az uj kor-

mánynak nem könnyű helyzete lesz. A vá-

lasztói jog kérdése, amely a politikai küz-

delmek legélesebb ütközőpontja, súlyosbítja 

a helyzetet, mert az uj kormánynak a mun-

kapárti többség álláspontja és a választói 

jog szélsőséges hívei között kell áthidalni 

— ami úgyszólván lehetetlen — az ellen-

téteket. Épen most alakult meg a hirdetett 

választójogi blokk a különböző pártok kép-

viselőiből, amely az általános, egyenlő és 

titkos választójog behozatalát követeli a 

nőkre kiterjedően is. 

A kinevezendő kormány helyzetét mér-

legelve nem hagyhatjuk figyelmen kivül 

azt a körülményt sem, hogy a csehek és 

szlovének támadásával szemben, amelyet 

Magyarország területi épsé,ge ellen intéz-

nek, az uj kormánynak szintén föl kell;ven-

nie a küzdelmet. E kérdésiben az uj kor-

mány feltétlenül számithat az összes parla-

menti pártoknak a legteljesebb" támogatá-

sára. 

Budapest, junius 2. A demokrata kör-

ben' szombaton este minden kerület kép-

viseletében, megjelent szocialisták, demok-

raták, függetlenségiek, más egyesületek és 

társaskörök tagjai részvételével megalaki-

tották a választójogi blokkot. Elnöknek 

Vázsonyi Vilmost választották meg. Vázso-

nyi beszédében kifejtette az általános titkos 

választói jog fontosságát és hangsúlyozta a 

választójogi blokk megalakulásának jelentő-

ségét. Indítványozta, fogadják el a követ-

kező javaslatot: 

A főváros polgárai ós munkásai kije-

lentik a választójogi blokk megalakulását. 

Fölhívják mindama fővárosi testületeket, 

szervezeteket, egyesületeket és egyéneket, 
!akik együtt akarnak küzdeni a nőkre is ki-

terjedő általános, egyenlő ós titkos válasz-

tói jog mielőbbi életbeléptetéséért, hogy 

csatlakozzanak. Követelik, hogy választó-

jogi kormány alakuljon, amely a választói 

jog reformját első föladatának tekinti és azt 

semmiféle kifogással, avagy ürüggyel nem 

halaszjja el. Mondja ki az ülés, hogy készek 

vagyunk elszánt és kitartó küzdelemre 

minden olyan kiisérlet ellen, amely a nép-

gyülölő Tisza-rendszer nyilt, avagy leple-, 

zett helyreállítására irányulna. 

Vázsonyi után Székely Ferenc volt 

miniszter, majd Garbai Sándor és Jáíszy 

Oszkár beszéltek. Végül Hoak János szó-

lalt föl, aki valóságos forradalmi jellegű be-

szédével igen nagy hatást ért el. 

A benyújtott javaslatot egyhangúlag 

nagy lelkesedéssel fogadták el. Az ülés tel-

jes rendiben zajlott le. 

Budapest, junius 2. Báró Burián István 

ma délután ötnegyed órán át tanácskozott 

gróf Andrássy Gyulával. Ezután Wekerle 

Sándort és Návay Lajost kereste föl, mi-

után azonban ezeket nem találta lakásukon, 

a tanácskozást holnap folytatják. 

Budapest, junius 2. Mértékadó hely sze-

rint a válság az országgyűlés tervezett 

összehívásáig megoldható lesz. A képviselő-

ház háznagyi hivatala már megtette a szük-

séges előkészületeket. 

Budapest, junius 2. Báró Burián István 

a délelőtt folyamán hosszas tanácskozást 

folytatott gróf Tisza István miniszterelnök-

kel. 

A munkapárt megbélyegzi 
a csehek támadását. 

Budapest, junius 2. Á „8 Órai Újság" 

jelenti: A munkapártban tegnap délután 

nagyon erős és megbélyegző szavakkal nyi-

latkoztak a csehek viselkedéséről és a kép-

viselők annak a reményüknek adtak kife-

jezést, hogy az országgyűlés közeli meg-

nyitásakor az arra hivatott felelős ténye-

zők az első pillanatot föl fogják használni, 

arra, hogy a csehek és szlovének otromba 

támadását impozáns módon visszaverjék. 
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A Közélelmezési Hivatal a szegedi paprikáról. 
— A Délmagyarország tudósítójától. — 

Budapest, junius 2. 

A magyar koszt Legspeciálisabb fűszerét, 

a paprikát, nagy veszedelem fenyegeti. A 

közélelmezés intézői, katonák és miniszte-

rek még mindig komoly és beható tárgyaláso 

kat íolytatanák a paprikáról és el lehetünk rá 

készülve, Ihogy ez a piros fűszer, amely izt 

és szint ,ad a magyar ételnek, jövőben sokkal 

kisebb mértékben lesz klép visel ve a háztartá-

sokban, mint eddig. A Délmagyarország bu-

dapesti tudósítója ma a közélelmezési hiva-

talban Járt .és illetékes helyen érdeklődött, 

hogyan áll ez a Szegedet olyan közelről érin-

tő kérdés. ,A .válasz igy hangzik: 

— Köztudomású, hogy a paprika ára 

maximálva van és ,a paprika ma már szabad 

forgalom tárgya nem lehet. A paprikára első-

sorban a hadseregnek van szüksége. Háború 

van s a (polgárságnak ezen a téren is enged-

ményeket kell tennie a hadsereg számára. 

Már legközelebb megkezdik működésűket az 

úgynevezett paprikabizományosok. Ezeknek 

'az a feladatuk, hogy azt ország paprikater-

méseiről tájékoztatást nyújtsanak, .megvásá-

rolják a paprikát és biztosítsák a hadsereg 

szükségletét. Természetesen figyelemmel kell 

lennünk szövetségeseink katonai .szükségleté-

re is. Igy nem valószínű, hogy ,.a közönség 

rendelkezésére nagy mennyiség maradna, 

csupán az esteben, ha az .isten különösen ió 

termést adna. (Ez csak szeptemberben, illető-

leg októberben konstatálható. A papri'kater-

mést illetőleg nagyon fontos a szegedi piac. 

De ma még ki tudna végleges ítéletet mon-

dani a szegedi termést illetőleg, ha 26, 25 és 

15 korona a paprika maximális ára. Az a 

terv, hogy detaUban legfeljebb tiz százalék-

kal engedélyezünk magasabb árakat. A pap-

rika bizományosok, mihelyt lehetséges, meg-

kezidik működésűiket. 

Az antant egy utolsó nagy 
erőfeszítésre készül. 

Rotterdam, junius 2. Á Niéuwe Rotter-

dam sebe Courant berlini munkatársa jelenti 

lapjának: Jól értesült német körök szerint 

nagy általános antant-offenziva van küszö-

bön. Angolország erre a célra nemcsak 

Franciaországot, hanem Oroszországot is 

megnyerte. A szárazföldi offenzívát nagy 

tengeri események fogják kísérni. A sietség 

oka az, hogy a folyton növekvő hajótér-

veszteség következtében Angolországnak 

nem sokáig áll rtndelkezésére annyi hajó-

tér, amely egy ilyen offenzíva keresztül-

viteléhez szükséges. Angoiország a gyors 

döntéssel akar elébe vágni a növekvő élel-

miszerhiánynak. Egyúttal ki akarja hasz-

nálni a mai pétervári hangulatot, mert egy-

re nehezebb lesz Oroszországban a harci 

kedvet életben tartani, de ugyanez áll An-

golországra és az antant többi államára is. 

Burián politikai tárgyalásai 
Budapesten. 

Budapest, junius 2. Mint a Budapesti 

Tudósító illetékes helyről értesül, báró Bu-

rián István közös pénzügy^miniszter a király 

megbízásából Budapestre érkezett, hogy itt 

bizonyos vonatkozásokban kiegészítse azt 

a képet, amelyet őfelsége a magyar politi-

kusokkal folytatott informáló megbeszélések 

során a kormányválsággal összefüggő kér-

désekről nyert. 

Döntés eddig semmi irányban sem tör-

tént. 

Báró Buriánnak feladata arra szorítko-

zik, hogy összefoglaló tájékozódást szerez-

zen a helyzetről. E célból érintkezést fog 

keresni a politikai pártokkal és elsősorban 

azoknak vezéreivel. 


