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való visszahívását követelik. Trockij azonban 
erős többséggel rendelkezik a szovjetek köz-
ponti bizottságában. 

Kedvezően fogadiák Czernin 
javaslatát Amerikában. 

Rotterdam, ianuár 30. Londonból jelentik: 
A Morning Post azt irja. hogv Czernin és 
Hertüng beszédét hivatal-os washingtoni kö-
rökben elég kedvezően fogadták. Azt tartják, 
hogv gróf Czernin kijelentéseiben olv mesz-
szire ment. amennyire csak lehetett és hogv 
bizonyára szívesen tett volna még nagyobb 
•engedményeket is. ha ebben a Németország, 
Magyarország és Ausztria közti szövetséges 
viszony nem akadályozta volna. Jóllehet be-
szédében nincsenek határozott, pontosan 'kö-
rülirt fel tétélek. mégis azt hiszik, hogv ha 
javaslatát elfogadják, az nem lesz kedvezőt-
len az Egyesült-Államokra nézve, amelv kez-
dettől fogva sokkal inkább rokonszenvezett a 
monarchiával, mint Németországgal amit 
eléggé bizonvif az a körülmény is. hogv Ma-
gvarországnak és Ausztriának jóval kérőbb 
üzenték meg a háborút, mint Németország-
nak. 

Az orosz nemzetgyűlés békéf 
akart javasolni. 

Stockholm, január 30. A szétkergetett 
oi/osz alkotmiányozó nemzetgyűlés 435 tagja 
az alkotmányoző gyűlésen határozati javas-
latot akart előterjeszteni, amely a követke-
zőket tartalmazza: 

— Oroszörszágiiak békére \km szüksége. 
A bolseviki kormány nem volt képes a békét 
megkötni, csupán megnyitotta az ellenség 
előtt az orosz frontot. Mi mindent á fogunk 
követni, húgy megóvjuk OroszóWzdgot a 
hábdru ujabb fetlóiigolásétól. Csak az alkot-
mányozó nemzetgyűlésnek van joga az álta-
lános és az orosz-német békéről tárgyalni. 
Indítványozni fogjuk, hogy az dkóimdnyozó 
ítenizétgyüiés küldjön im\ghai4nifkot tkép-
mselóket edy áitdkims békekkg^alásija. Álta-
lános demokratikus békét kívánunk hódítás és 
kártalanítás nélkül. 

LEGÚJABB. 
BERLIN: A Földközi-tengeren tenger-

alattjáróink nyolc gözöst és három vitor-
lást siilyesztetíek el 30.000 bruttó regíszter-
tonnatartalomnial. 

KONSTANTINÁPOLY: A török főhadi-
szállás jelenti: A Dardanelláknál elsülyesz-
tettük az E. 14. angol torpedónaszádot. A'z 
E. 8. angol tengeralattjárónak Agaránál el-
lőttük a periszkópját. A tengeralattjárót ez-
után nnég többször eltaláltuk. Később a viz 
színén olajfoltokat láttunk, amelyből arra 
lehet következtetni, hogy ez a hajó is elsü-
lyedt. 

PÉTERVÁR (Reuter-jelentés.): A nép-
biztosok kormánya az aranyat állami mono-
pólium-cikknek nyilvánította. Azokat az 
aranyból késjziilt tárgyakat, amelyek magán-
emberek, kereskedők tulajdonában vannak, 
egységáron át kell adni az államnak. Ha be 
nem szolgáltatják ezeket a tárgyakat, ak-
kor egy hónap alatt elrendelik lefoglalásukat. 

BERLIN: A Deutsche Tageszeitung 
szerint francia lapok óriási tiizet jelentenek 
Newyorlcból és Brookllnból. A tüz a dokkot 
3000 méter hosszúságban elpusztította és 
elhamvasztott hét állami raktárt . 

Szegedről ujabb 202, Vásárhelyről 100 alkalmatlant 
hívnak be. 

(Saját Midá$ífánktól.) Szegted város kato-
naügycsztályaiöz szerdáu- érkezett meg báró 
Szur-indy .Sándor. bonvédelmi miniszternek az 
a rendelete, amelv az eddigi népfölkelői be-
mutatószemléken alkalmatlanoknak talált 
népfölkelők fegyver nélküli segédszo'gálatra 
való ujabb behívásáról intézkedik. 

A rendelet nagyjában ugyanazokon az 
alapokon nyugszik, mint az első ilyen rendel-
kezés. Külön hangsúlyozza azonban az ujabb 
rendelet, hogy azoknak 'behívásától, akik nyil-
vánvalóan minden népfölkelői szolgálatra al-
kalmatlanok, vagy abban a munkakörben, a 
melyet betöltenek, nélkülözhetetlenek, tartóz-
kodni kell. Külön meg kell tehát vizsgálni a 
bobivottak egyéni viszonyait. Egyebekben az 
előző rendeletben meghatározott méltányos-
sági elvek szem előtt tartásával kell foganato-
sítani a behívásokat. A teliivottak bevonulási 
határideje február 25-ike. Mint az első alka-
lommal, a behivottak most is mérce alá áll-
nak, vagyis sorozáson mennek keresztül ós az 

alkalmatlanokat eltecsájtják. TI a a kívánt 
számú népfölkelot előállítani nem tudják, 
vagy a pót 1 á xpa ra nesriokí ág" kívánságá-
hoz mérten nem lehet az egyes foglalkozási 
ágakból olyan számú alkalmatlant behívni, 
mint amennyit a katonai parancsnokság- kért, . 
ugy a katonaügyosztály erről haladéktalanul, 
jelentést tenni tartozik a pótiáspnranesnok-
ságnak. 

IA rendelet értelmében Szegedről ujabb 202 
alkalmatlant kell előállítani, 100 alkalmatlan 
népfölkelőt kiván a rendelet Hódmezővásár-
helytől, ezek azonban Szegeden tartoznak be-
vonulni. Behívások csak az 1891—11̂ 08, évfo-
lyamból észközölhetők. 

Mint a katonaiigyosztálytól értesülünk, 
Szegeden bizottságot alakítanak az alkalmat-
lanok véleményezésére. A bizottságban min-
den foglalkozási ág képviselve lesz és a bizott-
ság véleménye alapján küldik ki az alkalmat. 
Tanoknak a behívókat. A véleményező-bizott-
ságot a jövő héten fogják megalakítani. 

P szegedi Rpponyl- és Károlyi-párt elhelyezkedése 
az uj politikai alakulásban. 

(Saját tudósítónktól.) A magyar politi-
kai pártok szervezetében és kereteiben az 
egységes kormánypárt megalakulásával elő-
reláthatóan nagy változás és eltolódás követ-
kezik be. Szinte bizonyosnak látszik immár, 
hogy az országos alkotmánypárt, továbbá 
az Apponyi-párt feloszlik és belép az egysé-
ges kormánypártba. A néppárt és demokrata-
párt valószínűen megtartja külön szervezetét, 
de csatlakozik az uj párthoz, a Károlyi-párt 
pedig tudvalevően ellenzékbe megy. Az or-
szágos politikai pártok szerepe az uj elhelyez-
kedésben tehát már megállapítottnak tekint-
hető. Másként áll a helyzet azonban a vidéki 
pártszervezeteknél, ki|lönösen a két függet-
lenségi pártot illetően. A vidéki pártszerve-
zeteknek még nem volt alkalmuk határozni 
magatartásukról és bár valöszinii, hogy a 
szegedi függetlenségi pártkeretek általában 
alávetik magukat az országos pártok hatá-
rozatának, fennforog a lehetősége annak is, 
hogy az Apponyi- és "Károlyi-párti vidéki 
pártszervezetek egy része nem fog belényu-
godni a törtétiendőkbe. 

Szegeden mindkét függetlenségi pártnak 
sok hive van. Az Apponyi-pártnák és a Ká-
rolyi-pártnak egyaránt erős pártszervezete 
van. Az országos politikái helyzetben történt 
gyökeres változás és mélyreható fordulat 
kapcsán szükségszerűnek látszik az a kérdés, 
hogyan fogadják és milyen szemmel nézik az 
uj alakulást a szegedi függetlenségi pártok. 
Az Apponyi-párt várható magatartása felől 
dr. Kószó István országgyűlési képviselőnél, 
a párt elnökénél érdeklődtünk, aki a követke-
zőket volt szives mondani: 

— A szegedi Apponyi-párt) magatar tási-
ra nézve határozott választ ez idő szerint 
nem adhatok. Az uj párt programját csak a 
lapokból ismerem, másfelől pedig, mielőtt az 
országos pártértekezlet nem határoz az egy-
séges kormánypártba való belépésről és a 
párt feloszlásáról, a magam részéről is korai-
nak tartom azt, hogy állást foglaljak. Be kell 
várni tehát, amíg a helyzet teljesen tisztázó-
dik. 

— Azt azonban már most kijelenthetem, 
hogy az tij alakulásban nem minden találko-
zik az én helyeslésemmel. A napokban föl-
utazom Budapestre és további magatartáso-
mat függőben tartom addig, amig nem ta-
nácskozom az illetékes tényezőkkel. 

— Véleményem szerint nincsen kizárva, 
hogy a szegedi Apponyi-párt ősgyiilése, ame-
lyet az országos pártértekezlet után össze 
fogok hivni, nem fogja magát alávetni min-
denben az országos párt határozatának, de 
nem hiszem, hogy ez azzal a következmény-
nyel járjon, hogy az Apponyi-párt egy része 
a Károlyi-párthoz csatlakozzék, mert az 
egyesült függetlenségi és 48-as "párt annak a 
szélsőséges irányzatnak, amelynek a Károlyi-
párt hódol, nem hive. 

' — Az én személyes magatartásom meg-
szabásánál a főszempont mindenesetre az 
lesz, bogy a szegedi társadalmi élet mostani 
kedvező és szép egyetértését politikai disz-
harmóniával meg ne bolygassuk. 

A szegedi Károlyi-párt egyik vezető és 
teljesen beavatott tagjától a párt felfogásá-
ról az alábbi információt kaptuk: 

— A szegedi Károlyi-párt szilárdan el 
van határozva arra, liogy követi vezérét és 
ellenzékbe mégy. Valószínűnek tartom, hogv 
a szegedi Apponyi-pártból számosan kilép-
nek és hozzánk csatlakoznak, mert a szegedi 
függetlenségi polgárok nem egykönnyen ad-
ják ki kezükből a függetlenségi zászlót. 

A szegedi függetlenségi pártok elhelyez-
kedése az uj alakulásban mint informá-
cióinkból megállapítható — nem fog egészen 
simán lefolyni. Az uj kormány bemütatkozá-
•a és az országos pártok állásfoglalása után 
rövidesen a szegedi pártok helyzete is tisz-
tázódni fog. 

v á s á r o l , e lad é s m e g e l ő l e g e z 
A/l A V R MIKSA bank- és váltóü leie 
I » * • • Széchenyi-tér, a városházával szeinbeu. 


