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Wallisch Kálmán megjegyzi, hogy az a 
fontos, amit a többség akar. Kérdezi, kivánják-.e, 
hogy Donáth legyen a szakosztály alelnöke, 

— Igen! Nem 1 — válaszolták. — Sza-
vazzunk 1 — mondták mások. 

Először kézfelemeléssel szavaztak, de igy 
nem lehetett az arányt megállapítani, azután 
azok, akik Donáth ellen voltak, a terem bal 
oldalán, akik mellette voltak, a terem jobb ol-
dalán álltak fel. A szavazatokat most így szám-
lálták össze: Mintegy husz szavazattöbbség 
volt Donát mellett, azt az eredményt azonban 
nem respektálták és a kisebbségben maradt 
párt irtózatos lármával titkos szavazás elrende-
lését követelte. Ez meg is történt. Az eredmény 
az lett, hogy Donáth ellen 81 -en, mellette 
79-en szavaztak. 

A gyűlés után a szakosztály vezetősége 
tartott ülést, amelyen a tisztikart választották 
meg. A tisztikar névsorát cikkünk elején kö-
zöljük. 

Az esíek, lettek és litvánok a 
Herceg-szigeteken. 

Páris, február 13. (Szikratávirat.) Ma este 
érkezett jelentés szerint az est és lett kormány vé-
gül elfogadta a szövetségesek meghívását a 
Herceg-szigeteken tervezett értekezletre, A hír 
szerint a litván kormány is elfogadja a meg-
hívást, ugy hogy az orosz politikai csoportok 
elléggé képviselve lesznek, ahhoz hogy az ösz-
szejövetelt meg lehessen tartani még az eset-
ben is, ha a moszkvai kormány nem teljesiti 
az értekezletrebocsátási .feltételt, az ellenséges-
kedés beszüntetését. 

Székely katonák 
a hadügyminiszternél. 

Budapest, febr. 13. (A Delmagyarország tudó-
sítójától.) A székely hadosztályok egy törzs-
tisztje, több főtisztje és 10 köztársasági kato-
nából álló küldöttség, tisztelgett Böhm Vilmos 
hadügyminiszternél. Átnyújtották a tisztikarnak, 
a legénységnek és katonatanácsnak határozatát 
a köztársaság iránti hűségükről. Böhm Vilmos 
hadügyminiszter a küldöttségnek adott válaszá-
ban hangsúlyozta, hogy a kormány minden 
erejével támogatja a székely föld hontalanjait és 
proletárjait, de ennek feltétele az, hogy a székely 
katonák ne tűrjenek meg ellenforradalmárokat 
maguk közt. 

Magyar-cseh fegyverszüneti 
egyezség. 

Balasagyarmat, február 13. Losoncon a 
csehek és a magyar katonai parancsnokok fegy-
verszüneti egyezséget kötöttek, amelyben kato-
nai becsületszavukkal kötelezték magukat arra, 
hogy a demarkációs vonal mentén, beszüntetik 
az ellenségeskedéseket. Ha bármely katona át-
lépné a vonalat, saját parancsnoka tartozik azt 
megbüntetni. 

Hétről-hétre újítják meg a német 
fegyverszüneti feltételeket, 
Newyork, február 13 (Szikratávirat.) Parisból 

jelentik: Tegnap késő éjjel adták hirül a köz-
véleménynek azt, hogy a szövetségesek legfőbb 
haditanácsával sikerült a német fegyverszünet 
megújításának feltételeire nézve megegyezni. 
Ezeket a feltételeket hétről-hétre megfogják 
újítani és ez alatt a blokád bizottság tagjai a 
fegyverszünet legapróbb részleteit is kidolgozzák_ 

Szöknek a csehek Pozsonyból. 
Budapest, február 13. (4 Délmagyarország 

tudósítójától.) Jól értesült helyről közlik, hogy 
a csehek egyre-másra szöknek és ma már csak 
igen kevés cseh katona van Pozsonyban. 

Uj törvényjavaslatok készülne.k 
Budapestről telefonája tudósítónk: Juhász 

Nagy Sándor igazságügyminiszter egy újság-
írónak nyilatkozva kijelenttete, hogy 4 uj tör-
vényjavaslaton dolgozik. Nevezetesen- a házas-
sági jog reformján, rehabilitációs törvényen, 
a törvénytelen gyerekek védelméről szóló és a 
holttá nyilvánításról szóló javaslatokon. 

HÍREK 
000 

— Néptörvény az amnesztiáról. A nép-
köztársaság kikiáltásának emlékére a kormány 
néptörvényt adott ki a közkegyelem gyakorlá-
sáról, amely a hivatalos lap csütörtöki szá-
mában jelent meg. A törvény elenged minden 
olyan szabadságvesztésbüntetést, amelyet 1918. 
november 16-ika előtt elkövetett politikai bűn-
cselekmények miatt állapítottak meg. Közönsé-
ges bűncselekmények tekintetében az amnesz-
tia kiterjed az 1918. október 31-e előtt elkö-
vetett bűncselekményekre kiszabott, de 6 hó-
napnál rövidebb büntetésekre, úgyszintén az 
1918. október 31. napját legalább 2 évvel 
megelőzően elkövetett bűncselekményekre, ha 
a büntetés 6 hónapnál hosszabb, de 2, illetve 
bizonyos esetekben 10 évet meg nem halad. 
A törvény különös tekintettel van a hadviselt 
katonákra, akiknek még az 1918. november 
16-ika előtt kiszabott hosszabb tartamú bün-
tetéseket is elengedi, ha a harctéren teljesített 
szolgálatot, vagy rokkanttá vált. Ezek az in-
tézkedések már életbeléptek. 

Becsi köve tünk Z ü r i c h b e n . Bécsből je-
lentik : Dr. Charmand bécsi követünk különle-
ges misszióbn Zürichbe utazott, ahonnan gaz-
dasági tárgyalásokat fog folytatni. 

Kinevezések a német minisztériumban. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A Politikai 
Hiradó jelenti: A minisztertanács február 12-én 
tartott ülésében a magyar népköztársaság né-
met minisztériumába dr. Jekel Péter belügy-
miniszteri miniszteri tanácsost nevezte ki 
államtitkárá, tovább Bónitz Ferenc miniszter-
elnökségi miniszteri osztálytanácsost és dr. Kraft 
Frigyes pénzügyminiszteri miniszteri titkárt mi-
niszteri tanácsosokká nevezte ki. 

— Budapestre érkezett a párisi express. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: 30 perc ké-
séssel csütörtökön este 8 órakor ideérkezett a 
párisi express, amely tegnapelőtt indult el Pá-
risból. A vonat 3 hálókocsiból és egy étkező-
ből áll, amelyek francia tulajdonban vannak. 
A vonaton angol, francia tisztek és néhány 
román család utazott. Az utasok Budapesten 
kiszálltak kocsijukból rövid időre, majd negyed 
óra múlva a vonat tovább indult. 

— Gróf Csáky lesz a külügyminiszter. 
Budapestről telefonálja tudósítónk : Ellentétben 
azokkal a hírekkel, hogy a külügyminiszteri 
állást nem töltik be és hogy a külpolitikát 
Károlyi Mihály köztársasági elnök fogja irányí-
tani, feltétlenül hiteles forrásból arról értesü-
lünk, hogy legközelebb kinevezik a kösztársaság 
külügyminiszterét. A külügyek vezetője gróf 
Csáky Imre lesz, aki jelenleg a külügyminisz-
térium politikai és elnöki osztályának vezetője. 

— Molnár apát meghalt. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: A magyar politikai élet 
egyik érdekes és értékes alakja dőlt ki az élők 
sorából. Molnár János prelátus, apát-kanonok, 
volt országgyűlési képviselő, a néppárt egyik 
megalapítója és hosszú időkön át vezére csü-
törtökön reggel Budapesten 69 éves korában 
meghalt. Molnár János mint komáromi plébánoe 
1890-ben tünt fel a hires Csáki-féle elkereszte-
lés ellen való makacs küzdelmével. A minisz-
teri rendelet megszegéseért 76 esetben emeltek 
ellene vádat. Izgalmas politikai harcok kezdőd-

tek akkor. Az egyház politikai reformok két 
táborra osztották az egyházat. 1896-ban az 
általános választások előtt megalakult a nép-
párt az egyházpolitika revíziójának program-
jával. A párt megalakításában gróf Zichy Nán-
dor és Eszterházy Miklós mellett nagyobb sze-
repe volt Molnár Jánosnak is. Ő volt megalapí-
tója és kezdettől fogva kiadója a néppárt lap-
jának, az Alkotmánynak, amelybe sok cikket irt. 

— Vagyonzárlat a szombathelyi püs-
pökségen. Budapestről telefonálja tudósítónk: 
Annak a hirnek az ügyében, hogy a vallásügyi 
minisztérium gróf Mikes János szombathelyi 
püspök ellen vagyonzárlatot rendelt el, Vass 
János vallásügyi miniszter a következőket mon-
dotta : 

— Illetékes helyről közölték velem, hogy a 
szombathelyi püspök politikai agitációs célokra 
nagy összegeket áldoz és ez által az egyház 
javadalmát és jövedelmét elvonja törvényes 
céljától. Azt is tudomásomra adták, hogy a 
püspök bizonyos, nem kívánatos terveket segít 
elő. Ennek következtében minisztertanácsi ha-
tározat alapján megindítottam a hivatalos vizs-
gálatot. 

— Rendelet a tiszti kinevezésekről. Bu-
dapestről telefonálja tudósítónk: A hadügymi-
nisztériumban elkészült az a rendelet, amely a 
köztársasági katonáknak tisztekké való kineve-
zéséről szól. A rendelet néhány napon belül 
megjelenik. A rendelet szerint a köztársasági 
katonák közül azok, akik jellembeli tulajdonsá-
gaik, intelligenciájuk és a szolgálatban való 
ügyességük folytán alkalmasak arra, hogy tisz-
tekké lépjenek elő, kinevezhetők a tényleges 
és tartalékos tisztek sorába. 

— A köztisztviselők fizetését március 
15. után mar nem lehet lefoglalni. A nép-
kormány olyan törvényt alkotott, amelynek alap-
ján lehetetlenné teszi, hogy az amúgy is sze-
gényesen fizetett köztisztviselőt akár pénzinté-
zet, akár magáncég az adóssága miatt a végle-
tekig szorongathassa. A már megalkotott nép-
törvény alapján köztisztviselő csak a Pénzinté-
zeti Központtól kaphat kölcsönt. Ha már pénz-
intézet, vagy magáncég kölcsönt ad a köztiszt-
viselőnek, a fizetést a kölcsön erejéig semmi-
esetre sem foglalhatja le, mert a bíróságok ezt 
a letiltást nem foganatosítják. A kormány a 
Pénzintézeti Központ utján kívánja a közalkal-
mazottak adósságait rendezni. Nehogy a 
hitelezők a követelésüktől elessenek, a kormány 
ugy intézkedett, hogy a Pénzintézeti Központ-
hoz március 15-ig bejelentett követelésekre 
fennállhat a fizetésletiltó rendelkezés, ha azon-
ban március 15-ig bárki is elmulasztotta a köve-
telése bejelentését, az elveszettnek tekinthető. 
A közalkalmazottak fizetését ugyanígy március 
15-ike után már nem lehet lefoglalni. 

— Vagaszt rendőrkapitányt áthelyezték 
a büntetőosztályba. Budapestről telefonálja 
tudósítónk: Dietz főkapitány csütörtökön el-
helyezte dr. Vagaszt József rendőrkapitányt a 
politikai osztály éléről a büntetőosztályba. A 
politikai ügyosztály élére Schreiber főkapitány-
helyettest állította, akinek helyére a büntető 
osztályba Kaszás Ernő kapitány került. Az át-
helyezéssel kapcsolatban a politikai ügyosztály 
tisztviselői, később az egész rendőrség bizalmi 
testülete értekezletet tartottak, amelyen elhatá-
rozták, hogy amennyiben Vagaszt kapitányt a 
politikai ügyosztály éléről elhelyezik, az összes 
tisztviselők sztrájkba lépnek. Semmi kifogásuk 
sincs Schreiber főkapitány-helyettes és Kaszás 
személye ellen, de Vagaszt személyéhez ragasz-
kodnak. Rendőrségi körökben nagy a nyugta-
lanság, mert az az óhajtás merült fel a testület 
kebelében és ez az értekezleten is kifejezésre 
jutóit, hogy a belügyminisztérium vezetését 
szociálista miniszter vegye át. 

— A vasutasok státusrendezése. Buda-
pestről jelentik, hogy a vasutasok státusrende-
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