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A párisi konferencia 

h'ewyork, április 29. (A Magyar Távirati 
Iroda szikratávirata.) Az amerikaiak még 
mindig azt hiszik, hogy Wilson május 20-án 
elutazhat Pársból. A felmerüli nehézségek 
azonban azt sejtetik, hogy Wilson elutazása 
ily hamar aligha történhetik meg. Az első 
nagy akadálya ennek az olasz bonyodalom, a 
másik akadály a japánok Shantung-i igénye. 
A harmadik az az eshetőség, hogy Német-
ország megtagadja a béke aláírását. Wilson 
elutazása tulajdonképpen három nagy kérdés-
től függ: Békét köthetnek-e a szövetségesek 
Olaszország nélkül? Békét köthetnek-e Japán 
nélkül? Békét köthetnek-e a szövetségesek Né-
metország nélkül? 

Az amsterdami szocialista 
konferencie. 

Az amsterdami szocialista konferencia 
tegnap két ülést tartott. Rövid idővel uz első 
illés befejezése előtt a németországi függet-
len szocialista párt képviseletében megjelent 
az ülésen a súlyosan beteg Kautsky neje és 
haase Hugó. Este a következő nyilatkozatot 
tetteik közzé: 

„A konferencia egész napon át területi 
kérdésekkel foglalkozott. Követeli Német-
Ausztria számára a Németországhoz való 
csatlakozás jogát, követeli továbbá, hogy az 
egykori Ausztria minden német részének aa-
;iák meg a nyilatkozás jogát afelől, melyik ál-
lamhoz akarnak csatlakozni. A konferencia 
tiltakozik idegen csapatoknak Magyarországi-
ba való benyomulása ellen s minden állam-
tól megtagadja a más áldani ügyeibe való be-
avatkozás jogát. Követeli, hogy a párisi kon-
ferencia ne foglalkozzék addig a volt Ausz-
tria egyes elszakadt részeivel, mig semleges 
ellenőrzés mellett népszavazást nem hajtot-
tak végre. 

Az orosz ellenforradalom. 
Becs, április 30. A vörös gárda győzel-

mesen visszautasítja Kolcsak tengernagy 
«MTre megismételt támadásait, de kétségte-
len, hogy Lenin és Trockij győzelme óta még 

elmehet vacsorálni! (És már megy is, dg 
mennyire.) _ U . Ü . * : . ^ JtktfUú 

József: És most jöjjön a nagy jelenet! A 
drámia, ami van, ha van! (Lendülni akarok! 
Egy kis masszi vitást a dgkorativitás után! 
Gyerünk, gyerünk, záróra lesz. Jöjjön Ker-
tész, akinek jönni kell! 

(És jná-r jön is és beszél és visszavonni, 
visszavonni, mindent visszavonni, minden 
jelzőt, minden hasonlatot, minden fényt és 
pompát és zengést és l irát és lendületet, az 
«gész drámát, ami nincs, az egész rokokót és 
trilógiát és mindent, mert dráma kell, drága 
Szomory, valódi, dráma és nem holmi tündök-
lés ,az éjben, bizony és éljen iMácza és Kas-
sák és éljen a Ma és Belgium', felség elveszett 
és visszavonni, visszavonni, mindent vissza-
vonni, visszavonni mindent és vonni vissza 
mindent és -vonni mindent vissza! Vasfüg-
göny, vastaps.) „ .jfcijJlBiirli l iBi l l j l J fc 

UTOLSO LENDÜLET. 
(illlsőrendü. Líra, l ira ós flira, gyönyörű! 

Meghalni, azt. tud drága szivem, Szomory a 
színpadon, mintegy és gyanánt. Császár vagy 
kalenposinas, pókné vagy touloni katona, 

hogy beszélnek, beszélnek és beszélnek, fran-
ciáid mintegy, ám mindig Szomoryan, nagy-
szerű, nagyszerű, nagyszerű.) Josephus, ka-
lap nélkül, szerelem nélkül, az olvashatatlan 
kéziratai nélkül, minden nélkül, meghal, de 
hogyan, micsoda végső kilengéssel és oltha-
tatlan iróniával és sirirat-taJ, a ragyogóját! 

Briiderlein fein, brüderlein fein 
Das Dráma tnuss ein Dráma seynl 

Finis r-ei, glória Szomory, 

egyszer se tudóit olyan nagy erőket meg-
mozdítani cs olyan energiát kifejteni az orosz 
ellenforradalom, mint most Kolcsak tenger-
nagy vezetése alalt. Az orosz szociálpatrióták 
egy része Kolcsak pártjára állott, sőt tárcát 
vádalt a Kolcsak által megalakított orosz e'-
tnforradalmi kormányban, noha ez a kor-
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rnány kíméletlen statáriummal és halálos Gé-
letekkel sujtaj az igazi munkásvezéreke: és 
csirájában fojt el minden kommunista moz-
galmat. Kétségtelen, hogy az orosz tanács-
köztársaságot ujabb nagy erőpróba elé állí-
totta Kolcsak ellenforradalma. 

R város, a légszeszgyár, a villamos vasút 
és az iparvállalatok szénszükségletének fedezése. 

< Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy 
Vértes Miksa szénkereskedő Pongrácz Al-
bert légszeszgyári igazgatóval Lúgosra uta-
zott, hogy ott a nagyszebeni román kor-
mány megbizottaival tárgyaljanak Szeged 
széiiellátásáról. Vértesék pénteken visszaér-
keztek Szegedre és szombaton értekezlet volt 
a kereskedelmi és iparkamaráiban, hogy ott a 
Lúgoson lefolytatott tárgyalás eredményeihez 
Képest biztosítsák Szeged szénsziikségletét. 

A román kormány megbizottaival ugya-
nis megállapodás jött létre, mely szerint má-
jusban a lupényi bányából 292 vagon szenet 
kap Szeged, amelyért cserébe három-féle mi-
nőségben 15 vagon lisztet és két vagon sza-
lonnát köteles adni. Ugy a szén, mint az élel-
micikkek ára, amelyeket a város 'adni köte-
les, 920,00'j korona körül van, A megállapo-
dást az egyik román államtitkár is aláirta. 
A 292 vagon szén egy hónapra födözi a város. 

a légszeszgyár, a villamos vasút és az ipar-
vállalatok szükségletét. 

A szombati értekezleten a kamara az üz-
let lebonyolítására az érdekelt vállalatok ve-
zetőiből' szindikátust alakított, amely végre-
hajtó bizottságot választott. Back Bernát, 
Wimmer Fülöp, Vértes Miksa, Pongrácz Al-
bert és a város egy képviselője a végrehajtó 
bizottság tagjai. A fuvar biztosítására letese 
a szindikátus 100,000 koronát, a két vagon 
szalonnát beszerezte 600,000 koronáért, nyolc 
vagon lisztet Hoffmann Ignác mokrini mal-
mából' kap, két vagon lisztet pedig a város 
ad. Akik' szénre igényt tartanak, azoknak a 
vételár felét előre le k-ell fizetni. 

Május 20-án a város megbízottai újból 
Lúgosra utaznak, mert remény van rá. hogy 
akkor — hasonló feltételek mellett — sikerül-
ni fog a szénszükséglet három hónapi fede-
zéséről gondoskodni. 

A békekonferencia megszavazta 
a népszövetséget. 

— Wilson beszéde a békeértekezleten. — Drummond a népszövetség 
első főtitkára. A német császár felelősségrevonásában nem 

döntöttek. — 

Páris, április 29. (A Magyar Távirati 
Iroda szikratávirata.) Wilson a békeértekezlet 
ötödik teljes ülésén, tegnap délután a nép-
szövetségi tervezet módositott alakjának elő-
terjesztésekor a következő beszédet mon-
dotta: 

— Ezúttal nem akarom az időt azzal te 
csenem, hogy a tervezet egészét újra {elol-
vassam, hanem csupán azon részeit fogom 
megemlíteni, amelyeket megváltoztattunk. A 
legtöbb változtatás csupán a kifejezésnek és 
nem a lényegnek megváltoztatása s ezenkí-
vül a legtöbb változtatásnak célja az volt, 
hogy világosabbá, érthetőbbé tegyük a terve-
zet egyes rendelkezéseit. 

— Ki kell mondani azt, hogv a békeszer-
ződést aláíró hatalmak közül kik lesznek a 
népszövetség tagjai és a siemleges hatalmak 
közül melyeket kell meghívni. A második be-
kezdés meghatározza azt az eljárást, ame'y-
lyel a semleges államot a népszövetség >ag-
jai közé felveszik. Az első szakasz harmadik 
bekezdérc uj rendelkezést tartalmaz és Ki-
mondja, hogy a népszövetség búrmely tagja 
két évi felmondással kiléphet a népszövetség-
ből. 

— A tanácsban a népszövetség minden 
tagjának egy szavazata lesz. Szavazás ese 
téti a javasolt intézkedés elfogadásához a 
szavazatok egyhangúsága szükséges. A főtit-
kár választását a törvényhozó gyűlés több-
ségének kell helybenhagyni. 

— A hetedik szakasz első bekezdése 
Genfet jelöli ki a népszövetség székhelyéül, 
a második bekezdés pedig feljogosítja a vég-
rehajtó tanácsot arra, hogy a népszövétség 
székhelyét szükség esetén máshova helyezze. 
A népszövetség férfit és nöt egyaránt alkal-
mazhat. , . . , . 

- - A tizenhatodik szakasz utolso bekez-

dése uj rendelkezés s leirja azokat a rendkí-
vüli körülményeket, amelyek esetén, vala-
mely államot a népszövetség tagjainak sorá-
ból ki lehet zárni. 

— A huszonkettedik szakasz második 
bekezdése a mandatárius rendszert kiegészíti 
azzal az önként értetődő intézkedéssel, hogy 
a megbízásokhoz az illető államnak beleegye-
zése szükséges és egy nemzetre sföm lehet 
oly -mandatárius államot kényszeríteni, ame-
lyet elfogadni nem akar. 

— A huszonharmadik szakasz a követ-
kező rendelkezéseket tartalmazza: A beu-
sziilőttekkel szemben tanúsítandó bánásmód, 
a leánykereskedelem megakadályozása, az 
opiumkereskedelem megszüntetése, a beteg-
ségek és ragályok nemzetközi megelőzése és 
ellenőrzése. Hl 

—- A Vöröskereszt a népszövetséggel 
együttműködő testület. — Ha valamely tag 
az alkotmányváltoztatással elégedetlen, ak-
kor a népszövetségből kiléphet. 

Az utolsó bekezdés felsorolja a népszö-
vetség tagállamait és azokat az államokat, a 
melyeket a népszövetság megtűr. \ 

— Ezek azok a fontosabb változtatások', 
amelyek a népszövetség eredeti tervezetén 
történtek. Engedje meg elnök ur, Ihogy ez al-. 
kalommal a módositott tervezet rendelkezé-
seinek megfelelően, mely szerint a népszövet-
ség első főtitkárát e békeértekezletnek keli 
megválasztani, azt a javaslatot terjesztem 
elő, hogy első főtitkárul James Eric Drum-
mond-válasszuk meg. (A beszfcd többi ré-
szének felvétele légköri eavarfijt íolyíán íe« 
hetetlen volt.) . „ >• > 

Elfogadták a népszövetséget. 
Párist i p ü i i ML X bék«értek 1 ' 

nap 46liuttal Ja$es ülésén megxzVUt > »*v 


