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Csütörtök, január 8. 

A választási mozgalmak 
— A politika eseményei, — 

(Saját tudósítónktól) A választási mozgalom 
arányai valójában csak most kezdenek kibon-
takozni. A kormányt támogató pánok több-
hetes állandó agitációja után a válaszláp moz-
galomba lassanként az ellenpártok is bekap-
csolódnak. A választások esélyeit illetőleg ter-
mészetesen még korai volna jóslásokba bocsát-
kozni. Teljes három hét választ meg el bennün-
ket a nagy mérkőzéstől és sok függ attól, hogy 
az ellenpartok minő lendületet tudnak bele-
vinni a küzdelembe. 

A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának 
keddi választmányi ülésén a választásokat 
vezető bizottság nevében Ernst Sándor az 
eddigi választási előkészületekről tartott beszá-
molójában megállapította, hogy a keresztény-
ttok választasi esélyei a legkedvezőbbek és az 
ellenpártok egyike sem veszélyezteti komolyan 
a blok pozícióját. 

A Keresztény Nemzeti Eegyesülés Pártjának 
a Kisgazda- és Földmivespárthoz való viszo-
nya még nem tisztázódod eléggé. A két párt 
kőzött tudvalevőleg jpaktumos tárgyalások in-
dultak meg a jelölesekét iiretőleg. Ezek a tár-
gyaiésok még mindig nem fejeződtek be. A 
Kisgazdapárt ugyanis nem igen enged térfog-
lalasaból és a Nemzeti Egyesülés Pártjának 
egyik frakciója 'emiatt a legutóbbi választ-
manyi ülésén komolyan követelte, 

hogy szakítsanak teljesen a kisgazda-párttal 
és az egész vonalon vegyék fel a nyilt harcot 
ellenük. 

Ezt az álláspontot Rassay igazságügyminisz-
teri allamtitkar képviselte. A választmányi 
fllésen a mérsékelt irány győzött, amelyet 
Haller István kultuszminiszter juttatott kifeje-
zésre. A két párt eddig mindössze 30 kerületre 

'vonatkozóan tudott megállapodni, holott a Nem-
zeti Egyesülés Pártja 74 kerületre szeretne 
paktumot kötni. A Nap jelentése szerint egyéb-
ként szerdán dclelött ult össze tanácskozásra 
a két párt vezetősége, hogy a még fennálló 
ellentéteket elsimítsa. A kisgazda-pártban az a 
felfogás uralkodik, hogy a keresztény-pártok 
szövetségét még áldozatok árán is fenn kell 
tartani. 

Az egymást sürün követő választási gyűlé-
seken aí utolsó napokban is érdekes nyilatko-
zatok hangzottak el a vezető államférfiak 
ajkaról. 

Huszár Károly miniszterelnök a Vigadóban 
(ártott keddi nepgyülésen arra kérte az ügybuzgó 
hivenei, hogy sohase használjanak egyetlen 
gyűlölködő szot sem ellenfeleikkel szemben. 

— Vigyázza.Mk arra, — mondotta — hogy 
a politika kedvéért ne tegyünk kárt a keresz-
ténységben. Bízik Oenne, hogy a békekötést ki 
fogjuk heverni. Muzsikaszónak, vigalomnak 
azonban nem szabad hangzani ilyenkor. 

Heinrich Ferenc a budapesti 18-ik választó-
kerület polgársága előtt keresztény-valláserköl-
esAs, türelmes, nemzeti és demokratikus Magyar-
országot követelt és magyar nemzeti királyt, aki 
csak a magyar trónon ül. 

A királyság dolgában egyébként Rubinek 
Gyufa földmivelésugyi miniszter is érdekes 

nyilatkozatot tett Enyigen. 
' — Nekünk magyar ember kell4 a tiónra, — 
mondott.i — de a háború jogát egy emberre 
nem bíztak, még ha király is. 

A \idéki városokban egyre-másia •'ríják a 
vál«i*itasi gyfflesvkct t az agítáefó nagyban 
folytatódik. 

A magyar békekötés. 
— A békedelegáció utja. — 

Budapest, január 6. A Magyar Távirati Iroda 
jelenti, hogy a magyar békedelegáció tagjait 
Budapesttől Bécsig mindenütt nagy melegség-
gel fogadták. Moson, Magyaróvár, Királyhida 
lakossága a pályaudvaron üdvözölte a küldött-
séget Gróf Apponyi Albert, a békedelegáció 
elnöke a Neue Freie Presse munkatársa előtt 
kijelentette, hogy a nyugatmagyarországi köz-
ségek nevében küldöttségek kérték, hogy az 
ottani németek is Magyarország lakosságához 
tartozhassanak. Apponyi hozzáfűzte ehhez, 
hogy Ausztria lakosságának csak egyrésze 
kivánja a nyugatmagyarországi területeknek 
Magyarországtól való eiszakítását, a nagyobb-
rész azt óhajtja inkább, hogy a két szomszéd 
állam lehetőleg jóviszonyban maradjon. 

— A béketárgyalásokra — ha ugyan lehet 
ezt a szót használni, — mondotta, minden program 
nélkül utazunk. Hogy mikor lesz kezünkben a 
szerződés tervezete, nem tudjuk, mint ahogy a 
tartalmát sem ismerjük. Sajnos, abban a meg-
győződésben kell élnem, hogy a tervezet álta-
lános intézkedései a Magyarországgal való szer-
ződésben ugyanazok lesznek, mint az Ausztriá-
val és a Németországgal való szerződésben. 

Elmondta még, hogy a békeszerződés elfoga-
dásában az utolsó szó a nemzetgyűlést illeti, 
amely akkorra már kétségtelenül egyült lesz. 
Fontos kérdés, amit majd Párisban kell eldön-
teni, hogy AmeriRával megköthetjük-e ugyanazt 
a szerződést, mint az antant többi államaival, 
vjgy külön kell-e vele szerződnünk, mert már 
kivált a Legfelsőbb Tanácsból. 

A diplomáciai aktusok sorrendje. 
Páris, január 6. (Szikratávirat.) A békeszerző-

dés életbelép'etését kisérő diplomácia aktusok 
a következő sorrendben fognak lefolyni: 1. A 
jegyzőkönyv aláirása. 2. A ratifikáló okmányok 
kicserélése. 3. Annak az ellenlevélnek átnyúj-
tása, amely a nemzetek altal kiszolgáltatandó 
hajótér redukált számát tartalmazza. (M. T. I.) 

Epizód az Ötös Tanács ülésén. 
Páris, jan. 6. (M. T. 1. Szikraíávirat.) Páris-

ból jelentik, jó forrásból szerzett értesülés sze-
rint a magyar békeszerződésnek legfontosabb 
kérdése eldöntetlen még, noha a magyar béke-
delegáció ma már Neuiliybe érkezik. A Legfőbb 
Tanács tegnapelőtti ülésének mu'atságos epi-
zódja volt, amidőn az Öíös Tanács két tel-
jesen különböző intézkedést tett a bolsevisták-
kal szemben. Az Ölös Tanács ugyanis először 
elfogadta azt a javasistot, hogy Denikinnek 
fegyvereket küldenek a bolsevisták leküzdésére, 
utana pedig utasítást küldött a budapesti szö-
vetségközi katonai missziónak, hogy a bolse-
visták ügyében interveniáljon és a budapesti 
„fehér terror" elől mentse meg a bolsevistákat. 
Azoknak az enftereknek, akiknek erdekében az 
intervenció történt, Kun Béla híveinek utolsó 
maradványai. Az Ötös Tanács intervencióját 
azzal okolják rm-g, hogy az elitéit emberekegy 
részi „mérsékelt" koinunista. Igaz, hogy a 
Komunistáknak c~4 az uj fajtáját eddig még 
nem ismerték. 

A Legfelső Tanács a Habsburgok és 
Hohcnollernek ellen. 

Budapest, január 7. Bécsból jelentik a Ma-
gyarországnak : A Neue Freie Presse berkni 

' távirata szerint a Legfelső Tanács e'fog adta azt 
! a francia indítványt, melynek értelmében a 

szövetségesek illetékeseknek jelentetiék ki ma-
gukat arra, hogy a Habsburgok és a Hotien-
zollernek visszatérését egyszer s mindenkorra 
erélyesen megtiltsák. (M. T. I.) 

A fiumei kérdés. 
London. (M. T. I. Szikratávirat.) Nitti olasz 

miniszterelnöknek kedden volt az első meg-
beszélése az angol ^államférfiakkal. A tárgyalá-
son résztvett Lloyd George, lord Curson és 
Bonar Law. A tárgyalás alá vett kérdések között 
egyik legsürgősebb kérdés Fiume ügye. 

A szegedi választás. 
Pálfy Dániel és dr . Kószó programbeszédei . 

(Saját tudósítónktól.) Kedden két helyütt volt 
nagyobb választási gyűlés Szegeden. Pálfy 
Dániel a Petőfi Sándor-sugáruti Pap-féle ven-
déglőben mondott programbeszédét a II. kerületi 
választóknak. Ebből kiderült, hogy szó sincs 
arról, mintha a jelöltségtől vissza akarna lépni, 

j amint azt ismert tendenciával híresztelték. 
A harmadikkerületi választók előtt dr. Kószó 

István mondoit programbeszédet Alsóvároson. 
A két gyűlésről a következő tudósítás szá-

i mol be : 
Kedden délután népes gyűlést tartottak a 

! Petőfi Sándor-sugáruti Pap-féle vendéglőben az 
alsóvárosi kisgazdák, iparosok, paprikatermelőkX 
és vasutasok. 

A gyűlést Metzger Péter iparos nyitotta meg, 
üdvözölvén a megjelenteket az Alsóvárosi Ipa-
roskör nevében, egyben bejelentette, hogy az 
iparosok, kisgazdák és paprikatermelők íidgke. 
követeli, hogy Szeged város II. kerületének 
képviselője Pálfy Dániel legyen. Fölkéri Pálfyt, 
hogy ismertesse álláspontját az időszerű kér-
désekről. 

Pálfy Dániel nagyszabású beszédben emlé-
kezett meg elsősorban az uj paprika rendéletről,}, 
mely negyvenezer munkás létkérdését érinti s 
amely ^szerinte is módosításra szoruLi A Hadi-
termény kiragadta a harctéren vérző kisgazdák 
i s ezek családjai kezéből a paprikát és maxM 
malis árat szabutt neki, anélkül, hogy számolt 
volna azzal, hogy inily fáradságot, költséget 
áldoz a termelő a paprikatermeléshez. A köz-
pontok ellen védekeznek most minden vonalon, 
de a paprikát, mely eddig szabadkereskedelmi 
cikk volt, központi uralom alá vették. Ez ellen 
küzdeni fog a termelőkkel együtt. 

A kisiparosok érdeke a legsürgősebben köve-
teli, hogy az országházbai. tényleges iparos is 
védelmébe vegye a magyar kisipar sorsát. Eddig 
súlyosan érezte ennek hiányát az ország kéz-
müiparos-osztálya. 

/ z ipari kamarák felállításának hive. Egész 
erejével fog azért küzdeni. Ma a kisiparosok a 
láncosok kezében vannak. A kisiparos dolgozik, 
ezek pedig leszedik munkájáról a tejfelt. Mint 
vérbeli iparosember ösmeri minden baját a 
kisiparosnak és az ipari munkásnak, ezt orvo-
solni lesz főtörekvé.-e a jövőben is, ugy mi-
ként a múltban volt. A kisgazdák kívánságaival \ 
is tisztában van. Ismeri Szeged kiskazdfr- és 
iparosnépének minden dolgát, nrnden kíván-
ságát, mint szegedi ember szívvel-lélekkel fog 


