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A politika eseményei. 

ELŐFIZETÉSI ARA: 

A nemzetgyűlés programja. 
Budapest, január 15. Az Est jelenti: Poli-

tikai körökben behatóan tárgyalják azt a neve-
zetes kérdést, hogy a nemzetgyűlés milyen sor-
rendben fogja a dolgát intézni. Huszár Károly 
miniszterelnök is foglalkozott ezzel a kérdéssel, 
erről miniszteri megbeszélések voltak. A minisz-
terelnök az igazságügyminisztériumot bizta meg 
a megfelelő tervezet elkészítésével. Ezt az indit-
ványtervezetet a korelnök mindjárt a nemzet-
gyűlés összeülésekor elő fogja terjeszteni. Az 
indítványt előzőleg egy pártközi konferencia 
fogja letárgyalni. 

A letartóztatott szocialista-jelöltek. 
Budapest, január 15. A Pesti Hírlap jelenti: 

Ma azt az értesítést kapta a szociáldemokrata-
párt, hogy Klárik Ferencet, a párt győri 
képviselőjelöltjét Budapestre utaztában a hajón 
detektívek letartóztatták és átadták az eszter-
gomi rendőrségnek. A győri tudósítás azonban 
magyarázatát adta Klárik letartóztatásának. 
Klárik a jelentés szerint Öyőrszigeten megtar-
tott beszédjében a munkásságnak azzal indo-
kolta a szociáldemokrácia szervezkedését, hogy 
az ország területi integritását csak az inter-
nacioanálé mentheti meg és felszólította a 
munkásokat, hogy akadályozzák meg a nemzeti 
hadsereg szervezését. 

Budapest, január 15. A Pesti Hírlap jelenti: 
Tegnap este a szociáldemokrata-párt vezetősége 
ülést tartott, amelyen foglalkozott a választási 
kérdésekkel is. Csütörtök délelőtt a pártveze-
töség ujL 31 ülést tart, amelyen ugyancsak a 
helyzettel foglalkozik. Payer Károly népjóléti 
miniszter megkísérli a kormánynál a sérelmek 
reparálását. A végleges döntés a szakszerve-
zetek állásfoglalásától és a szociáldemokrata-
párt választmányától függ, amely ma, csütörtö-
kön fog tanácskozni a választási letartóztatá-
sokról. A párt választmánya délután 4 órakor 
gyűl össze. 

Payer Károly népjóléti miniszter nem látja 
annyira súlyosnak a helyzetet, hogy a szociái-
demokra-pártnak a történtek után a konzekven-
ciát le kellene vonni. Egyelőre nincsen arról szó, 
mondotta, hogy a párt a koncentrációból ki-
léojen. A választási előkészületek továb'.- foly-
nak es mi minden erőnkkel ezzel foglalkozunk. 
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Péntek, január 16. 

T E L E F O N , T Á V I R A T . 
A cseh-osztrák megegyezés. 

Bécs, január 15. Renner kancellár tegnap d. 
e. a parlamentben a kabinet tanácsán beszámolt 
prágai útjáról, előadása szerint a politikai ered-
mény teljes volt. A politikai megegyezés nem 
más, mint megegyezés Magyarország ellen, 
illetve egy Magyarország felöl jövő monarchista 
támadás ellen. Az Abend és társai határozottan 
igy értelmezik Renner kijelentéseit. Renner ál-
lása-meggyöngült, jobbról és balról egyaránt 
hevesen támadják a kancellárt. 

Interpelláció az osztrák nemzet-
gyűlésen Kun Béla ellen. 

Bécs, január 15. (M. T. I.) A nemzetgyűlés 
mai ülésén Schülff német nemz.tipárti kép-
viselő és társai interpellációt jelentettek be 
Renner kancellárhoz. Az interpellációban ezeket 
mondják: A tanácsdiktatura pénzUgyi gazdál-
kodásáról a budapesti rendőrségen folyó vizs-
gálat megállapította, hogy a magyar népbizto-
sok a mult esztendőben 192 millió koronát 
csempésztek agitációs célból Bécsbe. Kiderült, 
hogy a mult evi bécsi lázadást a becsempészett 
pénzen szervezték. Ezzel be van igazolva Kun 
Bélának és elvtársainak az osztrák állam 
demokratikus közéleti jellege ellen elkövetett 
merény'etekben való bünrészessége. Megkér-
dezzük a kormányt, mi iü lépéseket szándékozik 
tenni azok ellen, akik Kun Béla kormányától 
Ausztria felforgatásának céljaira pénzt fogadtak 
el, különösen pedig Kun Béla és a magyar 
szovjetkormánynak többi Ausztriában internált 
tagjaival szemben. 

Az osztrák véderöjavaalat. 
Bécs, január 15. A nemzetgyűlés tegnapi ülé-

sén Deutsch államtitkár előterjesztette a véderő-
törvény tervezetét. A véderötörvény szükséges-
ségének megokolásában kijelentette 'Ausztria 
állásfoglalását az ellen, hogy a népek között 
támadó viszályt fegyverrel intézzék el. De külö-
nösen Közép-Európában még nem történt meg 
a kialakulás. Számításba kell venni tehát azt 
is, hogy itt vagy ott újra fellobban a háború 
tüze. Megeshetik, hogy szomszédjaink között 
támad viszály. Nekünk tehát legalább annyi 
véderővel kell rendelkezni, hogy határunkat 
biztosítani tudjuk. 

A magyar béke. 
Páris, január 15. (M. T. I. Havas.) A kül-

ügyminiszterek tanácsa jóváhagyta a szöve-
gező-bizottság jelentését, amely szerint a háború 
előtt Magyarország és Horvátország között fenn-
állott pénzügyi kiegyezést nem veszi fel a 
Magyarországgal kötendő békeszerződés pénz-
ügyi klausulái közé. 

Páris, január 15. (M. T. I. szikratávirata.) 
Magyarországgal kötendő békeszerződés meg-
szövegezése befejeződött. A szöveg már nyom-
dában van, ugy, hogy már a legközelebbi idő-
ben az okmány a magyar kiküldötteknek át-
nyújtható lesz. 

Zürich, január 15. (M. T. I.) A Nap jelenti 
Zürichből: Párisi jelentés szerint a magyar 
békefeltélelek átnyújtása azért késik, mert az 
angolok és franciák között néhány lényeges 
pontban még nézeteltérés van, amelyeket eddig 
még nem sikerült áthidalni. 

Az egyetemi tanács 
beszámolója. 

Három fakultás elhelyezhető Szegeden. — 
Százmillióba kerülne az orvosi fakultás . 

(Saját tudósítónktól.) A kolozsvári egyetem 
tanácsa szerdán folytatta helyszíni szemléit, 
végigjárta az egészségügyi intézeteket, a köz-
kórházat, a gyermekkórházai, a bábaképezdét s 
a szemkórházat. Délután megtekintette a Mars-
téri laktanyát, az utászlaktanyát, a Madách-
utcai polgári iskolát, a Szent Gellért-konviktust, 
a Bohn-féle internátust és a gyertyámosi inter-
nátust. A látogatások után a Tiszában gyűlt 
össze a tanács, ahol maguk között letárgyalták 
szemléjük eredményét, hogy véghatározatukról 
egyhangúan nyilatkozhassanak a szegedi egye-
temi bizottságnak. A szemle eredményét szer-
dán délután öt órakor, a városháza tanács-
termében közölte a tanári kar a helyi bizott-
sággal. 

Dr. Menyhárt Lajos, a pozsonyi egyetem 
dékánja közölte a látogatás eredményét. Az 
igazságügyi palota, az állami felsőkereskedelmi 
iskola és az állami főgimnázium épületeinek 
felhasználásával 

három fakultás a szükséges átalaki-
- tásök eszközlése után minden aka-

dály nélkül elhelyezhető 
Ez a három fakultás a jogi és államtudo-

mányi, bölcsészeti, valamint .a mennyiségtani 
és természettudományi fakultás. Az orvosi 
jakultás elhelyezése egyelőre Szegeden lehetetlen, 
mert a megfelelő eszközök, berendezések és 
épületek nincsenek meg hozzá. A szemkórház, 
bábaképezde és a gyermekkórház megfelelően 
felhasználhatók lennériek e célra, azonban 
ezeken kivül el kellene helyezni a bonctani, 
elmegyógy, bujakór és belgyógyászati osztályo-
kat is. Ehhez külön épületek kellenének s 
egynék a Madách-u cai polgári iskolát alkal-
masnak tartjak. 

Igy ma az orvosi fakultás idehelye-
zéséről szó sem lehet 

Mivel azonban kívánatos, nogy a kolozsvári 
egyetem minden fakultása együtt maradjon, fel-
szólítják a várost, hogy az orvosi szak ide-
helyezésének lehetővé tételére is tegye meg 
rövid időn belül a szükséges lépéseket. 

Balogh Károly tafnácsnok vetette fel ezután 
azt a kérdést, hogy mivel nyugtassák meg a 
közönséget, van-e más vidéki város, ahol az 
orvosi fskuitás előnyösebben elhelyezhető, 
mint Szegeden. 
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Meleg tízóraik, választékos ebédek és vacso-
rák, finom felvágottak, sült malacok, libamáj és 

töpörtő, sajt, vaj, tojás, sütemények, gyümölcsök, 
borok, pezsgők, likőrök, sör. 

Szolid, iiszta és figyelmes kiszolgálás! 


