
6, Két jegyzéket, amelyben a turkesztáni és 
szibériai hadifoglyok azonnali hazaszállítását 
kéri a delegáció. A békedelegáció az amerikai 
Egyesült-Államokhoz és a japán kormányhoz 
fordul, hogy a felmerülő költségeket a magyar 
államnak részben előlegezzék. 

T: Jegyzéket Erdélyről, hozzátartozó ország-
részekről és ezeknek különleges helyzetéről ugy 
a múltban, mint a jelenben. 
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flranijaí, brilliánsf 
ékszereket, platinát 
minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok 
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P. Ábrahám Dezső 
visszalépett. 

— A II. kerület jelöltjei. -

(Saját tudósítónktól.) Szegeden a második í 
kerületi választás Ígérkezett a legmozgalma-
sabbnak, mert e kerületben négy jelöltet álli- : 
tottak. A kisiparosok jelöltje Pálfy Dániel, a 
függetlenségi párté P. Ábrahám Dezső, a ke-
resztény nemzeíi párté dr. Dobay Gyula, a 
szociáldemokratáké Olejnyik József. A várható 
választási küzdelem mozgalmassága aligha lesz 1 

már olyan méretű, mint amilyenre kilátás voit, 
mert megcsökkent a főszereplők, a jelöltek 
száma. 

A szociá!demokrata-párt, képviselőinek a kon-
centrációs kormányból való kilépésével egyidő-
ben, elhatározta, hogy nem vesz részt a válasz-
tásban. Jelöltjei mind visszalépnek, a választási 
agitációt beszüntetik. Ennélfogva a három sze-
gedi szociáldemokrata-jelöltnek arra sem lesz 
alkalma, hogy programbeszédét elmondhassa. 
Vissza kell lépnie természetesen Olejnyik József-
nek. a II. kerületi szocialista-képviselőjelöltnek is. 

De nemcsak az ő személyével apad le a 
második kerületi jelöltek száma. P. Ábrahám 
Dezső belügyi államtitkár azt a meglepő érte-
sítést közölte dr. Becsey Károllyal, a szegedi 
függetlenségi és 48-as párt elnökével, hogy 
visszalépett a szegedi jelöltségtől. Elhatározását 
azzal okolja meg, hogy a budapesti választás 
minden idejét és erejét igénybeveszi. P. Áb-
rahám Dezsőt ugyanis Budapest egyik kerüle-
tében is kandidálták. 

Eszerint most már csak Pálfy Dániel és dr. 
Dobay Gyula állanak szemben a második 
kerületben. 

Itt emiitjük meg, hogy a szegedi ósszeiró-
biztosok által befejezett névjegyzékeket pénteken 
átadták a miniszter által kijelölt választási biz-
tosoknak. Ezentúl tehát minden választási ügy 
a biztosokra tartozik. A kerületi választóbiztos 
minden szavazatszedő-bizottság elnökéül, az ő 
fennhatósága alá tartozó alelnököt nevez ki. 
Minden kerületben husz ilyen szavazatszedő-
bizottságot alkotnak, ugyanazokon a helyeken, 
ahol az összeírások történtek. 

A berlini kommunista-puccs. 

Berlin, január 16. (M. T. I. magán jelentése) 
Tegnap teljes nyugalom volt a városban. A 
Berliner Tageblatt értesülése szerint a birodalmi 
gyűlés épület, előtt lefolyt zavarok miatt eddig 
15 embert tartóztattak le, akikre rábizonyították, 
hogy lázítottak. Valószínűleg több letartóztatás is 
lesz. 

Bérlin, január 16. (M. T. I. magán jelentése) 
A nagyberlini többségi szocialista-párt és az j 
üzelmi bizalmiak tegnap tartott értekezletén I 
határozatot fogadtak el, amelyben mélységes j 
felháborodásukat fejezik ki amialt, hogy a 
Reichstag előtti tüntetések kezdeményezőinek 
lelkiismeretlensége ilyen borzalmas vérontást 
okozott. A független szocialistáknak van bűne 

| abban, hogy kényszeritették a kormányt, hogy 
a német nép képviseleti munkájának zavartalan-

i sága és az erőszakosságok megakadályozása 
érdekében kivételes állapotot rendeljen el. Fel-

i hívja Nagy-Berlin munkásságát, hogy a leg-
: nagyobb határozottsággal utasiMk vissza a füg-

getlenek és a kommunisták'minden kísérletét, 
amellyel általános sztrájkot akarnak provokálni. 

Az Adria-kérdés. 

Páris, január 16. [M. T. I. szikratávirata) 
Clemenceau, Lloyd George és Nitti szerdán 
adta áf a jugoszláv békedelegáciönak az 
adriai kérdés végleges rendezésére vonat-
kozó javaslatot, amit Olaszország, Francia-
ország, Nagyhrifánnia elfociadóit A szerb 
trónörökös tegnap este Belgrádba utazott, 

hogy az egyezmény) a szerb kormánnyal 
sürgősen elfogadtassa. Azt remélik, hogy a 
jugoszláv-kormány kedvező válasza rma, 
pénteken fog megérkezni. 

Bécsben bezárták a mulatókat. 

Bécs, január 16. (M. T. I. magánjelenlése.) 
Alsó-Ausztria kormánya ma kiadott rendeleté-
ben a légszesz- és a villanygyár korlátozására 
nézve áííitot$» fel szabályokat. Amely szerint 
Bécsben a villamosvasút beszünteti a személy-
forgalmat. Erőátviteli célokra tilos a légszesz-
és villanyenergia igénybevétele. Hangversérive-
ket, előadótermeket, színházakat, varietéket és 
hasonló mulatóhelyeket be kell zárni. 

C lemenceau el lenjelöl t je Deschane l . 

Bécs, január 16. (M. T. I. magánjelentése.) 
Párisból jelentik, mindmáig teljesen bizonyosra 
vették, hogy Clemenceaut fogják megválasztani 
a francia köztársaság uj elnökének. Tegnao a 
helyzet váratlanul teijesen megváltozott és a 
változásnak lehet, hogy igen messzemenő követ-
kezményei lesznek. Arró! van szó, hoíiy Descha-
nel kamarai elnököt jelölték, akit az ülésszak 
megnyitása után a kamara tagjainak egy cso-
portja kiáltott ki elnökjelöltté, amikor már a 
kamara elnökévé választották meg. A mrstani 
agitáció azért nagyjelentőségű, mert Briand 
vezeti, aki az egész parlament és politikai gépe-
zet technikáját a legjobban ismeri és ilven lé-
pésre aligha vállalkozott volna, ha nem' lenne 
teljesen biztos a sikerben. 

A szociáldemokraták kiváltak a koncentrációból 
— Nem vesznek részt a választásokon. — 
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(Budapesti tudósítónktól.) A szociáldemokrata-
párt választmánya csütörtöki ülésén elhatározta, 
hogy lemond a koncentrációs kormányban való 
további képviseltelésének jogárói és felhívja j 
Payer Károly népjóléti minisztert és Miakits 
Ferenc államtitkárt, hogy lépjenek ki a kabi- | 
netböl. Ez meg is történt. Payer és Miakits 
beadták lemondásukat. A szociáldemokrata-
pártot erre az elhatározásra, saját megokolása 
szerint, választási atrocitások, a párt jelöltjeinek 
sorozatos letartóztatása indította. A párt Huszár 
Károly miniszterelnökhöz levelet intézett, amely-
ben felsorolja elhatározásának indokait. A 
szociáldemokraták — írják a levélben — a 
Clark által kezdeményezett pártkfzi megállapo-
dás alapján vettek részt a kabinetben, az utóbbi 
hetek eseményei, á párt szabad választási agi-
tációjának teljes megakadályozása .— lehetet-
lenné teszik, hogy továbbra is bentmaradianak 
a kormányban és hogy a nemzetgyűlési válasz-
tásra jelölteket állítsanak. 

A szociáldemokrata-párt elhatározásával kap-
csolatosan a nemzeti demokrata-párt egy cso-
portja — a már Budapesten tartózkodó Váz?onyi 
vezetése alatt — szintén kivánta a kormányból 
való kilépést. A demokrata-párt másik frakciója 
azonban, amelyet Bárczy és Ugrón irányítanak, 
a pártközi megállapodás változatlan fentartása 
mellett vannak. A demokrata-párt legközelebbi 
ülésén dönt további magatartása felöí 

A kormánytámogató fővárosi sajtó a szociál-
demokrata-párt elhatározásának nem tulajdonit 
különösebb fontosságot és nem hiszi, hogy kül-
politikai konzekvenciákat-vonna maga után: 
szociáldemokrata-párt csak ürügyet keresett, 
hogy ne kelljen résztvennie a választásokban, 
ameiy úgyis kudarccal végződött volna ránézve. 
Előre megmondani egyébként; hogy a szociál-
demokraták kiválásának lesz-e valami fontosabb 
következése, bajosan lehet. 

Blokpárti vélemény a kilépésről. 

Budapest, j3nuár 15. A Nemzeti Újság je-
lenti: Ma délután a ,-zociáldemokra-párt vá-
lasztmánya ülé<t tariott, amely beható vita után 
ugy határozott, hugy a' part nem vesz részt 
tovább a koncentrációban és ehhez képest utasítja 

Rayert, hogy a kormányból lépjen ki. Ennek 
következtében Payer a párt választmányára hi-
vatkozva, ma délelőtt a miniszterelnöknek bejelen-
tette a lemondását. A szociáldemokraták kivá-
lásuk ürügyéül azokat az állítólagos atrocitáso-
kat hozzák fel, amelyek a párt jelöltjeit a 
választási agitációban akadályozták. E miatt 
már memorandumban is fordult a párt a mi-
niszterelnökhöz és orvoslást kéri. Mielőtt azon-
ban a kormány a memorandumra válaszolt 
volna, a párt be sem várva a memorandum 
érdemleges elintézését, véglegesen ugy döntött, 
hogy nem megy tovább a kormánnyal és nem 
vesz részt a választásokban. A közvetlen im-
pulzust a mai határozatra a szociáldemokraták 
egyik jelöltjének, Klárik Ferencnek letartóztatása 
adta volna meg, azonban sem ennek az inci-
densnek, sem a többinek felhánytorgatása nem 
igazi oka a szociáldemokrata-párt kiválásának. 

A szociáldemokrata-párttal egyidejűleg a 
nemzeti demokrata-párt is megindította a moz-
galmat abban az irányban, hogy a szocialisták-
kal szolidárisán lépjenek fel. Vázeonyi Vilmos 
aki megérkezett Budapestre, követeli' a demo-
kraták kilépését a koncentrációból. Eddig azon-
ban még nem sikerült befolyását * túlsúlyra 
juttatni és így a demokraták ilyen irányú fel-
lépése még nem tőrtént meg. A' ma esti mi-
nisztertanácsból Payer már hiányzott, Bárczy 
azonban még résztvett benne. Este különben a 
dcm> . ata-pártnak még ülése volt, majd közös 
értekezletre jöttek össze a szociáldemokratákkal, 
eddi« azonban még nem határoztak a kiválás 
mellett. 

A szociáldemokraták kiválása a koncentráció-
ból nem idez elő váiságot. A kormány, mint 
illetékes helyrői értesülünk, nyugodtan néz 
szembe az eseményekkel és ugyanaz az állás-
pontja, mint decemberben volt, amikor a szo-
ciáldemokrata-párt a Népszavánál és Estnél 
elkövetett rombolások után kiválással fenyege-
tőzött. 7 s 

Huszár Károly miniszterelnök annak idején 
különben is nyilatkozatot kapott arra vonatko-
zólag az antanttól, hogy a szociáldemokraták-
nak a koncentrációból való utólagos kilépése a 
kormány helyzetét az antanttal szemben egy-
általában nem befolyásolhatja. Éppen ilyen 


