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közömbösen nézik a keresztény pártok is az 
eseményeket. Válságra nem gondol senki. Alta-
lános a meggyőződés, hogy a kormányt egy-
álta ában nem tangálja a szocialista-párt maga-
tartása és január 25-én a választásokat minden 
körülmények között meg fogják tartani. 

Payer és Miakits délután 4—5 óra között 
voltak fenn a miniszterelnöknél és memorandu-
mot nyújtottak át, amelyben részletesen meg-
okolták kiválásukat. Bevezetőül hivatkoztak 
azokra a feltételekre, amelyek mellett a kon-
centráció létrejött, a feltételeket nem tartották 
meg és ezért már december 8-án memorandu-
mot adtak át. Ezután pontról-pontra felsorolják 
a sérelmeket. A karhatalom önhatalmúlag jár 
el, ahelyett, hogy a polgári hitóságok utasítása 
szerint működnék. A cenzúrát egyoldalúan, tul-
szigoruan kezelik a párt lapjával szemben. A 
felebbezö hatóságok nem ugy alakultak meg, 
mint abban megállapodtak, nincsen meg a 
választások szabadsága. A szociáldemokrata-
párt több tagját letartóztatták, súlyosan bántal-
mazták. Végül odakonkludál a memorandum, 
hogy a közhatalom lassanként kiesik a kormány 
kezéből és igy annak tényeiért nem vállalhat-
nak felelősséget. 

A szociáldemokrata-párt kiáltványa. 
Budapest, január 16 A Szózat jelenti: A 

szociáldemokrata-párt választmányának tegnapi 
határozatából kifolyólag a következő kiáltványt 
intézte a szervezett munkássághoz: 

— A magyarországi szociáldemokrata-párt 
1920 január 15-én délelőtt megtartott ülésén 
elhatározta, hogy a kormányból kilép és a 
választásokban nem vesz részt. Felhívjuk tehát, 
elsősorban a párt jelöltjeit és a választási 
agitációt vezető elvtársainkat, hogy azonnal 
szűntessék be a választásokkal kapcsolatos agi-
tációt. Haladéktalanul utazzanak vissza lakó-
helyükre. Arra való tekintettel, hogy a választási 
rendelet szerint a szavazás kötelező, a pártnak 
ebben a kérdésben elfoglalt álláspontját később 
fogjuk az elvtársakkal tudatni. 

A választási terminust nem tolják ki. 
Az Uj Nemzedék jelenti: A szociáldemokra-

ták sérelmeik tárgyában két memorandumot 
intéztek a kormányhoz. Az egyiket Huszár 
Károly miniszterelnök, a másikat Benlczky Ödön 
belügyminiszterhez. Az utóbbiakban 20—30 
olyan esetet sorolnak fel, amidőn szocialista-
jelölteket a népgyűlések alkalmából a pódium-
ról lehúztak és egyes jelölteknél házkutatást 
tartottak, többeket letartóztattak. Mint értesülünk, 
irja az Uj Nemzedék, a szociáldemokrata-párt 
vezetőségének elhatározásán még változtathatna 
az, ha a szocialisták a memorandumban foglalt 
sérelmeik reparálása ügyében kötelez&Hgéretet 
kapnának a belügyminisztertől és a~ltadűgy-
minlsztertől, továbbá a fővezér részéről. Ma d. 
e. a szociáldemokrata-párt vezetősége újból 
összeült, hogy a minisztertanácson elhangzott 
eszmecsere alapján még egyszer megvitassák a 
politikai helyzetet. Még, ha szociáldemokraták 
bentmaradnának is a kormányban, abban az 
esetben sincs arról szó, hogy a választási ter-
minust február 18—20. kitolják, egyrészt azért, 
hogy ujabb szocialista-jelöltek lépjenek fel, 
másrészt azért, hogy a lefujt választási előké-
születeket újra felvehessék. 

Ml t ö r t é n t , a m i n i s z t e r t a n á c s o n ? 
Budapest, január 15. (M. T. I.) A miniszter-

elnöki palotában ma este 7 órakor miniszter-
tanács volt, amely a szociáldemokrata-párt 
beadványával foglalkozott. A minisztertanács, 
amely a késő éjjeli órákig tartott, azzal a meg-
állapodással ért véget, hogy a szociáldemokrata-
párt holnap még egyszer pártvezetőségi ülést 
tart. A felmerült kérdéseket újból konszideráció 
tárgyává teszik. A minisztertanácsot este hat 
órakor folytatják. 

Budapest, január 15. (M. T. I.) Az Est je-
lenti: A kormány tagjai ma folytatják a miniszter-
tanácsot. A szociáldemokrata-párt választmánya 
ma tart ülést és értesülésünk szerint a szociál-
demokrata-párt memoranduma, mely nem oly 
ultimá'umszerü, a minisztertanács elé kerül. 
Ami az eddigi eseteket illeti, ugy halljuk, hogy 

megvizsgálásukkal a belügyminisztert bizzák 
meg. 

Budapest, január 16. Az Est jelenti: Huszár 
Károly miniszterelnök a tegnapi miniszter-
tanácson mutatta be a szociáldemokra-párt 
levelét, mire hosszantartó vita indult meg. A 
kormánynak kivétel nélkül valamenyi jelenvolt 
tagja kérte a párt képviselőjét, Payer minisz-
tert és Miákits államtitkárt, hogy a párt má-
sítsa meg elhatározását. Huszár Károly miniszter-
elnök és Beniczky Ödön belügyminszter kije-
lentették, hogy az összes sérelmeket orvosolják 
és garanciát nyújtanak arra, hogy a jövőben a 
szociáldemokrata-párt képviselőjelöltjei szabadon 
mondhatják el a programbeszédjüket. Payer és 
Miákits mérsékelt hangon beszéltek és kijelen-
tették, hogy a szociáldemokrata-párt újból párt-
vezetőségi ülést tart és újból mérlegelik az el-
határozásukat A kormány körében még mindig 
remélik, hogy az ellentétek kiegyenlítődnek és a 
választások befejeztéig sikerül a koncentrációt 
fentartani. 

A szocialisták kilépnek. 
Budapest, január 16. A M. T. I. jelenti: 

Payer Károiy munkaügyi és népjóléti miniszter 
és Miákits Ferenc kereskedelemügyi állam-
titkár közö$ levélben arról értesítették ma 
Huszár Károly miniszterelnököt, hogy a mi-
nisztertanács tegnapi tárgyalásairól jelentést 
tettek a szociáldemokrata-párt vezetőségének, 
amely ugy határozott, hogy a koncentrációból 
kilép, lemondanak állásaikról és a szociáldemo-
krata-párt, mint ilyen, nem vesz részt a válasz-
táson. 

A demokrata párt nem lép ki. / 
Budapest, január 16. A Budapesti Napló 

értesülése szerint a demokrata-párt Vázsonyi-
val együtt a koncentrációból való kilépés ellen 
fog dönteni. A párt ki fogja mondani, hogy 
résztvesz a választásokban, sőt ujabb jelölteket 
fog dllitani. 

KORZO-MOZI R.-T. 
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Szombaton és vasárnap, 
január 17. és 18 án. 

MIA MAY vígjáték! 

^ doktor 
kisasszony. 

Vígjáték 4 felvonásban.. 

Főszerepben 

Előadások 5, 7 és 9, vasár- és ünnep-
nap d. u. 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

HÍREK 
Mit olvasnak, 

mit nem olvashatnak? 
— Könyvnyomor Szegeden. — 

(Saját tudósítónktól.) A német tudomány, 
korifeusai közül többen a német tudomány 
csődjéről kezdenek beszélni (hogy a magyarról 
ne is szóljunk). Nincs papir és ami van, 
méregdrága. Könyveket előállítani nemsokára 
határos lesz a lehetetlennel. Már pedig a tu-
dománynak könyvekre, folyóiratokra van szBk-
sége, mert ha csak a tudós koponyákban ma-
rad, attól még nem megy előre a nemzeti és 
emberi haladás szekere. Szegeden is körülnéz-
tünk könyves boltokban, kölcsönkönyvtárakban 
és érdeklődtünk az iránt, vannak-e még köny-
vek, jönnek e már ujak, vesznek és olvasnak-e 
az emberek és mit és miért olvasnak? 

A könyvkereskedésekben nagy az áruhiány. 
Uj tudományos müvek, folyóiratok ^hazaiak és 
idegenek egyaránt) manapság nem igen jelen-
nek meg és nagynehezen tudnak ideérkezni 
a szállítási nehézségek és a valutakülömbö-
zetek következtében. Inkább regényak, elbeszé-
lések jönnek olcsó papíron, de drágán, több-
nyire izgalmas történetek, a francia, angol és 
német borzalom és gyönyör-jrodalom legújabb 
sütetü vagy fölmelegített termékei. Eredeti 
magyar könyv ritka holló. Pedig ezek iránt ma 
nagyobb lenne az érdeklődés, bár általánosan 
tapasztalható, hogy kevesebben vesznek ma 
könyvet, viszont többen olvasnak komolyabb, 
főleg tudományos (elsősorban történeti) mun-
kákat. 

Vannak olyan szépirodalmi müvek, amelyek 
szinte egészen elfogytak és még mindig rend-
kívüli érdeklődéssel keresik őket Ezeknek nagy 
áruk van a szegcdi könyvpiac börzéjén. Az 
orosz Mereskovszki Lionardo da Vinciről szóló 
remek regényének két kötetéért, amely pár év 
előtt 3 korona volt, ma 100 koronát is meg-
adnak örömmel. Jókai is roppant keresett, egy 
teljes Jókai, kivált a nemzeti kiadása, valóságos 
vagyon ma, a rongyos papírpénzek idejében. 
De bizony könyvet ma inkább olvasnak az 
emberek, mint vesznek. A kölcsönkönyvtárak 
második fénykora jött el. Hajdan, a béke évei-
ben az uri kaszinói kölcsönkönyvtárak elégítet-
ték ki a betűkre és lelki kalandokra szomjas 
olvasókat, akik az öreg Dumastól a sikamlós 
Kock Pálig, Jósika Miklós bárótól Podmaniczky 
Frigyesig és Beniczkvné Bajza Lenkéig, a német 
Schillertől a német Spielhagenig mindent meg-
találtak, ami bidermájer és romantikus hajla-
maiknak, érzelmes vágyaiknak és föllengzö ál-
maiknak szép és drága volL 

Ma a modern kölcsönkönyvtár, amilyen Sze-
geden a Kertész- és a Szalay-féle, valósággal 
demokratikus és nagyon jelentős kulturális in-
tézmény, amely az olvasóknak tfagy tömegét 
elégiti ki napról-napra, aránylag igen olcsón és 
igen változatosan. 

A klasszikus és modern, a külföldi és hazai 
elbeszélő irodalom lassankint közkinccsé válik 
e kölcsönkönyvtárak révén, amelyek a legújabb 
könyveket is azonnal állományukba sorozzák. 
Sajnos, sokszor kell engedményeket tenniök a 
megrontott tömegizlésnek és Qlin Ellinort, az 
az angol Beniczkynét, meg Crockert, az ugyan-
csak angol Mariittot is szép számmal kell rak-
táron tartaniok. Az egyik kölcsönkönyvtárban 
azonban örömmel tapasztaltuk, hogy Stendhal-
nak és Schopenhauernek, legújabban Freudnak 
és Barbussenek is vannak ol ásói. 

A könyvek ára pedig egyre magasabbra hág 
és az antikváriumok egyre látogatottabbak. Nem 
is olyan sok idő múlva az összes könyvesboltok 
antikváriumok lesznek. 

— Gróf Andrássy Gyula Miskolc kép-
viselőjelöltje. Gróf Andrássy Gyula csütörtö-
kön fogadta Miskolc yáros küldöttségét, 
amely az összes választók megegyezésével 
az I. kerület mandátumát ajánlotta föl neki. 
Andrássy a jelöltséget elfogadta. 

— A szegedi reformátusok imadélutánjai. 
A szegedi református egyházközség vasár-
nap délután négyórai kezdettel ünnepély-


