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hirtelen a munkáspárt javára billent a mér-
leg. A háború végefelé elfogadott u j válasz-
tási törvény tí millió nőre is kiterjesztette a 
szavazójogot és ötnegyed év előtt a női vá-
lasztók nagy része még hitelt adott az impe-
rialista jelszavaknak. De azóta a munkás-
párt erélyesen organizálja a nőválasztókat 
és az elmúlt hónapok folyamán nem egy 
pótválasztáson éppen a női szavazatok hoz-
ták meg a döntést a munkáspárt javára. Az 
angol munkáspárt gyors és föltartóztatha-
tatlan lépésekkel halad céljainak parlamen-
táris érvényesítése felé és egész Nyugat-
Európa sorsa nagyot fog fordulni abban a 
ma már közeli órában, amikor a munkás-
kormány veszi át Anglia, ügyeinek intézését, 
a választók többségének meggyőzése után, a 
választók többségének akaratából. 
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Kormáeyzóválasztás. 
H o r t h y fővezér t 131 szavaza t t a l Kor-

m á n y z ó v á vá lasz to t té i t . 
* 

Ti nemzat&y&lés litiSf&i Miése. — Xt lesz 
«« k/ ral»iteii»£ZH5Ä?- 'Mx. u$ ftowmiíay 
megalaftitHseíríati &ér>g£é$e* — Tifr-vény 

tc &<ovm«lifyZ:óveZtgiszí<tst*ől* 
A nemzetgyűlés hétfői ülése Horthy Mik-

lós fővezér személyében megválasztotta az 
ország kormányzóját s ezzel a ténnyel ideig-
lenes államfőt adott az országnak. A nem-
zetgyűlésnek erre az ünnepi aktusára nagy-
számú ünneplő közönség töltötte meg az 
ülésterem karzatait, amelyeken a külföldi 
katonai missziók, követségek és konzulátu-
sok képviselői is megjelentek. Nagyszámú 
kíváncsi gyűlt egybe az Országházi-terén is, 
ahol egyébként díszruhás rendőrcsapatok és 
tiszti őrjáratok ügyeltek a rendre. 
Rakovszky István elnök Vall órakor nyi-

totta meg a nemzetgyűlés ülését és a mult 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után beje-
lentette, hogy napirend szerint az ország 
kormányzójának titkos szavazással való 
megválasztása következik. Mintegy tia per-
cig tartott a szavazás, ezután a szavazatok 
összeszámlálása következett. A szavazatok 
összeszámolása után Bakovszky elnök kihir-
dette az eredményt, amely szerint a leadott 
141 szavazat közül 131 szavazat Horthy Mik-
lós fővezérre esett. (A képviselők íöiállauak 
és percekig tapsolnak és éljeneznek.) Gróf 
Apponyi Albertre esett 7 szavazat3 egy sza-
vazólap üres volt és két szavazat megoszlott. 
Emiek alapján, mondotta az elnök, 

Horthy Miklóst Magyarország kor-
mányzó jának jelentem ki. 

Ezután azt javasolta, hogy a nemzetgyűlés 
küldjön ki bizottságot, hogy a megválasztott 
kormányzót a törvényes eskü letételére föl-
kérje. A bizottság elnökévé Prohászka Otto-
kárt, tagjaivá pedig Gyömörey György, Pa-
tacsi Dénes, Szijj György és Ugrón Gábor 
képviselőket ajánlotta az elnök. A Ház ehhez 
hozzájárult. Ekkor az elnök fölkérte a bi-
zottságot, hogy a kormányzót hívják meg az 
ülésre. Majd fölhívta azokat a bizottsági ta-
gokat, akik esküjüket még nem tették le, 
hogy a házszabályokban, előirt esküt tegyék 
le. Miután ez megtörtént, az elnök fölfüg-
gesztette az ülést. 

Mintegy negyedóra múlva a kormányzó a 
bizottság kíséretében megjelent a Ház elnöki 
fogadótermében, ahol a kormány tagjaival 
rövid tanácskozást folytatott. Itt Huszár 
miniszterelnök üdvözölte a kormányzót, aki 
rövid beszédben mondott, köszönetet. Közben 
Bakovszky elnök újból megnyitotta az ülést. 

— Az ülést megnyitom, —• mondotta, — A 
ikormánjTw ur le fogja tenni az esküt. 

Pár perc multán a. folyosóról éljenzés 
hangzott be. Horthy kormányzó jött a fo-
lyosón végi a, majd a háznagy vezetésével be-
vonult ár ülésterembe. A nemzetgyűlés tag-
jai és a karzatok közönsége fölállt, tapsolva 
és éljenezve fogadta a kormányzót, aki ten-
gernagyi diszrahaban a» ülésterem közepén 
az elnöki emelvénnyel szembefordulva állott 
meg. 

— Kormányzó vir! — szóit az elnök, — Ma-
gyarország nemzetgyűlése Magyarország 
kormányzójává választotta meg. Kérdezem, 
el méltóztatik-e fogadni Magyarország kor-
mányzói tisztét! 

A kormányzó igy válaszolt: 
— Magyarország kormányzói í-iwftót el-

fogadom, ' ^ 

A képviselők hangos éljenzésben törtek ki, 
majd az elnök az éljenzés végeztével igy 
szólott: 

— Ez alkalomból a magyar nemzetgyűlés 
legszívélyesebb üdvözletét tolmácsolom kor-
mányzó urnák ós fölkérem, hogy íiz esküt le-
tenni méltóztassék. 

A jegyző az előadói székből olvasta az 
eskümintát, amelynek szövegét a kormányzó 
esküre emelt kézzel mondatonként hango-
san utána mondta. 

Rakovszky elnök: Az eskü letétetett. 
A képviselők ekkor ismét percekig tartó 

éljenzésben törtek ki, majd fölhangzott a 
Himnusz, A Himnusz eléneklése után Horthy 
Miklós kormányzó meghajolt az ülésterem 
előtt és kiment a teremből az egész Ház él-
jenzése közben. 

Ekkor az elnök az ülést öt percre fölfüg-
gesztette, inajd szünet után 

Huszár Károly miniszterelnök bejelen-
tette a kormány lemondását. 

— Az ideiglenes kormány, mondotta, hivatá-
sát betöltötte. Van szerencsém a nemzetgyűlés« 
nek bejelenten^ hoiyy ezentúl egyetlenegy 
aktus van még hátra, amit el kell végeanünk: 
az iinént lefolyt kormányzó választás törvénybe 
iktatása. Van szerencsém erre vonatkozóan be-
terjeszteni a törvényjavaslatot, kérem sürgős 
tárgyalás végétt a közjogi biaotíaághois utasí-
tani. Egyúttal van szerencsém bejelenteni, 
hogy ö minisztertanács elhatározta a kormány 
lemondását. A kormányzó az ügyek vitelével 
megbízta a kormányt. Mindaddig hivatalunk-
ban fogunk mardni, amíg a politikai válság 
meg nem oldódik és a felelős kormány be nem 
mutatkozik. 

A miniszterelnök felszólalása után a Ház 
kimondotta, hogy a miniszterelnök által be-
terjesztett javaslatot sürgős le tárgyalás és 
jelentéstétel végett a közjogi bizottsághoz 
utasítja. 

A kormányzó megválasztásáról szóló 
tőrvényjavaslat 

a következő: 
A nemzetgyűlés méltányolván azoklafc a najsry 

érdemeket, amelyeket nagybányai Horthy 
Miklós ur, volt ce. és kir. altengernagy, a. 
mn&yűzr- nemzetá hadseresr fővezére, a IL oszfá 
lyu katonai érdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-
rend és a i n . osztálya vaskoronarend lovagja, 
a HL osztálya katonai érdemkereszt, a bronz 
katonai érdemérem, a Károly-csapatkereszt és 
a sebesülési érem tulajdonosa, a háború nehéz 
küzdelmei között, a haza védelmében, majd a 
nemzeti hadsereg megszervezésével a belső 
rend és biztonság helyreállításában és föntartá 
sában és igy a pusztulás és végenyészet szélére 
jutott ország megmentésébe® szerzett g áthatva 
attól a bizalomtól, hogy a nemzetet súlyos meg 
próbáltatáfiok között a nemzetgyűléssel egyet-
értésben a® alkotmányosság ösvényén megerő-
södés, fejlődés felé fogja vezetni, őt titkos sza-
valással 141 szavazatból IBI szavazattal Ma-
gyarország kormányaójává, választotta s mi-
után Horthy Miklós ur a kormányzói esküt a 
nemzetgyűlés ünnepélyes ülésében 1920. évi már-
cius hó L napján letette, a nemzetgyűlés őt a 
kormányzói tisztbe beiktatta. Ennélfogva a 
nemzetgyűlés a következőképen határozott: 

L A nemzetgyűlés nagybányai Horthy Mik-
lós urnák Magyarország kormányzójává tör-
tént megválasztását ezennel törvénybe iktatja. 

2. A nemzetgyűlés a főméltoságu kor-
mányzó ur részére évi 3 millió koroma 'tisztelet-
dijat állapit meg. 

3. Hz a törvény ^hirdetésének napiam 
azonnal életbe lép. 

A jegyzőkönyv fölolvasása után az elnök 
az ülést berekesztette. — A nemzetgyűlés 
közjogi bizottsága hétfő délutáni ülésén a 
törvényjavaslatot elfogadta, a nemzetgyűlés 
pedig kedden délelőtt tárgyalja. 
Az o j Kormány megalafíitásánaK Kérdése. 

A kormányzó megválasztásával időszerűvé 
lett annak a régen tárgyalt kérdésnek a meg-
oldása, hogy kikből álljon a.kormány, amelyet 
most már a kormányzó fog kinevezni 

A két többségi párt nem tudott sem a mi-
nirszterelnöki állást, sem pedig a különböző tár-
cákat illetően megegyezni. Még a számarány 
kérdését sem tartják tisztázottnak. A keresz-
tény nemzeti egyesülés pártjaiban utalnak 
arra, hogy a kisgazdapártból legutóbb történt 
kiválással ez a párt kisebbséggé lett. A több-
ség kérdésének ez az elintézetlen mivolta hozta 
felszínre azt a kombinációt, hogy pártonkívüli 
politikust, például vagy gróf Teleki Pált, vagy 
Ráday Gedeor gy pedig gróf Andrássy 
Gyulát teszik még miniszterelnöknek. TJVy lát-
szik azonban, hogy ezt a kprahioóeiót egyik 
párt sem fogadja eL 

tatta a küzdelmet. Az erős hit, a kemény 
kitartás hozta meg most a gyümölcsét. 

Az angol kormány uj aranykorszakot 
ígért a választóknak, ötnegyed év előtt, a 
német fegyverletétel után és az u j arany-
korszak helyett csak az élet nehezedett meg 
egyre inkább 15 hónap óta, még Angliában 
äs, amely pedig legalább gazdaságilag jóval 
kevesebbet szenvedett, mint a többi „győz-
tes" európai hatalom. Az éles ellentét a 
hangzatos Ígéretek ós a keserves valóság 
között az egyik, de csak az egyik oka a 
munkáspárt rohamos megerősödésének. A 

éá talán ugyanolyan fontos oka. a 
gyors térfoglalásnak az, hogy az angol szak-
szervezeti mozgalom voltaképen csak a há-
ború befejezése után lépett az öntudatos, kö-
(oetkezete& és energikus osztályharc rnes-
gyéjére. 

Angolországban indult mag a XVIII. szá-
aad vége felé az indusztriális forradalom, 
itt bontakozott ki először a nagyipar, itt ala-
kult ki legelőbb az ipari munkásosztály, a 
szó mai értelmében: hiszen Anglia évtize-
dekkel megelőzte még a nyugateurópai or-
szágokat is az ipari fejlődés során. Termé-
szetes tehát, hogy a szakszervezeti mozga-
lomnak Angliában van a legnagyobb múltja 
ós ma már több mint egy évszázadra te-
kint vissza. Azonban a mult század harmin-
cas éveinek chartista törekvései után az an-
gol munkásosztály bosszú ideig beérte azzal, 
hogy gazdasági eszközökkel harcoljon gaz-
dasági célokért: és politikailag sokáig nom 
szervezkedett, még akkor sem, amikor a ki-
szélesített választójog már módot adott 
volna arra, hogy az alsóházban a munkás-
ság képviselői h inclessék a munkásosztály' 
követeléseit. Három évtized előtt vezette 
át az angol munkásmozgalmat a tiszta gaz-
dasági küzdelem területéről a politikai hare  
mezejére John Burns, aki 1892-ben helyet 
kapott az alsóházban, mint a munkásosztály 
képviselője. De éppen a nagy szakszerveze-
tek egy része sokáig idegenkedett a politikai 
fegyverek használatától és a proletárság so-
raiban sem tudott nagy lelkesedóst szerezni 
a munkáspárt, amely voltaképen csak 
« polgári liberalizmusnak volt a segéd* 
csapata. így azután még az 1910. évi válasz-
tásokon is csupán 40 kerületben vitte győ-
zelemre 670 közül- jelöltjeit a munkáspárt, 
jamely egyébként támogatta Asquith kor-
mányát, sőt Burns a párt képviseletében 
helyet foglalt a miniszterek között. Csak a 
független munkáspárt, Keir Bardie ós Philip 
Snowden hivei és a Macdonald vezetése 
alatt a munkáspártból kivált szocialisták 
•helyezkedtek az osztályharc alapjára. 

Bums a hadüzenet napjaiban lemondott 
miniszteri tárcájáról éa tiltakozott a háború 
megindítása ellen. De az angol szakszerve-
zeti mozgalom vezére, Henderson elfogadta a 
miniszterséget és egy ideig helyet foglalt az 
!öttagú hadikabinetben is. Csak 1917 második 
felében vált ki a kormányból Henderson, de 
Barnes, Clynes ós a munkáspárt néhány más 
Itagja nem mondtak le miniszteri tárcájuk-
ról. 1917 végén a munkáspárt kongresszusa 
;végül állást foglalt a háború meghosszabbí-
tása ellen, fölbontotta a fegyverbarátságot a 
liberális párttal és revideálta programját, 
amely most már gyakorlati részében alig tért 
lel a szocialista törekvésektől. 

Barnes és társai kiléptek a pártból ós Bar-
mes elfoglalta Henderson helyét a hadikabi-

^netben: de a munkáspárt 1918-tól fogva 
usgyre nyomatékosabban érvényesítette a 
mroletárság nézőpontjait a kormány háborús 
wpolitikájával és belpolitikai törekvéseivel 
mzemben. 
• Az I í j I S decemberében lejátszódott válasz-
Ijások csak 25 u j kerületet adtak a munkás-

pártnak: de a teljes szakítás a polgári pár-
itokkal és a munkásosztály követeléseinek 
egyre keményebb képviselete csakhamar 
meghozta eredményét, a pótválasztásoknál 
aratott gycaelmekben. Lloyd Geoi-ge kormá-
nyát sorjában cserbenhagyták azok az angol 
munkásvezérek is, akik eleinte nem helye-
selték a szakítást Előbb Barnes mondott le, 
lazután Clynes, a gépészek szakszervezetének 
yezetője, aki egy ideig Anglia egyik delegá-
tusa volt a párisi békekonferencián és végül 
1Roberts, a közélelmezési miniszter. Ma már 
nincsen olyan tagja az angol kormánynak, 
aki a munkásmozgalomban nőtt nagyra; a 
munkáspárt egész vezérkara, a mtínkásosst-
iálv egész tábora egységesen küzd az alsóház 
Itöbbségének megszerzéseért és ma már elju-
t o t t a gyCzelem küszöbéig. 
f Még egy oka van annak, hogy az 191b de-
> 1 . rí V-n/ln ftí. n ló n AIWO« 
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kívánja, hogy Haller István legyen a minisz-
terelnök. Az egyes miniszteri tárcákra vonat-
kozóan ez a párt nem foglal állást, hanem a 
dezignálandó miniszterelnökkel való tárgyalá-
sokra bizza ennek eldöntését. 

A kisgazdapárt viszont a miniszterelnök sze-
mélyének kérdésére nem fektet nagy súlyt Bu-
binek Gyulát tartják ugyan az egyetlen 
számbavehető jelöltnek, de az, amihez főképen 
ragaszkodnak, az a követelésük, hogy hat mi-
niszteri tárcsa jussom nekik és pedig a belügyi 
tárca, amelyet Meskó Zoltánnal akarnak be-
tölteni, a földmivelésügyi, amely megmaradna 
Rubinek Gyulának, a közélelmezési nagyatádi 
Szabó Istvánnal, a Msgazdaminisztersóg soko-
rópátkai Szabó Istvánnal és a pénzügyminisz-
terség' báró Korányival az élén. Ugyancsak 
maguknak kívánják az igazságügyi tárcát 
Erre két jelöltjük van és pedig Ferdinándy 
Gyula és Kovács J. István. A párt államtitkár-
jelöltjei a következők: kultuszállamtitkár Ko-
vács J. István, amennyiben nem lehetne igaz-
ságügyminiszter, vagy Buday Barna, népjóléti 
államtitkár Barla-Szabó József, igazságügyi 
államtitkár Wagner Károly, kereskedelemügyi 
államtitkár "Beök Iván. Államtitkári állásokra 
jelölik még iklódi Szabó Jánost, Euppert Re-
zsőt és Schandl Károlyt 

A fölszabaduló Tiszántúl. 
A nemzeti hadsereg el&ravonail&sa. 

A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: A ma-
gyar nemzeti hadsereg csapatrészei február hó 
28-án Kunhegyest és Etyeket szállották meg. 
Miután a román csapatok a Karoag—Kőrös-
torkolat-vomaltól csák március 2-án vonulnak 
vissza, saját csapataink előnyomulása ezen na-
pig szünetek 

LezártáK a Tisza-vonalat. 
RemeíftetÜT*fx éga£m&sBas»t a jf&isxaba-

tSatiS vldáftvöi ? 

A nemzeti hadseregnek a fölszabadult terü-
letekre való bevonulásával egyidejűen intéz-
kedések történtek a menekültek visszatelepítése 
és az esetleges élelmiszerfölöslegek elosztása 
tekintetében. 

Lippich István polgári kormánybiztos intéz-
kedik ezek dolgában. Első intézkedése volt 
hogy lezáratta az egész Tisza-vonalat. A Tiszán 
csak engedéllyel lehet átjutni. Az ellenőrzés 
kijátszását megakadályozandó, minden csóna-
kot összeszedetett A Tiszán csak a Szolnoknál 
kijelölt két ponton kelhetnek át azok, akik erre 
engedélyt kapnak. Át lehet kelni a ponton-
hídon, amelyet a fölrobbantott vashíd mellett 
vertek, a másik átkelés pedig a tiszai vasúti 
hídon történik. 

Az élelmiszerkivitelt és & visszatelepítést 
csupán a kormány intézheti. Ami az élelmiszer -
készleteket Ületi, Lippiah István kormánybiz-
tos a következőket jelentette ki „Az Est" mun-
katársa előtt: 

Én magam már bejártam a tiszamenti köz-
ségeket. Sok jót nem motidhatok. Jószág tekin-
tetében csak a legminimálisabb készletek álla-
nak a lakosság rendelkezésére. Tavaszi vető-
mag egyáltalán vines és ebből a szempontból, 
ha gyors segítség nem érkezik, katasztrófától 
lehet tartani. Az igavonó jószág huszonöt szá-
zaléka maradt meg, baromfi és sertés egyálta-
lában nincs. Erről a vidékről a f&vái-os semmi-
féle élelmiszert nem remélhet, 
Ceftdf AadassAffyparanesaa* suerinrt 

van étetmtsxsi'fiészítít. 
Szolnokról téviratozzáfk: Báró Lehár ezredes, 

hadosztályparancsnok etry újságíró előtt a Ti-
szántúl kiürítéséről a következőkben nyilatko-
zott: 

— A Tiszántúl kiürítése tallies rendiben fo-
lyik. A kiürítésre vonatkozó megállapodásokat 
az ántánttsl egyetértésben pontosan betartjuk. 
HadimrcMcsban utasítottam a tisztikart, hogy 
mindenféle atrocitástól, eröszakossáffkól és val-
lási üldözéstől tartózkodjék. Ezért minden 
egyes tiszt rangjával felelős. A Tiszántúl nagy 
élelmiszerkészletek varnak, amelyeknek lefog-
lalására mindent megtettünk. A polgári 1-akos-
isáe fogja ez élelmi szerkészleteket megkapni. A 
szolnoiki hidat a polgári fonsaiom elől elzártak 
ós a Tiszán minden csónakot íöltartoztatimk, 
•hogy az aradi árdrágítók üzelmeit lehete&enaie 

tegyük. Azok a hirek, mintha a románok kivo-
nulását pogrom követné, minden alapot nélkü-
löző hazugságok. 

A franciáK Kivonulása Szegedről. 
O« Totwnaáme túbovnob. búcsúja» 

A francia csapatok De Tournadre tábornok, 
a megszálló francia csapatok parancsnokénak 
intézkedésére' hétfőn délelőtt vonultak ki Sze-
gedről. A francia tábornok ebből az alkalomból 
hirdetményt tett közé, amelyben elbúcsúzik 
Szeged város hatóságaitól ós lakosságától és 
amely befejező részében a következőket mondja: 

Amidőn elhagyom a várost amelyhez ra-
gaszkodtam éppen Magyarország érdekében, 
kívánom, hogy a franciák távozása ne szolgál-
tasson alkalmat erőszakosságokra. A magyar 
hatóságok, amelyek felelősek Európa és a törté-
nelem előtt Magyarország méltóságáért és ame-
lyeknek igazságérzetét és méreékletes szellemét 
volt módomban megbecsülni, bizonyára elejét 
fogják tudni venni néhány exaltált egyén bű-
nös üzelmeinek, akik — anélkül, hogy használ-
nának — hazájuk jó hírnevét kompromittálják. 
Őszintén szerencsét kívánok Magyarország 
talpraállitásához. Ez az ország még tulszeren-
csetlen, semhogy hidegvérrel gondolkozhatnék, 
de majdan rá fog jönni arra, hogy mik voltak 
az elhibázott kezdőlépések és meg fogja szív-
lelni a nagy Deák Ferencnek Ferenc Józsefhez 
intézett szavait: Nem háborúskodásban, ha-
nem alattvalóinak békés egyesülésében és meg-
elégedettségében rejlik egy ország boldogulása, 

A népszövetség megvizsgáltatja 
az oroszországi helyzetet. 

# 
Lengyelország kfivetel&sei. — A francia 

sajtó nyugtalankodik. 
A „Deutsche Allgemeine Zeitungénak táv-

iratozzák Baselből: A népszövetség bizottsá-
gának, amelyet a legfelsőbb tanács nemrégen 
nevezett ki é3 amelynek az oroszországi hely-
zetet kell megvizsgálnia, párisi jelentés szerint 

. ötven tagja lesz. A bizottságba munkásokat, 
munkáltatókat továbbá pénzügyi, politükaí éa 
gazdasági szakembereket választannak be.' CM. 
T.I.") 

A lengyel parlament külügyi bizottsága ülést 
tartott amelyen a Szovjetoroszországgal való 
béketárgyalás irányvonalairól tanácskozott. Az 
ülésről szóló tudósítás ezt mondja: Lengyel-
ország visszautasítja a békeajánlatot követeli 
a végrehajtott fölosztás érvénytelenítését és az 
ellene elkövetett törfcétaelimi igazságtalanság 
jóvátevését, Követeli továbbá, hogy biztosíté-
kot adjanak Oroszország és Lengyelország bé-
kés baráti viszonyára nézve. A lengyel köztár-
saság népszavazást követel a lengyel közigaz-
gatási területen tul eső vidékeken, amelyek 
1772 előtt Lengyelországhoz tartoztak. Az uj 
államaik érdekében követeli Lengyelország, 
hogy a Lengyelország és a tanácskormány kö-
zött esetleg megállapítandó föltételeket az 
egész orosz nép képviselői erősítsék meg. („M. 
T. I.") 

A lengyel diéta legutóbbi ülésén izgalmas vi-
tát támasztott a szocialistáknak az az indítvá-
nya, hosrv a bolsevistákkal kösienek békét. 
Na^y föltűnést keltett a külügyminiszternek 
az a bejelentése, hogy Finnország és Litvánia 
megbízottakat, küldenek Varsóba, hogy közösen 
állapítsák meg a békeföltóteleket A szocialis-
ták indítványának sürarős naoirendre tűzésé-
ről beadott javaslatot elvetették. 

Genfből táviratozzák: A franci», sajtót na-
gyon nynr/talanUja ar, ántántnak Oroszország-
gal szemben követett po'litikájs és egyértel-
műen megtámadja Angliát Pertaax ezt irja 
az „Echo de Paris" februáT 26-iki számában: 
Lloyd Gewge men lehet elégedve, hiszen egy 
esztendő óta fáradozott azon. hogy a szövetsé-
gesekre ráerőszakolja ezt a politikát Most 
mindazok az orosz elemek, amelyek méar ellen-
álltak a szovjeturalomnak. Németországhoz 
fognak húzódni. Gauvain azt irja a ..Journal 
des Débatsí"-ba3): A rémuralom megteremtőit 
nem távolítják el. csak a kezüket kelll megmos-
ni ok. mert Lloyd George nagyon sokat ad a 
tisztaságra. A fegyverekkel való nyilt hadi-
állapotot fölváltották földalatti aknakarcok. 
Franciaországnak meg kell erősítenie belső 
frontját a bolsevikok manőverével szemben. 
A ..Temus" azt irja. hosry Lloyd George nem 
masryarázta meg politikájának indító okait, 
valószínűen egyáltalán nincs magyarázni 
valója. A szövetségesek nolitikájának sohasem 
volt horizontja. („M. T. L") 

A párisi ..Teiuos" szerint Parisban, meg 
semmiféle szikratáviratot nem kaptak Mosz-
kvából. amely megerősítené azt a hirt hogy a 
ezovjetkoriuány békeajárúatot tesz valamennyi 
szövetségednek. („M. T. I.") 

Bukarestből jelentik: A román kormány 
megengedte, hogy az a rengeteg hajléktalan, 
aki DélorftszQrszégkól a, bolsevisták, elől mene-

kült el. átléphesse a román határt. A menekül-
teket Besszarábia különböző helységeiben fog-
ják elhelyezni. Ugyanakkor a kormány intéz-
kedett hogy megakadályozza a menekültek be-
engedésével együtt járó rubelbeözönJés káros 
gazdasági következményeit („M T. L") 

Ä francia szocialista párt 
kongresszusa. 

* 
A kongresszus a b£keszerz8d£sek ellen. 
A külföldi képviselőket nem engedik 

Strassburgba. 
Parisból táviratozzák: A Populaire megálla-

pítja, hogy Podncaró kinevezése a jóvátétel 
bizottság elnökévé, fokozni alkalmas a nem-
zetközi feszültséget. A lap kifejti, hogy Poin-
caré, Millerand, Barrés, Barthou, a rojalisták, 
a háborús párt és a Rajnabalpart annexiójánk 
hivei ezzel valósággal ujabb offenzívába kezd-
tek. Franciaország szocialista pártja, amelyn 
nek országos kongresszusa Strassburgban! 
összeül, meg kell, hogy mutassa, hogy ezen az 
uton tovább haladni nem lehet. A párt erélye^ 
sen állást fog foglalni a nacionalizmus és im-
perializmus ellen. 

A „Berliner Tageblatf-nak jelentik Strasse  
burgból: A strassburgi szocialista kongresszus 
határozati javaslatot fogadott el a Versaillesi 
erőszakos béke ellep, amely ujabb csiráját rejti 
magában a világháborúnak és örökössé teszi a 
gyűlöletet. A francia delegátusok többsége a 
versaillesi és a st.-germaini békeszerződések 
azonnali érvénytelenítése és a népek interna-!  
cionálejának összehívása mellett foglalt állást 
C,M T. L") 

Az „Echo de Paris" strassburgi sürgönyt kö-
zöl, amely az ottani szocialista kongresszusról 
számol be. Az ülésben Longuet fölolvasta a: 
krisztiániai bolsevista irodának egy sürgönyét 
amely Leninnek egjr újságcikkét tartalmazta. 
Az orosz bolsevisták vezetője ebben a cikkében 
természetesen a proletárdiktatúra mellett tör 
lándzsát A sürgöny fölolvasása a kongresszu-
son kínos hatást keltett. Weil György, aki a, 
német Reichstagban Metz városát képviselte 
szocialista programmal, de a háború alatt a 
francia hadseregben küzdött kijelentette, hogy-
ha a franciák elfogadták volna Lenin elveit a 
brest-litovßki béke idején, akkor Vilmos csíu-

iszwr-cma Eeimsban, Franciaország királyává 
koronáztatta volna magát és a francia szocia* 

'lisíSk alig' ülhetnének Strassburgban. A dél-
utáni ülésen. Longuet expozét tartott amelyben! 
beszámolt arról, hogy az ő pártja sem akar 
csatlakozni n IIL Internacionálehoz. Sem a» 
angol szocialisták, sem az osztrákok, sem a své-
dek, sem a hollandok nem fogadják el Lenin 
elveit. Kivel alkarnának tehát Internacionáleí 
csinálni? A kongresszus vese tősége azután:, 
szükehbkörii tanácskozásra gyűlt össze. („M 
T. I.") 

Genfből táviratozzák: A berni francia követ-
ség megtagadta a láttamozási Graber nemzett 
tanácsos, szociáldemokrata képviselőnek, aki a 
strassburgi szocialista konferenciára akart 
utazni. A „Paix" értesülése szerint a francia, 
határrendőrség Boulogneban föltartóztatta a. 
strassburgi konferenciára utazó amgol delegá-
tusokat és irataikat is elvette tőlük. („M T. L'") 

A „l'Écho de Paris" strassburgi tudósítója, 
a következőket irja a kongresszus külső képéi 
ről és üléseiről: 

Azok a hideg, csupasz és komor termek, amw 
Jyekben a nagyvárosi mumkásegyesiiletek szok-
ták üléseiket tartani, kevéssé hasonlítanak a< 
strassburgi Palais des Fétes fényes termeid 
hez, amelyben a francia szocialista párt H 
Parti unifié idei országos (kongresszusát taxija« 
A leggyönyörűbb termek egyike ez rózsaszál* 
márvány oszlopzatával, ragyogó kristály-i 
lusztereivel, gyönyörű faragványaival és ai 
szépmüvészeteket ábnáfcoló menny ezetfes tmé< 
nyeivéL 

A teremben, aíkol a háború előtt a sirass-* 
burgi dalárdák ós zenekarok rendezték hang-f 
versenyeiket és amely most az ülésterem, déli 
szaki növények és vörös lobogók között Jauré« 
képe van elhelyezve. 

A megnyitás reggelén különben a Palais de»  
Fétes nem vesztette el teljesen koncertterem 
jellegét, mert a kongresszust az Arbeiterbunct 
dalárdája a munkáshimnusz _ eléneklésével 
nyitja, meg. A kongresszus első ülésének el-
nöke égy elszászi szocialista, Heytsch tanácsos* 
a Landtag volt képviselője. ' 

Körülbelül 300 küldött van jelen, akik 450BF 
mandátumot képviselnek. 

Az első ülések szónokai közül nagyobb érdele«' 
lődést váltanak ki Loriot a baloldali szociális-: 
iák vezére, aki azonban eme első fölszólalásai 
alkalmával csak mint a szocialista párt pénz-
tárcsa teszi meg jelentését Azután sorra jön-, 
nek a brit Labour Party részéről George Dear,,  
azután a belgák, svédek, hollandok képviselőt^ 
végül ismét két angol küldött az Independent  
Labour Party képviseletében. B. Walnead, akL' 
agitációja miatt már több ízben börtönt szeit-: 
vedett és Snowden asszony, akit szintén & 
Labour Party küldött. Snowden asszony hevo-J 
sen kikel a mai rend ellen és a legerőteljma^ > 
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