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A szocialisták kiáltványa
— Husvét után töltik be a belügyi tárcát —

Mialatt a szociáldemokrata párt vezető em- 
Jjerei az illetékes körökkel tárgyalást folytat
nak, hogy a munkásságot is belekapcsolják az 
országot újjáépítő munkába, azalatt a gyári 
munkások között felelőtlen elemek szítják az 
elégedetlenséget s meggondolatlan puccskísér
letekbe akarják belevinni a szélsőségekre kap
ható elemeket. Ezek elleti kel ki a Népszavában 
a pártvezetőség. A politikában egyébként csend 
Van, a nemzetgyűlési tagok nagyrésze vidékre 
utazott. A kisgazdapárf a Tiszántúl szervez-? 
kédő gyűléseket tart. A' belügyi tárca és az ál
lamtitkárságok betöltéap husvét után kerül el
döntésre.

A szociáldemokratapárt 
a puccskísérletek ellen

X Népszava élén pia reggel a szociáldemo
krata párt vezetősége feltiinéstkeltő kiáltványt 
intézett a szervezett Munkássághoz. A felhí
vás óva inti a munkásságot, hogy a sorai közé 
befurakodott s a tömeget puccskísérletekbe 
belevinni törekvő izmtóknak fölüljön. Úgy lát
szik, kommunista apilációról van szó, lelki
ismeretlen embereké izgaInak a munkások kö- 
E ö tt  s meg akarják/‘zavarni a most kialakuló
ban levő politikai «sszhantp ^  s veszedelmes 
helyzetek elé akarjak á^Rmi a munkásságot 
és az országot. A apPraldemokrata párt figyel
mezteti a munkäpÄgot, hogy sem jobbra, sem 
balra ne enggéffc rhagát felhasználni politikai 
pélok szolima tár a.l

A Kiáltvány mai arra, hogy az ország a 
legválságosabb idődet éli.
> A történelmi időket nekünk, szervezett 
•munkásoknak kell leginkább megértenünk, — 
mondja a felhívás — mint az ország céltuda
tos és politikai öntudatossággal szervezett és 
fegyelmezett pártjának. Ez a szervezettség és 
fegyelem erőt jelent, olyan erőt, amely a leg
nagyobb mértékben fog hozzájándhifn az 01 
szag gazdasági ú jraépítéséhez, belső és V. álv 
litikai helyzetének kialakulásához. Ezt az erőt 
bem szabad som megbontani, sem szétforgá
csolt'

Tu3őm’ásunk van arról, hogy soraink közé 
felelőtlen elemek furakodnak, alattomos es 
csábitó ígéretekkel különféle sötét hátterű pucs-  
csókban való részvételre invitálnak egyeseket 
és tömegeket. Óva intünk benneteket attól, 
hogy az ilyen homályos céiu emberekkel szóba 
álljatok, óva intünk attól, hogy céltalan pucs- 
csókkal és kétes vállalkozásokkal a nép, a mun
kásság és az ország helyzetét megnehezíteni 
segítsetek.

Nekünk megvan az egyenes utunk, meg
vannak legális párt- és szakszervezeti fóru
maink, megvan minden lehetőségünk arra, 
hogy a párt és szakszervezeti kereteken belül 
gondolatainkat kicseréljük, állásfoglalásunkat 
meghatározzuk, nincs tehát semmi szükségünk 
arra, hogy titkon hozzánk közeledő, a legtöbb 
esetben agent provokatőrösködő elemekre hall
gassunk és ilyenek után induljunk.

Meg vagyunk győződve arról hogy elvtár
saink nagy összessége megérti szavainkat és 
sem jobbra, sem balra nem engedi magát föl
használni tőlünk távolálló célok szolgálatára. 
Az egyesek által elkövetett eltérésekért a mun
kások összessége elhárít magától minden fele
lősséget, magukra vessenek az ilyenek, ha félre 
engedik vezetni magukat és ezért bajba keve
rednek. A szociáldemokrata pártban nincs 
helye egyéni akcióknak, az összesség akaratá
val ellenkező cselekményeknek.

Falíavicini és nagyatádi Szabó
Pallavicini. György őrgróf nagyatádi Szabó 

István közélelmezési miniszternek hétfői be
szédére válaszul a következő sorok közlését 
kéri;

— Sajnálom, hogy hétfőn nem lehettem 
jelen, de nem is sejthettem, hogy nagyatádi 
Szabó miniszter szombati beszédemre reflek
táljon, miután én sem őt, sem pártját nem 
támadtam és igy azt hihettem,-hogy a minisz
terelnök kijelentése után egy resszortminisz- 
ternek a kérdéshez semmi hozzászólása sem 
lehet. Szabó azt mondja, hogy nem ő követte 
el az indiszkréciót, amivel nem is vádoltam őt, 
viszont ő a miniszterelnökségi tisztviselőket 
látszik indiszkrécióval vádolni, amit éppen én, 
aki nagyon jól ismerem a miniszterelnökség 
régi tisztviselőit, teljesen kizártnak tartok.

— Én nem azt mondtam, hogy egyes mi
nisztereknek nincsen intelligenciájuk, hanem 
azt mondtam — és ezt állom ma is —, hogy a 
mai viszonyok között nem lehetünk oly nagy-

igényűek, hogy minden minisztertől intelligen
ciát is követeljünk. Ezt ma annál is inkább 
vallom, mert a miniszter ur beszéde után sem 
tudok különbséget tenni francia és magyar in-! 
lelligencia között.

— A kisgazda- és földmüvespártot sem tá
madtam, csakis azon tagjait, akik politikai 
érvek híján személyes támadásokkal igyekez
nek megnehezíteni a nemzetgyűlés tárgyalásait. 
Szabó miniszter azt állítja, hogy Wekerlc mi
niszterelnöksége idején, államtitkár koromban, 
bécsi lapokban támadásokat helyeztem el a 
miniszterelnök ellen. Ez az állítása egész .egy
szerűen nem felel meg a valóságnak.

— Szabó miniszter végül a maga és pártja 
hasznára igyekszik kijátszani azt, mintha én 
különbséget tettem volna az ő és egyik minisz
tertársa és más miniszterek becsülete, szótar- 
lása és korrektsége tekintetében — műveltségi 
alapon. Én műveltségről egyáltalán nem be
széltem, hanem csakis intelligenciáról, ami 
különben sincs sem csizmához, sem nadrághoz 
kötve.

Jelölés Debrecenben
Debrecenben mozgalom indult meg abban 

az irányban, hogy a kerület egyik mandátu
mát Milotay István dr.-nak, az Uj Nemzedék 
felelős szerkesztőjének ajánlják fel. Milotay a 
jelöltséget elvállalta, s mint a keresztény egye
sülés pártjának hivatalos jelöltje fog fellépni.

Körséta
a húsvéti élelmiszerpiacon

—  Kevés az áru, drága a hús és pénztelen
a közönség —

Más esztendőkben ilyenkor, husvét előtti 
napon, rogyásig volt a a esti vásárcsarnok áru
val és a vevők íözédüiltes tolongással sodor
ták egymást az árusító fülkék előtt. Emlékez
zünk régi időkről, anjjkor husvét szombatján 
mindenki boldogan «gelte haza a pirospozs
gás, mosolygó sónk# és az egész Dimapar- 
tot ki lehetett voln# kövezni tojással- amely 
már ilyenkor csak ja pirgí, ft^fekre várt

Ma bizony mégásiiáiíy paródiáját sem ta
láljuk ezeknek a z f  idillikus állapotoknak, a 

1 nagy vásárcsamoklan, mely sivár és szomo
rú, mint mostam*an mindön hétköznap lés 
üres, mint otthon fcz éléskamránk. Csak a 
féldisznókat és óriási nagy marhaold aló kát 
cipelő mészárossá/fülek és hivatásos «tróge- 
rek» hangja még a regi goromba és f ül siketitő, 
amint zsákmányukkal végig törtetnek a bá
mészkodó, álniélkodva ténfergő közönség sor
falán keresztül.

Az árakról jobb nem is tudni, mert meg
lepetésnek éppen nem a legkellemesebb, hogy 
például a marhahús rövid, de dicsteljes ár
emelő tréning utált husvét szent ünnepére 
elérte immár a százharminc, sőt egyes he
lyeken a száznegyven koronát és vele csak 
a bárány hús vetekszik, artiely aktuális vol
tára való tekintetteli szintén száznegyven ko
ronáéi! kinálja magát. Hal igen kevés érkezett 
a nagy csarnokba és ami van is, annak egyik 
napról a másikra majdnem negyven száza
lékkal ugrott fel az ára. A hagyományos 
húsvéti sonkára a hentessor egyik kis félre
eső fülkéjében akadtunk rá. Az árát a fülke 
gazdája ki se merte írni, csak ügy halkan 
súgja, meg, hogy háromszáz korona. Vigasz
taló, hogy lehet ám postában is fizetni

— Hála Istennek — mondja a maramut- 
áxakon csodálkozók tömegében egv uriasszony 
— l e g a l á b b  t o j á s  v a n  e l ég .  Hús és 
sonka helyett tojást eszünk az ünnepeken.

Tényleg egész utcák alakulnak a tojásos 
ládákból és a kiirt árak darabonkint három 
korona elven és hatvan filléreket mutatnak, 
amia múlt heti ncgykoronás árakkal szem-* 
ben nemi javulást jelent. Ugjr mondják, hogy 
a húsvéti tojásbőséget jőrészben az élelmezési 
szindikátus élelmességének köszönhetjük, 
mert a tiszántúli nagyobb készletekből meg
lehetős mennyiséget bocsájtott a vásárcsar
noki közönség rendelkezésére.

Szép sertéshús is van aránylag elegendő 
a csarnokban. Az ára azonban csekély jszáz- 
ötven korona között ingadozik, inkább föl
felé, mint lefelé. A »jelen voltak» között meg 
kell még említenünk a derék borjucomboH 
amely pláne mar százhalvan koronás árat 
vindikál magának. Ajánlatos tehát, hogy hus- 
vétre ne együnk se borjukotletlel, se borjú-* 
sültet. A csarnoki közönség önmagától kö
vetné is ezt a jó tanácsot és inkább azt aZ 
aktuális gyenge bárányt ‘frekventálná, ámde 
az élelmes mészárosok egyelőre csak fél- és 
negyedrészekben hajlandók eladni, ami igen 
furcsa és jellemző dolog. Vigasztaló, hogy 
majd talán az ünnepek után kilószámra ás 
kapható lesz a húsvéti bárány.

A mai, nagypénteki busvásár különben 
stem irányadó az egész húsvéti bevásárlás 
megállapításánál, mert tudjuk, hogy ma ál
talános böjti nap van. A mészárosok inkább 
szombaton remélik megcsinálni alkalmi üz
leteiket és remélhetően a szombati piacon 
más egyebekben is élénkebb lesz a kereslet 
Várjuk, hogy még e napra a falusiak is hoz
zanak valamit, amint nagy ünnepek előtt szo
kás: egy kis vajat tú ró t füstölt húst hü
velyest, amibe! nagyon 'szűkölködünk és egy. 
kis baromfit, ami jelenleg .szintén hiányzik 
a pesti élelmiszerpiacról. No és egy kis ké
rész te’ellen tejet a szikkadt torkú fővárosi 
gyerekeknek, mert a hatósági jegyre csak 
csöppenként ju t

D ám a b e lső  v á lsá g a
sztrájkkal fenyegetned^-- Felállították az 
ágypsat — A kaUjjpÉl megtagadták az enge- 

/  .^áelniességet —
j T  Bées, április 2.

 ̂..AeéNeue Freie Pressének jelentik Kopenhá- 
gából: Hogy hogyan fogják megoldani a vál
ságot, még senki sem tudja.

Andersen államtanácsos tárgyalást közve
tített a mostani és a lemondott kormány között 
és valószínű, hogy a tárgyalás eredményesen 
fog végződni.

Rendkívül érdekes az a beszéd, amelyet 
Stauning, a dán szocialisták vezére mondott a 
szakszervezetek közgyűlésén, mert kifejtette 
benne az alkotmány körül támadt összeütközés 
politikai összefüggést. Rámutatott azokra a 
nem parlamentáris befolyásokra, amelyek a ki
rálynál érvényesültek és arra a szándékára, 
hogy a népszavazás alkalmával telt határozott 
nyilatkozata ellenére annexióra törekszik. Stau
ning megemlítette a tisztán belső politikai oko
kat és különösen kiemelte azt, hogy a kormány 
szabotálni akart az uj választói törvénnyel 
szemben.

Vidékről nagyszámú katonaságot küldtek 
kopenhágába. Emiatt a vasutasok szövetsége 
megismételte azt a fenyegetését, hogy a csapa't- 
szálütások folytatása esetén hirtelen és minden 
előzetes figyelmeztetés nélkül sztrájkba lép. A 
hadügyminiszter erre közöltette a vasutasok 
szövetségével, hogy csak átcsoportosítások tör
ténnek.

Holmen állomásparancsibok utasítást kapott 
hogy állíttassa fel az ágyukat, a katonák azon
ban megtagadták az engedelmességet, bár tiszt
jeik szép szóval akarták őket engedelmességre 
birni.

''A kormány és a szakszervezetek, valamint 
a szociáldemokraták képviselői tegnap este óta 
tárgyalnak a sztrájk megszüntetéséről és a vál
ság megoldásáról, a tárgyalásnak azonban 
semmi eredménye nem volt.

Franciaország vatikáni képviselete
Paris, április 2. Barihou szerdán a külügyi 

bizottságban közölte, j hogy a vatikáni kép
viseletre vonatkozólag megindult tárgyalások 
a francia .érdekekre? kedvezően folynak. A 
vatikáni francia ! nagykövetség visszaállítá
sára vonatkozó 1 törvényjavaslat előadója 
Colrat lesz.
A francia legifjaab korosztályt egyelőre 

nem szerelik le
Páris, áprili§ itrEdlevre hadügyminiszter 

szerdán a széfiatulban egy kérdésre vála
szolva, kijelentettél hogy a külpolitikái hely
zet következtében aj: 1918-iki korosztályt még 
néhány hétig benn {cell tartani és csak június 
10—15-ike körül lehet a szolgálatból el
bocsátani.


