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A napikban egyszer felpanaszoltuk e he
lyen, ítögy pártok és kormányok —  ebben az 
ideiglenes és csupa átmeneti időben, mert hisz 
maga a nemzetgyűlés is csak ad hoc két évre 
kapott mandátumot —> tele vannak intézmé
nyes reform-tervekkel. Ezt viszont egy olva
sónk panaszolja fel nekünk. Hogy, azt mondja, 
munkához láthasson, terveket kell készítenie. 
Hát már semmi reform nem fér ránk? —  
mondja elégedetlen olvasónk. És igy tovább. 
Egészben azt hiszem, egy kis félreértés van 
közöttünk, a mely soraim folytán talán ki fog 
derülni.

Alább következik egy kis cikk a kormány 
lemondásáról, a mely keresetlen., lapidájis mon
datokban tárja fel politikai helyzetünk vigasz
talanságát. Kormányok jönnek és mennek, de 
a helyzet nem változik. Ki vonná kétségbe jó 
szándékukat/ Be kell látnunk, hogy nem a 
kormányok betegek, hanem a pártok és az alap 
és forma, a melyen létrejöttek.

Nemzetgyűlés és pártjai é$ kormányai 
nem azért vannak itt, már mint nem azzal a 
rendeltetéssel, hogy nagyszabású reformakciók
kal az elmúlt évtizedek fejleményeinek f e l e 
ségeitől. kinövéseitől szabadinak meg a jövő 
nemzedékeket (mert hiszen közjogi, politikai 
és társadalmi intézményes alkotások hatása 
nem máról holnapra áll be), hanem kifejezet
ten két esztendőre választattak és küldettek, 
hogy a háború és a forradalmak romjait az 
újjáépítés útjaiból eltakarítsák. Ez a pillanat 
parancsolta vagy igényelte munkák elvégzésére 
való ideiglenes megbízás. Az újjáépítés, az in
tézményes reformalkotás munkája csak azután 
követkézhetik, ha már a romok eltakaritlattak, 
ha a telek, melyen építeni kell, szabad és tiszta, 
ha az útról elhordtuk az akadályokat.

Elbontott bennünket a szerencsétlenségek 
pusztító árvize. Száraz lábbal alig lehet járni. 
Itt-ott térdig, sőt derékig kell a vízben gázol
nunk. Vannak helyek, a hol csak csónakon és 
tutajon lehetséges a közlekedés. És mindnyá
junk birtoka ezen az elöntött területen fekszik.

Mit csináljunk? Mihez fogjunk elsőbben? 
Hol kezdjük a munkát?

Minden józaneszü ember tudja, hogy el
sőbben le kell ereszteni, vagy lia lehet, ki kell 
más módon-szárítani a vizet. És nemkülönben 
tudja minden egészséges elméjű gazda, hogy 
olt kell a munkát elkezdeni, a hol még találunk 
egy darab szárazföldet, vagy a hol sikerült a 
víztől egy-egy ‘ területet megszabadítanunk. 
Ezekre a szabad részekre kell vetnünk minden 
erőnket! Összeszedni, a mi a szétfutott vagy 
szétszórt, vagy elzüllött cselédségből, faluból 
ember cs állat , megmaradt és munkába állítani 
ott, a hol lehet. Nem pedig ide-oda csónakázni 
vagy a partokon ülve tanácskozva várni dum 
de íluat amnis —  mig a viz el takarodik — és 
plánuraokat koholni a messze jövő számára, 
hogy a falut igy rendezzük, a templomot oda 
építjük, a kastélyt dombra, és töltésekre csiná
lunk tervet, hogy többé a viz el ne boríthasson
bennünket.

Elsőbb a házakat kell szabaddá tenni, 
megtámasztani, a mi nem dűlt egészen össze, 
kapálni, szántani a szárazon maradt részeken, 
hogy addig is legyen legalább krumpli és ke
nyér. Igv jutunk el oda, hogy lassan, de bizto
san előkészítjük az időt arra, a mikor nagy
szabású reformokra is ráérünk és lesz hozzá 
pénzünk és erőnk, s fölépül a falu — mint egy
kor Szeged — szebbre, mint milyen valaha volt,

felépül a templom is, a 'kastély is és rákerül a 
sor a biztositó töltésekre is.

És ne ámítsa magát senki se túlságosan 
az intézményesen biztositó reformokkal se. 
Avagy nem volt-e nálunk a trón, az alkotmány, 
a parlamentáriznms, a tulajdon és a személy 
biztossága és a lanitás és a kereskedelem és 
minden intézményesen biztosítva? És mit nem 
láttunk mindebből két éven belül kit légbere
pülni, kit összeomiaui? Egy-egy vihar tombo- 
lása és az időnek lassan rágó foga minden 
intézményes biztosítékot csúffá tud tenni, 
hogy ne is szóljak a világáramlatokról, a me
lyek ezeréves intézményeket minden intézmé
nyes biztosítékukkal el tudnak meríteni.

Én tehát azt gondolom, ennek a nemzet
gyűlésnek és a kebeléből kelt kormányoknak 
csak egy sürgős föladatuk van, ha az országot 
nézik és nem a maguk érdekét. Első dolguk, 
hogy a közrendet és jogbiztosságot helyreállít
sák: kiáltó kötelességük, hogy a megélhetés 
összes kérdéseivel a leglelkiismeretesebben fog
lalkozzanak és pedig kizárólag csak abból a 
szempontból, hogy valósággal meg lehessen 
ébii; és hogy e végből minden anyagi és erkölcsi 
erőt sürgősen összeszedjenek és munkába állít
sanak, lugeslegelsosorban a gazdasági erőket. 
És nem tehetek róla, ebből a szempontból ne
kem ennek a vállalkozó embernek, a ki hiva
talosan küldetett Magyarországra, de nem hi
vatalosan, hanem eddigi benyomásai és saját 
érzései alapján itt akar maradni s velünk akar 
dolgozni: nekeVn Stead (Szted) Alfréd urnák
tegnapi vacsorája, a melyen Budapest politi
kusai, államférfiak közszolgálati jelesei, társa
dalmi kitűnőségei, kereskedelme vezéreiméi 
találkoztak baráti érintkezésben, nagyobb fon
tosságúnak és üdvösebbnek látszik az országra 
nézve, mint hetvenhét interpelláció, vagy tiz 
kölcsönös leleplezés, egy tudat beszéd az intéz
ményes reformokról és négy vagy öt kormány- 
válság, mellyel a nemzetgyűlés szórakoztatott 
bennünket. Mert mindez csak szó; szó és szó, 
a Stead ur vacsorája pedig tett, munka és vál
lalkozás még a szép és kecsegtető beszéd nél
kül is, mellyel a házigazda a vendégeit megtisz
telte s melyre a most távozó miniszter rövid 
szóval megértő visszhangos választ tudott adni 
hallgatói elismerő lapjától kisérve.

h Kormány lemondása,
— Simouyi Ssm&dam bejelentése a nemaet-

gyülósen. —
Az aktus mindössze egy-két percet vett 

igény bél ^mauyi-éeTiíádam miniszterelnök rö
viden annyit mondott, hogy a tiszai választá
sok terminusáig vállalta a kormányt, a termi
nus és vele az ideje lejárt. Szólt és leült nagy 
csalódására mindazoknak, a kik eljöttek, hogy 
egy kicsikét izguljanak egy alig négy hónapos 
kormány utolsó percein.

Maga a nemzetgyűlés ridegen, a másfél 
órai folyosói tercierétől fáradtan statisztált. 
Kisgazdapárti képviselő alig mutatkozott, a mi
nisztereknek több mint a fele el sem jött, nem 
érdekelte őket a saját temetésük. Ebben a rész
vétlenségben Siraonyi néhány mondata drámai 
erpvel jellemezte a helyzet kietlenségét. A le
mondott kormány meg volt győződve arról, 
hogy akár lett volna terminusa, akár nem, to
vább nem birla ki a többségi pártok halálos 
támogatását, a többség pedig a négy hónap 
alatt tízszer és százszor mondta a szemébe, 
hogy nem adott elég munkát a nemzetgyűlés
nek és határozatlanságával, tétlenségével vég- 
veszedelembe sodorta a keresztény kurzust

Mi lesz most, kérdezte mindenki az or

szágházában és kérdezi mindenki az ország- 
házán kívül. Mi, a kik nem vagyunk sem mi
niszterek, sem képviselők, elborult lélekkel 
nézzük a rövid életű kormányok fel- és letűné
sét, mint csalhatatlan jelét a nagybeteg álla
potnak. A tiszántúli választások égjük pártnak 
sem hoztak akkora többséget, hogy egyedül 
merne válialkozni a hatalom átvételére. Marad 
tehát a koalíció minden terheltségével. Akár
milyen kormány jön, egyik sem fog birni a 
pártokkal; a koalícióban lappangó személyi és 
tárgyi ellentétek romboló hatása tovább is mű
ködni fog. Ilyen körülmények mellett szinte 
elveszti fontosságát az utód kérdése. Vállalkozó 
azért akad bőven, mert éppen a zavaros párt
viszonyok tenyésztik a legilletéktelenebb ambí
ciókat, . de az ország máris keservesen nyögi 
az átmeneti állapotokat. A legsürgősebb kérdé
sek várják a munkabíró Herkuleseket és most 
napok, hetek tellenek majd bele, mig a Haller, 
Rubinek és nagyatádi Szabó István sajátságos 
triumvirátusa meg tud egyezni egy uj kormány 
megalakulásában és eljövetelében. Mert bizo
nyos, hogy az említett pártvezérek körül cso
portosulok teszik a többségi döntő numerust* 
Am az eddigi kormányok sorsa is mutatja, 
hogy a megalkuváson alapuló többség meny
nyire ingatag alap. Tudjuk, hogy a pártközi 
megegyezés meglesz, tudjuk, hogy kormányt is 
kapnak hozzá, de azt is tudjuk, hogy a pártok
nak eddigi szelleme és módszere nem hozhatja 
meg a válság végleges elintézsét. E balsejtelem
től eltelve nézünk a most meginduló kibonta
kozási kísérletek elé.

A nemzetgyűlés ülése.
A nemzetgyűlés ina egészen rövid ülést tartott. 

A Ház féltizenkettőkor nyílt meg. Kenéz Béla mint 
előadó; bejelentette, hogy a második bíráló-bizottság 
a Drójdy Győző mandátuma ellen beadott panasz 
tárgyaljul két pontra nézve elrendelte a vizsgálatot, 
a melynek foganatosításával Horngánszkg Zoltánt 
bízta meg. Rassay Károly indítványt jegyzett elő, 
melyben a Máv. állapotának megvizsgálására paría. 
menti bizottság kiküldését kéri. '

A -nemzetgyűlés azután harmadszori olvasás
ban megszavazta az indemnitást.

Ezek után az elnök felfüggesztette az ülést. Ez 
azért történt, mert a miniszterelnök nem . volt a 
Házban s bejelentését várták.

A miniszterelnök a Várban1 volt, a hol a kor
mányzónak átadta a kormány lemondását.

A mikór'megérkezett a miniszterelnök, az el
nök megnyitotta az ülés'.

Simongi-Semadam Sándor a következő nyilat
kozatot tette:

—  Tisztelt Nemzetgyűlés! Méltóztatik emlé
kezni, hogy a mikor vállakoztam kormányalakításra, 
a tisztántuíi választások időpontjáig határoztam 
meg azt az idő!, a mig az ügyeket vezetem. Az én 
időm a választások következtében lejárt, tehát ma 
bejelentettem a kormányzó urnák az összkormáng 
lemondását. A kormányzó a kormány lemondását 
elfogadta. Kérem a tisztelt nemzetgyűlést, mélíőztas- 
sék üléseit elnapolni mindaddig, mig a válság tart, 
a mig az uj kormány megalakul.

A nemzetgyűlés hangtalanul fogadta a minisz. 
terelnök bejejeníésél.

Azután az elnök felhatalmazást kért. hogy 
a nemzetgyűlést a válság lefolyása után újból össze
hívhassa. Ezzel az ülés véget ért.

A válság.
Simomji-Seauidam minisztereinek ma délelőtt 

kihallgatáson volt a ÜfőrmJhyzónál s átavuitotta a 
kormány lemondását. A kormányzó erre fölkérte a 
lemondott kormánvt. hogy az ui kormány kineve
zéséig intézze tovább az ország ügyeit. Olvképn va
gyunk ériesü've. hogy a miniszterelnök mai kihall
gatása során meg is ajánlotta az utódját. Hir sze
rint ADDonai Albert grófot, -másodsorban pedig, ha 
Apponyi a megbízást nem vállalná. Hetiden István 
grófot.

A kormányválság a sz.A.'.-o k.'.i.-r-os fór-

A. Budapesti Hírlap mai száma 6 oldal.



*

■v.

3

mák között fos lefolyni. A kormányzó meg fogja 
hallgatni a nemzetgyűlés elnökét s a pártok vezér- 
taai'ait; de meg fos halhatni oly politikusokat is, 
a kik pártköleHékan. kívül állanak, vasv a kik ez idő 
szerint nincsenek is bent a nemzetgyűlésben. Csak 
ilyen széleskörű tájékozódás alapján fogja meg
hozni döntését. Ilyformán az adott politikai és párt
viszonyok között a kormányválság gyors megoldá
sára számítani nem lehet.

A pártok is tanácsot ülnek s a két többségi 
párt programpontokba is foglalja azokat a föltéte
leket, a melyek alapján az alakulandó ui kormányt 
támogatni hajlandó. A keresztény nemzeti egyesü
lés pártjában e föltéte ek kiemelkedő pontja: a
zsidókérdés megoldása, a melynek kidolgozására 
háromtagú bizottságot küldött ki. Lingauer Albin
nal az élén: a bizottság másik két tagja Avar ff a
Elek dr. és Náaa János. ’

A kombinációk homlokterében változatlanul 
Bethlen István dezignálása áll. azzal, hcsv ő igye
kezni fog egységes kormányzópártot alakítani, 
esetleg a két nagy párt fúziója utján, vagy pedig, 
ha ez akadályokba ütköznék, mindazoknak bevoná
sával, a kik az ország mai nehéz helyzetében, min
den elválasztó szempont félretolásával. a nemzet 
láöraállitását tömörülve és vállvetve, egységes erő
vel szolgálni tudnák

A kormányzónál leendő kihallgatások hétfőn 
kezdődnek. Ezeket megelőzve. Simomii-Scmadarn 
miniszterelnök, a ki szokás szerint irányit ja és 
közvetíti ezeket a mozdulatokat, ma tanácskozást 
kezdett a nemzetgyűlési pártokkal, meghallgatván 
kívánságaikat. Isv a képviselőházban magához ké
rette a kisgazdapártot és tárgyalt továbbá a nap 
(folyamán a disszidensekkel. a keresztény nemzeti 
egyesülés Pártijával és a Friedrich-párttal is. Hol
nap fölkeresi a nemzeti demokrat-apártot.

A kisgazdapárt a következüknek meghívását 
kérte a kormányzóihoz: Rubinek Gyula, nagyatádi 
Szabó István, sokoróipátkai Szabó István. Koránui 
Frigyes báró. Ferdinándu Gvula. Fmich Gusztáv, 
Mauer János. Meskó Zoltán. Gaál Gaszton. Kovács 
J. István. Balta Aladár, Bottlik József, Bernát Géza. 
Patacst Dénes és Hauvál István. A disszidensek 
Pallavicini Gyrögy örgróif. KlebeUbera Kunó gróf, 
Gnőméire]] György és Fán Gvula meghallgatását 
óhajtják, mig Friedrichék Friedfieh István és Brekit 
Károlyt jelölik kihallgatásra.

A  keresztény nemzeti pártból.
Simoivii-Semadam Sándor miniszterelnök ma 

este megjelent a keresztény nemzeti egyesülés párt
jában és előadta, hogy a kormányzónál való kihall
gatásra a párt részéröl eddig Rakovszky Istvánt, 
a nemzetgyűlés elnökét és Ernszt Sándort jelen
tette be, a kik holnapra már meg is kapták meghí
vójukat. Megkérdezte azután a miniszterelnök, hogy 
a párt kiket óhajt még meghivatni a kormányzó
hoz. A párt válaszát holnapra kérte, mire a minisz
terelnök eltávozott. A keresztény nemzeti párt el
nöksége azután elhatározta, hogy a következő párt
tagok meghívását fogja ajánlani, nevezetesen: Hal- 
ler István, Pékár Gyula, Blcyer Jakab, Schlachta 
Margit, Vass József, Rüssay Károly, Ilentz Károly, 
Hegyeshalmii Lajos, Ernszt Sándor, Szmrccsányi 
György, Beniczky Ödön és Túri Béla képviselőket, 
vagyis az intézőbizottság valamennyi tagját.

A  kormányzópártok közös bizottságának 
tanáoBkosása.

A két kormányzóőárt közös intézőbizottsága 
ma este^a-kf.resHinf nemzeti egyesülés párlíköré- 
íbén ériekez'ete’t tartott és harmadíél óra hosszat 
tanácskozott a két párt tennivalóiról. Jelen voltak 
a keresztény nemzeti párt részéről: Háttér István, 
Pékár Gyula, Schlachta Margit, Vass József, Kassai/ 
Károly. Hentz Károly, Szmrecsánui György. Be- 
niczku Ödön és Füri Béla; a kisgazdapárt részéröl: 
Koránui Frigyes báró. Meskó Zoltán, Gaál Gaszton, 
Rubinok István és Hír György.

Az értekezlet után Halter István kultuszminisz
ter munkatársunknak ezeket mondotta:

—  A válság személyi részéről nem esett szó. A 
kormányzó föltélien joga. hogy ő nevezze meg. vagy 
jelöltje ki az ui miniszterelnököt. A megoldás ér
demi részére nézve az a határozott kívánság jutott 
kifejezésre, hogy a két várt eauütlescn vermen 
részt a kormányzásban, elhatározta továbbá, hogy 
a közös tárnui program füzeten kidolaozására a 
közös intézőbizottság holnap délelőtt tanácskozásra 
ül össze.

Más forrásból szerzett értesülésünk szerint az 
intézőbizottságban még az a kívánság u  fölmerült, 
hegv lehetöen a két kormánvzópárthoz tartozó po
litikus bizassék meg a kormányalakítással, de ha 
pártonkivüli politikus jönne is. abban, az esetben, 
ha a két párt közös programját a magáénak vallja, 
számíthat a pártok támogatására. A fődolog az, 
hogy a vállalkozó kormányfő és társainak kvalitása 
és egyénisége olyan legyen, hogy a vállalt program 
végrehajtására nézve a pártok bennük garanciát 
lássanak.

Szmrecsánui György, a nemzetgyűlés alelnöke, 
még ezeket mondotta:

—  Az a nézet alakult ki. hogy a két kormányzó
pártnak okvetctlenül meg kell • valósítania azt a 
programot, melvet a választásokon kifejtettek. Ily
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módon a rend föltétlenül helyre fog állani. Én ma 
is a fúziót óhajtom, mint annakelőtte. mert válto
zatlanul az a meggyőződésem, hogy csak euueséges 
kormánuzópárttal lehet credménuesen kormányozni. 
Hiszem, hogy a két párt benső szolidaritással fog 
együttdolgozni, akkor hamarosan létrejön a fúzió is.

A  kormány lemondása a hivatalos lapban.

Mint a . Magyar Távirati Iroda jelenti, a hiva
talos lap vasárnapi száma a kormányzó ur öfőmél- 
tóságának következő elhatározását közli: A kor
mányzó ur öfőméltósága ez évi junius 26-án kelt 
magas elhatározásával a magyar királyi összes mi
nisztérium hivatali lemondását elfogadni és egyben 
az üavek ideiglenes továbbvitelével a miniszterelnö
köt és a minisz|crium többi tagjait megbízni mél- 
tóztatott.

A  Idngauer-jRübinek ügy.
Á Liágauer— Hubinek-ügyben kiküldött par

lamenti bizottság ma délben a távollevő Széchenyi 
Viktor gróf helyett liyron Gábor elnöklésével ülést 
tartott, a melyen kihallgatták Sigray Antal grófot, 
Rulf Gézát és Marschalkö János államtitkárt. El
rendelte a bizottság Friedrich Istvánnak és több 
más tanúnak kihallgatását is. A tárgyalást legköze
lebb folytatják.

A  mezőtúri mandátum.
A mezőtúri kerületben, a hol Tóth  János, volt 

belügyminiszter (pártonkivüli) és Vértes Vilmos 
(kisgazdapárti!, közt vasárnap volt a pótválasztás, 
Vértes Vilmost választották meg nagy többséggel.

A csibék is elsírták a határt.
— A  bojkott. —

, A .Magyarország ellen iudilo.lt mozgalomhoz 
h’gujttiibgji hivatalosan csatlakozott Csehország is, 
u mely ma Szobnál és Kassa felé elzárta a forga
lom elől a határt. A cseheknek állásfoglalása nem 
meglepetés, Csehországban a végrehajtó hatalom 
jobbára a cseh szociáldemokrata IPárt kezébe# lé
vén, szinte természetes, hogv készséggel meghajol
nak az amszterdámi nemzetközi szakszervezeti szö
vetség parancsa előtt. A cseh kormány ellenséges 
intézkedésére a magyar kormány azonnal megtette 
a megfelelő ellenintézkedéseket, melyek mindenben 
megegyeznek az Ausztriával szemben tett ellenin
tézkedésekkel.

Osehországaak magyar gabonára van szűk*égé.
Prágából jelentik: Englis dr. pénzügyminiszter 

egy 'küldöttségnek kijelentette, hogv a köztársaság
nak már csak néhány napra van. lisztje és ezért a 
legközelebbi napokban egy félmilhiárdot kell folyó
sítania arra. hoau Magyarországon gabonát vásárol
janak. hacsak azt nem akarják, hogy az egész állam 
kátyúba rekedjen. ( M, T. I.)

Ausztriában a polgárság szervezkedik
a bojkott ellen.

A bojkott Ausztriaiján nemcsak kiélezte a kor
mányválságot, de mindinkább gátlóau hat az osz
trák közgazdasági élétre is. A keresztényszocialista 
párt tagjai tegnap is hajlandónak mutatkoztak ki
játszani a bojkottot és Magyarországgal az össze
köttetést föntartani, de a szociáldemokraták oly 
kíméletlen terrorral léptek föl, hogy az előbbiek in
kább beteget jelentettek és sorra abbanhagyták a 
munkát. A polgárság legújabban német mintára, 
önkéntes munkások toborzásával igyekszik a küz
delmet fölvenni a szociáldemokrata párttal. A bécsi 
polgári szövetség egy fölhívást bocsátott ki, hogy 
a ki csak teheti, jelentkezzék önkéntes munkára. 
Ez a fölhívás nagy visszhangot keltett. A bécsi vá
sárcsarnokokban viharos jelenetek voltak, mert 
alig volt áru és a főzelék és gyümölcs ára rohamo
san emelkedett. A vásárló asszonyok a sátrak le
rombolásával fenyegetőztek s csak nehezen lehetett 
elejét venni nagyobb kihágásoknak.

A Magyarországgal való áru- és személyfor
galom az egész vonalon szünetel. \  Dunán is csak 
a személyforgalmat tartják fönn. A Dunagőzhajós 
Társasán és a Magyar Folyam és Tengcrhaiós Tár
saság kikötőhelyén tömegesen várakoznak az uta
sok és rengeteg podgyász halmozódott föl. Tegnap
előtt újból megkísérelték a bojkott áttörését és egy 
helyütt sikerült is három uszályhajót vasgerendával 
és egyéb áruval megrakva. Budapestig eljuttatni. A 
bécsi keleti pályaudvaron teljes rendben bonyolít
ják le a szolgálatot, melyeket maguk a munkások 
j é néznék.

Postai intézkedések Ausztria ellen.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Mivel Né

met-Ausztriában a forgalmi bojkottot megvalósítot
ták Magyarországgal szemben, a kereskedelmi mi
niszter a következő ellenintézkedésekről tájékoz
tatja a közönséget: További rendelkezésig Ausz
triába és azon át külföldre sem postaküldemény, 
sem távirat nem vehető föl, mert nem továbbítható. 
A már fölvett levélpostai, valamint értékes csomag
küldeményeket a forgalom megindulásáig letétként

kezelik. A délszláv birodalomba, valamint ezen át 
a bojkotthoz csatlakozó országokba szóló távirato
kat egyelőre fölveszik, mert továbbíthatók. A te’ e- 
fon minden külföldi vonatkozásban szünetel.

Brnkk polgársága a bojkott ellen.
A Magyar leétnrali Iroda jelenti: A brükki pol

gári és r£ör«tt'1anács a királyhidai határcseudőr- 
zászíőáffnaik emlékiratot adott át. melyben elité’i az 
osztrák szociáldemokrata munkásság bojkottját és 
hangsúlyozza, hogy a brukki polgárság és paraszt
ság barátságos jó vizsouvban akar maradni Ma
gyarországgal és tőle telhetőén igyekszik a bojkottot 
hatástalanná tenni. Az osztrák polgárságot magyar 
részről biztosították, hogv a határzár nem az osztrák 
polgárság ellen, hanem a nemzetközi szociáldemok« 
ráták és a bolysevisták ellen irányul, a kik jogta
lan terrorral akarnak a szuverén magv ar állam bel- 
ügyeibe beavatkozni.

I  rend helyreáipsa a Duna és a Tisza kiült.
A Magycutn'ávirati Iroda jeleuti: A' Duna é-s a 

j Tisra közli dfrocifásoknak a honvédelmi miniszter 
által eLren|Wt megvizsgálásáról, illetve megszünteté- 
séröl at-fíovetkezö .jelentés számol be:

*  " A kiutalt egész területet a rendelkezésre álló 
karhatalom szerint oszlopokra osztották föl és m «n  
den egyes oszlopnál a belügyminiszter által kiren
delt rendőrtisztviselök és nyomozók arányosan vol
tak elosztva. Ar föladat volt először a hadsereg ne
vében történő visszaélések megállapítása és a bűnö
sök kézrekeritése, másodszor a kommunista űzet- 
mek által nyugtalanított lakosság kedélyének le. 
csillapítása és a nemzeti hadsereggel szemben való 
föltétien bizalmának való megnyerése.

Az egész vizsgálat alatt összefogtak összeseit 
50 polgári egyént, a kik a következő bűnökkel: van
nak vádolva: Kémkedéssel egy, izgatással öt, rablás
sal és fosztogatással huszonegy, gyilkossággal nyolc, 
csavargással kilenc, az állam hadereje ellen elköve
tett vétséggel öt, lánckereskedelemmel egy. A le
tartóztatottak a beosztott rendörközegek által rész
ben a csendőrségnek, részben a polgári hatóságok
nak adattak át. A folyamatba vett és be nem feje
zett nyomozások részint a csendörségnek, részint 
pedig a beosztott rendőrfötanácsos utján a belügy
minisztérium rendőri főosztályának lettek átadva. 
Az elfogott polgári egyéneken kívül letartóztatlak 
néhány katonai egyént is, a kik közül kettő külön
böző bűncselekménnyel van vádolva, a többiek ka
tonaszökevények, a kik a részükre engedélyezett 
szabadságról nem tértek vissza, a mi az aratási 
idényben leli magyarázatát.

A  lakosság hangulata eleinte mindenütt izga
tott volt, mert azt hitték, hogy a nemzeti hadsereg 
csapatai zsidópártolásból küldettek ki. De miután 
megmagyarázták, hogy a törvényes rend föntartása 
az állam alapja, valamint 'hogy ez csak akkor bizto
sítható, ha mindenki, a ki ez ellen vét, a törvényes 
igazságszolgáltatásnak lesz átadva, a hangulatot 
sikerült lecsillapítani. A legtöbb bűncselekmény fi 
dunavccsci és kunszentmiklósi járásokban fordult 
elő, a hol zsidókat bántalmaztak, a mi azonban 
természetes következménye volt annak, hogy ez a 
vidék szenvedett legtöbbet a zsidók által inszcenált 
és vezetett vörös uralomtól. Jól’ tudták ezt a zsidók: 
is, és már néhány ablakbetöréstől és verekedéstől 
úgy megrémültek, hogy lakóhelyükről elmenekül
tek. A nemzeti hadsereg csapatainak nyomában la
kóhelyükre visz átértek, a mi újból izgalmat idézeti 
a lakosságban, a mi az előzmények után érthető is 
volt, . .

\ Görögország harca Törökország ellen.
jelentik, hogs «  iförögők ojfenzl. 

váia u.Jütök nacionalisták ellen megkezdődött, Á 
törökök, a kik Szmirnától északkeletre mintegy öt
ven mértföldnyire gyülekeztek, kénytelenek voltak 
rendetlenül visszavonulni. A' görögök megszállták 
Athisszát, azután folytatták előnyomulásukat északi 
irányban és megtámadták Szaalihlit. Egy másik hír 
szerint megmozdultak az angol és a francia csapa
tok is s az előbbiek Izmidnél, az utóbbiak' pedig 
Zunguldaknál megverték a török nacionalistákat.

Ezzel szemben több távirat szól arról, hogy az 
antant-hatalmaknak még sok gondot fog okozni 
Törökország és a török nacionalistákon csak ko
moly katonai erőfeszítéssel győzedelmeskedhetnek. 
Egy párisi távirat szerint Kemal basának sikerült a 
Márvány-tenger európai partjára csapatokat áthoz
nia. Egy angol távirat pedig arról számol be, hogy 
mivel a londoni katonai hatóságok komolynak ítélik 
a közeli és egészen távoli kelet helyzetét, a londoni 
hadügyi hivatal fölhívást bocsátott ki a kiszolgált 
katonákhoz, vállaltának szolgálatot a tartalékban. 
Szükségesnek tartják, hogy a hadsereg tartalékát 
15— 20.000 emberrel fölemeljék.

Konstantinápolyból jelentik még. Hogy a 
szultán lemond a trónról, ha a szövetségesek nem 
enyhítik n tőrök békeföltételeket.


