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EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA 

A MAGYARORSZÁG! SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 
KÖZPONTI KÖZLÖNYE. 

Megjelenik hétfő kivételével minden nap. 

SZERKESZTŐSÉG: VIII , CONTI-UTCA 4. SZ. 
(Telefon: József 3-29 és József 3-30) 

KIADÓHIVATAL: VIII , CONTI-UTCA 4. SZ. 
(Telefon: József 3-«l ós József 3-32) 

A „Nemzeti Újság" 
junius 19. számában (tb.) jelzéssel végre egy 
komoly cikk látott napvilágot „Lássunk tisz-
tán!" címen a bojkotmozgalomról és mint 
ilyenre, komolyan akarunk felelni, 

Ez a fonák helyzet nemcsak azt idézi azután 
elő. miként a „Nemzeti Újság'" ir ja, hogy ő 
nem lát ja tisztán a szociáldemokrata párt ve-
zetőségének magatartását, hanem azt is, hogy 
bárkinek módjában áll félreérteni és félre-
magyarázni bennünket, amiből pedig a közre 
is kár háramlik. 

A „Nemzeti Újság" cikkírója a következő 
kérdéseket teszi föl: 

„De amiben még mindig nem látunk tisztán. az » 
magyarországi szociáldemokrata pá r t vezetőségének maga-
ta r tása . Nem é r t j ük , hogy micsoda szolidaritás foroghat 
fönn a bojkotot kimondok és a magyarországi szociál-
demokrata pá r t között, ha aká r Oroszországban keresendő 
az amsterdami határozat mozgató keze. vagy ha az 
amsterdami határozat a l ap já t olyan Magyarországból ter-
jesztett hamis .h i rek képeznék, amelyeket éppen a magyar 
munkásságnak van módjában valótlanoknak vagy leg-
alább is túlzottaknak nyi lvání tani . Márpedig mindercideig 
nélkülözzük a szociáldemokraták tiltakozó nyilatkozatát 
és a külföldre szóló fölvilágositását . Mert ilyen, az ő ré-
szükről jövő ti l takozásnak nem tek in the t jük még a szo-
ciáldemokrata pár tnak a kormányelnökhöz ju t t a io t t t kü-
lönben objekt ív javas la tá t sem, mer t a s nem kifelé szól. 
Amennyiben pedig befelé szól. a szociáldemokrata pár t 
jól t u d h a t j a , hogy Javaslatai t javarészt ngy is megtet t« 
a, kormány és ha utolsó betűig meg nem valósitható, az 
a mai bolsevizmus utáni helyzetben rej l ik és egyformán 
nehezedik a haza minden polgárára . És ha a beadott 
javasla t lényege, vagyis az európai államokhoz hasonló 
demokrácia a szociáldemokraták követelése, ami az álta-
lános választójog és « jogrend biztosítása mellett meg ia 
van, akkor miér t i r j a a szociáldemokraták lapja , hogy 
a nmnkásság képviselete a miniszterelnöknél a bojkot 
e lhár í t ásá ra vonatkozó kijelentést osak föltételesen t e t t e 
meg. , 

Nem! tndjaik: ml ez a föltétel, amiről i t t szó van. És 
ez nem lehet a miniszterelnöknek é« néhány szociáldemo-
k r a t a vezérnek p r ivá t dolga. Ebbe beleszólása van a nem-
zetgyűlés á l ta l a nemzetnek és mert munkáskérdésről 
van szó, minden munkásnak. Világosan kell látni, hogy 
melyek azok a követelések, amelyeket a külföldi t-zocia-

' l is ta szervezetek föláll í tanak a bojkot megszüntetése elle-
nében és hogy melyek azok a föl tételek, amelyekhez a 
bojkot e lhár í tására teendő lépésüket a magyarországi 
szocialisták fűzték. I t t t isztán kell látni, mert igy fog 
megvilágosodni, hogy i t t valóban munkásérdekről van-e 
szó, amelye t minden jog- és szociális ál lamban honorálni 
kell vagy ismét csak ama bizonyos zsidó világszolidari-
táaról, amelynek eszközéül nem először használ ják föl a 
munkásságot ." 

Mindezekre a következőkben válaszolha-
tunk: . 

A Magyarországi Szociáldemokrata Par t al-
lásrxmtja egyáltalán nem titokzatos, mert vilá-
gosan megmondotta — és a miniszterelnök ur 
volt szives ezt parlamenti beszédében alá is 
húzni —, hogy a bojkot kimondásában semmi 
része nincs, azt nem kérte, a határozatot ki-
mondó nemzetközi értekezleten magát nem 
képviseltette 

A bojkot kimondása — ezt teljes biz/myossag-
gal Jebet állítani — nem kezdeményeztetett 
Oroszországból, minthogy a III . Internacioná-
let megteremtő orosz bolsevikiek éppenséggel 
nem törődnek a II. Intemacion áléhoz tartozó 
magyarországi szociáldemokraták sorsával. A 
bojkotot az angol, francia, hollandus ós skan-
dináv szakszervezetek iniciativájára határzta 
el a nemzetközi iroda és kérte hozzájárulását a 
többi államok munkásainak. A kezdeményezés 
•tehát — az éppen nem bolseviki ós nem zsidó — 
angol szakszervezetektől indult ki, amint ezt 
már Európa-szerte mindenki tudja. 

A szolidaritás nem belülről kifelé, hanem kí-
vülről befelé nyilvánul meg, mégpedig ugyan-
azon az alapon, amelyen a kereszténység, 
mondjuk a katolicizmus vagy protestantizmus 
is, szolidaritást vállal az egész világon élő és 
netán üldözéseknek kitett hitsorsösaival. Azt 
hisszük, a történelemben erre elég sok és elég 
fényes példa található. A legtöbb esetben az 

üldözött hitsorsosok nem is kérhették a szolida-
ritást, de a kapocs, amely őket tőlük, távolélők-
kel összekötötte a hitben, önmagától is párt-
jukra állította az üldözéstől ment testvéreket. 

A miniszterelnökhöz juttatott javaslat való-
ban nem tiltakozás sem kifelé, sem befelé, ha-
nem egy objektív javaslat, amelynek még az 
a hibája is meg van, hogy — a most már 
nyilvánosságra került amsterdami föltételek-
nél —- kevesebbet jelöl meg a bojkot esetleges 
elháritásának a 1 apföltételéü 1. 

A munkásság képviselői, amidőn junius hó 
15-én a miniszterelnöknél voltak, azért tettek 
csak föltételesen kijelentéseket a bojkot elhá-
rítására vonatkozóan, mert a pártszabályzat 
alapján senkinek nincs joga a pártfórumok 
hozzájárulása nélkül 'kötelező kijelentéseket 
tenni és igy az ott j á r t megbízottak csak pén-
tekre ígérhették meg a végleges választ, a mi-

niszterelnök kérésére azonban a ja\%slatot már 
csütörtökön adták át. 

Hogy valóban rnunkásérdekröl van-e szó, 
avagy .ama bizonyos zsidó világszolidaritás-
ról", hát legyen mindenki megnyugodva, hogy 
ebbe az ügyhe egyáltalán nem szólt bele dön-
tően a világ egyetlen zsidóliitü embere sem. 
Az angoloknál, franciáknál, hollandusoknál 
csnpa „jó vallású" emberek vannak a vezető 
pozíciókban. 

S&omfeaf é j fé l m@gkezc!9slllff 

* * 
Eddig AusaScla, Németország, Csehszlovákia, Jugosslávia és Románia munkásai 
csatlakoztak a bojkothoz. — Milyen föltételeket állított a szakszervezetek nemzet-
közi szövetsége a bojkot megszüntetésére ? — A magyar kormány álláspontja« 

A Magyarország ellen vasárnapra virradó 
éjjelen életbe lépett nemzetközi bojkot végre-
hajtásáról „Az Est" a következő bécsi tudósí-
tást közli: 

Renner kancellár környezetében azt mond-
ják, hogy az osztrák kormány nem tehetett kí-
sérletet arra, hogy Ausztria szervezett mun-
kásságát a bojkot megtagdására igyekeznék 
hangolni, mert könnyen megeshetett volna, 
hogy akkor magát Németausztriát is belevon-
ták volna a bojkotba. As a vélemény a lemon-
dásban levő osztrák szocialista miniszterek kö-
zött, hogy könnyű volna Magyarországnak 
magafelől elhárítania a bojkotot. Nem kellene 
hozzá egyéb, osak az, hogy a jelenlegi kormány 
haladéktalanul lemondjon és olyan államférfiú 
vegye át a vezetést, akinek neve a mai idők-
ben nemzetközi garancia, hogy Magyarorszá-
gon a legrövidebb időn belül helyreállítja a 
jogrendet a legteljesebb személy- ós vagyon-
biztosságot Ebben az esetben a nyugati álla-
mok kormányai hajlandók volnának nyomást 
gyakorolni a szervezett munkástömegekre és 
ezeknek szakszervezetei ut ján az amsterdami 
vezetőségre, hogy a bojkotot vonja vissza. Bécs-
újhelyen péntek óta megtettek minden készü-
lődést, hogy 

a vasúti teherszállítást Magyarország felé 
beszüntessék. 

Ugyanez történt más vasúti határállomáso-
kon is. Minden egyes veszteglő vagy már sze-
relvénybe osztott teherkocsit, átkutattak és ha 
valamelyikben Magyarországnak szánt áru-
küldeményt találtaik, azt lecsatolták és a vagon 
falaina krétával, öles betűkkel fölírták: „Ma-
gyar! Ne továbbítsátok!' Az osztrák teher-
pályaudvarokon tömegesen jelentkeztek szállít-
mányozó cégek megbízottai és visszarendelték 
küldeményeiket, amelyeket. Magyarország felé 
adtak föl, nehogy veszendőbe menjenek. 

A kereskedelmi, szállítási, teherfuvarozási és 
forgalmi munkások szövetsége a bécsi város-
háza nagy csarnokában pénteken gyűlést hí-
vott össze, hogy 

megvitassa a bojkot előkészítését. 
A terem zsúfolva volt. A szállítómunkások 

nemzetközi szakszervezetének titkára. Fimnten, 
a osztrák testvérszervezethez a következő táv-
iratot intézte: 

— Az egész világ szállítómunkásait értesí-
tettem, hogy laz osztrák szállítómunkások 
szervezete kész erőteljesen végrehajtani a 
Magyarország ellen elrendelt bojkotot. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy kötelességete-
ket híven fogjátok teljesíteni. Együttérzéstek 

és pompás viselkedéstek hálára kötelez. Él-
jen a munkás-internacionále! 
Forstner képviselő volt az első szónok. Azt 

fejtegette, hogy senkit sem fog meeíjfcszteni 
a magyar kormánynak az a fenyegetése, hogy 
vissza fogja tartani az Ausztriának szánt élel-
miszereket, mert Magyarország rá van utalva 
a behozatalra. Ha a bojkotot valamennyi or-
szág munkássága megkezdi, be fog bizonyo-
sodni, hogy ez nem bolseviki akció, mint a ma-
gyar miniszterelnök állította. Közölte végül, 
hogy az Osztrák-Magyar Bankban most ké-
szült el Magyarország számára 

50 millió korona bankjegy, 
ezt a szállítmányt sem fogják átengedni Ma* 
jf y arorsaá gb a. 

Azok a föltételek, amelyeket a nemzetközi 
szakszervezeti szövetség amsterdami veze- ' 
tősége szabott a bojkothatározat vissza« 

vonására, 
a következők: 

1. A katonai különítmények leszerelése, 
hogy ezentúl ne követhessenek el erőszakos-
ságokat. 2. A politikai vétségekért letartóz-
tatottakat és behörtönözötteket azonnal sza-
badlábra kell helyezni. 3. A politikai pörök 
beszüntetendők és politikai vétségekre álta-
lános amnesztiát kell adni, 4. Teljes védelem 
és szabadság a munkásszakszervezetek ré* 
szere. 5. Kártalanítani kell ka jogi és magán-' 
személyeket a fehér terror által okozott ká-
rokért. 
A bécsi „Mittagspost" szombati száma közli 

a következőket: A magyar-csehszlovák határon 
minden előkészület megtörtént a bojkotra. 
Szombaton délután 6 órakor beszüntették a 
vasüti és hajójáratokat. 

A vasúti és szállítási munkások már péntek 
óta visszatartják a Magyarország felé küldött 
szállítmányokat. Pozsonyból az ott álló mái 
állambeli hajókat már nem engedik tovább. A 
hajóállomáson a. munkások bizaliniféríiai őr-
ködnek, nehogy hamis árubevallással Magyar^ 
országba átcsempésszenek á ruka t A vasúti ég 
hajóállomásokon, amelyeken a Magyarország-
gal való forgalom lebonyolódik, szervezeti 
munkások segítenek a csendőrségnek és a. hja* 
tárőrségnek a csempészés megakadályozásában. 

A jugoszláv és a román határon 
szintén megtették a legszigorúbb intézkedése-
ket a bojkotra. A legnehezebb lesz a bojkotot 
végrehajtani az osztrák határ mentén, mert a 
keresztény-szociális müÜkások nem csatlakoz-
tak és igy legalább is a csempészés meg van 
könnyítve, ha a rendszeres áruforgalom meg 
is szűnik. 

M NépsEü^a a mmnfoásságéM / M munkásság a Népszaváért? 
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Németország snunKásai 
csatiaHofctaK a bojKothaz. 

_ Ä ...Frankfurter Zeitung" jelenti Berlinből: 
Legien, a németországi szakszervezetek köz-
ponti szövetségének vezetője közli, hogy a. szö-
vetség junius 11-én foglalkozott az amsterdami 
bojkothatározattal. A tárgyalások során a né-
met vasutasok, gépészek és fűtők, valamint a 
szállítómunkások képviselői a Magyarország 
^ lcn ^hirdetett bojkot végrehajtását határoz-

ik 

A „Magyar Távirati Iroda" jelenti Bécsből: 
A posta-, táviró- ós távbeszélő-alkalmazottak 
nem szociáldemokrata,szakszervezeti szövetsé-
gének bizakniférfiai péntekfen este gyűlést tar-
tottak a parlament épületében. A „Reichspost" 
értesülése Szerint a konferencia résztvevői 
egyhangúan tiltakoztak a bojkot ellen és elha-
tározták, hogy a nemzetközi szociáldemokrata 
szakszervezeti szövetségnek Magyarország el-
len kimondott bojkotját a keresztény-szociális 
szakszervezeti szövetség nem ismeri el. A ke-
resztény-szociális vasutasok is bejelentették, 
hogy ők sem csatlakoznak a bojkothoz. 

A „8 Órai Újság" jelenti Bécsből: Az osztrák 
szakszervezetek körében ugy nyilatkoztak, 
hogy az a tény, hogy egyes nem szociáldemo-
krata szakszervezetek! állást foglaltak a bojkot 
ellen, nem nagy súllyal esik a latba, mert a 
szakszervezetek többsége szociáldemokrata. A 
szállítómunkások gyűlésükön fölhívást intéz-
tek az egész világ szállítóműn kásáihoz, hogy 
ők is energikusan támogassák a Magyarország 
eilen irányuló bojtotok 

A magyar Kormány eüen-
bojHotoKRal felel. 

A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: A nem-
zetközi szakszervezeti szövetség által Magyar-
ország ellen elhatározott általános bojkot a ki-
bocsátott fölhívás szerint szombaton éjfélkor 
venné kezdetét. A „Magyar Távirati Iroda" ér-
deklődött aziránt, hogy a magyar kormánynak 
mi lesz az álláspontja ezzel a bojkottal szem-
ben. A nyert információ szerint a magyar kor-
mány mindazokkal az államokkal szemben, 
amelyek a blokádot valóban keresztülviszik: 
élni fog a represszáliákhoz való teljes Jogával 
és ugyanazokat az intézkedéseket fogja foga-
natosítani, mint amelyeket Magyarországgal 
szemben az illető államokban valóban keresz-
tülvisznek. 

* 
A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: Az osz-

t rák „Staatskorrespondenz"- legutóbbi számá-
ban a nemzetközi szakszervezetek szövetsége 
által Magyarország ellen elrendelt bojkottal 
foglalkozik és annak a nézetének ad kifejezőit, 
hogy az osztrák kormány nem lesz abban a, 
helyzetben, hogy a magasabb erőhatalommal 
szemben bármiféle hátrányért vagy kárért sza-
vatosságot. vállaljon, vagy kártérítést adhas-
son, ami a Magyarországgal való forgalom 
megszüntetéséből eredhet. Nem tételezhető 
ugyan föl, hogy ez a közlsimény osztrák hivata-
los körök fölfogásával egyezzék, a helyzet he-
lyes megitélhetése végett szükségesnek tar t juk 
azonban leszögezni, hogy minden állam kor-
mánya. föltétlen felelősséggel tartozik az or-
szág területén elkövetett mindennemű cselek-
ményért vagy mulasztásért, amely más állam 
jogos érdekeit sérti és a felelősség megállapítá-
sánál nem vehető figyelembe az a körülmény, 
hogy az elkövetett méltánytalanság az illető 
kormány hozzájárulásával vagy anélkül követ-
kezett-e be. 

* 
A „Magyar Országos Tudósító" jelenti: A 

közélelmezési minisztériumban szombaton dél-
előtt Marsehalkó államtitkár elnöklésével érte-
kezletet tartottak, amelyen a Magyarország 
ellen életbeléptetendő bojkot ügyét és az ellene 
teendő esetleges rendszabályokat vitatták meg. 
Hasonló értekezlet volt a kereskedelemügyi és 
a földmivelésügyi minisztériumban is, végle-
ges állásfoglalás azonban egyik értekezleten 
sem történt, a jelenvolt szakosztályvezetők csu-
páű véleményeket mondottak el és, ezeknek a 
véleményeknek összegezését el jut tat ták Levs 
Vilmos külügyi államtitkárhoz, aki a beérke-
zett jelentések alapján hivatalosan fogja, a köz-
véleményt tájékoztatni arról, hogy milyen ál-
láspontot foglal el a magyar kormány a boj-
kottal szemben. 

A Kereskedelmi miniszter 
a bojKotról. 

• Emich Gusztáv kereskedelmi miniszter a 
«következőkép nyilatkozott a bojkotról: 

A kereskedelmi minisztérium a külügyminisztériummal 
& legteljesebb egyetértésben fogja megtenni a szükséges 
intézkedéseket a fenyegető bojkottal szemben. Ez ma mér 

;©lsősOrban külpolitikai ügy és igy a szakminisztérium 
•csak a külügyminisztérinmmal együttesen járhat el benne. 
A teendő konkrét intézkedésekről hivatalos kommüniké-
•ben fogjak a nyilvánosságot tájékoztatni. Annyit mond-
hatok, hogy részünkről minden meg fog történni, amit 
a helyzet meg követei. 

A bojKot nem oK árdrágitásra. 
1 A Központi Árvizsgáló Bizottság a legnyo-
matékosabban figyelmeztette a kereskedőket, 
iparosokat és árusokat, hogy BÉjKÍasak elles, 

akik a. bojkot bekövetkezte után és csupán, 
ezzel indokolva, bármilyen élelmiszerért vagy 
iparcikkért az eddig általuk számított, árnál 
magasabb árat kérnek, árdrágítás címén a 
legszigorúbb büntető eljárást fogják megindí-
tani. Az árvizsgáló bizottság átiratot intézett 
a főkapitányhoz és a kerületi kapitányságok 

vezetőihez is, hogy a bojkot napjától kezdődő 
árdrágitási eseteknél a legszigorúbb büntetést 
szabják ki. 

* 
Az ..American Relief Administration" közli, hogy abban 

az esetben, ha a blokádra tényleg sor kerül, az az Ame-
rikai Gyermeksegélyző Akcióra vagy, a Csomagakcióra 
semmiféle befolyással nem lesz. 

a keresztény nemzettek i s nemzeti demokraták kSzött. 
* * 

„ K e r n v o l t s x ü k s é g a s t a t á r i á l i s s i e t s é g r e ! " 

A délután megjelenő keresztény újság. a. szo-
ciáldemokrata pár t választmányának legutóbbi 
határozatával foglalkozván, a többi között azt 
írja, hogy pártunk azért nem vesz részt a köz-
ségi választásokon, mert — f é l . . . és nem azért, 
mintha nem volna ideje a választás előkészü-
leteire. Természetesen azt is irjia, hogy éppen 
ellenkezően: a választások előkészítésére min-
denkinek elegendő időt ad a belügyminiszter 
rendelete. Hogy ezúttal is mennyi az igazság 
a keresztény újság közleményében. Bőd}/ pol-
gármesternek „Az Est"-ben megjelent követ-
kező nyilatkozatára utalunk: 

— Az idő is tulrövid, amit a rendelet a vá-
lasztások előkészítésére engedélyez, A rende-
let junius 15-én jelent meg és a választásokat 
julius 11-ére tűzi ki. Összesen tehát. 25 nap' 
marad a. választások előkészítésére. Három hét 
normális időkben is kevés volt a választások 
előkészítésére, még kevésbé elégséges most, 
amikor egy egész uj jelölési és szav^ási rend-
szert kell bevezetni, amikor félmillió embert 
kell lessavaztatni, milliókra menő nyomtatvá-
nyokat elkészíteni. Ez a rcVvid idő, az a sietség, 
amellyel ezt a rendkivüli horderejű dolgot 
meg kell csinálni, semmiesetre sem lesz hasz-
nára az ügynek. Amennyire örülni kell annak, 
hogy a főváros végre közgyűlést kap, annyira 
sajnálatos ez a rövid terminus, annál is in-
kább, mert erre a statáriális sietségre semmi 
különös ok nem volt. Ha a főváros 20 hónapig 
el tudott lenni közgyűlés nélkül, 2—3 hetet iga-
zán lehetett volna niég szá&ni a, választások 
alaposabb előkészítésére, 

A klerikális pártok kőnyomatosa azt jelenti, 
hogy megbízható helyen szerzett értesülése 
szerint „lau főváros közigazgatási kerületek ke-

resztény oártszervezetei a nsmseti demokrata 
pár-ttal tárgyalásokat^ folytatnak abból a cél-
ból, hogy a községi valasztások a két párt kö-
zött megkötendő paktum alapján történjenek 
meg. Ha a paktum létrejön, akkor a fővárcn 
legtöbb kerületében a, választások lefolytatá-
sára tulajdonképen sor sem kerül, mert a szo-
ciáldemokraták távolmaradnak a választástól 
és csupán egy lista, kerülne szavazás alá". A 
demokraták nem cáfolják a paktumtárgya-
l á s t . . . Folynak, fojynak és keddre talán be is 
fejeződnek. 

Az államvasutak bérbeadása ügyében egyéb-
az egyik keresztény újságban azt olvassuk, 
hogy „a Magyar Mérnökök és Építészek Nem-
zeti Szövetségének elnöksége behatóan foglal-
kozott a bérbeadás ügyével. A szövetség veze-
tősége a legnagyobb elkeseredés hangján fog-
lalt állást a terv megvalósítása ellen, amely 
politikai, hadügyi, közgazdasági szempontok-
ból teljesen hátrányos az országra nézve és 
egyértelmű volna Magyarország rombadönté-
sével. Erre vonatkozóan részletes memoran-
dummal fordult a, szövetség Horthy Miklós 
kormányzóhoz és külön a nemzetgyűléshez is. 
Ugyanilyen értelemben határozott a Hadviselt 
Mérnököknek és Építészeknek Nemzeti Szövet-
sége is". 

L e n g y e l o r s z á g h a J S a n d ó békét kStnS. 
A szovjethgrmány dt^lantásiai k é p -

v i s e l e t k j B I d Kínába. 

(Páris, junius 19.) Londonból jelentik: A 
gazdasági főtanács állandó bizottsága csütör-
tökön délután érintkezésbe lépett Kraszinnal, 

(Páris, junius 18.) A „Figaro" közlése szerint 
Kraszin hosszabb ideig tanácskozott a perzsa 
külügyminiszterrel. A lap megjegyzi: Noha a 
hivatalos kommüniké nagyon szófukaron nyi-
latkozik a legfelsőbb gazdasági tanács első 
üléséről, amelyen Kraszin részt vett, mégis 
bizonyos, hogy a perzsa kérdésről tárgyaltak. 
(„M. T. I.") 

(Kopenhága, junius 19.) A „Bud. Tud." táv-
irata: Perzsia kérelme a népszövetséghez az 
orosz támadások ellen való védelemért meg-
lepő eredményre vezetett. A tanácskormány 
készirpk nyilatkozott arra. hogy csapatait ki-
vonja Perzsiából. Más verzió szerint a szovjet-
kormány azért volt. olyan engedékeny, mert 
Anglia, amelyet a. védőszövetség Perzsia aktív 
támogatására kötelezne, azzal fenyegetődzött, 
hogy megszakítja a tárgyalásokat Kraszinnal. 

A „Daily Express" varsói tudósítója in terv-
jut folytatott Filsudszki lengyel államfővel, 
aki a többi között kijelentette, hogy Lengyel-
ország miként két hónán előtt, most is kése 
béketárgyalásokra. Lengyelország azonban nem 
bízik benne, hogy a szovjetkormány a megálla-
podásokat betartani is akarja. Ezenfölül 
Oroszország politikai értelemben egyáltalában 
nincsen is és igy nem adhat semmiféle olyan 
garanciát, amely biztosítaná Európa állandó 
békéjét. 

(Kopenhága, junius 19.) A Varsóban fölfede; 
zett hatalmas bolsevista, organizációról szóló 
hirt megerősítik. Ez a bolsevista propaganda-
központ valószínűen összeköttetésben áll a kra-
kói hasonló szervezettel. Nagymennyiségű agi-
tációs iratot, kiáltványokat, valamint hamisí-
tott útleveleket találtak. A különböző munkás-
csoportofckal sztrájkot akartak rendeztetni. 

(Kopenhága, junius 19.) Stockholmból jelen-
tik: Az orosz szovjetkormány és a kinai kor-
mány között szikra távirati uton, vaiamifft 
közvetítők ut ján folytatott tárgyalások azt 
eredményezték, hogy a szovjetkormány diplo-
máciai képviselőt küld Kínába. Az ügyvivő, 
név szerint Sachs, Pekingbe utaztában Kialt-
tába é r k e z e t t . 

K Ü L F Ö L D 
* * r * 

Az osztrák, a német és a norvég kormány, 
válság. Bécsből jelentik: Azok a kísérletek, 
amelyeket pénteken tettek a koalíció és a kor-
mány válságának megoldására, a pártvezérek-
nek Seitz elnöknél történt, tanácskozása u tán 
is eredménytelenek maradtak. A pártvezérek 
többsége pénteken este elutazott Bécsből; a tár-
gyalások megkezdését és a döntést tehát csak 
a jövő hét elejére lehet várni. („M. T. I.") 

Berlinből a következőket jelentik: Feliren-
bachnak arról a törekvéséről, hogy középpárti 
kormányt alakítson, a. demokraták még nem 
döntöttek, de remélhető, hogy nem hagyja1*: 
cserben vezéreiket. Febrenbachnak sikerült a 
többségi szocialisták jóindulatu támogatását 
megnyernie. A kormányba nem hajlandók 
ugyan a többségiek belépni, de Müller és Löwe 
kötelezettséget vállaltak pár t juk nevében arra 
nézve, hogy őszig nem engedik a kormányt a 
szavazásoknál kisebbségbe jutni. Ha a demo-
kraták az utolsó órában i rányt nem változtat-
nak, akkor Fehrenbaeh kormánya megalakul-
hat. (,.M. T. I.") 

Krisztiániából táviratozzák: Helforson, a 
storthing elnöke, miniszteri listáit terjesztett a 
király elé, amely szerint ő maga lenne a kor-
mányelnök és igazságügyminiszter. Michel pe-
dig a külügyminiszter. Az uj kormányt hétfőn 
nevezik ki. („M. T. I.") 

Albánia — olasz gyarmat. A Skutari-l „Po-
puli" cimii albán lap nyilvánosságra hozta 
azt az egyezményt, amelyet Olaszország és as 
albán kormány kötettek. Az egyezmény szerint 
Valóna teljesen olasz birtok lesz, Albania többi 
része pedig Olas-zország protekturátusa alá ke-
rül. E protekturátust Olaszország közvetlenül 
az olasz külügyminiszter alá rendelt albán fő-
biztos ut ján fogja gyakorolni. A katonaság, 
a csendőrség és a bíróság olasz vezetés alá 
kerül. A közigazgatás többi ágaiban teljes lesz 
az albán autonómia. („Wieni Tel. CompJ') 

Általános sztrájkkal üdvözlik a „fölszabadi-
tókat". A Pravo Lidu jelenti Kassáról, hogy 
szombatra odavárják Zatkovitzot, a kárpáti 
orosz területek kormányzóját. A szociáldemo-
kraták elhatározták, hogy tiltakozásul a cseh-
szlovák uralom ellen, az egész rutén felföldön 
beszüntetik a munkát. („Wieni Tel. Comp.") 
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