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Ujabb béketárgyalás Bernben. 
— A nemzetközi népszövetség ülése. — 

Bern, március 10. A szociálista kongresz-
szus után most a nemzetközi népszövetség 
tar t ja itt ülését, amelyeken kiváló szociáits-
ták is részt vesznek. Igy Angliából Nowden, 
Németországból Bernstein. A területi problé-

mák között a magyar álláspontot Auer Pál 
képviseli. Már eddig is sikerült \az idegen de-
legátusok, főként Angliának figyelmét a ma-
gyar kérdésre terelni. „ 

Megrövidítik a román demarkációs vonalat. 
— Nagyváradot francia csapatok szállják meg. — 

Buda/pest, márc ius 10. (A Bélmagyaror- | Párisból azt az értesítést kapta, liogy a ro-
szág tudósítójától.) Kitűnő helyről származó j mán demarkációs vonalat kijebb fogják h.e-
értesülésünk szerint dr. Maniu Gyula, a j lyezni és Aradot és Nagyváradot f ranc ia 
•nagyszebeni román ko rmány tanács elnöke csapatok fog ják megszállni. 

R földreform végrehajtása Csongráemegyében 
és Szegeden. 

(Saját tudósítónktól,) A földbir tdkreform 
végrehaj tását egész Csóngrádmegyében 
megkezdték. A kiküldött bizottságok — ,a hét 
megyei körzetben ugyanennyi bizottság' — 
minid a (helyszínen, működnek már, a kisbun-
dorozsma-borgosi kivételével 

A. körzetek a következők: 1) Sövényháza 
—Sándorfalva—Kistelek. Ennek (bizottsága a 
következő tagokból áll : Dr . Szlávy Kornél, 
ügyvéd, •Fekete Béla mérnök, S. Balázs Is t-
ván gazdász. 2) Derékegyháza—JSTagymágoca 
Bizottság: Székesy ,Lajos mérnök, dr. Reiner 
Miklós ügyvéd ® egy gazdász, a k i még nem 
érkezett meg. 3) Szentes—Szegvár-íFaUián-
sébestyén. Bizot tság: Dr . (Révész Ferenc ügy-
véd, Bichter József mérnök és egy gazdász. 
4) Csongrád—Csanytelek—Magyartés. Bizott-
ság : Genál Gyula mérnök, Dobránszky Im-
re gazdász és egy ügyvéd, ak i ínég n e m je-
lentkezett, 5) Hódmezővásárhely. Bizot tság: 
Dr. Saiiai Lajos , Rohrbaoher mérnök és 
egy gazdász 6) Kú&undorozsma»—Horgos. A 
bizottság elnöke: Tor la i Artihur szegedi mér-
nök, ügyvédje Mihályi ORezső. Ez a bizottság 
12-én kezdi meg működését, 7) Szeged— 
öttömös—Pusztamérges—Tápé. A bizottság 
elnöke: Dr. Müller Manó ügyvéd, mérnöke 
Tamás Béla. 

iA körzetek bizottságai egy felügyelőség 
vezetősége alá tar toznak, amelynek ólén Vncs 
kies Zsigmond miiszaki főtanácsos áll. 

A bizottságok a helyszínen összeírják az 
igényjogosul takat , ezek pedig maguk közül 
mega lak í t j ák a választmányokat, egy még 
nemrégen közölt e l járás szerint. 

Megkezdik a földreform végreha j tásá t 
Szeged területén is és erről a földmunkások-
n a k vasárnap délutáni gyűlésén ismertetést 
t a r to t t dr . Müller . Manó, a szegedi földosztó 
bizottság elnöke. E lmond ta ,a nagy számmal 
megje lent^földmunkásoknak, hogy érintke-
zésbe lépett a szegedi Munkástanáccsal , de a 
szegedi viszonyokról természetesen még csak 
•ezután lehet m a j d alapos tájékozódást sze-
reznie. 

A reform' lényege, hogy senkinek birto-
kában ne legyen akkora földtulajdon, ame-
lye t maga meg nem művelhet. A szegedi bér-
let-rendszert azért sem leliet helyesnek ta r ta -
ni. mer t a bérleti szerződések bizonyos időre 
szólnak, amikor árverésen a. vagyonosabbnak 
esetleg valami spekulánsnak adják ki, aki az-

| tán albérlőt szerez, liogy nyerészkedjék r a j -
ta. A földreform örökbérleteket és termelőszö-
vetkezeteket kíván lótesiteni. Az utóbbiak 
előnyeit részletesen felsorolja az előadó. Elő-
relátható, hogy a szegedi földekből nem le-
liet kielégítem «a szegediek igényeit. Ezért a 
Pallaviciní-iiradalomból szegedieknek is kell 
földet jut tatni . Beszélt arról, hogy a refor-
mot nem t a r t j a véglegesnek a szociáldemok-
ra t a pár t , de jobbnak t a r t j a a mostani viszo-
nyok közt az erőszakos földlefoglalásoknál. 

Több fö ldmunkás szólalt föl. Vala r a eny-
nyien azt kívánják, hogy a husz holdas gaz-
dáktól is legalább annyi földet vegyenek el, a 
metmyi a sok wincseMerinek éppen megélheté-
sére elég. Szer in tük öt hold is elég a szegedi 
földből egy családnak. 

Dr. Müller e r re azt válaszolta, hogy a be-
vetetlen földeket j o g a lesz k i sa já t í t an i a. bi-
zottságnak. Elvehetik a bérletet attól is, aki-
nek e mellett sa já t földje is van, de csak ak-
kor, h a a birtok és a bérlet együtt liusz hold-
nál nagyobb. Neki ,a törvényihez ragaszkod-
nia kell, de mindenesetre r a j t a lesz, hogy se-
gítsen a földnéJ-külieken. \ / 

Német-Ausztria és Németország. 
Páris, márc ius 10. (Szikrafávirat.) Pidhoii 

t egnap (újságíróknak kijelentette, hogy 
Auszt r iának Németországgal való egyesülése 
addig meg nem történhetik, amig a békeérte-
kezlet nem rat if ikál ja azt, véleménye szerint 
azonban a rat i f ikálás nem i« fog megtörténni. 

Berlin, március 10. Jól értesült helyről 
közlik, hogv Német-Ausztriának Németor-
szághoz való csat lakozása a legutóbbi napok-
ban 'kétségessé vált. Német-Ausztria mérvadó 
körei egy idő óta hűvös magatar tás t tanúsí-
tanak a csat lakozás kérdésében. Ezekben a 
körökben hangoztatják, hogy Németország 
csak akkor számithat a csatlakozásra, ha 
anyagi áldozatokra hajlandó. Elvár ják, 'IO^V 
Németország elvállalja Német-Ausztria ha.í<" 
adósságait. 

A russzin kormánytanács 
megnyitása. 

'Budapest, márc ius 10. Politikai Hir adó 
jelenti: Dr . Szabó Oreszt mszka.-krajnai mi-
niszter, a russzin kormány tanács megnyitá-
sá ra dr. Guthi Tódor á l lamt i tkár és néhány 
előadó kíséretében Munkácsra érkezett. 

A vidéki újságírók tisztelgése 
Mayor Józsefnél. 

Budapest, márc ius 10. A vidéki ú jságki-
adók országos szervezetének előkészítő bizott-
sága Pető L a j o s szerkesztő vezetésével ma 
tisztelgett Mayor Józsefnél, a miniszterelnök-
ségi sa j tó i roda Vidéki csoport jának főnöké-
nél, hogy a vidéki ú j ságkiadók ragaszkodá-
sáról biztosítsa őt. Egyben meghívta az e hd 
lfi-én délelőtt 10 ó m k o r az Otthon körben 
ta r tandó alakuló gyűlésre és kérte, hogy a 
sajtóosztály saj tópoli t ikai p rogramjáró l tá-
jékoztassa a vidéki kiadókat, kik ezen az ülé-
sen lehetőség szerint teljes szárúban jelennek 
meg. Mayor József válaszában kijelentette, 
hogy készséggel tesz eleget a felkérésnek. 

A pártok választási előkészületei. 
Budapest, március 10. (A Délmagyaror-

szág tudósítójától.) A forradalmi pártok a kö-
zelgő választásokra való tekintettel teljes erő-
vel megindították választási akciójukat. Ez-
zel párhuzamosan közös akcióra határozták el 
magukat a többi pártok, nevezetesen a függet-
lenségi és 48-as Lovászy-párt, a keresztény • 
szociálista néppárt , a földműves pár t és a ma-
gyar polgári párt . A négv párt megbízottai 
együttesen küldöttségileg keresték fel ma dél-
előtt Garami Ernő kereskedelemügyi minisz-
tert, majd Nagy Vince belügyminisztert és Be 
rinkey Dénes minisztere'nököt. 

Diplomáciai összeköttetés 
Franciaországgal. 

Zürich, márc ius 10. A Schioeizerische 
Telegrafische Information párisi jelentés sze-
r int Franciaország és a volt osztrák és ma-
gyar monarchia között a diplomáciai össze-
kötifetéd felvétele küszöbön van. A francia 
kormány Haugemm berlini követségi taná-
csost megbízottként már Bécsbe rendelte, a 
hova nemsokára meg is érkezik. 

A kolozsvár i í t é lő táb la e lnöke . Buda-
pestről telefonálja tudósitónk: A nagyszebeni 
román kormányzótanács a kolozsvári Ítélő-
tábla elnökévé Miksa. Pompejus Ítélőtáblai, 
bírót nevezte ki. Az u j elnök kijelentette, 
hogy az ügyvédekre is kötelező az eskü leté-
tele. H a er re nem haj lar l lók , akkor a kor-
mányzótanács rendelete értelmében az ügyvé-
dek a. bíróságok előtt nem jelenhetnek^ meg. 

púén hirdetésnek 
célja, hogy a hirdető céget a legszélesebb 
rétegek előtt megismertesse a cikkekre, melyek 
az illető cégnél kaphatók, felhívja a vásárlók 
figyelmét. Ezt csak akkor érheti el, ha olyan 
sajtóorgánumban hirdet, mely népszerű, sok 
ezer példányban jelenik meg s melyet igy 
sok-sok ezer ember olvas. Ha tehát azt akar-
ja, hogy hirdetése eredményes legyen, for-
duljon a Délmagyarország kiadóhivatalához. 
(Kárász-u. 9, I. em. Telefon 305) A Délma-
gyarországban közzétett hirdetés biztosítja 
az eredményt. Minden kereskedő önmagának 
tartozik azzal, hogy a Délmügyarországban 
hirdessen. 

Redőnyjavitásokat, 
ujak szállítását elvállal Fekete Vilmos 

R e d ő n y í p a r vállalata. 
Református-palota. 223 Telefon 13—53. 


