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vonatkozó intézkedések már kiadattak. A kormány nem akarja elamerikázni a törvény végrehajtását. A végrehajtás körűi kiadatott • rendelkezés, de a helyzet sok helyen megváltozott.
A törzstipusokat rendeletileg kell szabályozni.
Ezután az értekezlet véget éri.

— Hir szerint a magyar jóvátétel ügye, az
ország jövőjére messzekiható kérdés tavasszal
kerül eldöntésre. Hogy ez a döntés milyen lesz,
azl nem lehet tudni, de kétségtelen, hogy Csonkamagyarország nem képes jóvátételt fizetni és
hogy sokszorosan megfizetet mindent területének elrablásával. Egyébként pedig most van itt
a döntő pillanat, hogy a jóvátétel ügyében a
a lausannei konferenciával kapcsolatban tiszta
képet teremtsünk.

A magyar Jóvátétel.

Kormánykörökben a magyar jóvátételről
következőket mondják:
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Az u t c á t ó l e l t i l t o t t á k a „ S z e g e d " - e t , járassuk házhoz ezentúl!

Anglia nem akarja megszállni a Ruhr-vidéket.
Bonar Law ujabban ismételjen kijelentette,
hogy semmiféle értesülései nincsenek a Ruhrvidék megszállásának francia tervéről.
Brüsselből érkező hirek szerint ott ugy tudják, hogy Theusis miniszterelnök áilása a ka'onai kérdésekben tanusitott magatartása raiatlt
megrendüli. Valószinünek tartják, hogy a miniszterelnök bukását a brüsszeli konferencia
közelsége sem fogja megakadályozni.
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A német birodalmi ülés elfogadta a költségvetés hatodik függelékét, tisztviselői fizetés felemelése) és befejezte a birodalmi ülés uj házszabályának tárgyalását. A szociáldemokraták
indítványára az egyes szónokok általában egye;y óráig beszélhetnek. A bizottság szövegezésében eihgadta azokal a rendelkezéseket,
amelyek az el.viukűt a rend fenntartása érdekében nagyobb h:-<a!cmmal ruházza fel.

Meghiusult a balkáni foPokk.
A lausannei konferencia résztvevői körében
az uj balkán blokk tervét végieg meghiúsultnak tekintik. Izmid pasa hir szerint kijelentette, hogy Bukarestbe, Belgrádba, Szófiába
követséget óhajt létesíteni, hogy az érdekelt
á'lamok barátságos viszonyát megszilárdítsák.
A Reuter-iroda jelenti Laujanneból: Egy poli.ikus, aki részt "ett a tengerszorosok kérdésének mai tárgyalásán, kijelentette, hogy a légkör
teljesen meg . ' " zott. Csicserin az orosz álláspont kifejtéséuei disszonens hangot használt.
Nyilván nem az a szándéka, hogy a kérdés
megoldását előmozdítsa, hanem, hogy nehézséget támasszon. A Reuter-iroda értesülése szerint a mai tárgyalások nem változtatták meg a
szövetségesek nézetét a helyzetről. Azt hiszik,
hogy noha Oroszország a bizalmatlanság magvát óhajtja szétszórni, a hatalmak mégis megtalálják a megegyezés módját.
A lausannei ér'ekezlet tegnapi ülésén Stambuiinszky Bulgária nevében a Fekete-tengernek

demilitarizálását javasolta. Azt kívánta továbbá,
hogy a tengerszorosok nemzetközi bizottság
ellenőrzé e alatt álljanak, melyben Bulgária is
képviselve legyen, maguk a szorosok p e d g a
kereskedelmi hajók számára háborúban és békében egyaránt nyitva álljanak.
A Daily News a lausannei konferenciával fogU'kozva leszögezi, hogy Izmed pasát eddig
még nem tudták rávenni, hogy fejezre ki a török álláspontot. Izmed mindössze annyit mondott, hogy valamennyi javasolt terv közül legjobb in tetszik neki az oroszoké. Saját javaslata
azonban nincs készen.
A nyugit tráciai felkelők a görög-bolgár határt egész hosszában megszállották. A Kelet- és
Nyugat-Tráciát összekötő va^ut birlokukb m van.
A felkelők a karag'.szi von ilou minden a'agütat
felrobbantottak. A felkelők s'.ámát 15—20
ezerre becsülik, egyis kerületekben a hatalom
teljesen a felkelők kezében van.

Elrekvirálták a magántisztviselők helyiségeit.
(A Szeged tudósítójától.)
Amikor az egyete»v.et Szegeden elhelyezték, több intézmény hajléktalanná váli, többek között a királyi főügyészség is. A polgármester a főügyészség szánára
megfelelő helyiséget talált, még pedig azt, ahol
a Magántisztviselők
és Kereskedelmi alkalmazottak Egyesülete volt, a Vár-utca 7. számú házában. Az egyesület vezetősége csak azzal a
feltétellel adta át az egyesületi helyiségeket, ha
a hatóság más niegfele.'ő helyiségeket utal ki
egyesületnek. Kívánságukat teljesittite a polgármester, a tanács hozzájátulásával ugyanis az
Iskola utcáb n levő régi gimnázium emeleti hehiségei közül jelölt ki számukra három szobát.
A lakáscserével i-en. a magántisztviselők nyertek, hiszen a ;égi gimnázium omladozó épJlete
egyáltalában nem bizalomgerjesztő. A magáitisztviselők hzonoan mégis szívesen cseréltek,
mert lud'ák, hogy a cserével az egyetem elhelyezéséi könnyítik meg. Sokáig ne.n is érte
őket semmi zaklatás, azonban az egyik szegedi
kurzus lap néhány hónap előtl megjelent közleménye előre jelezte, hogy ez a zaklatás nem
marad el. A közlemény ugyanis denunciálta az
egyesületet, hogy a :akáshivat?l megkerülésé ;el
heiyiségeibe fogadott több szikszervezeíet és
kövelelte, hogy a iakábhivatal rekvirálja el a
szobákat és u'alja ki azokat a helyiségnélküli
kurzus-alakulatokn.'k. A polgármester a denunciáló közlemény megjelenése után több újságíró
elölt kijelentette, hogy vizsgálatot indii ebben,
de kijelentette azt is, hogy ha a cikk állításai
nem jelel meg a valóságnak, semmi körülmények között sem engedi meg a helyiségek elrekvirálását, „mert a város még köszönettel tartozik az egyesületnek a Vár utcci helyiségek ön
kémes átengedéséért, amit az egyesület joggal

megtagadhatott volna.' Nem tudjuk, a vizsgál ó i lefolylatta-e a polgármester, de annyi bizonyos, hogy a kurzus-lap tendenciózus közleményének nem volt semmi következménye.
December elsején aaenban a lakáshivataltól
idézést kapott az egyesület vezetősége a másodikán megtartandó lakásügyi tárgyalásra. Ezen
£ tárgyaláson az egyesület megjelent képviselőinek minden tiltakozása ellenére a lakáshivatal
„<államérdekből" elrekvirált a három csereszobából kettőt, még pedig a két belsőt és az egyiket kiuta ta az ugyanabban az épületben levő
Rád ó-állomásnak, a másikat pedig a Hadrö-ának.
Az egyesü'et vezetősége azonnal megfelebbezte
a l?kashivatal határozatát a főispánhoz és a
fiiebbezésben hivatkoztak arra, hogy a kérdéses
helyiségekeI ugyanaz a lakáshivctal és a város
tanácsa utalta ki számukra cserébe a főügyészségnek szívességből átengedett helyiségekért, hivatkozik arra, hogy a magán iszlvi.;eiőkön és
kereskedelmi alkalmazottakon kivül otthont talált
r.á'uk a Munkások Gyermekbarát Egyesülete és
a Munkás Testedző Egyesület, utaltak arra is,
hogy ÍJ ldkáíhiv.tal a határozat meghozásánál
„áPamérdekrc" hivatk izott, pedig a lakásrcndelet érlelrrében az „államérdekből való rekvirúláshoz a minisztertanács előzetes hozzájárulása
szükseges. F e l e b ^ é s ü k b e n elmondották, hogy
az elrekvirált szobákba c s a k i s a m e g h a t ó i t egy
helyiségen keresztül juthatnak, felelősséget pedig' nem vállal senki az egy szobába zsúfolandó
igycsületí könyvtár és fölszerelés sértetlenségéért.
A lakáshivatali tárgyalás előtt az egyesület
vezetőségének néhány t*gja felkereste a polgármestert, aki megígérte, hogy intézkedni fog.
Intézkedésének azonban eszik annyi eredménye
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volt, ho*y egy azoba helyett keltől rekviráil el
a lakáshivatal — eredetileg ugyanis csak egy
szobáról volt szó.
Berinyi Nándor az egyesület titkára a következőket mondotta az ügyről:
— A mi impressziónk az, hogy tervszerűen
járnak el ellenünk, amennyiben már a
utcai helyiségeinkből is folytonosan rekviráltak
ugyancsak államérdekből. Most szintén államérdekre hivatkozott a iakáshivalal, ugyanakkor
azonban más egyesületeknek az Árpád-páholy
helyiségeit utalta ki, pedig a Hadröának is kiutalhatta volna ezeket a helyiségeket. Helyiségeink elrekvirálása egyébként a magántisztviselők, a kereskedelmi alkalmazottak és a munkások körében igen nagy elkeseredést vál'ott ki,
mert ebben is a munkásszervezetek üldözését
látják. Az eJetről különben jelentést tettünk budapesti központjainknak és felkértük őket, hogy a
népjóléti miniszternél is járjanak el ebben az
ügyben.

Éled a Tömörkény-kultusz.
(A Szeged tudósítójától.) Az elmull napokban több szegedi lapban támadó cikk jelent
rr.eg a Tömörkény Irodalmi Társaság ellen,
amelyet néhány héttel ezelőtt alakítottak meg a
fiatal szegedi irók. A támadás lényege az volt,
hogy a fiatal irók „modern destruktivok," akik
Tömörkény álarca alatt igyekeznek folyatni
nemzetromboló művészetüket. A lapok jelezték
azt is, hogy a Pusztaszeri Árpád-Egyesület
tiltakozó ülést tart ebben az ügyben és nem
engedi meg Tömörkény nevének ily módon
való kisajátítását.
A Pusztaszeri Árpád-Egyesület ma este hat
órakor ülést tartott és foglalkozott ezzel az ügygyei, de az az erélyes tiltakozás hangja sehol
sem jutott kifejezésre. A békebontó lapoknak
ugy látszik, nem sikerült a mérget elhinteni a
pusztaszeriek között, mert Raffner Dazsí egyesületi főtitkár olyan indítványt tett, amely egyrészt lehetővé teszi a
Tömörkény-Társaság;működését, másrészt a Pusztaszeri Árpád Egyesületben is fokozza Tönörkény emlékének kultuszát. Az indítvány ugy szól, hog/ alakítson az
egyesület a saját kebelében egy szépirodalmi
osztályt a hazafias irányú szépirodalom fejlesztése céljából és ezt az osztályt az egyesület
husz éven át volt főtitkárának, Tömörkény Istvánnak nevéről nevezzék el.
Az indítványt természetesen elfogadták s már
most örvendetesen állapíthatjuk meg laptársaink támadásaival szemben, hogy a Tönörkény-Társaság megalakulásának jelentkezett az
első jó hatása, hogy a Pusztaszert
ÁrpádEgyesületet is egy intenzivebb
Tömörkénykultusz folytotására
kényszerltette. Való igaz,
hogy Tömörkény nevét nem lehet kisajátitani,
de ez épo ugy állhit a Tömörkény-Társaságra,
mint a ; Árpad Egyesületre is.
N?m tudjuk, hogy miért siettek a dsstru'xció
I élyegét rásütni a fiatal írókra és mért igyekeznek ezáltal elnyomni induló magyar tehetségeket? Pedig ezek valóban lelkesei csinálják a dolgaikat és már ott tartanak, hogy
Teles Ede, az ismert szobrászművész felajánlotta nekik, hogy Tömörkény István szobrát
díjmentesen megmintázza a város részére. A
T ö m ö r i v-Társaság most már a városhoz fordul, hogy a bronzbaöntés és a íelálli'.ás költségeit viselje. Igy lesz talán Tömörkény szobra
Szegednek, hacsak a fajvédőknek nem sikerül
ezt a „destrukciói" is kivédeni.

Erhardt
er vetkapitány felfolyamodást jelentett be az
elfogatási parancs ellen, unelynek alapján letartóztatták. A felfolyamodásról holnap dönt a
köztársaság védelmére alakult állami törvényszék.
Mussolini és Nincsics
jugoszláv külügyminiszter mai milanói találkozásának olasz politikai körökben nagy fontosságot tulajdonítanak. Mussolini részéről tudják,
hogy szeretné a viszonyt jugoszlávia iránt tisztázni, de Fiume népének gazdasági helyzetén
Í3 javítani akarnak a fennálló olasz-jugoszláv
szerződések határain belül. Miután Olaszország
eltávolodott Görögországtól, remélhetőleg olyan
alapon sikerül közeledést teremteni |ugoszláviával, hogy Olaszország elismeri a jugoszláv igényeket, melyek Szaloniki irányában délre terjeszkedésre irányulnak.

