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A francia kormányválság. 
Páris, május 22. Az Elisée tegnap hivatalos kom-

münikét tett közzé, amely szerint Herriot és Pain-
levé a költségvetés kiegyenlítését minden kormány 
kötelességének ismerték el. Az Oeuvre ezzel kap-
csolatban ma reggel a következőket irja: 

Poincaré és pénzügyminisztere, Marsai eredeti-
leg egész más kommünikét fogalmaztak meg, 
amelynek egyik szakasza szerint a jelenlegi kor-
mány és az uj kormány között teljes az egyetér-
tés a követendő pénzügyi politikára nézve. Herriot 
í-s Painlevé azonban ezt visszautasították s kije-
lentették, nincsenek abban a helyzetben, hogy a 
legutóbbi hetekben követett pénzügyi politikát 
fenntartás nélkül magukévá tegyék, annál kevésbé, 
mert nem kapták meg mindenben a kért fel-
világosítást. 

Páris, május 22. Az Eliséeben tartott tanácsko-
záson Poincaré közölte Herriotval, hogy a kül-
politikai kérdésekről és az összes folyamatban 

lévő ügyekről eszmecserét kiván vele folytatni. 
Poincarénak és Herriotnak ez a tanácskozása hol-
nap délután lesz a külügyi hiVatalban. 

Berlin, május 22. A Vorwarts mai száma pá-
risi tudósítójának Herriotval való beszélgetését 
közli. Herriot a többi között a következőket mon-
dotta : 

— A jóvátételi kérdés megoldása csak a szak-
értők jelentése alapján képzelhető el. A német 
köztársaságiak meg lehetnek győződve arról, hogy 
én az az ember vagyok, akivel legkönnyebben 
tárgyalhatnak. Mi csak jóakaratot kérünk a né-
metektől. Bennem megvan a jóindulat, de épp 
azért tudnom kell, hogy az ellenfél oldalán is 
meg van a jószándék. Ha engem biznak meg a 
kormányalakítással, akkor egy német köztársasági 
kormány teljes bizalommal fordulhat hozzám. 
Minden kívánságot elém lehet terjeszteni, én csak 
őszinteséget, jóakaratot és bizalmat kérek. 

ÜZ OPOSZ 
Budapest, május 22. A bukaresti Viitorul irja, 

hogy az oroszok „megkezdték felvonulásukat a 
mohilev—zsitomir—odesszai vonalon is". Lehet, 
hogy a románok rettentő félelmükben rémeket 
látnak és azért irják, hogy ezen a közel ezerkilo-
méteres hadvonalon nem kevesebb, mint hét sereg-
gel, majd másfélmillió emberrel akarja a vörös 
hadvezetőség operációit megkezdeni. Zsitomir 
vidékén, a rokitnói mocsarakból délre, Budjenni 
hires és hírhedt kozákhadosztályai állnak. A fő-

a besszarábiai fronton. 
van. Hatalmas légiflottája van, tüzérsége kitűnő, 
sőt a legfélelmesebb harci szerszámnak, a tanknak 

; is bőviben van. Ezzel kapcsolatban a bukaresti 
: lapok azt gyanítják, hogy az oroszok a tankokat 

is — az angoloktól kapták. Tőlük, még pedig a 
1 petróleumvidéken adott koncessziók fejében. Egye-

lőre azonban hadműveletekről még nincs szó. Sőt 
eddig komolyabb határincidens sem történt. Éppen 
ezért a román diplomáciai körökben nem tartják 
valószínűtlennek, hogy az orosz hadsereg fel 

hadiszállás egyelőre Mohilevben van s onnét vonulása csupán demonstratív jellegű, annál is 
irányítja majd Boguscsev, Bruszilov egykori vezér- f inkább, mert Moszkvából ismét puhatolóztak a 
kari főnöke a hadműveleteit az óriás fronton. i román-orosz tárgyalás újból való felvétele tár-

Az orosz hadseregnek a legmodernebb felszerelése | gyában. 

A kereskedelmi s zerződések . 
Budapest május 22. Az úgynevezett „trianoni 

álamok" közül Romániával a kereskedelmi szer-
ződés már nagyjában készen is van. A szer-
ződés tartalmát még titkosan kezelik, csak annyi 
szivárgott ki, hogy kedvező feltételeket tartal-
maz Magyarországra nézve. Csehországgal ked-
vező stádiumba jutott a fárgyalás, de most 
megakadt. Előreláthatóan rövidesen folytatódni 
fog. Legutóljára maradt Sierbia. Az elmúlt na-
pokban kezdődött meg a magyar kormány ki-
kü dőlteinek és Jugoszlávia meghatalmazottai-
nak a tanácskozása. 

Beavatoit forrásból származó értesülésünk 
Bzerint a magyar-román kereskedelmi szerződés 
ratifikálása után azonnal megalakítják a magyar-
román kereskedelmi kamarát, amelynek már az 
elnökét és alelnökeit is kiszemelték. 

Lengyelország részéről tudvalevőleg a leg-
nagyobb figyelemmel és rokonszenvvel kisérik 
Magyarország sorsát, a politikai barátságon át 

a lengyel gazdasági élet is szoros kapcsolatot 
kiván létesíteni a magyar kereskedelemmel. 
Ennek tulajdonitható az a lengyel részről föl-
merül t kívánság, hogy a már megkötött magyar-
lengyel kereskedelmi szerződésen bizonyos mó-
dosítás történjék. A magyar külügyi és keres-
kedelmi kormány nem zárkózott el a kívánság 
elöl, de ezzel szemben azonban rekompen-
zációképen azt kérte, hogy Lengyelország 
a mai állapottól eltérően vámmentes impor-
tot biztosifson megfelelő mennyiségű ma-
gyar borkontingens számára. Az erre vonatkozó 
megállapodás most van előkészítés alatt. Meg-
egyezés, illetően döntés csak nyárra várható, 
de még mindenesetre ősz előtt, ugy hogy szü-
retre a jelek szerint kedvezően oldják meg ezt 
a magyar bortermelést rendkívül érdeklő kérdést. 

Lengyelország után kerül sor az Olaszország-
gal és Ausztriával való végleges kereskedelmi 
szerződés megkötésére. 

t f / O Q Pintek. Róm. kat. is protestáns Dezső 
• pk. Oör. kat. Mihály pk. Nap kel 4 óra 

16 perckor, nyugszik 7 óra 38 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger 
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Moc3áry S. Kállay 
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi 
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (telelőn 846), Török Márton Csongrádi-sugárul 
(telefon 364). 

Makón ezen a héten Sándor Zsigmond Szegedi-utcai 
gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot. 

A Devizaközpont közli, hogy 100 
takarékkorona árfolyama egyenlő 130 
papirkoronával. 

Belgium zálogot kér a Ruhr-vidékért. 
Brüsszel, május 22. Jaspar, volt külügyminisz-

ter Lüttichben, a katolikus unió gyűlésén beszé-
det mondott, a Ruhr-kérdésről a következőket fej-
tette ki: A német nacionalisták a Ruhr-vidék ki-
ürítését követelik, de nem mondják meg, hogy 
milyen más zálogokat adnak érte cserébe. Ez 
azonban súlyos károsodásunkat jelentené, mert a 
Ruhr-vidéket nem üríthetjük ki anélkül, hogy más 
[aranciákat ne kapnánk. Nem tudom elképzelni, 

A tisztviselők 85 százalékos ar&nyparitásos fizetést követelnek. 

jelent a velünk szemben elkövetett igazságtalan-
ságok miatt. Belgium előtt két probléma áll, az 
egyik a múlté, mely a jóvátétel megoldásában áll, 
a másik a jövő, mely a biztonság kérdésére vo-
natkozik. Reméljük, hogy nem akarják megszegni 
a Belgiumnak adott ünnepélyes ígéreteket. 

— Drummond d í szdoktor rá a v a t á s i . Az 
erdélyi magyarság helyzetének a nagyvilág 
előtt való nyilt és őszinte ismertetéséért dísz-
doktorrá választolt Rev. Willism Hamilton 
Drummond szombi lo i megtartandó avatására a 
szegedi egyetem megtelte a szükséges elő-
készületeket. Már készen van a pergamenlre 
festett díszoklevél, Morvainak, a rektorátus 
avatott-tollu diszirójának remeke. Maga az 
avatás a középkori egyetemek életét fogja a 
szemlélők elé varázsolni, minthogy —• tekin-
tettel arra, hogy Rev. Drummond a magyar 
nyelvet nem beszéli —, a prorektor minden 
szavát latin nyelven fogja neki tolmácsolni 
Csengery professzor. A szokásos köszönő-
beszédet Rev. Drummond angolul tartja meg 

* — Borsod-, Gömör- és Kishontmegyék egye-
> sitése. A belügyminiszter körrendeletben értesi-

Budapest, május;22. A KANSz vezetőségének 
egyik agja a közalkalmazottak jelenlegi hely-
zetéről a következőket mondot ta : 

— A szövetség aggodalmasnak tartja a jelen • 
legi helyzetet, a kormány tervei nem fognak 
megfelelő hatást elérni a köztisztviselőknél. A 
KANSz szükségesnek látja, hogy mégegyszer 
interveniáljon ebben a kérdésben és felhívja 
a kormány figyelmé', hogy melyek azok a leg-
fontosabb szempontok, amelyek a kérdés ren • 
dezésén nem hagyhatók figyelmen kivül. A 
helyzet olyan, hogy nemcsak rendezésére, ha-
nem gyökeres megváltozatására kell jtörekedni. 
• A közalkalmazottak fizetésrendezésével kapcso-
latban Séthy Antal igazságügyi államtitkár, a 
KANSz ügyvezető-alelnöke ezeket mondotta: 

— A közalkalmazottak a már nyilvánosságra 
került tervezetet nem tartják kielégítőnek, amely 
szerint 28—72 százalékig terjedne az arany-
paritásos fizeléírendezés. A mi i napon még 
folynak azok a számitások, amelyekkel a kor-
á n y a jelenlegi helyzetet meg akarja oldani. 
A KANSz holnap délelőtt még egy utolsó elő-
terjesztést tesz a kormánynak, amelyben fel-

hívja a kormányt, hogy azt a 85 százalékos 
fizetésrendezést fogadja el alapul, amelyet a 
KANSz az ismeretes memorandumaiban kért. 

— A holnap délu'án tartandó minisztertanács 
valószínűleg dön'eni fog ezen kérdésben. Volta-
képen nincsen szó azonban éheken át emel-
kedő fizetésrendezésről, mert csak egy évre 
készül az az aranyköltségvetés, amelynek a 
keretében a kormány a tisztviselők fizetését 
rendezni akarja. A tormány junius 1-én lép-
tetné életbe az arany paritásos fizetést, amely 
1925 julius l- ig maradna változatlan. A követ-
kező költtégvetés elkészítésénél már ujabb szá-
mításokat kell készíteni és tekintetbe kell venni 
az esetleges előállott uj helyzetet is. 

— A köztisztviselői kar a létszámcsökken-
téssel kapcsolatban tuda'ában van annak, hogy 
az lálami alkalmazottak közül 10.000-et el kell 
bocsátani. Ami az elbocsátott tisztviselők hely-
zetét illeti, a helyzet az, hogy a KANSí-nak 
már működik az elhelyező irodája, amely eddig 
ugyan csekély eredményeket mutat fel, de 
reméljük, hogy a működését és hatáskörét ki 
fogja rzélesbiteni. 

I A M o n f e c a r l ő i k a l a n d o r n ő 
! y 

az ebő jelenettől az utolsóig állandóan izgalomban 

I tartja a nézőt és a film pergésével egyidejűleg 
pompás kéjutazást tesz három világrészen keresztül i i i 

[ sitése. A belügyminiszter körrendeletben értesi-
! tette a törvényhatóságokat, hogy miután Borsod-, 

Gömör- és Kishontvármegyék közös törvényható-
sági bizottsága február 26 án tartott első közgyű-
lésében az egyesítést kimondta, ettől az időpont-
tól kezdve Borsod-, Gömör- és Kishontvármegyék 
kölön törvényhatósági jogköre megszűnik és ettől 
kezdve a három vármegye egy megyét fog al-
alkotni. Az egyesitett vármegyék székhelye Mis-
kolc, járásainak száma hét. 

— A p á p a c sü tö r tökSa f o g a d t a a magya r 
za rándokoka t . Rómából jelentik: A p ipa csü-
törtökön fogadta a magyar zarándokokat, «t i-
ket Csernoch János bíboros, hercegprímás ve-
zetett Somssich gróf vatikáni magyar követ 
társaságában. A hercegprímás beszédet intézett 
a szent atyához, aki válaszában megköszönte a 
hódolatot és megáldotta a zarándokokat. 

— Uj vitézi telkek. Mohácsról jelentik: Frigyes 
főherceg vitézi telek céljára Vizlakon 140 hold 
földet ajánlott fel. A földet Horváth tábornok, 
Deák Ferenc, Deák Máté, Aradi és Takaró vité-
zek között osztotta fel. A beiktatás 30-án történik 
és azt Horthy Miklós kormányzó fogja személye-
sen végezni, aki az ünnepnapon reggel fél tizkor 
érkezik meg. Ugyanekkor fogják az Amán Lipót-
féle negyven holdas vitézi telekbe László, Máder 
és Szigethy vitézeket beiktatni. Az ünnepség elő-
készületei, amelyen Albrecht főherceg is megje-
lenik a kormányzó társaságában, serényen folynak. 

— Dékánválasztás az egyetemen. A magyar 
kir. Ferenc József-Tudományegyetem matema-
tika és természettudományi kara csütörtökön 
délután tartott ülésében dr. Qyőrffy István pro-
fesszort egyhangúlag dékánjává választotta az 
1924-1925 . évre. 


