
tünk. Az az idegen, aki őket meglátja egy 
magyar egyetem árkádjai alatt, nem fogja ma-
gát idegenül érezni, mi pedig ezekre a nagy 
szellemekre mindenkor szövetségeseink gya-

nánt hivatkozhatunk a kulturáért vivott har-
cunkban. Ezt a gondolatot nyugodtan merem 
ajánlani a szegedi egyetem őszinte barátjának, 
a kultuszminiszter urnák szives figyelmébe. 

. ... „ Szociáldemokrata 
elnököt választott a cseh szenátus 

Zajos jelenelek a nemzetgyűlés ülésén 
Prága, december 12. A nemzetgyűlés sze-

nátusa csütörtökön délután tartotta alakuló 
ülését. Az eskütétel során zajos összeszólal-
kozások voltak egyrészről a kommunisták, 
másrészről a csehszlovák és német szociál-
demokraták közt. 120 szavazat közül 105 sza-
vazattal dr. Soukup szociáldemokratapárti sze-
nátort választották elnökké. Midőn a szenáto-
rok felemelkedtek helyükről s a köztársaság 
elnökét éltették, a kommunisták, akik az el-
nök beszédét állandóan zavarták lármájukkal, 
botrányt okoztak. 

Prága, december 12. Az október 27-iki vá-
lasztásokon megválasslott uj képviselőház ma 

tartotta első ülését. Amikor a kormány tagjai 
a terembe léptek, a kommunisták óriási lár-
mában törtek ki s Udrzal miniszterelnök ál-
landó lárma közepette nyitotta meg az ülést. 
Felolvasták a választási bizottság áliratát a 
mandátumok részleges verifikálásáról s a bel. 
ügyminiszter áliratát, amely szerint Ilarus 
kommunista képviselőnek nem szolgáltatták 
ki az igazolási okmányt. Az eskütételnél a 
kommunisták kivételével a képviselők felállot-
tak helyeikről. A kommunisták az eskütételt 
állandó kiabálással, fütyüléssel, a padok csap-
kodásával és Harus képviselő éltetésével za-
varták. i 

Walkó és Korányi, 
esetleg Apponyi, vagy Szterényi is kiutazik 

a jóvátételi konferenciára 
, Budapest, december 12. Mint a Rómából 
lérkezett jelentések két nap előtt hirül adták, 
Grandi olasz külügyi államtitkár megbízásá-
ból az olasz kormány két megbízottja, Brocchi 
lés Buti Budapestre jőn, hogy közvetlenül tá-
jékozódjék a magyar jóvátételi kérdésről. 
Brocchi és Buti már meg is érkezett Buda-
pestre és már a mai nap folyamán alkalmat 
keresett arra. hogy az illetékes faktorokkal 
¡érintkezésbe lépjen. Itt emiitjük meg, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök ma dél-
ben a parlamentben tanácskozást folytatott 
Walkó Lajos külügyminiszterrel és V/ekcrle 
Sándor pénzügyminiszterrel. 

'A tanácskozást nyomban összefüggésbe hoz-
ták a hágai konferenciával, illetőleg az olasz 
kiküldőtleknek adandó felvilágosításokkal. 

Értesülésünk szerint a hágai konferenciára 

most már minden valószínűség szerint Beth-
len miniszterelnök személyesen fog kiutazni. 
Természetesen vele együtt megy ki Walkó 
Lajos külügyminiszter és Korányi Frigyes 
báró is, aki az egész kérdést a párisi tárgya-
lások révén a legalaposabban ismeri. 

Felmerült az a gondolat, hogy miután eset-
leg az optánskérdést is felvetik a hágai tár-
gyalások során, ebben az ügyben Magyaror-
szágot, mint az utóbbi időben mindig, Ap-
ponyi Albert gróf képviselje. Kérdés azonban, 
hogy Apponyi Albert gróf egészségi állapota 
megengedi-e, hogy Hágába utazzék. Amennyi, 
ben erről nem lehet sző, valószínűleg Szte-
rényi József báró fogja Magyarországot kép-
viselni Hágában, ha az optánskérdést ott napi-
rendre tűzik. 

Mlronescu román külügyminiszter 
éles támadása Magyarország ellen 

a jóvátétel miatt 
• (Budapesti tudósítónk telefonjclcniésc.") 
Prágából jelentik: Mironescu román külügy-
miniszter ma délben fogadta a prágai és a 
külföldi sajtó képviselőit, akiknek egyebek 
közt ezeket mondotta: 

— A' hágai értekezlet kapcsán Romániát 
főkép az úgynevezett keleti jóvátételek ér-
deklik. Az adósok közt az egyik állam ellen-
állásával találtuk magunkat szemben, amely 
tisztára politikai okokból nem hajlandó fizet-
ni. Ez az áJlara azt állítja, hogy azok a szen-
vedések, amelyeket Románia a háború alatt 
szenvedett, korántsem érnek fel azokkal a 
károkkal, amelyek erre az államra a román 
földreformból állítólag keletkeznek. Termé-
szetes, hogy ez olyan érv, amelyről nem is 
érdemes vitatkozni. Ebben az országban rend-
szerint azt állítják, hogy a hadikárpótlások 
csak a kormányokra tartoznak, inig a földre-
form által okozott károk magánterületre nyúl-
nak át és hogy ezt a kérdést az államnak és 
a magánszemélyeknek kell rendezniők. Ez 
az érvelés helytelen, mert a háborús jóváté-
teleknél nem valamilyen büntetésről van szó, 
hanem a magánszemélyeknek okozott károk 
inegter¡léséről. Mire való tehát a sok vita és 
nwért halasztanók el vele az összes többi kér-

dések megoldását? Épp itt látjuk, hogy ez az 
állam, amelyről szó van, sokkal inkább kö-
vet politikai, mint pénzügyi célokat. Ez az 
állam ugyanis a következőkép képreli el a dol-
got: Ha Románia nem fizet, akkor tovább 
folytathatjuk azt az agilációt, amelynek végül 
is revánsra kell vezetnie. Ha pedig Románia 
túlzott nagylelkűségből fizet, akkor van pénz 
munícióra, ágyura és minden további felsze-
relésre a jövő eseményei számára. Azonban 
ez állam játékán átláttak s nem veszik tekin-
tetbe érvelését, amelynek az a célja, hogy 
az egyenetlenség továbbra is fennálljon. 

— Remélem — mondotta Mironescu —,hogy 
Románia és a kisántánt többi államai, ame-
lyek ebben a tekinlelben is szolidárisak, kö-
zös egyetértésben szüntelenül együtt fognak 
működni és végűi is legyőzik ezt az ellenál-
lást. Ez ebeiben két hónap lefolyása alatt talán 
sikerül olyan rendezést elérni, amellyel ki-
küszöbölik az összes nyugtalanító és izgató 
kérdéseket. Olyan megállapodás lesz ez, amely-
nek értelmében a hitelezők hitelezők marad-
nak, a jóvátételeket megfizetik s a békeszer-
ződést betartják. Akkor majd készek leszünk 
arra is, hogy minden viszályt és egyenetlen-
ségei elfelejtsünk. 

A Szegedi Fészek Club 
Pá3fy~vacsoráJa 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Végtelenül kellemes, mindvégig hangulatos, lelkes 
lefolyású ünnepi vacsorát rendezett csütörtök este 
a Szegedi Fészek Club. Az egyesületnek közel 
nyolcvan tagja jelen tmeg a vacsorán, amelyet dr. 
Pálfy Józsefnek polgármrsterhelyellessé választása 
alkalmából rendezlek. A klubvacsorán Pásztor Jó-
zsef köszöntötte az elnököt, vázolta az egyesüld 
céljait, hangsúlyozta, hogy a megalakulás után 
a megalapozás munkájának kell következnie & 
Pálfy Józsefnek a Fészek Clubbal szemben már 
eddig is szerzett nagy érdemeiről beszélt. 

Amikor felszólalása során Pásztor odaért, hogy 
azt mondta »nem iszom szeszes italt, nincs módom-
ban tehát poharat üríteni, éppen ezért felkérlek 
benneteket, koccintás helyett felállással tiszteleg-
jetek és tüntessetek elnökünk mellett«, akkor & 
asztalok mellett minden vendég felemelkedett «* 
hatalmas éljenriartalba tört ki. Pásztor pedig ig)' 
folytatta és fejezte ba beszédét: 

— Jelképezze ez a felállás tömörülésünket " 
tettrekészségünket az elnök és az egyesülői n«í? 
céljai mellolt. A Szegedi Fészek Club osztatlan 
«tsztcleUel, mély ragaszkodással, megbecsüléssel 
szeretettel tlszleleg az elnök, dr. Pálfy JózW' 
előtt. . 

Ezekre a szavakra újból hatalmas éljenriad«1 

és taps tört ki és a megjelentek perceken át ün-
nepelték Pálfyt. 

Pálfy József megilletődött hangon köszönte 
Pásztor üdvözlőbeszédét és a klub óvációját. őrötf" 
mel tölti el a tudat, hogy egy olyan egyesüli» 
élén állhat, amely a szellemi téren dolgozó 
berek hajlékát, fészkét Jelenti A klubot a köl-
csönös szeretet hivta életre és ő hive ennek n>>"' 
den válaszfalat, ellentétet leromboló szeretetne», 
akármilyen névvel nevezzék is azt. A klub Iel* 
virágzására üriti poharát. . 

Pálfy József nagy lelkesedéssel és éljenzésse1 

fogadott beszéde után dr. Tonelll Sándor köszön-
tötte szellemesen Az aranyszőrű bárány szerzője-
Móra Ferencet, aki kedves közvetlenséggel, derf" 
humorral válaszolt erre a köszöntőre, a dara®' 
sikerben osztályos társaira, elsősorban Tarnaynér* 
Az aranyszőrű bárány takaros Tandarynéjára ün ' 
teíe poharát. 

Dr. BarEa Dezső a klub hölgvtagjait köszöntöd 
Dr. Cserzy Mihály vitéz dr . Szabó Géza kultuf' 
tanácsnokra mondott újból való megválasztása » ' 
kalmából pohárköszöntőt. Szabó Géza válaszába" 
kijelentette, hogy mindig készséges katonája Ijj* 
a szegedi kultúrának és a Fészek-program 
valósítását célzó törekvéseknek. 

Éjfél felé megjelent a vacsorateremben a 
(fedi színház teljes kórusa, amely Beck 
karnagy vezetésével Fridi Frigyes >Levendu»' 
cimü operettjének egyik szép dalával üdvőJ»1 

Pálfy Józsefet, a színház intendánsát, majd W 
néhány dalt adott elő. ,5 

A klubvacsora, amelyen még számos érde» ' 
és értékes szám és kedves bohóság szerepeH> 
legjobb hangulatban reggelig tartott. 

A fővárosi favaslaí 
az egységes pariban 

Budapest, december 12. Az egységes párt cs 
tőrtökön este Pesihy Pál elnökletével értekezMJ,, 
tartott, amelyen azokkal a módosításokkal íoS' 
kozott, amelyeket a közigazgatási bizottság 
ganatositott a fővárosi törvényjavaslat egyes s 

kaszain. Több felszólalás után'-jróf Beihlen l i t v 

miniszterelnök válaszolt a felvetett kérdésekre- ^ 
A miniszterelnök előrebocsátotta, hogy a j 0 ^ . 

ros nem egyike a sok városnak Magyarország 
hanem a fővárosa az országnak. Ha nem 
volna a fővárosban olyan intenció és mozgal 
amely a kommunizmusra vezetett, nem lett j 

I 

U 

kommunizmus az országban. Általános P° „ r 
szempontból léhát Indokolt, hogy a fővárost w 
nok vezessék, akik előre is Uiaak egy kicS»- .<; 
egyik jelszó, amely mindenkire nagy befoJJ' ^ 
szokolt gyakorolni, az autonómia mögé buj1^.^. 
azt noli ine tangere-nek tekinti. Annyi az » 
nómia, amennyit az államhatalom és a , ö f V

k ű iv 
hozás konocdól. A törvényhozás pedig annyit 
cedál, amennyit általános nemzeti s z e m p o n 

szükségesnek, helyesnek és kívánatosnak tart. !t, 
szaélés az autonómia jelszavával az a követ , 
hogy a kultuszminiszternek, aki hivatásánal i 
felelős a magyar kultúrpolitikáért, ne legye" 
folyása a főváros kultúrpolitikájára. t f 

Ezután Srltovsiky Béla belügyminiszter » 
tette rcszlcteson a módosításokat. . JVÍ' 

Ezzel az értekezlet végot ért. Utána 
csora volt. 


