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Konfliktus a kis- és nagyántánt között 
A Young-egyezmény aláírásával vereséget szenvedlek a kisáníání delegátusok 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Prágából jelentik: A Prager Tageblatt hágai 
külön tudósítója azt táviratozta lapjának, 
hogy a helyzet ma estig teljesen bizonytalan. 
Anglia és Olaszország végleg le akarja zárni 
az osztrák és bolgár ügy aktáit és miután a* 
osztrák és bolgár jóvátételi kérdésben elvben 
már létrejött a megállapodás, ezt is jogi for-
mába akarják önteni. Loucheur garanciáját, 
hogy Franciaország erkölcsileg és anyagilag 
biztosítja a magyar kérdés mielőbbi megol-
dását, a kisántánt nem jogadta él, miutáa 
Anglia és Olaszország nem voltak hajlandók 
hasonló garanciákra. 

A lap szerint a nagy és a kisántánt között 
éles konfliktus tőrt ki. Az összehívó hatal-
mak és a kisántánt delegációk valamennyi 
résztvevője tisztában *an azzal, hogy 

Csehország a magyar jóvátételi kér-
dés elhalasztása esetén megtagadja 
az őrá rótt jóvátételi többlet fizetését, 

másrészről azonban a nemzetközi bank is 
megtagadja a Jugoszláviának és Romániának 
folyósítandó jóvátételi részletek kifizetését. 
Ennek megfelelőleg Olaszország jóvátételi kö-
vetelése nem nyerhet majd teljes kielégítést, 
miután a cseh felszabaditási tartozás megfelelő 
részlete hiányozni fog. 

Egy másik hágai tudósítás szintén beis-
merj 

a kis- és nagyántánt közötti konfliktus 
kitörését. 

A Youög-egyezmt'ny aláírásával a kisántánt 
teljes vereséget szenvedett, miután a meg-

hívó hatalmak szükségtelennek találtálc, hogy 
a kisántánt államok szintén aláírják a Yoang-
egyezményt. A kisántánt államok a legjobb 
esetben is azt akarták, hogy feUételesen írják 
alá a Young-egyezményt, míg a nagyhatal-
mak azt követelték, hogy 

a kisántánt államoknak feltétel nél-
kül kell aláírni a Young-cgyezményt, 

a Magyarországgal felmerült vitás kérdéseket 
pedig etappeokban kell rendezni bizonyos ha-
táridőn belül. A kisántánt fis és jogi garan-
ciákat követelt a nagyhatalmaktól arra, hogy 
érdekeit nem éri csorba és hogy jogilag és 
pénzügyileg semmiféle kárt nem szenvednek. 
Ezt a garanciát a kisántánt nem kapta meg. 

Hágából jelentik: A francia delegációhoz 
közel álló körökben azt mondják, hogy az 
agrárpőrök rendezése tekintetében a magyar 
álláspont francia felfogás szerint nem áll 
messze attól a tervezettől, amelyet a nagyha-
talmak a kérdés megoldása érdekében kidol-
goztak. A kisántánt idáig azt vitatta, hogy a 
Young-tervezet nem léphet hatályba, ha nem 
adja meg aláírását és hangoztatta, hogy a 
keleti jóvátétel rendezése előtt semmi esetre 
sem hajlandó a tervezetet aláírni. Álláspont-
ját, most francia forrásból eredő hír szerint, 
oda enyhítette, hogy hajlandó a jegyzőkönyvet 
aláírni, de csak azzal a feltétellel, ha biztosí-
tékot kap arra, hogy 6 hónapon belül a függő-
ben maradt kérdéseket véglegesen rendezik. 

Mironescu kijelentette, hogy Románia haj-
landó lenne a vegyes döntőbíróság helyett a 
hágai állandó nemzetközi bíróság joghatósá-
g i elfogadni. 

Garanciákat kért a kisántánt 
Hágából jelentik: A kisántárithatalmak ma dél-

előtt közölték a meghivó hatalmak megbizottai-
val, hogy mielőtt a Young-tervet aláírnák, bizo-
nyos garanciákat kívánnak a jövőre nézve. Kí-
vánják, hogy a jóvátételi bizottság állapítsa meg 
a magyar jóvátételek összegét 

Loueheor, valamint az angol és az olasz meg-
bízottak szükségesnek vélték gróf Bethlen István 
ujabb meghallgatását A Bethlennel való beszél-
getés kielégítő volt. A francia, angol és az olasz 
megbízottak garanciát kértek, hogy a keleti jóvá-
tételi bizottság Párisban majd folytatja munká-
latait azzal a kikötéssel, hogy 6 hónap alatt 
valamennyi vitás kérdésben megegyezésre kell 
jutni és szükség esetén a nemzetkőzi bíróság 
véleményét is ki fogják kérni. Loueheur ezután a 
belga, francia,, olasz, angol és japán megbízotta-
kat tájékoztatta a keleti jóvátételi tárgyalások je-
lenlegi állásáról. 

Folytatás: Párisban? 
Páris, január 17. A Petit Journal hágai 

tudósítója a következőket jelenti lapjának a 
keleti jóvátételek ügyében folytatott tárgyalá-
sokról: 

Loucheur francia munkaügyi miniszter vé-
leménye szerint az egyébként jó uton haladó 
tárgyalások Magyarország és a kisántánt álla-

mok közt csak ugy vezethetnek célra, ha a 
tárgyaló feleknek meglehetősen hosszú idő áll 
rendelkezésükre. Loucheur épp ezért azt in-
dítványozta, hogy a young-tervezet aláírása 
után Párisban folytassák ezeket a tárgyaláso-
kat, amelyek eddigi menete hosszú évek óta 
most mutat fel először komoly haladást. Mi-
előtt azonban folytathatnák a tárgyalásokat, a 
kisántánt hatalmak képviselőinek megnyug-
tató garanciákat kell nyújtani, hogy ellenje-
gyezhessék a szakértők állal kidolgozott tervet. 

Hágai jelentés szerint a tárgyalások 

eddigi eredményei 
két fő momentum körül csopoi tosulnak. 

1, Románia elismerte a döntőbíróság illeté-
kességét az agrárügyekben, amit három éven 
át a Népszövetség tanácsa előtt nem akart el-
ismerni. 

2. A Young-terv meg abban az esetben is 
aláírás elé kerül, ha a keleti jóvátételi kér-
dés nem fejeződik be most Hágában. 

A magyar delegáció körében remélik, hogy 
sikerülni fog legalább is egy előzetes meg-

jegyezést kötni, amely alapul szolgálhat a kö-
I vetkező diplomáciai tárgyalásoknak és koníe-
| renciáknak. 

Borús Időben Is... 
lénykípíihe' Scblemsner rotiUlmra 

scheiner: 
Kapható kizárólag Ciebmann I d í s z e r é s z n é l . 

mesterhez, hogy mi lesz ennek a beadványnak 
a sorsa. 

— Csak pénzünk lenne rá. megvennénk —mon-
dotta a polgármester —, mert a szegényház kibő-
vítésére tényleg szükség van. Sajnos, nem a gaz-
dagok házát kell bővíteni, hanem a szegényekét, 
mert a nyomor napról-napra nő. Pénzünk azon-
ban nincsen, azután meg a Szent Vincésekmég 
mindig nagyon sokat kérnek, tehát tovább al-
kuszunk. 

Tárgyalások 
a városi szegényház kibővítéséről 
(A Del maqijarorszáq munkatársától.) A városi 

szegényház inár régen nem felel meg annak a cél-
nak, ami a rendeltetése tenne, hogy hajlékot 
ndjon azoknak az elesett, hozzátartozó nélküli 
idősebb szegényeknek, akik különben koldulásra 
kényszerülnének. A háború uláni nyomorúság na-
gyon megszaporította ennek a szerencsétlén em-
berfajtának a számát és így a valamikor túlmére-
tezettnek tartott szegényház képtelenné vált arra, 
hogy befogadja az odavalókat A város hatósága 
már régóta foglalkozik a szegényház kibővítésének 
kérdésével, amelyre azonban mindezidcig megol-
dást nem talált. A megoldás legnagyobb akadálya 
a pénzhiány, — erre á óéira nem int fedezet a 
város költségvetéséből. ,••<•' 

Mháuy hónappal ezelőtt szó volt már arról. 

hogy a város a szegényház kibővítésének cél-
jaira megvásárolja a Berlini-kőrut 15. számú épü-
letet. amelynek tulajdonosa a Szent Vince Egyesület 
A7, egyesület a jánlotta.fel a városnak ezt a házat és 
ötvenezer pengői kért érte. A polgármester akkor 
a városi mérnöki hivatallal felbecsültctte a ház 
tényleges forgalmi értékét A becslés szerint a 
báz nem ér többet harmincezer pengőnél. Mivel 
a Szent Vince Egyesület akkor nem engedett az 
ötvenezer pengős eladási árból, a tárgyalások meg-
szakadlak és a liázvétel elmaradt 

A Szent Vince Egyesület vezetősége most ujabb 
beadványt intézett a polgármesterhez. Bejelentet-
te, hogy a legutóbb kért ötvenzer pengő helyett 
hajlandó ne;yvenőtezer pengőért átengedni a vá-
rosnak az épülelet. Kérdést intéztünk a polgár-

Ewépa legmodernebb rái№ 
ái'estiása Róna mellett 

Róma, január 17. Ciuno közlekedési miuiszter 

előkelő közönség jelenlétében ma délelőtt meg-' 

nyitotta a Bóma közelében felállított San Palomtmi 

nagy teljesítményű rádió adóállomást. Ez az ál-! 

lomás egyike Európa legmodernebb állomásainak. 

Felhasználták a rádiótechnika minden vívmányát. 

A római sanpaoloi állomással 5000 voltos átvivő-

vonat utján áll összeköttetésben Az uj állomás-

nak két hatalmas 100 kilowattos teljesítményü 

adólámpája van. 

Jlz északi sarkon 
m. eltilt pilátákaí? 

Moszkva, január 17. Az orosz sarkkutató 
bizottság jelentést kapott, amely szerint a 
hónapok óta eltűnt Eielson és Borland piló-
tákat megtalálták. A két híres északsarki re-
pülő annak idején kényszerleszállást hajtott 
végre és most a sarkvidéken várja a szaba-
dulást. A bizottság közlése szerint a pinkig-
neyi rádióállomás értesítést kapott, hogy a 
pilóták a Nord Captól mintegy lyiromszá?: 
kilométerre, az Agujema folyó környékén tar-
tózkodnak. 

A sarkkutató bizottság azonnal utasította a 
szóbanforgó kerület kormányzóját, hogy küld-
jön ki kutyaszánokat és repülőgépeket a piló-
ták felkutatására. Közelebbi részletek még 
nincseuek. 

Reil Boldizsár, 
az álorvos és többszörös házas« 
ságszédelgő mindent beismert a 

vizsgálóbíró előtt 
Budapest, január 17. Nagy feltűnést kelteit 

néhány nappal ezelőtt, hogy Rell Boldizsárt, 
aki Nagykőrösön orvosi praxist folytatott, négy 
törvényes házassága miatt bűnvádi eljárás alá 
fogták. Megállapították, hogy Rell Boldizsár 
négyszer kötött törvényes házasságot és hogy 
orvosi diploma nélkül folytatott orvosi praxir!. 
A nyomozás befejezése után kétszeres házas-
ság büntette és közegészség elleni kihágás 
cimén indult meg az eljárás Rell Boldizsár 
ellen, akinek ügye most Medve-Medico vizs-
gálóbíró elé került. Rell Boldizsár a vizsgáló-
bíró előtt mindent beismert, semmit sem tu-
dott felhozni mentségére, mire a vizsgálóbíró 
kihirdette előtte az előzetes letartóztatásról 
szóló végzést. 

Rell védője felfolyamodást jelentett be a 
végzés ellen. Hivatkozott arra, hogy Rell Bol-
dizsár magatartása és tevékenysége erősen 
aggályos, ugyanis tényként megállapítható, 
hogy semmiféle anyagi célzat nem vezet ír, 
csupa szegény lányt vett el feleségül, akik 
közül kettőt egyenesen szívességből. Emellé!t 
rendes, tisztességes, szolid munkás életet élt 
és semmiféle bűnös jellegű szenvedélye nem 
volt. Ellenben idegsokkos és epilepsziás, ami 
elmebeli állapotának megvizsgálását teszi 
szükségessé. 


