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A kisantant államok 
a kedd est! diplomata fogadás alkalmával 

jegyzéket adlak át a kormánynak 
Budapest, junius 11. A MTI jelenti: A külföldi 

diplomatafogadás alkalmával '.lőbb a csehszlovák 
kormány követe, utóbb pedig az SHS állam kö-
vete meglátogatta Walkó Lajos külügyminisztert 
és kijelentették, hogy gróf Bethlen István minisz-
ter május 26-iki emlékbBszéde, amelyet az elesett 
hősök emlékkövének felavatásakor tartott, kinosan 
íríntette kormányaikat- Tudomására hozták a kül-
ügyminiszternek, hogy hasonló ünnepségeken a 
jövőben nem fognak résztvenni. Egyszersmind kö-
zölték azt is, hogy kormányaik adandó alkalom-
mal nemzetközi férum előtt is szóvá fogják tenni 
az esetet. 

Walkó Lajos külügyminiszter válaszában kifej-
tette, hogy ismeretes a magyar kormánynak az az 
álláspontja, hogy a békeszerződés! igazságtalan-
nak, tehát megváttoztatanrióinak tartja s erre békés 
eszközök igénybevételével állandóan törekszik. Ezt 
az álláspontot gróf Bethlen István miniszterelnök 
a magyar képviselőházban már több izben ki-

fejtette és május 26-iki beszédében is ugyanezt 
hangsúlyozta. Ami a követek hasonló ünnepeken 
való részvételét illeti, a miniszter utalt arra, hogy 
a kormány azt a gyakorlatot követi, hogy a fon-
tosabb ünnepekre meghívja a diplomáciai testü-
leteket. Amennyiben a Budapesten akkreditált dip-
lomáciai testület egyes tagjai opportunusnak tart-
ják. hogy bizonyos ünnepélyeken ne jelenjenek 
meg, ez természetesen az ő megítélésük körébe tar-
tozik. így Magyarország követei is több izben 
nem jelentek meg a szomszéd államok egyes ün-
nepélyein. 

A diplomáciai fogadásnál Rou.v 'hí da pesti 
'követe is meglátogatta Walkó L».io> Külügymi-
nisztert és írásbeli jegyzéket adotl ál, amely nagy 
vonásokban megegyezik azokkal a közlése/c/tel, 
amelyekkel a csehszlovák és a iugoszláv követek 
lettek. 

A külügyminiszter a román jegyzékre Írásban 
fog válaszolni-

A Szegedi Kaszinó történetéből 
463 példányt foglalt le a rendőrség 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

százéves Szegedi Kaszinó történetéről irott 
könyv, mint ismeretes, igen nagy port vert fel 
a kaszinói tagok körében, dr. Dettre János 
nyugalmazolt főispán pedig a könyv szerzőjét, 
Czimer Károlyt halott emlékének meggyalá-
réséért és rágalmazásért feljelentette. A fel-
jelentés alapján Zombory János vizsgálóbíró 
elrendelte a könyv bárhol található példányai-
nak lefoglalását 

A rendőrségen dr. Vastaph Zoltán rendőr-

kapitány folytatta le a nyomozást, illetve a 
könyvek leíog'alását. A rendőséa végig ke-
reste az összes könyvűzleteket, Czimer Ká-
roly lakásán is la'ált néhány példányt és az 
összes megtalált példányokat lefoglalta. 

összesen 463 példányt talált a rendőrség, 
amelyeket az iramokkal együtt kedden átszál-
lítottak az ügyészségre. A lefoglalt könyvek 
mindaddig zár r.Iatt maradnak, amig a bűn-
vádi el'8rn-l hí>f-

fl tanács az uj Tisza Lajos-koruti bérház tulajdonosát 
közcsatorna építésére kötelezte 

Hogyan értelmezik Szegeden az építkezés megkönnyítését 

(A Délmaqyarorszáq munkatársától.) Na- | 

gyon sokat beszéltek a háború óta arról, i 
hogy a magánépitkezést minden vonatkozás-
ban meg kell könnyíteni, elő kell mozdítani, 
mert sem az állam, sem a város nem vállal-
lozhalik arra. hogy egymaga szűntesse meg 
középitkezésekkel a lakásínséget. A kormány 
és a törvényhozás életbe is léptetett bizo-
nyos könnyítéseket, meghosszabbította például 
az ui házak adómentességének idejét, hébe-
hóba kedvezményesnek látszó állami építési 
kölcsönt' is folyósított, de azért a magántőke 
mégsem tartja elérkezettnek az időt arra, 
hogy az épitkezés, a lakásépités terén ke-
ressen elhelyezkedési lehetőséget. Ritkaság-
számba megy, ha valaki arra szánja magát, 
hogy építsen. Szeqeüen az elmúlt tizenöt 

esztendő alatt alig éoiiit egykét magám 

luiaidonfcan lévő magánház,, 

Ebben az évben három nagyobb bérház 
építését kezdték meg. Az egyiket a Vidra-
uccában, a másikat a Szenthéromság-uccában, 
a harmadikat pedig a belváros szivében, a 
Tisza Lajos-köruton. A Tisza Laios-köruti bér-
ház háromemeletes, ha jól, tudjuk, hat szép, 
modern lakás van benne. Építése erősen kö-
zeledik a befejezés felé, már csak a belső 
munkák legutolja van hátra. 

Most azután érdekes és jellemző bonyo-
dalom támadt az épitési munka befelező 
akkordja körül. A bérházat az épitési és 

egyéb szabályrendeletek alapján ugy tervez-
ték és ugy építették meg, hogy a lakásokban 
felgyülemlő szennyvizeket a város csatorna-
rendszerébe engedhessék bele. Amikor az-
után arra került a sor, hogv az építőmunká-
sok bekapcsolják az uj épületet a csatorna 
hálózatba, kiderült, hogy ennek súlyos aka-
dálya van. 

A Tisza Laios-körútnak ezen a szakaszán 
ugyanis nincsen közcsatornázás. Itt olyan sű-
rűn következnek egymásután a kereszluccák, 
hogy a legtöbb épület saroktelken áll, tehá! 
a mellékuccák közcsatornáiba kapcsolhatják 
bele valamennyit. Ez az ui ház azonban, 
amely megosztott telken épült, nem sarokház, 
közvetlenül nem érintkezik egyetlen kereszt-
ucca közcsatornájával sem, a hozzá legköze-
lebb fekvő közcsatorna a Kígyó-uccán vonul 
végig. Dr Smger István ügyvéd, az nj bérház 
építtető tulajdonosa beadványt intézett a vá-
ros tanácsához, bejelentette, hogy a bérház 
épitése befejezéshez közeledik, szükségessé 
vált a csatornába való bekapcsolása. Hivat-
kozva az épitési szabályrendelet vona kozó 
paragrafusára, azt kérte a tanácstól, hogy ké-
szíttesse el a város azt a közcsatornadarabot, 
amely a kigyó-uccai csatornát összeköti tel-
kének határvonalával, meri őt a szabályren-
delet csak arra kötelezi, hogy a szennyvíz-
vezetéket a telek határáig vezesse el. Köz-
csatornát viszont a városnak he'l éaitenip. 
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Bánky Vilma «, Ronald Colmann 
terepi ,ei II sivatag árvája Dráma 8 felvonásban. 
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Zoro és Huru a légtáblán. 
Vigia ék 7 letvonáeban. Fősiereplftk: ZORO és HURU. 

Azonkívül: 

A végállomás tündére. 
Vifcjálék 7 le vonásban főszereplő Loulse Fazenda. 
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A tanács az illetékes szakhivatalok véle-
ményének meghallgatása után ugy határozott, 
hogy Smqer István kérelmét nem teljesíti, 

nem építi meq a közcsatornaszakaszt, ha-

nem az építtető háztulaidonost kötelezi, hoqy 

ezt a munkát saját költségén — köriitbelü/ 

1500 pengő költségről van szó — készít-

/esse et 

K tanács határozatát dr. Singer István nem 
velle tudomásul, ellene felebbezést jelentett 
be azzal az indokolással, hogy á város egyet-
len polqára sem kötelezhető arra, hogy saját 

köítséqén közcsatornát építsen. 

99 A Kisebbségek hite megingott 
a Népszövetségben" 

Kompromisszumos megoldás Madridban 

CBudapesti tudósilónk telelonjdenlésej 

Madridból jelentik: A népszövetségi tanács 
kisebbségi bizottsága egyórás késéssel délben 
12 órakor ült össze a szenátus épületében. 
A tanácskozás alapja az Adatci előadó részé-
ről kidolgozott jelentés, amelyet tegnap meg-
küldöttek az összes delegációknak. Az ülést 
legnagyobb részt Stresemann és Schubert leg-
utóbbi ülésen bejelentett fejtegetései töltöt-
ték ki. 

Stresemann beszédében megvilágította azo-
kat az elvi kérdéseket, amelyeket a hármas 
bizottság jelentésében, valamint az eddigi tár-
gyalások során a német képviselő isinételt 
közbelépésére sem vettek figyelembe. Ennek 
során Stresemann megismételte azon német 
javaslatokat, amelyek tudvalevőleg a Népszö-
vetség kezdeményezési jogának biztosítását a 
kisebbségi kérdés tanulmányozásáról külön 
tervezet létesüljön és a panaszttevő állam kép-
viselőjének a hármas bizottságba való bevoná-, 
sál tartalmazzák. 

Este jelentik Madridból: A Népszövetség tanács-1 
bizottsága egy óra hosszán át tartó heves vita 
után este 8 órakor egyhangúan elfogadta Vdalci 
jelentését, amely úgyszólván teljesen magáévá te-
szi a londoni Chamberlain-bizottság indítványát. 
A német delegáció a határozati jávaslathoz csak 
azzal a kikötéssel járult hozzá, hogy a kisebbségi 
probléma elvi kérdéseit a tanács szeptemberi ülés-
szakán újból szóba hozza. A tanácsbizoltság je-
lentése a német kérdésekkel együtt csütörtökön 
kerül döntés végett a Népszövetség plénuma elé. 

A nemzeti kisebbségek Madridban Időző kép-
viselői a döntéssel kapcsolatban tiltakozó köz-
leményt adtak ki, amelyben leszögezik, hogy a 
tanácsbizoltság magatartása a nemzell kisebbsé-
gek körében óriási csalódást keltett és megin-
gatta bennük a Népszövetségbe vetett hiiet. 

Madridi politikai körökben a kisebbségi vita 
kimeneteléit különbözőképpen itélik meg. Az álta-
lános vélemény az, hogy a megoldás ismét a szo-
kott kompromisszum, amellyel egyik fél igényét 
sem elégítik ki teljes mértékben. A kisebbségi 
kérdésben érdekelt két szélsőséges tábor: a len-
gyel delegáció és a kisebbségek képviselői egy-
aránt elégedetlenek a tanácsbizottság határoza-
tával. 

Viselten fonott szandálcipő! 
Ké-zlti Luslelner cipészmester, Korona u. 15. 
Creppe gummlclpöls favtlása. 785 Telelőn 19-73 
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