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fe fenntartja ázt á félfogását, h'rtgy ez 9 kérdés 
fsák Ugy Oldható meg, ha a kisantant bizton-
ságát megfelelő módon fokozták. 

Aft & pont 
« Hábsburg»i«ftt*ür4eiÓ kérdését tárgyalja. A 
három állam kormányának állásfoglalás* a 
kérdésben ismeretes. Ez az állásfoglalás azóta 
nem változott és nem is fog változni. A kisan-
tant egyik állama sem tekinti a Habsburg-di-
nasztia kérdését olyan problémának, amely ne 
érdek'elné a kisantantállamokat és nem tekin-
tik olyan kérdésnek, amely valamely európai 
állam belügye, mert Habsburg-restauráció ese-
tén Középeurópában és Délkeleteurópában a 
háború előtti politikai helyzet térne vissza, a 
kisantant ezt a kérdést tehát nem tekinti vala-
mely állam belső problémájának és pedig az-
ért nem. mert életérdekeibe ütközik ós az eu-
rópai békét veszélyezteti. Minden restaurációs 
kisérlet fenyegetést rejt magában az ország te-
rületi épségére és belpolitikai rendszerére néz-
ve. A kisantantállamok teljes egyetértésben to-
vábbra Is ellenségei maradnak a Habsburg-
resturáclónnk és minden olvan intézkedést el-
leneznek.^ amelynek az a célja, hogy a restau-
rációt előkészítse és minden ilyen kísérletnek 
ellene foglalnak állást. 

A 6. pont 

Ma? arra. hogy a kisantantkülügvminiszterek 
a súlyos külföldi helyzetre való tekintettel, ál-
landóan érintkezésben fognak maradni és részt 
fognak venni a genfi tanácskozásokon. 

A 7. pont 

szerint a kisantant állandó tanácsa elhatároz-
ta, hogy a három külügyminiszter a legköze-
lebbi hetek és hónapok során személyes kap-
csolatokat tart fenn egymással. 

A kisantant nem fogadta el 
a francia emlékiratot 

Párig, augusztus 30. Egyik hírszolgálati imda 
hledi jelentése szerint a kisantantminiszterek hosiw 
szas megbeszélés tárgyává tették a dunai egyez-
ményről Móló francia emlékiratot, amelyben a 
kölcsönös segélynyújtás elvét a kölcsönös segély-
kérés helyettesíti. A kisantant nem. csatlakozik 
fenlartás néUtiil a tervhez, amelyet az első ta-
nulmányozás után kiadtak minisztériumaik ille-
tékes szakértőinek alaposabb megvizsgálás cél-
jából. Valószínű, hogy a kisantantertekezlet meg-
bízottja, Stojadinovics jugoszláv miniszterelnöki 
Párisban Lavallal személyesen vitatja meg a ja-
vaslatot. 

Barbusse meghall 
Moszkva, augusztus 30. Henry Barbusse pén-

teken reggel meghalt. A világhírű francia iró leg-
utóbb Szovjetoroszországban tartózkodott, mint 
a kormány vendége. Előadásokat tartolt, utazáso-
kat tett. Tiz nappal ezelőtt meghűlt, tüdőgyulla-
dást kapott és már napok óta küzdött a halállal 
az egyik moszkvai szanatóriumban. A szovjet-
kormány a legkitűnőbb orvosokat rendelte mel-
lé, de az iró beteg szive nem bírta. 

Barbusse 1873-ban született Asniéflesiben. Húsz-
éves korában kiadta első verseskötetét, első re-
génye 1903-ban jelent meg »A könyörgök* cim-
mel, ezt 1908-ban »A pokol« követte. A háborút 
mint frontkatona küzdötte végig. A fövés zárokban 
irta meg azt a könyvet, amely nevét az egész vi-
lágon ismertté lelte s amelyet r>Tűz<i cimen ma-
gyarra is gyorsan lefonU'olták. Barbusse könyve 
ax egyéni átélés, a gépiesen pergő hétköznapok 
apró eseményei és a leghidegebb tárgyilagosság 
eszközeivel hat. A könyvet a világ minden kul-
turnépének nyelvére lefordították és leghatalma-
sabb fegyvere lett a háborúellenes agitációnak. 
A »Világosság* cimü regénye megjelenése után 
Barbusae élesen elkanyarodott a polgári életfel-
fogástól, szocializmusa egyre radikálisabbá vált, 

Mint uorialwta is megmaradt vérbeli fran-
ciának, olyannak, aki az egyéniség tiszteletében 
látja a kulturember legmagasabb hivatását s 
mint francia, az uj szellemi mozgalmak • európai 
megfogalmazásával nemzetét a kultura előharco-
sává avatja, őszinteségét, meg nem alkuvását, 
puritánságát ellenfelei is ismerték. Egy kiváló ' 
tahetaf£Ü iró távozott «l Barbusse halálával. 
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Alakítások legszik-

ben készülnek, m 

Bolzanohan ujabfi fontos megbeszélést tartott 
a kormány és a vezérkar 
F e s z ü l t h a n g u l a t a g e n f i d ö n t é s e l ő t t 

Páris, augusztus 30. Politikai körökben ismét 

feszültnek tartják az olasz—abesszin helyzetet. 
Alábbhagyott a bizakodás, hogy a Népszövetség 
náosülésen békés megoldást lehessen találni, 
mert a francia közvetítő tárgyalásokat már meg-
hiúsultnak tekintik. Most arról tárgyalnak, hogy 
vizsgálóbizottságot küldjenek ki AbessZiniábu. 
Hogy erre egyhangú határozatot lehet hozni, az 
ebben a pillanatban még bizonytalan. 

Mussolini ujabb tanácskozása 
Bolzano, augusztus 80. Mussolini miniszter-

elnök pénteken délután az államtitkárokkal, a 
tengerészeti és légi haderők vezérkari főnökei-
vel két óra hosszat tartó tanácskozást folyta-
tott, (amelynek általánosan nagy jelentőséget 
tulajdonítanak. A megbeszélésekről részleieket 
nem közöltek. 

B a l b o tábornagy tegnap Bolzanob® érke-
zett és tüstént felkereste Mussolini miniszter-
elnököt, akivel egy óra hosszat tartó megbe-
szélést folytatott. Jól értesült körök ugy tudják, 
hogy a tábornagy Mussolininek beszámolt leg-
utóbbi párisi látogatásáról, amely szoros ősz-
szefüggészen volt a keletafrikai kérdéssel. Balbo 
párisi küldetése állítólag kereskedelmi jellegű 
volt. 

•zonnali támadást sürgetnek 
az abesszin tisztek 

A Daily Telegraph azt az addis-abebai jelen-
tést közli, hogy a négus szigora rendszabályom 
kat alkalmazott néhány fiatal tiszttel szemben, 
akik azonnali támadást sürgettek. 

Astrid királyné 
a brüsszeli ravatalon 

Belgium kedden temeti a tragikus sorsú királynét 
Luzern, augusztus 30. Astrid belga királyné 

halálos autóbalesete egész világot megrendí-
tette. Ai autót, amely a halálos katasztrófát okoz-
ta, pénteken emelték ki a vierwaldsfaedti tóból. 
A kiemelési munkálatok alkalmával csendőrök! 
vontak kordont és nem engedlek lefényképezni az 
autót, amelyről azt állítják, hogy egészen uj) 
volt, még meg sem vásárolta a király, mert előbb 
ki akarta próbálni. Nem lehetetlen, hogy a ka-
tasztrófát az okozta, hogy 

Lipót király még nem ismerte kellően 

az uj kocsit. 

A kűssmarhti hatóságok a *rt»rert cssét lenség helyén 
keresztet emeltek. 

A Délrnagyarországi Labdarugók Al-
szövetsége mélységesen megrendülve je-
lenti, hogy szeretett elnöke: 

dr. Tóth Gyula 
törvényszéki tanácselnök, a szegedi kir. 
törvényszék h. enlöke 1935. évi augusz-
tus hó 30-án, reggel fél 7 órakor, fá-
radságot nem ismert munkás életének 
59-ik évében, rövid szenvedés után el-
hunyt. 

A megboldogult földi maradványait 
1035. évi szeptember hó 1-én. vasárnap 
délután 5 Órakor a DugOnícs-temetÓ ha-
lottasházából kisérjük örök nyugalomra. 

Szeged, 1935 augusztus hó 30. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! 

Egyedül nálam kaphatók 

• világhírű POCH és speeial STEYR 
elsőrendű kerékpárok g u m m i k is 
alkatráuek ax ismert f i l l é r e i árakban. 

STANDARD F A l l I 6 k é* PHILIPS 
újdonságai kicsi részletre nálam kaphatók. 
Spori- és g y e r m e k k o c s i k olcsón 

t & á Szántó S á n d o r á K 

Brüsszeli jelentés szerint 

a királyné holttestét szállító vonat rög-
gel 9 órakor megérkezett Brüsszelbe. 

A pályaudvar belsejét ezüsttel díszített fekete füg»» 

gönyökkel borították be a gyásx jeléül. A fco»< 

porsót százezrek néma gyásza fogadta. 

Berni jelentés szerint Liy jót királynék ax orro* 

sok rendeletére ágyban kell maradnia. 

A minisztertanács keddre tűzte ki 
Astrid királyné temetését. 

A királyné a Brüsszel melletti Laekker-tomplon* 
királyi kriptájában helyezik örök nyugalomra. 

Brüsszel lakossága hatalmas tömegekben já-
rult a délután folyamán a királyné ravatalához 

Páris, augusztus 30. A Paris Soir brüsszeli 
jelentése szerint a királyné holttestét bebalzsa* 
moztál\ 

A ravatal 
Brüsszel, augusztus 30. A királyné holttestéti 

az ugynevezettt »gondolkodót teremben ravataj 
lozták fel. A koporsó mellett négy katonatiszf 
áll őrséget. A királyné nyitott koporsóban feksaild 
fehérpettyes lilaselyem ruhában. Jobbarcát kötés 
borítja. 

A késő délutáni órákban a tömeg engedélyt 
kapott arra, hogy elvonulhasson a koporsó előtt 
A királyi palotán kivül mintegy másfólkilométef 
hosszú sorban várakozik a tömeg, hogy megadja 
a végtisztességet az elhunyt királyné koporsóját 
előtt. 

A kormányzó részvéte 
Budapest, augusztus 30. Horthy Miklós k o f 

mányzó meleghangú részvéttáviratot intézett » 
belga királyhoz a királyné tragikus elhunyta a> 
kalmából. A kormányzó megbízásából vitéz K * 
resztes Lajos tábornok, a katonai iroda f0nök«< 
megjelent a belga követségen, ahol a k o r m á n y t 
legőszintébb részvétét tolmácsolta a belga k^1 

vet előtt. 
A kormányzó megbizta a brüsszeli magy** 

ügyvivőt, hogy Astrid királyné temetésén ren®> 
kivüli követi nrin&éehen képviselje. 

f 


