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vagy belső támadást és ha Anglia elég erős és 
képes a n a , hogy politikailag és katonaibg 
l í g ' n ^ ¡vegye teljes részét mindezekből a 

— Három évig dolgoztam a leszerelési érte-
kezleten. Ez a munka minden kiábrándulás 
ellenére meggyőzött, hogy fontos eredményeket 
érhetünk el ezen a téren, de amig nincs aktiv 
leszerelés, addig szó sem lehet arról, hogy An-
glia folytassa nz egyoldalú leszerelést. Külpo-
itikánk kétféle irányban fejlődhetik, de bár-

hova is fejlődjenek az események, amit a leg-
lényegesebben szükségesnek tartunk, az, hogy 
Angliának erősnek kell lennie, enélkül semmi-
féle külpolitikát nem követhetünk. Hogvha le-
szerelést akarunk, ezt csak a Népszövetség ha-
talmának a növekedésével érhet ifik el s ez a 
hatalom túlnyomórészt az angol fegvverek ere-
jétől függ. 

— A váratlan támadástól való félelmet csak 
flz együttes biztonság fokozatos kifejlesztésével 
lehet és kell kiküszöbölni. Az emberiség na-
gyon távol áll egymástól, ebből a célból felada-
tunk egyrészt megerősíteni a már fennálló 
rendszereket, másrészt megkönnviteni a meg-
egyezés utján való egvfittmnködést. 

— Európának ma. vagv néhánv év múlva az 
rgvüttmfikKclés. vagv a szétbomlás között kell 
választania. Ebben a tekintetben különös fele-
Tősség hárul Annliára. A legsürgősebb és a 
legközvetlenebb feladat az. hogv feléhre«*7ük 
Európában a bizalom érzését s er csak akkor 
járhat sikerrel, ha más nemzetek bíznak őszin-
teségünkben és erőnkben. Ez viszont csak ak-
kor lehetséges, ha következetes és épitő politi-
kát folytatunk. 

'K Reuter Iroda parlamenti szolgálatának je-
lentése szerint a kormánvnárt általános tet-
széssel. mig az ellenzék elégedetlenséggel fo-
gndta Eden beszédét. 

Az angol fegyverkezés 
London• február 24- Az angol kormány- amely 

már heteik óta tanácskozik valamennyi f e g v v e r 
nem további kiépiteséről hétfőm ebben a tárgv-
ban ujabb rendkívüli minisztertanácsot i r tot t . 
A kormány felfegyverkezési terveit »Fehér 
könyv" alakjában a parlament elé terjeszti- A 
kormányterv szerint a haderő fejlesztésére 300 
miitifi fontot fordit• 

II szegedi orvoskamara 
területe 

Bndap«st. február 24 A belügyminiszter ren-
deletet adott k1. amelyben megállapítja az or-
vos1 kamarák szá/mát és területét, valamint szék-
helyét Az orvosi kamarák száma 8-

A szegedi orvoskamarai terület magában fog-
lalja Békés. Gsongrád, Bács-Bodrog vármegye, 
valamilnit Csamád-ATad-Toromtál közigazgatási-
lag egyelőre egyesített vármegyéket, úgyszin-
tén Baja. Szeged és Hódmezővásárhely törvény-
hatósági jogú városok területét- Székhelye Sze-
g e i 

Hodzsa csehszlovák miniszterelnök 
dunai íerve megbukott? 

MA 
a k f i v e f k e z ő ^ e l a l ^ n ü u k ! 

Gépíró átütő papir 
80 drb 24!. 

981. 
681. 

Konyhabalta 
Háziszőttes törülköző 
rojtos, 92x45 om 

Háziszőttes pohártöriő % I 
39x39-es cm " 

Asztali tintatartó m I 
égetve és festve " " " 

Staniolos félkövér sa|t RO I 
v, kg Ü U •» 

Holnap ujabb sláger dkkat ajánlunk. 
FIOYEUI HOLNAPI HlROBTBSÜHKET I 

PÁRISI HH6Y ÍRUHÁZ RT. 
SZKQBD. CSEKONICS *» KISS UCCA SAROK 

Belgrád, február 24- Hodzsa cseh és Sztojar 
d'nov lcs jugoszláv m'niszterelnök belgrádi 
tárgyalásáról vasárnap e»te hivatalos nyilatko-
zatot) adtak ki- A nyilatkozat szerint behatóan 
megvitatták a Duna-medence helyzetét és meg-
állapították, hogy nézeteik az összes időszerű 
kérdésiekben azonosak- Csehszlovákia és Ju-
goszlávia Romániával együtt arra törekszik, 
hogy őszinte és lojális együttműködést létesít-
sen a Duna-medence minden érdekelt államával 
Csehszlovákia és Jugoszlávia mindenkor teljes 
megértést tanúsít annak a haszonnak beisme-
résével, amely a Duna-medemce minden álla-
mának szoros gazdasági együttműködéséből 
származik- Szükséges továbbá az együttműkö-
désre irányuló törekvés minden érdekelt állam 
javára. 

. A belgrádi nyilatkozat kiadása után Hodzsa 
m'niszterelnök azt mondotta, hogy a tovább' 
munkálatokat Prágában folytatják gazdsaági 
szakértők bevonásával- Két tervezetet dolgoz-
nak ki. az egyiket a kisantant keretében létesí-
tendő gazdasági egyezményről, a másikat a 
dunai államok mezőgazdasági terményfeleslegé-
nek e g y e z é s é r ő l . 

Az angol S B j tó megállapítja, hogy Hodzsa 
belgrádi utia kudarcot vallott• A Times belgrá-
di levelezője s z e r M ott ugy tudják, h'ogy a 
cseh minisztere'nök dunai tervét. legalább 
egvelflre. félreM'ék-

A párisi hétfőesti lapok foglalkoznak a bel-
grádi megbeszélések meglehetősen sovány 
eredményével. A sajtó belgrádi jelentései meg-
állapítják, hogy a Duna-medence gazdasági 
megszervezésének ügye nem sokat haladt elő-
re Belgrádban, inkább csak a kisantantállamok 

egymás közötti kapcsolatainak megszilárdítá-
sáról volt szó. 

Hodzsa utja 
Belgrád, február 24- Hodzsa Milán cseh mi-

niszterelnök elutazott Belgrádból és megérke-
zett a bácskai Újvidékre- amelyet a régi Mar 
gyarország országgyűlésén képviselt• A cseh 
nrniszterelnököt nagy ünnepélyességgé] fogad-
ták- Hodzsa éjfélkor utazik vissza Újvidékről 
Prágába-

A kisantant 
gazdasági tanácsa 

Prága> február 24- A kisantant gazdasági ta-
nácsának ülésszakára egybegyűltek a Jugoszláv, 
román és cseh szakértők- Az előkészítő mun-
kálatok hétfőn délelőtt kezdődtek meg a bizott-
ságikban- Hétfőn a napirenden kereskedelem»-
poü'ikai. légiforgalmi, dumai hajózási és ide-
genforgalmi kérdések szerepeltek- Kedden tel-
jes ülést tartanak-

»Uf Középeurópa« 
"'Bukarest, február 24. T i t u l e s c u 27-én, 
csütörtökön. Prágába utazik, hogy folytassa 
H o d z s a Milán miniszterelnökkel a Párishan 
megkezdett tárgyalásait U j Középeurópáról. 

Ugyanakkor S z t o j a d i n o v i c s is Prágá-
ba érkezik. 

B e n e s cseh köztársasági elnök Hodzsa mi-
niszterelnök kíséretében májusban látogat el 
Bukarestbe. . . 

Asc olasst légi floíía 
Római jelentés szerint Mussolini az olasz légi 

haderő repülőgépeinek számát 1500 uj repülő-
Képpel akarja felemelni- Ezzel együtt az olasz 
légi f lot ta repülőgépeinek száma 5500-ra emel-
kedik-

Az olasz hivatalos jelentés 
BadogHo_ tábornagy táviratozza: 
— Az eritreai harcszintérről — a hadtápszol-

gálatok serény munkáján kivül — nJncs semmi 
különösebb jeleníteni való- Az ogaden' harcté-
ren felderítő müveletek folynak- Az ogadeni 
szakaszon a repülőgépek fontos tevékenységet 
fejtenek ki. a Gesztró folyó felett. 

Olasz cáfolat 
Róma, febniár 24- Illetékes helyen cáfolják 

azokat az etióp forrásból származó híresztelé-
seket. hogy 15 olasz lőszerraktárt felrobban-
tottak volna és amelyek 412 olasz katona meg-
öléséről szólnakHasonlóképen légből kapott 
az a híresztelés is. amely szerint az etióp csa-
patok egy tábori istentiszteleten résztvevő 
olasz századot bekerítettek-

Erősítik az abesszin csapatokat 
Aáálsz-Abebából jelentik, hogy Mulugeta her-

ceg seregét ismét 80 ezer emberre egészítették 
ki- Ezek a csapatok védelmi állásaikba vonul-
tak- Deszta herceg serege i s megerősi'ést ka-
pott-

40 ezer főnyi abesszin sereg 
csapdába került 

London február 24- A Daily Mail haditudó-
sítója szerint az olasz haderő a tembieni csap-
dában megfogta Kassza és Seyum hercegek 

Fájdalommal tudatjuk, hogy kedves 
testvér és rokon, 

JOó GYULANÉ, szül. TÓTH MARIA # 
visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 
25-én délután 4 órakor a Dugonics-teme- íöfc 
tőben. Engesztelő szentmise 25-én d. e. 10 ¿Sp-
órakor a felsővárosi templomban. 312 A: 

mm 

parancsnoksága alatt küzdő 40 ezer főnyi abesr 
szip sereget, amelynek visszavonulási útját 
Középabessz'nia felé teljesen elvágta- Az uj 
harcokkal ezeket az abesszin seregeiket meg-
adásra fogiák késztetni. 

Mussolini nem mondja fel 
a francia-olasz egyezményt 

Róma, február 24- Azt a hírt terjesztették, 
hogy Olaszország felmondja az 1935. évi Ja-
nuári francia-olasz egyezményt, abban az eset-
ben' ha Franciaország csatlakozna a megtorló 
rendszabályok súlyosbításához• Illetékes kö-

rökben megállapítják, hogy Igaz ugyan, foogy, 
Olaszország minden cselekvési szabadságát 
fenntartja arra az esetre, ha a megtorló rend-
szabályokat súlyosbítanák, azonban az 1935-
évi januári egyezmények felmonáását nem vet-
ték tervbe- Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, 
hogy Olaszország cselekvési szabadsága sok-
kal szélesebb körre terjed, de idáig még nem 
történt semmiféle döntés. 

Magyarország i 
u! londoni követe 

Brüsszel• február 24- A kormányzó a külügy-
miniszter előterjesztésére gróf Széchenyi László 
rendk'vü1' követ, meghatalmazott minisztert. 
Magyarország londoni követét. Magyarország 
londoni követségének vezetése alól felmentette 
és Masirevics Szilárd r- k- követe* a londoni 
magyar követség vezetésével megbizta. 

A z i d ő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 5.4, a legalacsonyabb 3 4 C A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 750.2, este 752.2 mm. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Tdőjóslat: Helyenként még eső. a he-
gyekben esetleg havazás. Mérsékelt szél, 
keleten még déli, nvugaton északnyugati. A 
szélvédett helveken köd. A hőmérséklet a 
hegvekben csökken, máshol valószínűleg 
alig változik. 


