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hogy a Tanács mielőtt nyilvános ülést tartana, 
vizsgálja meg azt a két kérdést, amit a válasz 
tartalmaz. 

A Tanács ezután elhatározta, hogy titkos 
ülésen vizsgálja meg a német választ. 

A titkos ülés 

délután 5 éra 40 perckor ért véget. A Reuter 
Iroda értesülése szerint a titkos ülés két határo-
zatot hozott: 

1. Közölni fogják Németországgal, hogy 
részt vehet a Tanácsülésen, ugyanolyan alapon, 
mint a locarnói egvezmény többi aláíró ja, de 
a szavazás joga nélkül. 

2. A német javaslat nem a Népszövetség T a -

nácsát. hanem a locarnói egyezményt aláíró ha-
talmakat érdeklik. 

A Reuter Iroda értesülése szerint a határoza-
tot a német válasz által emiitett feltételek mi-
nősített visszautasításának tekintik; 

A Presse Association értesülése szerint a Ta-
nács titkos ülése 1. számú határozatának az 
volt a cél ja, hogy elhárítsa azt a fonák helyze-
tet, hogy Németország, mint ügyfél elgáncsol-
hassa a Népszövetség Tanácsának hatarozatát, 
amelyhez teljes egyenjogúságra van szükség. 

2. A Tanács nem illetékes Németország má-
sodik számú kérésének elbírálására, amelyet 
Németország eredetileg a locarnói hatalmak-

hoz intézett. 

Kedden döntenek a francia javaslatról 
London, március 16. A Népszövetség Taná-

csa este fél 8 órakor kezdte meg nyilvános ülé-
sét. 

B r u c e elnök kijelentette, hogy nem java-
solja nyomban a megkezdett vita folytatását, 
hanem azt ajánlja, hogy a Tanács használja 
fel az alkalmat a szóbanforgó kérdések meg-
tárgyalására. 

Ezután 
Flandin külügyminiszter 

jelentkezett szólásra, a francia és a belga kor-
mány nevében a következő határozati javasla-
tot ter jesztette elő: 

— A Népszövetségi Tanács a belga és a fran-
cia kormány kérelmére ugv találja, hogy a né-
niét kormány megsértette a versaillesí szerző-

dés 43. szakaszát azáltal, hogy katonai erők ha-
toltak és rendezkedtek be a katonamentes öve-
zetbe és felhívja a főtitkárt, hogy közölje azon-
nal a szerződest aláirt hatalmakkal a Tanács-
nak ezt a megállapítását. 

Flandin, aki igen határozottan adta elő ja-
vaslatát, indokolás helyett csupán azt mondot-
ta, ho^y szombat este mondott beszédéhez nincs 
semmi hozzátenni valója. 

Ezután az ülést kedd délutánra napolták el. 
A hatalmak képviselői kedden délelőtt esz-

mecserét folytatnak; ugy tudják, hogy a Nép-
szövetségi Tanács üjése után a további tanács-
kozásokat a locarnói hatalmak folvtatják. 
Flandin külügyminiszter csütörtökön Párisba 
utazik, hogy jelentést tegyen a Tanács javasla-
táról. 

fl közigazgatási bizottság 
távirati feliratban kéri a kormánytól 

a tavalyi szabadtéri játékok ügyének 
sürgős rendezését 

y,Mindaddig, amíg nem utal|ák ki az állami hozzáfárulást és nem 
hagyják jóvá a kisgyülési határozatot, nem lehet hozzáfogni az idei 
játékok előkészítéséhez" — „Nem lehel cserbenhagyni azf a rende-

zőségei, amely világhirhez jullalla Szegedel" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság hétfő délutáni ülésén dr. Pap 
Róbert nagy érdeklődés közepette a szabadtéri 
játékok ügyét tette szóvá. 

— Ugy érzem, szóvá kell itt tennem a sza-
badtári játékok kérdését — kezdte felszólalását 
Pap Róbert — , bár tudjuk mindannyian azt, 
hogy a polgármester ur nem marad tétlen eb-
ben az ügyben sem. A magam részéről azonban 
azon a véleményen vagyok, hogy 

mindaddig, amíg az elmúlt évi ren-
dezés aktáit le nem zárják, nem 
lehet érdemileg dönteni az idei 

szabadtéri előadásokról. 

(Helyeslés.) Nem hinném ugyanifi, hogyha látja 
valaki, hogyan végződött a tavalyi szabadtéri' 
előadás, hozzáfogna az idén. 

Ila azt látja, hogy azok az urak, 
akik jószandékkal telve tavaly 
hozzáfogtak a játékok megrende-
zéséhez, világsikert értek el ezzel 
és óriási anyagi, valamint erkölcsi 
eredményekhez juttatták a várost 
most cserbenhagyatva, az anyagi 
tönkrejutás szélén állanak, mond-
hatjuk: saját hibájukon kívül, a 

kormány hibájából is. 

Valahogy rendezni kell ezt a kérdést, addig nem 
lehel hozzáfogni az idei jálólcok előkészítéséhez. 
v e m lehet hozzákezdeni, annak dacára sem, hogy 
tavaly a kormányzó ur le#eljcsebb megdége-
dé ét fejezte ki az egyik előadás alkalmával és 
kijelentette, hogy a játékokat Szegeden állandó-
sítani kell. Ugyanilyen nyilatkozatot tett a kul-
tuszminiszter is. Annakidején a váios io.ooo 
pen övei, a kultusz min isztériuui 5000, a minisz-
ter« .lök.' ég pedig 6000 pengővel járultak hozzá 
a szeRedi szabadtéri játékokhoz az esel'eges de-
firiigarancia vállalása rímén. A kiküldött bizott-

ság a deficitet megállapította, a város segítsé-
gére sietett a rendezőségnek a leltár megvásárlá-
sával, ellenben 

a kormány hozzájárulása hossza 
hónapok óta késik az állandó sür-

getés ellenére is. 

A kultuszminisztérium folyósított ugyan 3000 
pengőt, de a további összeg kiutalása elmaradt 
ugy a kultuszminisztérium, mint a miniszter-
elnökség részéről. Pedig ennek az elintézése nem-

Róma, március 16. A sajtó- és propaganda-
ügyi minisztérium hétfői jelentése szerint Ba-
doglio tábornagy azt táviratozza, hogy sem az 
eritreai, sem a szomáliai harctéren nem történt 
emlitésreméltó esemény. 

Egy bombavető repülőgép bombavető útjáról 
visszatérőben az olasz vonalak között lezuhant. 
A repülőgép 5 főnyi személyzete életét vesztette. 

London, március 16. Az olasz repülőraj ma 
reggel óta hevesen bombázza Quoram városát 
és az észak felé vezető utakat. 

Az Exhange Telegraph szerint Abessziniában 
rendkívül komoly zavargások törtek ki. Az éhező 
abesszin csapatok kisebb bandákba verődve, a 
derékhadtól elválva, fosztogatnak. A négus állí-
tólag az északi harcszintérsn nagy haderőt vont 
össze és végső kísérletet tesz arra, hogy feltar-
tóztassa az olaszokat az esős időszak beállta előtt. 

London, március 16. A Reuter Iroda addisz-
abebai ielentése szerint Afevork Jézus volt ró-

csak annak a néhány tiszteletreméltó urnák volna 
az érdeke, akik a szabadtéri előadás rendezésére 
vállalkoztak, hanem a hitelezőké, a szegedi ke< 
reskedők és iparosok egyrészéé is. Az a néhány 
ur, a rendezőbizottság tagjai nem érdemlik meg 
ezt az eljárást, nem érdemlik meg, hogy náluk 
egyik foglalás ér ff a másikat, hogy cserbenhagy-
ják most őket. (IMyeslés mindenfelől.) Ezek az 
urak a megígért össaegek késedelmes kiutalá-
sából eredő kárért — jogi véleményem szerint 
— felléphetnek a kincstárral szemben. 

Hangsúlyozom, nem ezt érdemelte 
meg ez a néhány ur, a tavalyi vi-
lágsikerekért, de nem a rendező-
bizottság volt tagjainak, hanem 
Szeged városának is lényeges érde-
ke, hogy ez a kérdés elintéztessék. 

A bizottsági tagok élénk helyeslésétől ki sérve 
ezután dr. Pap Róbert arra tett indítványt, hogy 

a közigazgatási bizottság távira-
tilag intézzen feliratot a kormány-
hoz és kérje a szabadtéri játékok 
deficitgaranciájára igért összegek 

kiutalását. 

Javasolta még, hogy kérje a köz-
igazgatási bizottság apnak a kis-
gyülési határozatnak a mielőbbi jó-
váhagyását, amellyel a város a 
szabadtéri előadások leltáranyagát 

megvette. 

A polgármester nagy érdeklődés küzban vála 
szolt a felszólalásra és kifejtette, hogy 

dr. Pap Róbertnek tökéletesen igaza 
van mindabban, amit a szabadtéri 
játékokkal kapcsolatban elmondott. 

— Feltétel nélkül beígért támogatás volt ugy 
a minisztere'nőkség, mint a kultuszminiszter ré-
széről — mondotta a polgármester. Éppen ezért 
a magam részéről 

szívesen hozzájárulok ahhoz, hogy 
a közigazgatási bizottság a táviratot 
elküldje a kormányhoz és kérje 
az igért összegek sürgős kiutalását. 

Ezenkívül felkérem Imecs főispán urat is, hogy 
együttesen járjunk el a kormánynál és kérjük 
az összegek fo'yósilását. Ugyanígy kérni fogjuk 
— már eddig is sokszor eljártam ez ügyben — 
a leltár megvételére vonatkozó három hónap 
előtti kisgyülési határozat miniszteri jóváhagyd* 
sát is. Információm szerint az aktát három mi-
nisztériumban kell elintézni: a pénzügy, a belügy-
és a kultuszminisztériumban. A pénzügybon már 
elintézték és a bél ügyben kijelentették, hogy 
amint az akta odaérkezik, azon a napon ott el ia 
fogják intézni és leküldik a városhoz. 

A közigazgatási bizottság ezután 
egyhangúlag hozzájárult a táv-
irati felirat elküldéséhez és még 
hétfőn este elment a távirat agy 
Gömbös Gyula miniszterelnökhöz, 
mint Kozma Miklós belügy- és Hő-

man Bálint kultuszminiszterhez. 

mai abesszin követet Dzsibuába várják. Hír m -
rint a követnek fontos megbízatása ven. 

A Reuter Iroda jelentésének a következő cí-
met adja: »Fí a békét jelenti?« 

Villamos és autó 
súlyos karambolla 

Budapest, március 16. Hétfőn este fél 10 óra 
tájban egy tüzoltótiszti gépkocsi a Szinnyei-
Merse-uccában egy 46-os villamoskocsival ösz-
szeütközött. A gépkocsit a villamos a járdára 
lökte, amely egy férfit halálra gázolt. A gép-
kocsi hat utasa könnyebb sérülést szenvedett. 
A villamoskocsiból többen kiestek, 4 utas sérült 
meg könnyebben. Megállapították az agyon-

5ázolt férfi személyazonosságát: H a r s a n y i 
rpád 21 éves énekművész. Két sebesült álfa-

nóta sulvos. 

NagQ készülődések az abesszin frontokon 
az esős Idő beállta elOtt 


