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Csütörtökön kezdődik 
a velencei tanácskozás 

Fokozott figyelemmel várják Schuschnigg 
és Mussolini találkozóját 

Bécs, április 21. Osztrák politikai körökben 
nagy érdeklődés előzi meg M u s s o l i n i és 
S c h u s c h n i'gg kancellár velencei találkozá-
sát, ami folytalását jelenti annak a tanács-
kozásnak, amelvet Schuschnigg március 18-án 
Budapesten kezdett a magyar kormányférfiak -
kai. Politikai körökben nagy külpolitikai je-
lentőséget tulajdonítanak a velencei találko-
zásnak és szoros összefüggést látnak a két ta-
lálkozó között. 

S c h u s c h n i g g kancellár S c h m i d t 
fluidé külügyi államtitkár társaságában szer-
ilán este 10 órakor utazott el Bécsből, Velencé-
be csütörtökön délben érkezik meg. 

Angol-francia vezérkari 
megbeszélések 

London, április 21. 1) a 1 a d i e r francia had-
ügyminiszter repülőgépen a cravdoni repülő-
térre érkezett. Daladier csütörtökön Manches-
terbe utazik, hogy az angol-francia szövetség 
közgviilésén beszédet tartson. A Slar szerint 
Daladier látogatásának valódi célja az, hogy 
Duff Cooper hadügyminiszterrel és az angol 

birodalmi vezérkar főnökével az angol-francia 
vezérkari megbeszélések jövőjéről tárgyaljon, 

amelyek Belgium kiválása következteben ínég 
fontosabbá lesznek, min i eddig. 

Békülékeny hangok 
Prágában 

Bécs. április 21. A Wiener Zeitung ma ve-
zércikkben foglalkozik a magyarországi hely-
zettel. Megállapítja, hogy Darányi szegedi be-
széde teljesen megváltoztatta a politikai lég-
kört. A velencei találkozó előtt fontos körül-
mény az, hogy Darányi a helyzet urának bizo-
nyult. 

A lieszéd különben Prágában is jó hatást 
tett. A Prager Presse összehasonlítja a beszé-
det Schuschnigg kismartoni beszédével és 
megállapítja, hogy végre itt a békés megegye-
zés utja. A cikk hangsúlyozza, hogy Prágá-
ban is békülékeny hangulat kerekedett felül és 
hivatalos helyen kijelentik, hogy a kisantant 
haj landó tárgyalni Magyarország fegyverkezé-
si egyenjogúságáról. 

ni a módját a szükséges fedezet biztosításá-

nál.. 

A polgármester, amikor érdeklődünk a ki-

látások iránt, csak ennyit mond: 

—. Remélem, hogy a vasárnap Szegeden tar-

tott „országgyűlésnek" az is egyik látható 

eredménye lesz, hogv a kormány sürgősen 

begyógyítja a városnak ezt a súlyos, fá jó se-

bét-" 
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Szakadatlanul tart 
Madrid ágyúzása 

Madrid, április 21. Madrid ágyúzása tovább-

ra is rendszeresen folytatódik. Reggel hat órá-

tól több lövedék csapolt le a Gran Vi ja kör-

nyékén. A halottak számát még neui lehetett 

megállapítani. Az Havas Iroda tudósítója a 

spanyol bank épülete előtl az uttesten hat 

holttestet számlált össze. Az Alcala-uccában a. 

lövedékek egy asszonyt megöltek, lő polgári 

személyt megsebesítettek. Több sebesültnek 

súlyos az állapota. 

Rabatból jelentik: A sevillai rádió szerda 
délután ezt jelentette: 

— A nemzeti csapatok folytatják előrenyo-
mulásukat Bilbao felé. Durango közelében fon-
tos hadászati pontokat foglaltak el. Délben a 
Pcnaro ja-szakaszon a köztársasági csapatok 
támadást indítottak a Calatravcno hegycsú-
cson levő hadállások ellen, de visszaverték 
őket 

Csak évek múlva fejezik be 
tanítói internátus felépítését T 

Pécs és Debrecen igényednek kielégítése 
után építik be a Hősök Kapuja mellett 

üresen hagyott telektömböt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ta-

nítói internátus mellett lévő üres telek feltűnt 

azoknak a politikusoknak is, akik a Ncp va-

sárnapi gyűlésére érkeztek le D a r á n y i Kál-

jnán miniszterelnök és a miniszterek kísére-

tében. Valamennyien megállapították, hogy a 

város bevezető utvonalának ez a bántó hiá-

nyossága teljesen lerontja azt a hatást, ame-

lyet a Hősök Kapuja, az utána következő Gizel-

la-tér, a püspöki palota és a Dóm-tér gyakorol 

az érkezőre. Kérdésekkel ostromolták a sze-

gedieket, hogy m i ennek az üres teleknek a 

rendeltetése, miért nem történt eddig gondos-

kodás a beépítéséről. A szegediek természete-

sen mentegetőztek és felvilágosították az ér-

deklődőket, hogy a Boldogasszonv-sugárut-

nak ezért a súlyos szépséghibájáért nem a vá-

ros a felelős. Elmondották, hogy annakidején 

ugy tervezték a tanítói internátust, hogy an-

nak épülete betölti az egész telektömböt, ame-

lyet kifejezetten erre a célra sajátítottak ki. 

Amikor aztán sor korült a régi, még Klebels-

berg Kunó kultuszminisztersége alatt készi-

lett tervek kivitelére, kiderült, hogy nincs ele-

gendő pénz rá, hogy az az összeg, amelyet a 

tanítói alap pénzéből erre a célra szántak, el-

íogyott, más célra fordították, pótlásra viszont 

pénzügyi akadályokba ütközött. Így össze kel-

lelt zsugorítani a terveket és ezért maradt üre-

sen a kérdéses telekrész. 
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Első ölelés A Mpfrri Mlrnjrrír rem k̂o 

A vendégek, kivétel nélkül valamennyien 

megállapították, hogy a lehető legsürgősebben 

gondoskodni kellene a telek beépítéséről, te-

kintettel arra, hogy a szabadtéri játékrk év-

ről-évre nagyobb tömeget vonzanak Szegedre 

és egyáltalában nem vet kellemes fényt a vá-

rosra, ha az első impressziót éppen ettől az 

üres telektől nyerik. 

A polgármester, dc a pestiek közül is szá-

mosan, valósággal megostromolták H ó m a n 

Bálint kultuszminisztert, akit kapacitálni 

akarlak arra, hogy gondoskodjék a félbeha-

gyott építkezés folytatásáról. A kultuszminisz-

ter kijelentette, hogy- a jó szándék meg lenne, 

de pénze egyelőre nincs rá. A tanítói alap ki-

merült, igaz, hogy évről-évre tekintélyes ősz-

szegek gyűlnek össze benne, dc azért bizony-

talan számú esztendőkbe telik, amig együtt 

lesz az az összeg, mintegy' kétszázötvenezer 

pengő, amely az építkezés folytatásához kel-

lene. Eíőbb ugyanis föl kell építeni azokat az 

intézményeket, amelyeknek fölépítésére Pécs 

és Debrecen már ígéretet kapott. Szegedre csak 

Pécs és Debrecen után kerülhet a sor. 

Egyértelmű volt a vélemény, hogy a Bol-

dogasszony-sugárut folytonosság hiányának 

megszüntetésével nem lehet és nem szabad 

évekig várni, hogy a kérdést sürgősen, soron-

kivül meg kell oldani. A polgármester — ér-

tesülésünk szerint, felhívta erre a problémá-

ra F a b i n y i Tihamér pénzügyminiszter fi-

gyelmét is. A pénzügyminiszter megér-

téssel vette tudomásul a polgármester kérését, 

konkrét Ígéretet egyelőre nem telt. de azért, 

akik tanúi voltak errnek a beszélgetésnek, bíz-

nak abban, hoiív mec fosia rövidesen keres-

II honvédelmi miniszter 
Berlinben 

Berlin, április 21. R ő d e r Vilmos honvé-
delmi miniszter felesége társaságában szerdán 
délelőtt fél 9 óra tájban Berlinbe érkezett, aho-
vá Elverfeld báró német őrnagy, Hardy Kál-
mán alezredes, berlini magyar katonai altasá 
és segédtisztje, Horváth Ferenc őrnagy is el-
kísérte. A minisztert B l o m b e r g hadügymi-
niszter fogadta, olt volt a fogadáson S e í f e r t 
berlini városparancsnok, S z l o j a y Döme ber-
lini magyar követ és több vezető német kato-
nai személyiség. A magyar hadügyminiszter 
az üdvözlés után ellépett a pályaudvarnál fel-
sorakozott díszszázad és a berlini háziezred 
zenekarának arcvonala előtt, ma jd szállására 
hajtatott. Délelőtt 11 órakor megkoszorúzta a 
Iiársfasoron levő emlékmüvet. 

Budapesti 
Nemzetközi Vásár 

április 50-tól május tO-tq. 

A magyar gyáripar, kézmű-

ipar és népművészetek hiány-

talan bemutatója. 

50°[n-os utazási kedvezmény 
április 24-101 május lS-lp 

a MAV, a dunai hajóvlüala-

tok és a MAVAUT vonalain-

Vásárigazo'.vány ős íe'világositás kapható: a 
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