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Anglia döntése 
/I Keddi minisztertanács letárgyalta Chamberlain Kormány-
nyllafKozatat - tovább folynah a romai megbeszélésen -

London, március'2?. XagV éicteklödíS&l Vár-
jál'; C lt i m b c r 1 a i n angol miniszterelnök 
csiitöclnki Imszérltü. aiiiólvlicti illegjrtöli áz áh 
gol kotmúny CfifSZ külpolitikai vonalvezetését 
<rá elöielutbbtőiag fcVfflwMáfop arí i római tár-
gyalásokról is. 

fraeluőrléssel vuRak forrt IT a t i f á x tanács-
kozását G r a n d i olasz nagykövettel, aki teg-
nap érkezeit vissza Londbnba. A Dailv Mail 
ugy tudja, liogv Hálifáx és tirándi lanáesRoZá-
sári Abrssílnia problémája is szerepei. A láp 
szerint MuístíHnl azt kivái.ja, liogy Anglia a 
Népszövetségtől függetlenül ismerje el az abesz-
sziniai héidilást. Halifax ragaszkodik a nép-
szövetségi felmentéshez. 

A keddi rendkívüli minisztertanács. 

amely két óra hosszat tartott, a Reuter Irodá 
értesülése szerint megegyezett a miniszterel-
nök ált rt be jelentendő politikai irányelveivel. 
A szerdai minisztertanács adja meg a végső jó-
váhagyást Chambérlain alsóházi nyilatkozatá-
hoz. 

Az ausztriai eSeniényeK lényegesén megerő-
sítették azt az irányzatot, amely 

az oláít—fiartcla 

fiiggó kérdések elintézését óhajt ja és sürgeti az 
ideson álló rótnai nagykövetség betöltését. Az 
..Aube'' cimü lap arról értesül, bogv P a u l 
B ó n c o ü r francia külügyminiszter hajtandó 
a róniai nagykövetség betöltéséről azonnal in-
tézkedni. 

Ausztria 
teljes beolvasztása 

űécs jelenti : „Nincs öngyilkossági járvány" — Neu-
stadier-Síürmer volt minisxier, volt budapesti osx-
trák Követ öngyilkossága — „Anglia hagyományos 

politikáját folytatja a menekülőkkel sxemben" 

Bécs, március 22. Az egész vonalon megkez-
dődött a német rendszer átültetése a volt Ausz-
tria életébe, az átalakítási akciót a népszava-
zásra való óriási arányú előkészületek kisérik. 

A felszámolás előtt álló Osztrák Xoinz'ti 
Bank uj leszámítolási Ügyleteket nffn hajt vég-
re, csak a régiek lebonvolitusára vállalkozik-
A német pnsfaügyi miniszteriurn bizottsága 
szerdán Bécsbe étkezik, liogv megkezdje 

az osztrák postu beolvasztását. 

Az osztrák bélyegeket kivonják a folgálómböl. 
Ez a folyamat még hónapokig is eltarthat Egy 
hónápoh bélül 

srz egvkori osztrák hadsereget ktilsö 
foi májában is egységesítik a rtc-

niet haderővel 

Berlini jelentés szerint az „Essener Xational-
zeitung" arról értesült, bogy 

Göring Ausztriába utazik, 

bogv részlvegvrjh a propagandáhád járatban, 
ringét csütörtökre, vágy pétitekre Várjak 

Bécsbe. 

i o öngyilKosság, 
oo öngyllKossagi Kísértei 

Bécs, március 22. Beavatott helyről szárma-
zó értesülés szerint március 12-ike és 22-ike 
között minlegv 70 öngyilkosság és «« öngyil-
kossági kísérlet történt Bécsben. Hámul itnak 
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arra, liogy ez a szám a normális felett vati, de 
íum lehel öngyilkossági járványról beszélni-

Megerősítik azt a hírt, hogy Xcustadter-
Stürnier, a szövetségi kormány 3olt tagja, volt 
InJdapésti osztrák követ öngyilkosságot köve-
lett el. Megerősítik továbbá, hogv Wohlgruber 
volt párisi oSztrák követet letartóztatták. Hoz-
záfűzik, hogy Habsburg Antal főherceg tovább-
ra is a szokott lakhelyén, a sonnbergi kastély-
ban tartózkodik. Azt, bogy a főherceg lakásán 
házkutatást tartottak, sem ineg nein erősítik, 
sem meg nem cáfolják. 

Ntmet századoh ttdvOzOlték 
a soproni baláron a magyar 

honvédségei 

Budapest, március 22. Kedden délelőtt üd-
vözölte a magyar hátáron a német hadsereg a 
magyar honvédséget. Dclelőltt 11 órakor a Sop-
ron melletti határon "mégjelent egy ezredes pa-
rancsnokságával két nemet lovasszázad és a 
német birodalmi hadsereg nevében üdvözölte a 
magyar honvédséget. Az üdvözlés fogadásán a 
magyar határon két magyar honvédhuszálszá.-
znu jelent meg egy ezredes parancsnokságá-
val. Az üdvözlések után a német katonák heTy-
őiségeikbe vonullak vissza. 

Az angol belügyminiszter 
nqfiaiHozala az oszlráh me-

nekítitek befogadásáról 

Dondon. március 22. Az angol alsóház 
keddi ülésén Sir Sámuel Hoarc belügyminisz-
ter evi nyilatkozatot tett az osztrák mene-
kültek ügyében. > 

— A kormány gondós is jóindulatu meg-
fontolásában részesíti az osztrákoknak Angliá-
ba való bebocsátásának kérdésit. — mondot-
tá. Fenn akarjuk tartani hagyományos poli-
tikánkat. anfoly szerint menedékjogot biztosí-
tunk mindazoknak, akik politikai, faji, vagy 
vállási, okokból kénytelenek elhagyni országu-
kat. másrészt azonban súlyos kifogásokba üt-
köznék, ha minden megkülönböztetés nélkül 
a bebocsátás politikája mellett foglalnánk ál-
lást. amely súlyosbítaná az angol munka-
nélküliség kérdését. Az a szándékunk, hogy 
amennyire csak lehetséges, a incnoclcknyujlás 
politikáját kövessük és ezek njo.gvalósidósá-
ra megfelelő lépéseket teszünk, de kerülni kell 
azt a benyomást, mintha nyitva állana a ka-
pu bármiféle bevándorlás előtt. 

— Nagy snlyt helyezünk arra; hogy bebo-
csátást nyerjenek az alkalmas• személyek, 
akikvek a tudomány, művészet, üzlet és ipar 
.rlágában folytatott munkájuk előnyös leltet, 
országunkra. 

Anna ásványvíz 
A szegedi hfiforrás g y ó g y v i z e , 
í é n s a v i ^ ^ 

Irodalom és világnézet 
Dr. Sik Sándor előadása a Sthola Emcricana 
szabadegyetemén.'— „Művészileg; cs művészit 

alkotni eSak a szabadság levegőjében lehet" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 
este dr. S i k Sándor egyelémi tanár, a kiváló pap-
költő tartott nagy érdeklődéssel kisert előadást 
Irodalom és vijágnézet cimen a Schola Emcricana 
előadássorozatában. A polgári tanárképző főiskola 
nagy előadótermében nem fért el a közönség, sokan 
az előcsarnokba 'szorultak és önlan hallgatták 
Sik Sándor fejtegetéseit. 

Stk professzor azzal kezdte előadását, hógy ez-
zel a két szóval, /irodalotn és világnézet", törjé-
nik a legtöbb visszaélés. Elrémítő, hogy manap-
ság ml mindent neveznek Világnézetnek és mi min-
dent adnak be a közönségnek irodnlohí cimen. Vi-
lág ©ézeten — irodalmi szempontból — az írónak a 
kívüle álló világgal szemben elfoglalt gondolati, 
érzelmi és akarati állásfoglalását kell érlehi. Vi-
lágnézeti szempontból íient annyira a tartalom, a 
téma a döntő, mint inkább a feldolgozás, © beállí-
tás módja. A legjobb példa érre Anatole Francé, 
aki vallásos legendákat vallásellenesen irt meg 
és Cliestérlon, aki deteVtivrcgényekbc rejtette val-
lásos vonatkozású mondanivalóit. Érdekes példák-
kal mutatta ki, bogy mennyire az egyes korok és 
irók világszemlélete mutatkozott meg a magyar 
irodalom parasztszemléleténck fejlődésében ls. 

Sik Sándor ezután nagy figyelem közben azt foj-
tCCtte. liogy* szabad-e, kc|l-e az .irónnk célzatos-
nak lenrti. ki tejeket tco szolgái ii valamilyen világ-
nézetet. Megállapította, hogy sem a l'art pour l'art 
élettől idej-en elve* sem a propagandairodalom nem 
igazolható sem esztétikailag® sem erkölcsileg. Az 
irótól nem lehet megkövetelni az irányzatosságot, 
mert művészileg és művészit alkotni csak a sza-
badság levegőjében' lehet, de megtiltani sem lehet, 
hogy erkölcsi, vagy akár politikai eszméket hir-
dessen. i 

— Ma, amikor á középszerűség orgiája vezeti 
a világot — mondotta emelt hangon Sik Sándór —» 
csak éppen a legelőkelőbb szellemeknek, az Írók-
nak legyen tilos a meggyőződés hirdetése? A köl-
tő, aki szabadon irhát verset a leányról, akit sze-
ret, csak éppen az eszméről ne irhissoi, amit szin-
tén szeret? Éppen ma kötelessége az Írónak meg-
mondani, lia tűd valmtlit, ami meggyőződése, hite 
szerint javára Válhat az emberiségnek. A l'art pőur 
t'art ma már az iró számára erkölcstelenség. A 
mai eszmei zűrzavar korában az előkelő szelle-
meknek egyenesen kötelességük ballani irányító 
szavukat, bogy rájuk aé ilijék az Írástudók árulá-
sának vádja. Ezt azonban emberi és müveszr igaz-
sággal kell tenniük: a {mondanivalónak bclsíf hit-
ből kell jönnie cs nen* kiVülről ráaggatva lennie 
a műre. Az iró hirdessen, -valljon, biráljón, de 
esak müvészniódon. Az Írónak irómódra kell az 
erkölcsöt gyakorolnia. 

Ezután arról beszélt Sik Sándor, hogyan hat a 
világnézet az olvasóra és hogyan az olvasott mü 
a világnézet fejlődésére. A két hatás összefüggésé-
ből tanúságokat vont le a müveit, öntudatos olva-
só számára, akinek tágítania, mélyítenie kell ©i-. 
lágnézetét és önérzetesen megválogatnia olvasmá-' 
nyait. 

Pálcát tört a lélek- és nemzetniergezést szabad-
jára bocsájtó clvtelenscg fölött éppen ugy, mint a 
könyvégetéssel és a propagandairodalommal dol-
gozó, a szellemi eletet megfojtó „csak' rendőri'' fel-
fogás fölött. Ez a kérdés a modern kultúra egyik) 
legnagyobb problémája: hogyan lehet összeegyez-
tetni a szabadságot és á rendet. A helyes ut meg-
találása voltaképen a helyes politika kérdése. Az 
esztétikus erre csak a keresztény gondolat nagy 
elveit tűzheti ki: a szabadság és a felelősség szin-
tézisét. 

Sik Sándor végül a katolikus világnézet jelen-j 
tőségét hangsúlyozta. I I i igaz az, hogy minden mü-
©•ész minden művészi megnyilatkozása, a világné-
zetből fakad, akkor igaz az is, hogy egy irót esak"' 
áz értékelhet igazán, akinek magának is .van hi-
tárttZott világnézete és ez rokon az íróéval A ke-
reszténység világnézeti lényegéhez tartozik az 
egyetemesség, mert a keresztény világnézet min-
denben megtalálja azt, ami rokon vele. 

A közönség előádása végeztével szűnni nem 
akaró lelkes tapssal ünnepelte az előadót, akinek 
előadásáért dr. S o m o g y i István nion'dott kö-; 
szönciet. 3 


