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Rodos sz igetét megszállták a török csapatok 
Olasz-török konfliktus. 

Páris, junius 3. Konstantinápolyi jelentés szerint 
szombaton olasz csapatok szálltak partra Rodos 
szigetén. Ezt megelőzően az olasz kormány éles 
jegyzéket intézett a török kormányhoz, amelyben 
a törökországi olasz iskolák bezárásának feloldását 
követelte. 

Konstantinápoly, junius 3. Az olasz képviselő-
nek a rodosi olasz csapatösszevonásokról tett fel-
világosítását elégtelennek találták. A miniszter-
tanács a jövő héten összeül, hogy a kérdést meg-
vizsgálja. A török kormány megbízta konstantinápolyi 
képviselőjét, hogy kérjen felvilágosítást és egyidejű-

leg intézkedéseket rendelt el Szmirna környékén. 
Róma, junius 3. Montagna konstantinápolyi 

olasz nagykövet, aki ezidőszerint Rómában tartóz-
kodik, hosszas tanácskozást folytatott Mussolini-
vél a Törökországból érkező hírekről, amelyeit 
szerint az ottani lakosságot rendkívül felizgatta az 
olasz csapatoknak Rodos szigetén való partra-
szállása. A beszélgetés után Montagna több újság-
írónak kijelentette, hogy a török sajtó egyrésze 
már hosszabb idő óta tetszeleg magának az 
Olaszország ellen való bujtogatásban. A rodosi 
olasz csapatösszevonások híre koholmány. 

Seypel kancellár állapota javul. 
A merénylet nincs összefüggésben a magyar anarchista szervezkedéssel. 
Bécs, junius 3. A rendőrség, mint kétségtelen 

tényt, megállapította, bogy Jivorek merényle-
tének tervéről többen tudtak. Annak tisztázására, 
vájjon aktiv bűntársai, vagy felbujtói voltak-e, 
még folyik a nyomozás. 

Budapest, Junius 3. Bécsi jelenlések szerint 
Seypel kanceliár állapota a merénylet óta állan-
dóan javul, ugy, hogy bizonyosra veszik fel-
gyógyulását. A jelekből azt következtetik, hogy 
a golyó csontba akadt, ami az összes eshető-
ségek közül a legkedvezőbb, mert számos 
példa mutatja, hogy ily esetekben a golyó el-
tokolódik és a beleg könnyen felgyógyul. Ilyen-
formán aligha lesz szükség a kancellár meg-
operálására. 

A kancellárnak láza alig van és igy, ha re-
ményei talán még koraiak, de semmi esetre 
sem túlzottak. 

Az osztrák pártok a merénylettel kapcsolat-
ban közös kiáltványt fognak kiadni, amelyhez 
a szociáldemokrata párt is bejelentette hozzá-
járulását. 

Az eddigi nyomozáB már megállapította, hogy 
nem helytálló az a föltevés, mintha a merény-
letet a magyar anarchista-szervezkedés készí-
tette volna elő, csupán annyi bizonyos, hogy 
a merénylő Javorek Károlynak volt egy magyar 
származású, Brunner Ernő nevű barátja, aki 
rövid idö előtt Budapesten járt. A budapesti 
rendőrség a bécsi rendőrség távirati értesítése 
alapján most ezirányban is kiterjesztette a 
nyomozást s Brunnert egy hir szerint le is 
tartóztatták. 

Belgrád, junius 3. A magyar-jugoszláv tárgya- j 
lások a mult héten teljesen kielégítően haladtak 
előre csupán a jogi albizottság munkáját kellett 
rövid' időre megszakítani. Az utlevélügyekkel fog-
lalkozó bizottság folytatja munkáját. A kártérítések 
tárgyalása ma befejeződött. A pénzügyi albizott-
ságnak a legtöbb a munkája, mert nemcsak a 

Az osz t rák nemzetgyűlés részvéte . 
Bécs, junius 3. Az osztrák nemzetgyűlés ked-

den délután rendkívüli ülést tartott, amely 
valamennyi népképviselő jelenlétében ünnepé 
lyes és megkapó tüntetés volt a szövetségi 
kanceliár elleni gálád merénylet ellen. Az ülés-
terem és a karzat teljesen megtelt. Az elnök 
beszédét a Ház tagjai állva hallgatták végig. 
Az elnök beszédében kifejezést adott azon leg-
őszintébb részvétnek, amellyel a nép vala-
mennyi rétege az önfeláldozó államférfiú felé 
fordult. Az elnök szavait azzal fejezte be, hogy 
remélhető, hogy a kancellár az egész nép 
osztatlan örömére mielőbb felgyógyul. 

Nines ö s s z e f ü g g é s a bécsi 
merénylet ós a kormányzó 
ellen kísérelt merénylet között. 

Bécs, junius 3. A Neue Freue Presse jelen-
tése szerint azon jelentésekkel kapcsolatban, 
hogy a szövetségi kancellár ellen elkövetett 
merénylet a nemzetközi anarchisták összeeskü-
vésére vezethető vissza és összefüggésben áll 
Horthy Miklós kormányzó elleni merénylet ter-
vével — amely miatt nemrégiben elitélték 
Staron Sándor munkást —, illetékes helyen 
kijelentették, bogy ez a merénylet semmi össze-
függésben nincs a magyarországi merényleti 
tervvel, annál kevésbé, mert a bécsi rendőr-
hatóságok a nyomozás során semmi kézzel-
fogható adatot nem tudlak kideríteni, amely a 
két esemény közti összefüggésről tanúskodna. 

Kielégítően haladnak a magyar-jugoszláv tárgyalások. 
saját ügyeit lárgyalja, hanem az összes pénzügyi 
kérdéseket is, amelyeket a többi albizottság hozzá 
utal. A hét folyamán előreláthatóan készen lesz a 
vasúti konvenció is és a kölcsönös vasúti forga-
lommal kapcsolatban a határállomási ügyek szabá-
lyozása. A vízügyi albizottság már letárgyalta az 
egész anyagot két pont kivételével. 
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Rendezi a város Újszeged vízellátását. 
Szeged, junius 3. (Saját tudósítónktól) Uj-

Bxceed lakosságának régi sérelme a vízellátás. 
Uisiegeden ugyanis nincsen magasnyomású víz-
vezeték a lakosság a meglévő és kevésszámú 
artézi ku'akból, illetve a kutak kifolyóiból me-
rítheti csak vízszükségletét. Mondanunk sem 
keli falán hogy a vízszerzésnek ez a módja 
egyáltalában ne® felel meg a modern élet kö-
vetelményeinek, hiszen a vizet adó csapok: több-
százméteinyi távolságra esnek a lakásoktól és 
vizbőíégük sem kielégítő. Ez volt az oka az 
ujszegediek állandó és teljesen jogosult panasz-
kodásának, ezéit járt e g y i k újszeged küldöttség 
a másik után a polgármesternél, aki azonban a 
kérelmek jogosságának elismerésén és jóindu-
latú meghallgatásán kivül mást nem igen tett 
a helyzet orvoslása érdekében, mert — talán 
nem is tehetett. Szó esett ugyan néha arról, 
hogy az ártézi kifolyók számát kellene szaporí-
tani, kivitelre azonban mindezideig nem igen 
került sor, mert a tanács mindig visszariadt a 
mérnöki hivatal költségvetéseitől. 

Az ujszegediek a sok kudarc ellenére sem 
adták fel a küzdelmet, hanem minden alkalmat 
megragadtak, hogy a város hatóságát jobb be-
látásra bírják. Küzdelmükben bizonyos tervsze-
rűség is mutatkozott és talán ennek köszönhe-
tik, hogy végre sikerült bizonyos, ha nem is 
teljes de legalább féleredményt elérniök. Az 

l f l / 4 , SzerdaA Röpi. kat. és protestáns K. Fe-renc. Gór. kat. Metróján pt. Nap kel 4 
óra 5 perckor, nyugszik 7 óra 50 perckor. 

Meteorologiai intézet idOprognúzisa: Egyelőre válto-
zékony, hűvös idő várható, később javulás valószínű. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 
Muzeum nyitva d. e. lo—l-ig. 

d é f e & k w nyi,va 
A szinházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szentevörev-tér (telefon 118), Zakár Sándor 
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

Makón ezen a héten Breuer Zoltán Fő-téri gyógy-
szertára tart éjjeli szolgálatot. 

— Apponyi Albert gróf e lőadása Szege-
den. A Magyar Külügyi Társaság levelet inté-
zett dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, 
amelyben közli, hogy Apponyi Albert gróf a 
már régebben tervezett előadását Szegeden ju-
nius 15-én tartja meg. Apponyi 14-én este ér-
kozik. A polgármester holnap délutánra érte-
kezletet hívott egybe és itt fogják megbeszélni 
az előadás helyét és idejét, továbbá Apponyi 
fogadtatásának és szegedi tartózkodásának 
programját is. 

— Tisztviselők kölcsöne. Budapestről je-
lentik: A tisztviselőknek tudvalevőleg még a 
Pénzintézeti Központ felállításáról szóló 1918-as 
törvény ad módot arra, hogy hosszabb lejáratú 
kölcsönt vegyenek fel. Idevonatkozólag a Pénz-
intézeti Központból azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy naponta átlag 100 köztisztviselő kérvénye 
érkezik be és ezeket átlag két héten belül el 
is intézik és a kérésekét teljesilik. Minden eset-
ben néhány milliós kölcsönt adnak, amelyet két 
év alatt kell törleszteni részletekben és pedig 
évi 18 százalékos kamatozással, valoriiálatlanul. 
A kölcsön valorizálásáról egyáltalán nincsen 
szó és az igy papirkoronában felvett kölcsönt 
ugyanabban kell visszafizetni, julius 1-től kezdve 
már — amikor a köztisztviselők is aranyban 
kapják a fizetésüket — mi is arany alapon 
adjuk a kölcsönt. 

— Nincs még elég útiköltség az egyetemi hall-
gatók finnországi útjához. Mult számunkban meg-

ól ' ' ""L " a nagyszabású tanulmányútról, me-
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ujszegedi vízellátás végleges rendezéséről ugyan 
egyelőre még beszélni sem lehet, annyi azon-
ban valószínű, hogy a tanács által legújabban 
elrendelt munkálatok jelentékenyen megjavítják 
az ujszegedi lakosság vízellátását. 

A tanács utasítására ugyanig a mérnöki hiva-
tal a következő uj ártézi kifolyók felállítását 
kezdi meg a közeli n a p o k b m : A tanítóképző 
intézet ártézi kútjának vizét elvezetik a maros-
tői kislakásoknál, a szerb-bánáti internátusnál 
és a szerb-bánáti internátus mögött lévő kis-
lakásoknál felállítandó uj kifolyókhoz; az uj-
szegedi járványkórház vizét p:dig a Fő-fasor 
végén, a jobb-fasor és a Közép-fasor kereszte-
ződésénél, valamint a Bal-fasor és a Közép-
fasor kereszteződésénél felállítandó kifolyókhoz 
vezetik el. A tanács ezenkívül elrendelte a hid 
bejárata előtt levő ártézi kifolyó megszűntetését 
és utasította a mérnöki hivatalt, hogy ennek 
vizét az orvosi lakba vezesse be. 

A tanács határozata minden bizonnyal meg-
nyugvást kelt Újszegeden, ha ez a megnyugvás 
csak ideiglenes jellegű is lesz. 
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A Devizafaözpont közli, hogy 100 
takarékkorona árfolyama egyenlő 133 
papirkoronával. 

emlékeztünk arri __ 
lyet a Ferenc József-Tudományegyetem Földrajzi' Inté 
zetének hallgatói tesznek meg Európa északi országai-
ban. Az expedíció vezetője, dr. Kogutovicz Károly 
egyetemi tanár tegnap érdekes sürgönyt kapott a ki-
rándulásra vonatkozólag Finnországból. A sürgönyben 
a finn kultuszminiszter arról értesiti Kogutowicz pro-
fesszori, hogy a kiránduló csoportot a finnek vendé-
güknek tekintik és hogy a magyarországi tanügyek 
tanulmányozására Budapestre küldött lotani Alfréd 
magyarbarát finn írót és helsinki iskolafelügyelőt azzal 
a megbízatással látta el, hogy a szegedi egyetem ki-
ránduló csoportjának segítségére legyen. Kogutowicz 
professzor ezúton is kéri mindazokat, akik a földrajz-
tudomány lelkes barátai vagy hivei a finn-lengyel-
magyar barátságnak, hogy a tanulmányuthoz fűződő 
nagy kulturérdekekre való tekintettel járuljanak hozzá 
adományaikkal egy-egy hallgató költségeihez. Mind-
össze io-12 hallgató költségéről van szó, ebből 
azonban a mai napig csak három hallgató útiköltsége 
van biztosítva. Ha akad valaki e sorok olvasói közül, 
aki méltányolni tudja az egyetemi hallgatóság nehéz 
anyagi helyzetét és a tanulmányut költségeihez hozzá-
járulhat, az zizeged-Csongrádi Takarékpénztár Kogu-
towicz-folyós$ itára, vagy közvetlenül az Egyetemi 
Földrajzi Inü en befizetheti adományát. Nyilvános 
elszámolás lapunk utján fog megtörténni. 

szabás megszünteti az eddigi felárakat és egysé 
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gesen állapítja meg a gyógyszerek árát. Az uj 
drágább díjszabás már életbelépett. Felemelték a 
gyógyszerek készítésének munkadíjtételeit is A 
rendelet részletes utasításokat tartalmaz a gyógy-
szerészek számára, majd kimondja, hogy aki a 
rendeletet megszegi, kihágást követ el és 360 000 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő 
Az eljárást a közigazgatási hatóság véezi mini 
rendőri büntetőbíróság, harmadfokon pedig á néo 
jóléti miniszter A kinin különböző készitményei-
{** fe^S, l z ^szabás szerint gramon-

f f ™ k 0 T a ú A b e n z i n »00 grarnon-
kint 4100 korona a koffein gramja 1800 korona. 
Az abszolút alkohol 10 gramonkint 1600 korona. 
A ̂ főszerek közül egy méter szublimátos gazé 
19.500 korona, 500 gram tiszta gyapot 132,000 
korona. 0-7 

H« nyomtatványra v«n aiQkaéfc, telefonáljon 
» ggma^arország rörlap-'és Nyomdavállalat R.-T.-nak, 

Mindenkit 6rhet biztosítás, Békeffy tréfája 
szombaton a Vigszinpadon. 


