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Berlinből jelentik': Miután a birodalmi gyű-
lés a kormány adóprogramját elvetette, a bi-
rodalmi miniszterek a birodalmi kancellár el-
nöklete alatt megbeszélést tartottak. Mihelyt 
a kabinet megállapodik a szükségrendeletck 
életbeléptetésére nézve, a kancellár megjele-
nik a birodalmi elnöknél, hogy kikérje vé-
leményét a szükségrendeletekről. 

Az esti órákban nyilvánosságra került a 
birodalmi kormány döntése, amely szerint a 
48. szakasz alkalmazásával a fedezeti törvény-
javaslatot rendeleti uton életbeléptették 

A z a c é l s i s a k o s o k u f b ó l s z e r v e z -

kedhetnek 
Berlin, julius 16. A porosz belügyminisz-

ter értesítette a rajnavidéki és westfaliai ha-
tóságokat, hogy az acélsisakosok országos ve-
zetőségének megbizottaival szerdán létesített 
megállapodás értelmében semmi akadálya sin-
csen annak, hogy a két tartománybari az 
acélsisakosok szervezete újra megalakuljon. 

Hindenburg elnök ezekulán bizonyosan 
résztvesz a porosz felszabaditási ünnepsége-
ken. 

Berzeviczy ülbert 
általános leszerelési konferencia összehívását sürgette 

az interparlamentáris unió londoni ülésén 
„n Keüog-paktumot aláíró hatalmak lázasan fegyverkeznek" 

London, julius 16. Az interparlamentáris unió 
uzerdaí megnyitó ülésén Berzeviczy Albert, a ma-
Ijyar csoport elnöke szótalt fel. A lefegyverzésről 
szólva, kifejtette, hogy 10 év óla semmit sem 
tettek azoknak az ígéreteknek teljesítésére, nme-
tyoknek vállalásával lefegyvereztek pgyes államokat. 

A békeszerződések aláírása óia lázas fcgy« 
verkezés folyik 

s a Népszövetség a kérdés rendezése elől eddig 
mindig kitérni igyekezett. A Kellog-paktumot uj 
béke hajnalaként üdvözöltük, mert a háborút bűn-
ténynek nyilvánította. Ennek ellenére az egyez-
ményt elfogadó államok mindegyike lázasan ké-
szülődik e bűntény elkövetésére. Hogy mennyire 
távolodnak a leszereléstől, azt az is mutatja, 
hogy Briand egy szóval sem említi tervezeté-
ben, mintha a leszerelés teljesen közömbös lenne 

az európai államok szempontjából. Jelenleg * le-
győzőitek hadserege mélyen alatía, a győzőké pe-
dig magasan felelte áll annak a létszámnak, amely-
nek lennie kell. 

óhajom az, hogy a jelen konferencia ki-
fejezettül kivánja az általános lefegyver-
zési konferencia mielőbbi összehívását. 

Ezirányu javaslatom az unió tanácsa elé terjesz-
tettem, amelynek az volt a véleménye, hogy a 
lefegyverzési konferenciát a jövő évben össze fog-
ják hivni. 

Az ülés további folyamán Erődy Harrach Béla 
szólalt fel, aki azokkal a problémákkal foglal-
kozott, amelyek főforrásai az európai nehéz vi-
szonyoknak. Hangoztatta, hogy a világbéke ma 
már csak a társadalmi békén keresztül képzel-
hető el. 

II cseh kormány Briand memoranduma mellett 
Prága, julius 16. Szerdán hozták nyilvános-

ságra Párisban és Prágában a Briand-memo-
randumra adott cseh válasz jegyzéket. A cseh 
kormány készséggel fogadja a francia kor-
mány kezdeményezését s véleménye szerint 
semmi sem áll útjában annak, hogy a tanács-

kozásokat megkezdjék. A cseh kormány a 
maga részéről meg van győződve arról, hogy 
az európai államok megszervezett együttmű-
ködésében való részvétel nem fogja befolyá-
solni a szuverenitás és az egyenjogúság alap-
elveit. 

1030 julius 17. 

A szegedi színház Vásárhelyen akar játszani 
— a jövő nyáron 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi szinház, mint ismeretes, ezen a nyáron 
nyári állomás nélkül maradt és ezért a sze-
gedi szezon julius végéig tarl, augusztus else-
jén pedig egyhónapos nyári szünet követ-
kezik, amikor zárva maradnak a szinház 
kapui. A mult nyáron a társulat Makón ját-
szott az akkori hivatalos közlések szerint tel-
jesen kielégítő anyagi eredménnyel, ami azt 
jelentette, hogy a nyári munka körülbelül 
nyolcezer pengővel csökkentette a szinház defi-
citjét Ugy látszik azonban, hogy a makói 
kirándulás még sem jelentett annyit, amely 
kívánatossá tette volna megismétlését és a 
szinház vezetősége ezen a nyáron lemondott 
Makóról. Folytak ugyan tárgyalások Hód-
mezővásárhellyel, de ezek nem végződtek 
eredménnyel, Vásárhelyt, mint nyári állomást 
most is a miskolci társulat kapta meg. 

A szegedi színháznak azonban, a jelek sze-
rint, szüksége van nyári állomásra. A szin-
ház vezetősége ezért elhatározta, hogy már 
most megteszi a szükséges lépéseket a jövő 
nyár biztosítása érdekében. Dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettes, a szinház intendánsa 
kedden Hódmezővásárhelyen járt és ott sze-
mélyesen nyújtotta át Szeged városnak, mint 
a szegedi szinház gazdájának a beadványát 
dr. Soós István vásárhelyi polgármesternek. 

Megszűn ik 
a SOÓS- ie ie vászon, fehérnemű és harisnya 

stb. áruház, felmondás miatt. Csekonics ucca 5. 

Vásárhelyi látogatásáról a polgármesterhe-
lyettes a következőket mondotta a Délma-
gyarország munkatársának: 

— Beadványunkat átadtam dr. Soós Ist-
ván polgármesternek és szóbelileg is közöl-
tem vele, hogy Szeged város a színházon ke-
resztül is szeretné felvenni a szomszéd város-
sal a régi összeköttetést. Ezért azt kérjük, 
hogy Vásárhely a színházát nyáron adja át a 
szegedi társulatnak. Bejelentettem azt is, hogy 
Hódmezővásárhely városát nem fogjuk kife-
jezett nyári állomásnak tekinteni, hanem a 
főszezon hónapjaiban is többszőr átmennének 
egy-egy darabbal, amelyet a Sas-szálló ezer 
néző befogadására alkalmas nagytermében 
mutatnánk be. Soós polgármester előterjeszté-
semet igen előzékenyen fogadta és kijelentette, 
hogy azt a maga részéről örömmel elfogadja, 
mert helyesli és minden erejével támogatni 
fogja az illetékes fórumok előtt. Soós polgár-
mester kijelentette azt is, hogy a két szomszéd 
város közötti kulturális kapcsolatok szoro-
sabbra fűzését fontos és közös érdeknek tartja. 

Szeged beadványa most átmegy majd az ille-
tékes vásárhelyi fórumokon és ha sikerül a 
terv, akkor a szegedi színháznak — a jövő 
nyáron Hódmezővásárhely lesz a nyári ál-
lomása. 

A futball-világbajnokság 
Montevideo, julius 16. A labdarugó világ-

bajnokságok során ma Chile 3:0 arányban 
győzött Mexikó ellen. 

HORTOBÁGYI 
" U H T T O O ™ ~~ 

M5 
Tejszövetkezet! Központ Bpesf, 4. postafiók 2Q, 

Meleg idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra. 

kor: Hazánkban a mult éjjel átvonuló eső. 
front folyományaként a kora délelőtt a szélső 
keleti részeken még esett kevés eső. Külön-
ben az idő szárazra fordult s a hőmérséklet 
is emelkedett, bár maximuma a normálison 
alul maradt. 

Prognózis: Tulnyomólag derült idő hőemel. 
kedéssel. 

Tizennyolcezerre! 
emelkedett a mynkaaélklllek 

száma Bécsben 
Bécs, julius 16. Julius első felében a Segg-

lyezett munkanélküliek száma Bécsben 72.671 
volt, tehát 18,055-el több, mint a mult évben. 

Benczúr Gyula halálának 
évfordulója 

Balassagyarmat, julius 16. Benczúr Gyula 
világhírű magyar festőművész mauzóleumát 
szerdán, a mester halálának 10 éves évfor-
dulóján avatták fel az Országos Képzőművé-
szeti Társulat, a legtöbb neves magyar mű-
vész és előkelő közönség jelenlétéin a nóg-
rádmegyei Benczurfalván. A máuzoleumot 
Jánszky Béla tervezte és Krisztián Sándor épí-
tette. A felavatási ünnepség után leleplezték a 
mester műtermében elhelyezett emléktáblát is. 

Nők nem lehetnek tagjai 
a lordok Házának 

London; julius 16. A lordok Házában lord Astflt 
indokolta az ön jogú lőrendü nőknek a lordok 
Házából való meghívását s hiatkozott arra, hogy 
a nemek közötti megkülönböztetés tovább mát 
nem tartható fenn. A javaslatot a Ház 53 sza-
vazattal 49 ellenében rövid vita után elvetett^ 

Vay Kázmér ugye 
Budapest, julius 16. A tábla ma foglalkozott 

Halasy Géza és Vay Kázmér védőinek' fel-
folyamodásával. A határozatát a tábla hol-
nap hirdeti ki a védők előtt. Az ügyészség 
most detektívek segítségével kutatja Vay Káz-
mér magánéletét és azt igyekszik megállapí-
tani, hogy a miniszteri tanácsos az egyes mu-
latóhelyeken havonta mennyit költött. Lehet-
séges, hogy Vay Kázmér nevével visszaéltekf 
Ezt alátámasztja az a vallomás is, amely 
szerint egy vállalkozó munkát akart kapni 
és egy közvetítő megígérte neki Vay Kázméli 
támogatását, de amikor a vállalkozó Vay Káz-
mérnál kihallgatásra jelentkezett, az nem fo* 
gadta. 

E X P O R T ! » E X P O R T ! 
Nagyban és kicsinyben! 
Jumperek, trikóruhák, blúzok, kosztü-
mök, komplók, fürdőtrikók és köpenyek, 
sweaterek, kötött sapkák, harisnyák, sálak 

Eredeti modellek! Sa|át miihely! Magyar is német leveleiét! 

Carola Ország fiZA 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett testvérünk 

Zombory József 
hosszabb betegség után lelkét az Urnák visz-
szaadva, örök nyugalomra tért 

Temetése f. hó 17-én délután 5 órakor 
a belvárosi temető csontbázából, 
Gyésioljáh: Neval8 anyja: öiv. Zombory Ferencné 

és testvérei: Kakas Dávid éa Ilona. 


