
A konferencia két részre oszlik- Először 
szakértők, valószínűleg julius 17-én, megtár-
gyalják a technikai kérdéseket, később pedig 
a politikusok — nagyobbrészt pénzügyminisz-
terek — ülnek össze végleges döntés céljából. 

A Daily Express washingtoni jelentéssel 
hitelt érdemlő forrásból jelenti, hogy ha a 
moratórium nem vezetne a világgazdaság fel-
lendítéséhez, akkor az Egyesült Államok a 
jövő évben az összes jóvátételek és háborús 
adósságok revízióját fogja jaixisolni, annál is 
inkább, mert Hoover már eredetileg is az 
általános leszerelésre gondolt. Az amerikai 
kormánykörökben arra számítanak, hogy az 

elnök legközelebb ujabb diplomáciai lépéseket 
tesz, amelyek ezúttal a leszerelés kérdésének 
a rendezésére irányulnak. 

Londonból jelentik: Castle nyilatkozatában 
kijelentette, hogy Hoover elnök sohasem gon-
dolt a külföldi adósságok törlesztésére vonat-
kozó szerződések maradandó jellegű revízió-
jára és koncepciójának alapja mindig az volt, 
hogy az ideiglenes könnyítéseknek a világ-
gazdasági depresszió által előidézett viszo-
nyokra gyakorlandó hatását kell tanulmá-
nyozni. Az elnök tanácskozásai során mindig 
ragaszkodott az érvényben lévő szerződések 
érinthetetlens égének elvéhez. 

Szenzációs Ítélet a román nemzeti bank 
volt kormányzójának perében 

A bíróság Borileanuí visszahelyezte óllásába és napi 5600 lei kártérítést Ítélt meg 
számára 

CBudaprsti tudósítónk telefanjelentés-.) 
Bukarestből jelentik: A jVlIebbvi e , .0. v ay-
szék alkotmány-biróságo Borrlr.-inu Demeter 
volt bankkormányzónak a román állam ellen 
indított perében szenzációs Ítéletet hozott. A i 
Ítélet minden bizonnyal belpolitikai következ-
ményekkel fog járni. 

A Mironescu-kormány — mint még emlé-
kezetes — januárban felfüggesztette állásától 
a nemzeti bank kormányzóját, mert .szerinte 
Borlleanu szabotálta volna a külföldi kől-
cüntárgyalásokat. Borileanu panaszt nyújtott 

be a végzés ellen és az alkotmány-bíróság 
kimondotta, hogy a felfüggesztés alkotmány-
ellenes volt, visszahelyezi állásába és kárté-
téritésként napi 5600 leit (170 pengőt) itélt 
meg január 16-ától kezdve mindaddig, amig 
Borileanu újra elfoglalhatja hivatalát. 

Anghelescu volt államtitkárnak, a nemzeti 
bank mostani kormányzójának kinevezését a 
bíróság megsemmisítette. 

Az ítélet óriási szenzáció erejével hatott, a 
kormány fellebbezést jelentett be a semmitő-
székhez. 

A szegedi iégftárosultak ügye 
a minisztertanács előtt 

Rassay Károly intervenciója a 

Budapest, julius 8. A két hét előtt Alsóta-
nyán és Röszkén pusztított jégveres ügyében, 
— amint jelentettűk — a katasztrófát követő 
napon Rassay Károly, Szeged országgyűlési 
képviselője interveniált a földiuivelésügyi mi-
nisztériumban, ahol azt a kijelentést tették, 
hogy a kárfelvétel folyamatban van & a to-
vábbi intézkedések rövid időn belül megtörtén-
nek. Ma délelőtt Rassay újból érdeklődött 
illetékes helyen, ahol most már konkrét vá-
laszt kapott a károsultak rrtegsenp sének ér-
dekében. 

tftldmivelésOgyi minisztériumban 

A föld mivel ési minisztériumban kijelentet-
ték, hogy fit. minisztertanács letárgyalta a se-
gélyezés ügyét és a föl dm Ívelés i miniszter ren-
deletet küld a gazdasági felügyelőkhöz, amely 
megállapítja a hitelkeretet a jégkárosulfak 
segélyezéséről. A hitelkereten belül a káro-
sultaknak módjuk lesz olyan takarmánymag-
vakat beszerezni, amelyek előreláthatóan már 
őszig termést hoznak. Az ősszel további intéz-
kedésekre készülnek, ez alkalommal is vető-
magvak kiosztásával akarnak a jégkárosulta-
kon segíteni 

A Tisza vasárnapi harmadik haloíffa: 
Várady Zoltán 31 éves kelmefestő 

(A Délmaggarország munkalársátöL) Megírta a 
Délmaggarország, hogy a Turul csónakház fölött, 
mintegy száz méternyire a fürdőzők egy férfi 
holttestre akadtak. A 30 -35 év körüli férfin egy 
fekete fürdőnadrág volt. A tisztiorvos véleménye 
szerint a holttest Tápé környékéről úszhatott le. 
A rendőrség a holttest személyazonosságának meg-
állapítására nyomozást indított és mindenekelőtt 
a beje'entett eltűntek között kutatott. Detektívek 
mentek ki az eltűntek hozzátartozóihoz, szerdán 
reggél azután sikerült megállapítani a holttest ki-
létét Jelentkezett a rendőrsegen Várad;/ Zsigmond, 
aki annak a gyanújának ad.itt kifejezést, hogy a 
kiingott holttest azonos az ő vasárnap eltűnt Bvé-
ré\ el, Várady Zoltánnal. Várady Zsigmond meg-
tekintette a holttestet és megdöbbenéssel ismerte 
fel fivérét 

Várady Zoltán 31 éves kelmefestő, aki a Petőfi 
Sándor-sugárut 25. szám alatt lakott, vasárnap reg-
gel két barátja társaságában biciklin Tápéra rán-
dult A füzesekben levetkőztek és fürödni men-
tek. Estefelé társai ke e^ni kezdték Váradyt,majd 

B e l v á r o s i M o z i 
1 jttus 9 12 lg CsO!8riBktöl rasárnso'c 

Mm Királyi szerelő 
H a d a m é P o m p a d o u r . Szerelmi töiténef 10 tei» 

Ffl>«t«pl6lt flnny Aalers és Verebes Ernő. 

\>oflkí«<M; Miradö . 

amikor látták, hogy nem jelentkezik, hazamentek, 
abban a hiszemben, hogy a fiata! kelmefestő 
már előbb hazatért 

Várady Zoltán már akkor holtan úszott a Tiszán. 
Valószínűleg mélyen bemerészkedett a fogyóba, el-
veszítette biztonságát és mivel nem tudott jól 
úszni, rövid küzdelem után a folyó elragadta. A 
rendőrség Várady Zoltán holttestét kiadta a hoz-
zátartozóknak 

Hitelesített uszórekordok 
Budapest, julius 8. A MUSz ma este tanácsülést 

tartott, melynek során Kugler Sándor uszókapitány 
a Magdeburg-—Budapest és az Ausztria—Magyar-
ország hölgyuszómérkőzésről számol be. A ta-
nács a kitűnően szerepelt hólgycsoport tagjainak 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Komjádi Béla 
ügyvezető alelnök a cseh—magyar vizipólómérkő-
zésről számolt be. Ezután hitelesítették a követ-
kező rekordokat: 

Dr. Bárány István 400 méteres gyorsúszás 5 
perc 13.4 mp. (Eger, május 24.), 5 perc 00.6 mp. 
(Budapest, május 30.). 

Lenkei Magda 100 méteres ^'orsuszás 1 perc 
12.6 mp. (Eger, május 33.)„ 1 perc 09.8 mp (Buda-
pest, május 30.), 200 méteres gyorsúszás 2 perc 
43.4 mp. (Budapest, junius 7.). HJld László 200 
méteres mellúszás 2 perc 55.4 mp. (Budapest, 
május 30.). 
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Innsbruckban havazik 
(Budapesti tudósítónk lelefon jelenléte.) 

Innsbruckból jelentik: A tiroli hegyekben ha-
vazik. Szerdára virradóra nagy hőzuhanás 
állott be, majd lassú havazás kezdődött meg, 
amely délelőtt is tartott. A hegyeket minde-
nütt friss hó borítja. 

NewyorkI program 
a bécsi rádióban 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e len-
tése.) Bécsből jelentik: A bécsi rádió szenzációs 
meglepetést tartogat előfizetői számára. Arról van 
Szó, hogy a Rawag műsor csere szerződést köt * 
newyorki rádióval és hetenkint egy-kétszer ame-
rikai programot fog közvetíteni. A tárgyalások 
már annyira előrehaladtak, hogy. a közvetítés 
augusztusban már megkezdődik. 

d „Piave dal" hangjai mellett 
temették el az aostai herceget 

Trieszt, julius 8. Az aostai herceget ma te-
mették el, a redipugliai haditemetőben. A' 
vonat megérkezésekor a pályaudvaron volt 
az olasz király, a trónörökös, a savoyai ház 
többi hercegei. A tüzérség diszlövései kőzött 
arany vitézségi éremmel kitüntetett katonák 
vitték a koporsót a temetőbe, miközben a 
zenekar a Piave-dalt játszotta és a község 
felett repülőgépek keringtek. A koporsó Után 
haladt az olasz király, az aostai herceg öz-
vegye, a hercegek, valamint az olasz es a 
külföldi előkelőségek. A temetőben a tábori 
püspök gyászmisét mondott. A halottat a 
redipugliai fogadalmi kápolnában temették el. 

Csütörtökön ratifikálja 
az osztrák parlament a Magyar-
országgal kötött kereskedelmi 

szerződést 
Bécs, julius 8 A junius 30-án megkötött osztrák 

—magyar kereskedelmi szerződés szerdán a nem-
zeti tanács kereskedelmi bizottsága elé került A 
bizottság munkája egy napig tart és a szerződést 
csütörtökön délelőtt a nemzeti tanács élé terjesztik. 
A parlament egy nap alatt végez a javaslattal, ugy, 
hogy az osztrák ratifikáció csütörtökön megtörté-
nik. 

fi paprikások a Valéria-téri cso-
poriosulási tilalom felfüggesz-
tését kérik a rendőrségtől a 

fürhetetlen kánikula miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi papri kaki készítők és termelők nevében 

szerdán délelőtt küldöttség jelent meg a rendőr-

ségen dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos előtt. A 

deputáció tagjai Danszt Ká lmán , Márki Lajos 

és Kovács István arra kérték Borbola taná-

csost, hogy a nyári hőség ideje alatt, a heti-

piacos napok alkalmával szüntesse meg^ a 

Valéria-téri paprikapiacon a csoportosulási ti-
lalmat Előadták, hogy a tér közepén, ahol 

a tulajdonképeni börze van, olyan erősen 

tűző napsütés van, hogy lehetetlen dolgozni-

A paprikások ezért kénytelenek voltak az 

árnyékos járdára húzódni és ott bonyolítani 

le üzleteiket. Ebben azonban az őrszemen, 

rendőr megzavarta és' leküldte őket a járdá-
ról azzal, hogy csoportosulni a járdán nem; 

szabad. Ez a tilalom anyagilag is hátrányt 

jelent a szegedi paprikásokra. A pesti és 

a vidéki kereskedők nem hajlandók kimenni 

a tér közepére a 36—40 fokos hőségben és 

inkább nem vásárolnak. 

Dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos megértés-

sel fogadta az előterjesztett kérelmet és meg-

ígérte" a küldöttségnek, hoav módot fog ke-

resni az orvoslásra. 


