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Berlinbe Késiül a francia miniszterelnök 
(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) 

Párisból jelentik: A Soir jelentése szerint 
Laval miniszterelnök berl ini látogatására 
sokkal hamarabb sor kerül, mintsem hit-
ték Előreláthatólag a francia miniszter-
elnök — feltéve, hogy az kudarccal vég-
ződik — utazik Berlinbe. Laval minden 
erejével azon van, hogy, a francia—német 
közeledést meggyorsítsa és lehetővé tegye, 
hogy minden európai ál lam az európai 
gazdasági élet helyreáll ításán együtt mű-
ködjön . 

MacDonald és Stimson tanács-
kozása 

London, augusztus 7. MacDonald és 
Stimson ma délelőtt b iza lmas megbeszé-
lés! folytattak. MacDonald az újságírók 
kérdésére kijelentette, hogy a pénzügyi 
helyzet is szóba kerüli a Stimsonnal foly-
tatott beszélgetés során, ezek a beszélge-
tések azonban egyáltalán nem voltak hi-
vatalos jellegűek és igy nincs polit ikai je-
lentőségük. 

BrOnlnq és Curtius Rómában 
Róma, augusztus 7. Dr. Brüning német 

b irodalmi kancel lár és dr. Curtius biro-
da lmi külügyminiszter a Palazzo Vene-
ziában több. mint másfélórás tárgyalást 
folytattak Mussolini miniszterelnökkel. A 
megbeszélésen résztvett Grandi olasz kül-

ügyminiszter és a quir inál i német követ 
is. A tanácskozások nagyon barátságos ke-
retek között folytak és azokat alkalmas 
időpontban tovább folytatják. 

A német ál lamférf iak a tanácskozás 
után kijelentették a sajt«v képviselői előtt, 
hogy a megbeszélések Chequers szellemé-
ben folytak. 

Félbeszakították a londoni 
konferenciát 

London, augusztus 7. A Londonban ülé-
sező szakértői konferencia, ' melyet a 
Hoover-),avaslat előkészítésére küldöttek 
ki, félbeszakította munká j á t , hogy, lehe-
tőséget nyújtson az egyes delegáltaknak 
arra, hogy ismertessék kormányaikka l a 
kidolgozott terveket. 

Hindenburg kívánságára meg-
változtatják a sajlószHkségreii~ 

deletet 
Berlin, augusztus 7. A birodalmi kor-

mány má r a pénteki ülésében foglalko-
zott Hindenburg birodalmi elnök ama ki-
vánságávál, hogy változtassák meg a jul ius 
hó 17-iki sajtószükségrendeletet. Bizonyos, 
hogy, a változtatás megtörténik. A változ-
tatásról azon a minisztertanácson dön-
tenek, amelyet a jövő héten, Brün ing bi-
rodalmi kancellár hazaérkezése után tar-
tanak. 

Elmulatta a sikkasztott kétszázötven pengőt 
és önként jelentkezett a rendőrségen 

(A D é l m a gy a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Pénteken reggel az ügyeletes tisztnél jelentkezett 
egy poros ruháju, elcsigázottnak látszó ember 
ós arra kérte a rendőrtisztei, hogy tartóztassa 
le, mert napokkal ezelőtt nagyobb összeget sík. 
kasztnit el ga/dijálől . Elmondotta, hogy azonos 
a körözött Csöke László kcreskedősegéddel, aki 
a mult hét szombatján Löfflrr József fűszeres 
beinkasszált 250 pengőjével megszökött Csöke 
László hangos zokogás kőzött részletesen előadta, 
hogy 

amikor ke/ében voll a beszedett pénr, 
megszédült és elhatározta, hogy nem 
adja oda gazdájának, hanem meglarlj i 
és legalább néhány napig jól él belőle. 

Elutazott Makóra, majd Budapestre ment és míg 

a pénzből tartott, mulatozott, szórakozott. A 250 

pengő hamarosan elfogyott Csak annyi maradt, 

amennyiből Kistelekig megváltotta vasúti jegyét 

Kistelekről már gyalogosan jött Szegedre és pén-

teken reggel érkezett meg Vallomását többször 

megszakította a görcsös zokogás. Előadta hogy 

minden pénze elfogyott, nagyon megbánta 

teltét. 

öngyilkosságot a k a r t elkövetni, de nem volt hozzá 

elég lelkiereje, inkább Szegedre jött és önként 
jelentkezett. Kijelentette, hogy azért nem hagyott 
fel az öngyilkossági gondolattal és mihelyt teheti, 
megöli magát, mert nem tudna mihez kezdeni 
elrontott életével. 

Csöke Lászlót a rendőrsége,n vallomása ntán 
őrizetbe vették és lekísérték a rendőrségi fogdába. 

A rongyos aszfaltburkolatok iavitása, 
a légkárosultak segélyhuzáia 
és a kamarai választások 

(A Délmagyarország munkatársától.') 
Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes, 
aki pénteken á Bástya küldöttségét ve-
zette a kultuszminiszter elé, a kü lönböző 
minisztér iumokban több fontos városi ügy 
elintézését sürgette meg. 

Dr . Pálfy József elsősorban a belügy-
minisztériumban iárt. ahol az illetékes re-
ferenssel 

az aszfaltjavitási munkálatokra 

beérkezett versenytárgyalások eredménye 
ellen beadott fellebbezés elintézéséről tár-
gyalt. A polgármesterhelyettes felhívta az 
illetékes referens figyelmét, hogy a javí-
tási munká la tok elvégzése most má r ha-
laszthatatlan, mert Szegednek aszfalttal 
borított uccái siralmas ál lapotban van-
nak. A belügyminisztér iumban meg is 
ígérték a fellebbezés gyors elintézését, 
azonban az egész ügyet előbb műszaki 
szempontból kell felülvizsgálni a kereske-
delemügyi minisztér iumban. A belügymi-
nisztérium mihelyt átteszi a kereskedel-
mi minisztériumba az aktákat, értesítést 

küld Szegedre, hogy azután innen szor-
galmazhassák az ügy mielőbbi elintézését. 

E l jár t a polgármesterhelyettes a nép-
jóléti minisztér iumban 

a röszkei jégkárosultak 
segélybuzája ügyében és ennek a kiuta-
lását is megsürgette. 

Végül a kereskedelemügyi minisztérium-
ban az illetékes ügyosztálynál bejelentette 
a polgármesterhelyettes, hogy, 

a kereskedelmi és iparkamarai 
választások ellen beadott felleb-

bezést 

Wolf Endre és Klein Ottó visszavonták. 
A minisztér iumban tudomásul vették a 
polgármesterhelyettes bejelentését, az ügy 
ezzel azonban még nincsen elintézve, mert 
a minisztérium hivatalból is felülvizsgálja 
a választásokai annak a megállapítása ér-
dekében, hogy azok szabályszerűen íoly-
tak-e le, ha pedig nem, akkor történtek-e 
olyan nagyobb arányú szabálytalanságok, 
amelyek a választás eredményét befolyá-

! solhatták. 
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ZSMEM p rotestáns László. Nap kél 4 óra 

44 perckor, nyugszik 7 óra 26 perckor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt 1MSI 

12-ig van nyitva vasamap, ünnepnap kivételévet 

A muzeum nyitva délelölt 10-től délután fél f 

óráig-

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária-ueea 17. (TeJ. 
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. 
(Tel. 1777.) Temesváiy József, Kelemeen ucca U« 
(Tel. 1391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-o. 
1. (Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Teel 
3425.) Török Márton, Csongrádi-sugárut 14. (Teli 
1364. szám% 

Súlyos vasúti szerencsétlenség 
Keletlengyelországban , 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése:) 
Varsóból jelentik: A kora reggeli ó rákban 
Keletlengyelországban, Lap i á l lomáson 
súlyos vasúti szerencsétlenség történt, 
amelynek őt áldozata van. Egy gyorsvonat 
mel lékvágányra futott és beleszaladt a vá-
gányon veszteglő tehervonatba. Két em-
ber nyomban meghalt, h á rom a kórház i 
ágyon szenvedett ki. 

Kiadták » gőzfürdő tatarozás! munkálatait. 

A gőzfürdő külső tatarozási munkálataira a köz-
tisztasági üzem két héttel ezelőtt árlejtést hir-
detett. Bádogos-, ács- és kőművesmunkákra írták 
ki a versenytárgyalást és a beadóit ajánlatok fe-
lett pénteken döntött a város. A bá logos munká-
latot, mint legolcsóbb ajánlattevő, B a l o g h Já-
nos kapta meg 1776 pengős vállalati árban. A 
kőműves munkálatokra egyedül Pálinkás János 
adott be ajánlatot 3802 pengős árban, a munká-
latok elvégzésével őt is bizták meg. A tatarozás! 
munkálatokra többen generálajánlattal is pályáz-
tak. Miután a kőműves- és bá<4ngost.:unkákat ki-
adták, az ácsmunkák elvégzésével a szintén ge-
nerálajánlatot beadó Kungel Jánost akarta meg-
bízni a város, aki azonban nem volt haj landó 
a részletmunka elvégzésére. A város ezért ugy 
döntött, hogy az ácsmunkákat nem adja ki vál-
lalkozónak, hanem saját rezsijében végezteti el 
a szükséges javításokat 

— Halálozás. Péntek délelőtt temették roko-
nok és barátok mély részvéte mellett L u s z t i g 
Adolf kereskedőt a Mérey-ucca 18. számú gyász-
házból. Dr. F r a n k é i Jenő rabbi meleg sza-
vakkal méltatta az elhunyt hitbuzgó életét A 
gyászszertartást • kántorok éneke vezette és 
zárta be. 

— Bale«et«'k. S z é l i Imre Felsőtanya, Gajgo-
nya 67. szám alatt lakó főldmives hasonnevű 
13 esztendős fia pénteken délelőlt lovaglás közben 
lebukott a lóról és agyrázkódást szenvedett — 
D o b o s Ferenc napszámos 9 éves kisfia a So-
mogyi-ticca 15. számú ház Lépcsőházában lezu-
hant a lépcsőkön és zúzott sebeket szenvedett 
A mentők mindkét gyermeket a sebészeti klinikára 
szállították. 

_ U j ár léd kul a Sotnogyltelepen. Szombaton 

az Uj-Somogyi-telepen n j ártézi kutat helyesnek 
üzembe. A kut 205 méter mély és percenkint 
700 liter vizet ad. A telep több uccájába való-
színűleg kifolyókat készíttet majd az uj kúthoz 
a város. 
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