
»* aamt UM*k"<lelmt hajók számáé* 
Pár!« január 4 Brrthelot, a francia kúlügymi 

n|«!»térií>-m vezető főtitkárja, aki Londinha «ta 
r<>tt, hogv megnyissa az ottani francia művészeti 
kiállitást," Londonban \aló időzését egyben arra 

Ugia felhasználni. h«*v a fraacia kormány meg-
bízásából előkészítő mcgberi'léseksl folylai on n 
korroánykimferenrlárél és a genfi leswrrie«f i o n 
feraorfarói Berthelot hétfőn az angol külügymi-
niszterrel is tárgyalt 

R Á D I Ó 7 pengős részletre 
Déry Gépáruház 

Standard rM-t készüléknél 
l e é l ó c s k a k é s a t l l é k e f 

7 0 P > b e becserél 
Karókpárok, varró**pek, gramofonok olcsón, r é I z t e I r e. 

Olcsó gramofonlemez vásér 

Korányi és Walkó 
szombaton utazik Genfbe 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) Báró Ko-
rányt Frigyes pénzügyminiszter és Walkó Lajos 
külügyminiszter genfi utazásának Időpontját vég. 
Iage*en megállapították. A két miniszter szombaton 

utazik el a népszövetségi tanács most kezdődő 
ülésére, shol jelentős tárgyalások lesznek a magyar 
kérdésben is. 

Felvonulásokkal ünnepelték Tokiéban 
a mandzsúriai győzelmet 

Tokió, január 4. A japán fővárosban óriási lel-
kesedést keltett az a hir, hogy a mandzsúriai 
japán csapatok elfoglalták Csingcsau városát A vá-
ros eleste alkalmából [öntető felvonulásokat ren-
oezlek Toklóban. Altalános az a feltevés hogv 
rövk»TK*n klkté'tJSk Mndrmrl-i függetlenséget Azt 
hiszik, hogy a függetlenség proklamálása február 
11-én történik meg, a japán birodalom roegalakitá-
aának évfordulóján. 

Csingcaau vámsában k&il det'fk az oatromáDs. 
poloi- Több, mint halezer kinai katonát, akiket ; 
még a városban találtak, egyelőre internáltak. 

Laadon, január 4. A nankingi kormány uj mi-
niszterelnöke, Csaó, átvette a külügyminisztérium 

vezetését és ez alkalommal beszédet mondott, 
amelyben kijelentette, hogy Kína évizazadok «La 
most é<i ál történetének legsulvo abb szakaszat. 
A külügyminiszter szerint a mandzvirUI kérdést 
nem lejjel fegyveres kézzel e ' i i lrzil , hanem azt 
kizáróan diplomáciai ntón keli megoldani. Az uj 
nankingi kormány megalakulása folytán a kintoni 
kormány most már hivatalosan is feloszlott 

Pártiból jelentki. Dr. Wu párisi kinai kóvet Genf-
be utazott, bogy a Népszövetség főtitkárságától 
a tanács azonnali össsehivásál kérje. A tanácsnak 
srügösen meg kell vizsgálnia a mandzsúriai helyze-
tet, miután a japánok most már majdnem egész 
Mandzsúriát megszállták. 

Gandhit Ismét letartóztatták 
f Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bombay, 

ból Jelentik; ( and l t t hé főn regf el bombayi lakásán 
letartóztatták. 

Gandhi — mint ismeretes — csak remrégiben 
érkezett vissza Londonból a kerekasztal konferen-
ciáról, amely ere Iirénytelenül végződött Gandhi 
megérkezése után nyomban hozzáfogott a nemzeti 
ellenállás megszervezéséhez ét most emiatt tartóz. 

tstták le. 
Amikor hivei megtudták, hogy a mahatmát le. 

tartóztatták, többeier főnyi tömeg gyüll össze la-
kása előtt és melegen éltette. Gandhit aki nagy. 
ssertt kedvben volt és kijelentette, hogy nem érez 
bosszút az angoi nemzet iránt, szivében szeretettel 
fog harcolni. Gandhi a ponsambi börtönben régi 
colláfát fogja elfoglalni. 

Baltával agyonverte vadházastáriát 
Kegyellen gyilkosság az Aaguszta-felepen 

Budapest, január 4. Borzalmas gyilkosság történt 
az Auguszta-baraktelepen. K i n ? Ü Károly sirásó 
szerelmi bánatában késsel összeszurkálta, majd 
baltival agyonverte Saapányt Juliit. 

Ai Auguszta-telep egyik barakjiban lakott S s * 
pányl Júlia negyvennégy esztendős takarítónő. Az 
asszony egy Ideig együtt lakott Kőszegi Károly-
ival. A férfi állandóan Ivott, klmaradozott, az 
asszonyt féltékenységével üldözte, ugy, bogy szinte 
napirenden voltak a veszekedések. 

Az assznnv 'oksjor panaszkodott a szomszédai-
nak, hogy nem birja tovább Kőszegi viselkedését 
és ki fogja tenni a lakásából. Ez körülbelül hárwn 
héttel ezelőtt meg is történt Izgalmas jelenetek, 
veszekedés, verekedés közben az asszony kilábol-
tafta a (lakásból Kőszegit 

Ma délelőtt váratlanul megjelent -íz Auguszta-
telepen Kő zegl Károly. Szapánvi Júlia lakásához 
sietett Az asszooy be akarta csapni oz abhkot, 
amikor Kőszegi odaért é» teljei erővel b?r> t h az 
ablaktáblákat. Azután nrltbeváüla az asszonvt, majd 
beugrott a szobába. . 

— | | a nem engedsz vtssxi|önnl, meggyilkollak! 
— kiabálta Kőszegt. 

— Nem, ide nem jössz vissza! - - sikított Sza-
uányi Júlia. 

Még néhány kiáltozást hallottak, azután hir. 
telen csendet és egyszerre az asszmy jaj veszd, 
kelése tórt elő a szobából. A la'.ók riadón fu-
toltak Szapánvi Júlia ajtajához, ' z azonban zárva 
találták. A nyit >tt ablakhoz kerültek és néhány 
férfi beugróit hogy Szapányi JuÜát memnentsék 
Kőszegi bosszújától. Amikör íionban odaéi tek, 
mar késő volt 

A szerencsétlen asszonv ott feküdt a s*iba sar. 
kában és Kőszegi mellette térdelt, egyik kezéfcei 
konyhakéssel, másikban baltával és szinte Auki-

Vflien aiMpotbca verte a baltával e» szurkálta a 
konyhakéssel. A lakók rávetették magukat Kő-
aaagire és rövid tusakodás után lefogták. 

Palógyi Lajos meghall 
Budapest, január 4. Palágyi Lajos, a Nemzeli 

Színház tagja, a szegedi és miskolci szinház volt 
igazgatója, hétfőn hosszas szenvedés után mrghalt. 

Pa'ágyi hónapokon át betegeskedett, a mult héten 
állapota valamivel Javult, azonban szombaton sziv. 
burokgyulladás lépett fel, amely gyorsan végzett 
a művész legyengült szervezeté vei. Pa'ágvl Lajos 
Andor Zsigmond előtt volt a szegedi szinház k-az. 
gatója, jól ismert szinész v-»lt, egy-egy nagysikerű 
fellépései ma is emlékezetes. Szegedről való tAvo. 
Zásskor bucsut mondott a színigazgatói pályának 
és a Nemzeti Szinház tagja lett, ahol több jelen, 
tös sikert ért el. Legutóbb a nyáron volt Szege, 
den, amikor egyik szereplője volt a Templom-
téri passziójitékoknak. Temetéséről a szinésztes. 
túletek gondoskodnak. 

Lemondott 
a Zsifkovics~kormány 

( 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 l e n -
tése . ) Belgrádból jelentik; Zsifkovics miniszter, 
elnök a mai minisztertanács í e fe j r zée u!án be. 
nynjto t i » kormá iv lemondáséi Sándor klrálynik. 
A lemondást politikai körökben csak formálisnak 
tartják és azt hhzik, hogy a kabinet kiegészíté-
sére ismét Zsifkovics kap megbízást Hivatalos 
kommüniké a kormány lemondását a zal magja-
rázza, hogy a diktatúra megszüntetése után kine-
vezett kormány elvégezte munkáját és ezzel meg-
bízatása véget é r t 

• német excsászár betegsége 
B i d . január 4. Arra a hírre, hogy Vilmos ax> 

császár influenzában me-jhele'edrtt és állapota any. 
rrylra súlyos, hogy külföldi orvosokat hívtak beteg, 
ágyához, egy bécsi lap szerkesztősége egyenesen 
Doornbs, a volt császár udvarmestert hivatalához 
fordult felvilágosításért. Az udvarmester azt vila-
szólta, hogy a volt császár állapota nem aggasztó, 
sőt egyáltalában nincs szó komoly betrgségrőt A 
volt császár három nap óta náthás, ezért óvatos-
Ságból nem Jár kl. de nem fekszik és nincs láza. 
F.gy szó sem igaz abból, hogy külföldi orvosokat 
hivnak az excsászárho*. 

Ax i d ő 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének 

meteorológiai obszgr: atlríuma jelenti, hogy h/L 
főn Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -fő.4 
fok Ci'rt-íS. ipga'acsonyabb —OJt fok Celsius. A 
barometer adata nullfokra és tengerszinre redu-
kálva reggel 759J0 mm., este 766.3 mm. A levegő 
rethtlv páratartalma reggel 100 százalék, délben 
8i százalék. A szél iránya nyugati és északi, erős. 
ség3 2—5, a lehullott csapadék JSJS milliméter 
volt. 

BUDAPEST: .1 Meteorológiát intézet jelenti este 
10 órakor: A délnyugat felől beérkező enyhe és 
az északkeleti részeken erős hideg levegő cs k-
nem mozdulatlanul húzódik végig égisz Európán. 
Bulgáriától az Északi tengerig erősen tartja magát 
a hlieg *s erősen « fagypont alá iftiyedt « hőmér-
séklet, ttéinyngcdról viszont másrészt a plusz 10 
fokot is meghaladta. Hazánkban ts végighúzódik 
ez az ellentites hőmérséklet. Szegedtől pozso. 
ryig. . . . 

A helyzet bizonytalansága miatt prognózis nem 
adható. 

Megfagyott az országúton 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap 

este Szentes mellett, a Kurcán átvezető beton, 
gáton két férfi egy csonttáfagyott 16—17 észten, 
dősnek látszó fiu holttestére akadt. A holttestnek 
két keze látszott ki csak a hótömegből, a két 
férfi rövidesen kiásta ar egész testet, maid értesi.j 
tette a leletről a rendőrséget. A megindult nyo-[ 
mozás során rövidesen megállapították, hogy » 
holttest Pusztai István 17 esztendős, Hékédl-Ujtelep | 
129. szám alatt lakó napszámosfiuval azonos. 

Puszlai István Szilveszter éjszakáján indult el 
hazulról, Csongrádra, bogy bort vigyen haza. A 
bort meg i« vásárolt* és két kannában vitte haza. 
felé. Késő este volt már, amikor a Kurcáhoa 
ért- A gyerek, hogy a hideg ellen védekenen, 
időnként nagyokat kortyolt a borból. A Kurca 
felett erős szélvész, hóvihar dühöngött, amely az 
ittas gyereket leverte « lábáról. Pusztai István 
igyekezett feltápászkodni, de nem sikerült Elhe-
lyezkedett a hóban és rövidesen elaludt. Az éjszakai 
dermesztő hidegben azután megfagyott. A holttest 
mellett megtalálták a kannákat is a borral. 

A halálesetről jelentést tettek a szegedi ügyész, 
ségnek, amely elrendelte a nyomozást 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Ma kedden, január hó 5-én utoljára 

TolatoJ L a o világhírű regénye 
.Reaurrection* pazar feldolgozásban 

Száműzetés 
Szibériába 

(Kat juaa Moaz 'ava) 

A legyőzhetetlen aienvedélyek éa 
vádoló lelkiismeret megrázó drámája 

Főszereplők: 

Lupe Velez és John Boles 
Előadások: Vasárnap 3, fi, 7 éa 9 érakor. 

Hétköznap 5, 7 és 9 órakor. 

I d o m í t á s 
8 hónapos kutyám szerelném idomítás végett ki-
adni. Ajánlatokat F.. M'.Kó, Széchenyi-tér 10. sz. 
aU lUrtít. 


