
miatt nem tudnak elaltani. 
S serdán délután helyreállt a telefonössze-

köttetés Habanával. Az öuzedőlt Táros polgár-
mestere borzalmas részleteket mondott el a 
földrengésről, amely éjjel féltízenkeitőkor ál-
mában érte a lakosságot• Sürgősen orvosokat 
és gyógyszereket kér t A polgármester a leg-

nagyobb veszedelmet a gyorsan tovaterjedő 
tűzben látja, amit nem tódnak meggátolni. 

Későbbi Jelentés szerint a halottak száma 
hat a sebesülteké 17. ki első veszteségekről 
szőlő fantasztikus számokat a pánikszerűen 
menekülő lakosság terjesztette. 

A Japánok bevonulnak Karblnba, 
San 'halban tovább dul a harc 

Amerika tiltakozó Jegyzéke - Japán csak kikötésekkel fogadja el a nagymami-
nak leayzékét 

A karblnl bevonulással még lobban solyoaodnt a helyzet 
(Budapesti tudósítónk telefonfelenlése.) 

Sanghajból jelentik: A japán haderők szá-
razon és vizén megtámadták a Vu-Szung erő-
döt. Hst japán torpedóromboló ágyutüzének 
védelme alatt Japán csapatok hajóznak ki a ; 
partra és nyombsn támadásra indulnak. A 
japánok erejük megfeszítésével harcolnak. ' ? 

Sanghai, február 8. Kedden délután njra 
megkezdődtek a harcok Sanghaiban, 

a japánok gyilkos ágyulüzelést kezd- ; j 
tek Sapct ellen. 

j 
Slozava Japán tengernagy azzal okolta meg a 
külföldi konzulok előtt a hadmüveletek újból 
való megkezdését, hogy a kinrhk mcfiszegték 
a fegyverszüneti feltételeket. 

A tegnapi harcok során az amerikai me-
tódista templomnál japán—amerikai incidens-
re került aor. Japán tengerészkatonák golyó-
váltásba keveredtek as amerikai katonákkal, 
akik torlasz mögül hárították e l a támadást 

Sanghai élelmiszerellátása egyre nagyobb ne-
hézségekbe ütközik. Fokozza a zavari a nagy 
pénzhiány, ami azzal van összefüggésben, hogy 
a kinai bankok már hetek óta zárva vannak 
s a hatóságok felszólítására sem hajlandók 
kinyitni. A japánok tegnap 1(0 kínait végezlek 
ki azon a cimen, hogy lesL"51 lőttek a Ja-
pánokra. 

Pekingből jelentik, hogy 
fajtán különítmények bevonultuk i 

Ó-Karbinba. 
A japán hadsereg zóme erőltetett menetben 
közeledik Karbinhos, amelynek megszállása 
küszöbön áll. 

A fapánok szerdán ijjel bevonulnak 
Karbinba 

és ezzel megvetik lábukat a keletkinai vasút 
mindkét oldalán. A helyzet rendkívül kritikus, 
mert Karbin eddig az orosz érdekszférához 
tartozott. A karbini bevonulásnak suluos kö-
vetkezményei lehetnek. 

Sanghaiból jelentik: A Japán tüzérség reg-
gel óta teljes erővel bombázza az északi vá-

rosrészt Nanktngbaji az amerikai asszonyo-
kat és gyermekeket egg amerikai csatahajó 
felvitte fedélzetére és elindult Sanghai felé. 

(BndapesH tudósttónk telefonjelsntése.) Pá-
risból Jelentik: A sanghai eeemények miatt a 
kinai külügyminiszter az angol és amerikai 
konzulnál tiltakozott az ellen, hogy a japánok 
a nemzetközi koncessziós területei ls használ-
hatják hadműveleteik cél faira. Kins ebben 
Japán támogatását látja. 

: Washingtonból Jelenük: A külügyminiszté-
riumban rendkívül súlyosnak látfák Sanghai 
helyzetét. A tegnapi békéltető Javaslatot szer-
dán éleshanga tiltakozó Jegyzék követi, amely-
ben Amerika felszólítja Japánt, hogy azonnal 
hagyják abba a tűzetést 
. Tokióból a helyzet enyhülését Jelentik. 
Jdslsava japán külügyminiszter közölte az an-
gol nagykövettel, hogy Japán hajlandó Sir 
John Simon angol külügyminiszter indítvá-
nyait bizonyos korlátozásokkal elfogadni, az 
ellenségeskrdést beszüntetni és csapatott visz-
szavon it. Beleegyezik Japán a sémtrges zóna 
kijelölésébe ls. bár sggálys! vannak abban az 
irányban, hogy a semleges zónában a Japán 
lakosság nem lesz biztonságban. Feltétlenül 
ragaszkodik azonban a Japán kormány ahoz, 
hogy a konfliktust, mások beavatkozása nél-
kül, közvetlenül a kínai kormánnyal szabá-
lyozza. ' > t 

Tokióból Jelentik: A Japán kormány — 
hivatalos Jelentések sasrint — hozzájárult a 
nagyhatalmak által átnyújtott javaslatok első 
négy portijához. A hozzájárulás különböző 

fentaridsokkal és kikötésekkel. 
történt. A nagyhatalmak ö'.Mík Javaslatát, 
amely arra irányul, hogy a japán kormány 
kezdjen közvetlen tárgyalásokat a kinai kor-
mánnyal a függőben levő vitás ügyek békés 
elintézése érdekében, a japán kormány nem 
fogadta el azzal az indokolással, hogy ez a 
pont már túlmegy a sanghai események kö-
vetkezményein és a mandzsúriai problémát 
is magában foglalja. 

M e g k e ^ d ó d ö i í 
világkonferencia a 

öt bizottság tárgyalta a axáraxiölál, a tengeri é a a légi fegy-
verkezés Ügyét 

Genf, február 1 Tiz éng tartó előkészítés után 
kedden délután megkezdődött az Electoral-palotá-
ban a leszerelési világkonferencia. A földkerekség 
minden országa elküldte megbízottjait. Halvan. 
három állam delegációfa jött el a konferenciára. 
Az egyes államok összesen ezerkétszáz delegátust 
krtldtek kl n leszerelési konferenciára. A legerőseb-
ben Anglia, Franciaország, Lengyelország és Japán 
van képviselve. A japán aelegdció egymagában 
több, mint Száz tagból ált. 

A megnyltóülésen mintegy négyszáz delegátus 
vett részt. Henderson elnök kalapácsütéssel nyi-
totta meg a konferenciát Azzal kezdte beszédét 
liogy a leszerelési világkoníeienda megnyitása vi-
lágtörténelmi jelentőségű. A világkonferencia fel-
adatát három pontban foglalta össze; 

1. Közös megállapodást kell kötni, amelyben 
tényleges programba foglalják össze mindazokat a 
gyakorlati javaslatokat, amelyek alkaimasak arra, 
hogy biztosítsák valamennyi nemzet ftggverkezé• 
* nek gyors és érezhető leszállítását és korláto-
zását. 2. Le kell szögezni, hogy a fegyverkezések 

semmiféle nemét sem Uhut kivonni a fenti meg-
állapodás hatásköréből. 3. Biztosítani kell, hogy 
ez a végső cél megfelelő fokozatok révén minél 
előbb elérhető legyen s azért el kell határozni, 
bogy bizonyos célszerűen szétosztott időpontokban 
ujabb és ujabb leszerelési konferencia ül össze. 

Beszéde befejező részéten Henderson megemli-
lettc, hugy 

a leszerelésre a világgazdasági válság le-
küzdése érdekében ts szükség van. 

Az egyórás beszédet lelkes taps fogadta. Ez-
után megalakították az ügyrendi bizottságot. Való-
sz|nü, hogy a második teljes ülés csak a jövő 
hét elején ül össze. 

(Budapesti tudósítónk telcfonjclcnlése.) 
Genfből jelentik: A leszerelési konferencia 
ügyrendi bizottsága szerdán délután megkezd-
te a konferencia ügyrendjének megvitatását 
Ugy politikailag, mint taktikailag nagy jelen-
tősége lesz annak, hogy milyen hatáskörrel 

ruházzák fel a konferencia elnökét és milyen 
módszert vezetnek ba a szavazásoknál 

A konferencia érdemleges munkáját az ad-
digi tervek szerint öt bizottság végzi és pe-
dig az általános bizottság, a szárazföldi had* 
sereg bizottság, a tengeri flották bizottsáp, a 
légi flották bizottsága, a hadügyi Mások bi-
zottsága 

A legnagyobb feladat az általános biao*-~ 
ságra vár, amelynek valószínűleg központi bt-
sottság lesz a neve. Ez a bízottság vitatja zÉgg 
először az összes felmerülő javaslatokat ga 
éppen ezért mind a 68 delegáció képviselve 
lesz benne. 

MacDonald nem megy Genfbe, 
meri szemét megoperálták 

London, február 2. MacDonald miniszterelnök 
egyelőre nem hagyhatja el Sz angol fővárost A 
miniszterelnöknek ma a szemét megoperálták. Az 
operárfö ugyan nem súlyos, de azért mégis meg* 
akadálvozza MacDonaldot hivatalt ügyeiben. Leg-
alább két hétig gondos ápolásra szorul I s ez-
alatt az |dó 'alatt nem hagyhatja el szobájá t 
A miniszterelnökség ügyeinek intézését MacDonald 
betegsége tartamára Balds*n lord necsétőr veszi 
á t MacDonald szembántalmai túlfeszített m á t -
kára vezethetők vissza. U.v 

Adóbevallási amnesztia 
Budapest, február 8. Az eddig be nem val-

lott, vagy helytelenül bevallott jövedelem- ée 
Szükségadóval kapcsolatban pénzügymInlszteri 
rendelet Jelenik meg a hivatalos lap csütörtök! 
számában, amely mindazoknak az adózóknak 
amnesztiát biztosit, akik az eddig be n e a 
vallott, vagy helytelenül bevallott Jövedelme-
ket és vagyonokat az 1991 évre szóló Jöve-
delem- és vagyonadófizetés céljából az t f c . 
irt határidőn belül bevallják. Az amnesztfe 
mindazokat megilleti, akik a helyes bevallá-
sokat február 29-ig beadják. 

Pető Ferenc tragédiája 
(A Délmagyarország munkatársától.) Á 

fiatal Petó Ferenc megdöbbentő tragédiáján 
nak utolaó aktusaként a németországi Sorsú-
ból kedden elindult Saeged felé a leólmozott 
koporsó. A család tagjai csütörtökre várják 
a holttest megérkezését és a temetés idő-
pontját csütörtök délután félnégyre tűzték ld1 

a zsidó temető dnterméböL 
A Pető-család iránt mindenütt mély rész-! 

vét nyilvánult meg. Alig néhány hónappal 
ezelőtt halt meg hirtelen a család feje, Pető 
Ernő, most újból váratlan csapás érte a csalá-
dot. Pető Ferenc nagytehetségű fiatalember 
volt. Már mint középiskolai diák feltűnt vá-
lasztékos ízlésű és stilusu dolgozataival As 
egyik ifjúsági körben többizben tartott előadá-
sai is feltűnést kelteltek. Az érettségi vizsga 
után szülei beiratták a sorául textitakadéb 
miára, amelynek elvégzése után .a zürichi 
műegyetemen szándékozott tanulmányalt foly-
tatni, mert te.xtilmérnöknek készült A kará- S 
csonyi szünidőt a fiatal diák itthon töltötte 
családja körében, amikor pedig néhány hét., 
tel ezelőtt visszautazott Sorauba, megvizsgál-
tatta magát, mert a vakbél körül fájdalmakat 
érzett. Pető operációnak vetette alá magát és 
a műtét alatt megdöbbenve tapasztalták ,az 
orvosok, hogy a megbetegedés egészen szokat-
lan, a fiatal 19 éves fiu aligha lesz megment-
hető az életnek. A helyzetről táviratilag érte-
sítették a családot és még a mult szerdán 
édesanyja, bátyja és Sugár Sándor, az elhunyt' 
nagybátyja kiutaztak Sorauba. Pető Ferencet 
még életben találták. A kinzó fájdalmak után 
vasárnap reggel váltotta meg szenvedéseifői a 
halál. A soraui textilak idémia haUga'fcá^a 
és egész tanári kara kisérte ki a koporsót es 
állomásra, ahol az akadémia rektora, majd a 
megboldogult legkedvesebb tanára, a mate-
matika professzora búcsúztatta tragikus véget 
ért kitűnő hallga!ójukat. A leólmozott koporsót 
szállító vagon a búcsúztatás után elindult 
Szeged felé. 


