
Ausztria felmondta 
a magyar kereskedelmi szerződést 

(Budapesti tudósít ónk telefon jelentése.) Bécsből 
je lent ik: Az osztrák kormány a szerdai minisz-
tertanácsi ülésen k imondta , hogy a Magyarország, 
gai szemben fennál ló kereskedelmi szerződést áp_ 

rilis elsővel falias elsejére felmondja. Kimondta 
a minisztertanács, hogy az aj szerződés megkötése 
végett haladéktalanul meaiadiíia a tárgyalásokat. 

A nagyhatalmak konferenciája előtt 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlin-

bői jelentik: Most már bizonyos, hogy Brüníng 
nem utazik Londonba. Ha a négy nagyhatalom 
konferenciájára egyáltalán sor kerül, agy Bülow 
államtitkár képviseli Németországot Valószinü 
azonban, hogy Grandi olasz külügyminiszter sem 
utazhat Londonba, ugy, hogy a négy nagyhatalom 
vezérpolitikusainak találkozására csak Genfben ke-

rül sor és megtörténhetik az is, hogy ezt a koiv 
ferenciát kibővítik az érdekelt középeurópai ál-
lamok delegátusainak bevonásával. Németország 
azonban mindenesetre eí akarja kerülni, hogy be-
fejezett tények elé áHitsák és semfeniesetre sem 
járnt hozzá olyan határozathoz, ami Németország 
kihagyását célozná. 

Porig égeti Zágrábban 
egy négyemeletes bérpalota 

telekbérlők igénye vitathatatlan, ezért nekik itéta 
a telkeket, még pedig olyan formán, hogy • tel. 
kek megállapított megváltási árát meghatározod 
idő alatt részletekben kellett volna megfizetőtök a 
városnak. 

Az első esztendőkben fizették is ezeket a rés» 
leteket, de a viszonyok egyre súlyosabbakká vá l 
tak, a terményárak állandóan estek, romlott^ fl 

kereseti viszonyok és egy szép napon a tetektumi 
aonosok fizetésképtelenséget jelentettek be. Axi 
kérték a várostól, hogy fogadja vissza őket bér, 
lőnek és vegye vissza a nekik juttatott földet. 

A város azt mondta, hogy a jogerős földbirtok 
bíróság ítéletet csak a bíróság változtathatja meg 
a bíróság engedélye nélkül nem tekintheti semmis, 
nek az eredeti Ítéletet Az érdekeltek az OFB-hea 
fordultak és a bíróság most értesítette a váró« 
hatóságát, hogy teljesiti a marostői telektnlajdo. 
nosok kérelmét, hozzájárul ahoz, hogy földjükéi 
visszaadják a város tulajdonába és visszaállítsák 
a régi bérleti viszonyt'„ 

A telekbérlők tehát csak néhány esztendeig 
voltak telektulajdonosok és most folytatják ott, 
ahoi a nagy reménységekkel megindított földbir. 
tokrendezési akció kezdetén abbahagyták 

Tte Őaloti ? 
(Budapesti tudósítónk tetefonjefentésc.) Zágráb-

ból jelentik: Az elmúlt éjjel a star filmvállalat 
műtermében tűz ötött ki, amely oly rohamosan 
terjedt, hogy a négyemeletes bérpalota kora reg-
gelre porrá égett. Több mint száz film felrob-
bánt és ez okozta a gyorsan terjedő tüzet Az 
égő épületből többen az ablakokon keresztül ng 
róttak ki az uccára. 

Zágrábbőt jelentik: A Stolac-téren posztitó tüz-
katasztrófa sokkal rettenetesebb volt, amint az első 
órákban sejtették. A négyemeletes bérpalota — 
Zágráb egyik legmodernebb épülete — teljesen 
leégett. Valószinü, hogy a katasztrófának 10 ha. 
'ott¡a van; eddig öt hatottat emeltek ki az üszkös 
romok alól. öt ember eltűnt, akikről azt hiszik, 
hogy még a füstölgő romok alatt vaunak. 

Csütörtökön délután temetik 
az öngyilkos Szalay Sándort 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szalay 

Sándor tragikus öngyilkossága nagy megdöb-
benést keltett mindenütt Még ma sincs tel-
jesen tisztázva az öngyilkosság háttere és a 
tragédiára nem vetettek teljes világosságot 

Szalay Sándor búcsúlevelei sem. A' Sokfélé 
híresztelés közül egyik sem állja meg helyét. 
Szalay Sándor a legújabb adatok szerint tettét 
nem szerelmi bánatában követte el és szol-
gálati okok "sem játszottak közre a végzetes! 
tett elkövetésénél. A katonai hatóságok, miután 
megállapították, hogy az öngyilkosság nem 
függ össze szolgálati okokkal, a nyomozást 
befejezték. A fiatal hadapród családja azon- í 

ban tovább kutatja a megdöbbentő tragédia 
részleteit, mert nem1 tudják elképzelni, hogy 
az örökké vidám és jókedvű fiatalember miért 
szánta el magát végzetes tettére. Összefüg-
gésbe hozzák Szalay Sándor ö»gy»Wo«»*g«i 

anyagi vonatkozású dolgokkal is, de biztosat 
senki sem tud és a fiatal hadapród családja 
is csak kombinációkra van utalva. 

Szalay Sándort csütörtökön délután 3 'óra-

kor temetik a közre ndészeti kórház halottas 
házából teljes katonai pompával. Az engesz-
telő szentmise csütörtökön délelőtt 1Q órakOT 
lesz a fogadalmi templomban. 

Mem flráqoll 
Imperial fiimislemez 
U E D N A N N " " i e r t " " a 

Kelemen a. 

Olaszországban havazik 
rBudapesti tudósítónk tetefonjelentése.) Milánó, 

ból jelentik: Felsőolaszországban ismét beköszön, 

tőtt a tét A hőmérő mindenütt a fagypont «M 

süXyedt A Milánó—Genova vasatvonal mentén 

mindenöíThavazik, Triesztben esik a hó. 

„Az embereknek 
már elzálogosítani valójuk sincs 

Hu sóét kor csökkent a zálogház forgalma 

(A Délmagyarország munkatársától. Az idei téfi 
húsvétkor a szemlélő azt gondolhatta volna, hogyha 
másutt nem, de a zálogházaknál mégis megérződ-
hetett az ünnepi forgalom. A szokás eddig leg-
alább is az volt, hogy húsvét előtt kiváltották a 
tavaszi holmit és helyette zálogba tették a télieket 
Érdeklődtünk most a Városi Zálogházban a hús-
véti észleletek iránt Ezt. a választ kaptuk: 

— Húsvét hetében no"ihogy emelkedett volna, 
de érezhetően csőkkant a zálogház forgalma. Csök-
kent a kiváltók száma éppen ugy, mint a betevőké. 
Ennek az általános nyomorúságon kivüt speciális 
oka is van, még pedig a lehetetlen időjárás. Az 
emberek az idén nem vethették le húsvétra téli ; 
gúnyájukat és nem vehették fel helyette a köny- 1 

nyebb tavaszi holmit, hiszen a város felett bófel-
hők lógtak és a hőmérő a fagypont kőrüí mozgott. 
De pénzük sem volt az embereknek a tavaszi holmi 
kiváltására. Ha ősszekuporgattak rá néhány pengőt, 
azt felemésztették a még mindig éhes kályhák, 
az keHett húsvéti fára, szénre, ünnepi melegre. A 
betevők száma pedig azért esett, mert az emberei, 
nek már nincs elzálogosítani valójuk,  a hossza té. 
len eladtak, etzálogositottak mindent... 

A másik szegedi zálogházban is hasonló volt a 
helyzet azzal a különbséggel, hogy itt csak a 
kiváltók száma csökkent, mert ez a zálogház 
a nyár óta nem folyósit zálogkölcsönöket» csak a 
meglévő zálogtárgyakat adja tó. 

A marostői telektulajdonosok 
visszaadták földjüket a városnak 

Néhány év alán tovább folytatódik a bérleti rendszer 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány év-
vei ezelőtt nagy lelkesedéssel indult meg Szeged 
környékén is a íöldigénytés. Az Országos Földbir-
tokrendező Bírósághoz ezrével jelentették be igé-
nyeiket a szegedi földbérlök és csak kevésen mait, 
hogy fel nem parcellázták a város földbirtokát. 
A legreálisabb igénylések közé tartozott, az ui-

szegedieké, akik — mintegy százötvenen — a 
Nagymarostőben bérelt telkeket kívánták örök-
tulajdonul megszerezni Abban az időben jó kon-
junktúrája volt a földnek, a telekbérletek igen 
magasak voltak, de a magas terményárak kiadták 
a legmagasabb bérösszegeket is. 

Az OpB megállapítottá, hogy a nagymarostól 1 

A s i d ő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium felet» 

Szegeden a hőmérő legmagasabb áriása 7.3 fok Cel 
sius, a legalacsonyabb 2.6 fok Celsius. A szél irányi 
keleti, illetőleg délnyugati, erőssége 2—1. A lehal 
iott csapadék 1.2 mm. Időjóslat a Délvidékre: Bo 

—w>— maoadék nem való 
színű. 

A Meteorológiai intézet prognózisa este 10 óra 
kor: Élénkebb déli szét, nyugati beáramlás, vál 
tozó felhőzet és erős nappali felmelegedés. Távo, 
iabbi kilátások: 2—3 nap maíva újból a hömérséfc 
let csökkenése valószínű. 

A Kispest győzelme Bécsben 
Bécsből jelentik: Kispest futballcsapata sikerei 

francia tarája otán Magyarországba hazatérőben 
szerdán délután a Nicholson csapatával mérkőző* 
és azt 1:0-ás félidő után M arányban legyőzd 

Házasságszédelpésérí 
egyévi borion 

(A Détmagyarország munkatársától.) G**tén ífl 
háiy 56 éves voft szegedi ügynök, aki *3 év ÓÖ 
kűlönváltan él feleségütő!, a múlt év elején wtv« 
rolni kezdett Kemény Simon vásárhelyi iskoláig« 
gató leányának, Margitnak. Keményéknek azt mon 
dotta, hogy feleségétől elvált és az erre vonatkoW 
végzést csak azért nem tudja megmutatni, mer 
az a bírósági tisztviselő, akinéí az ügye vas 
szabadságra ment Hozományát 10.000 pengőt kér 
és azt mondotta, hogy ebből cukorkauzletet szán 
dékozik nyitni Csabán. A t á rgya lok során i 
hozományra 3000 pengőt kért MStegut és az api 
1350 pengőt át is adott jövendő vejének. CsfiJ 
amikor a pénz a kezében vo'1- a ! ;kor állott elő eí 
zai hogy válópere még elintézve és « 

mondotta, hogy a válás kimondása a törvényko*« 
szünet miatt késik. Ezután kitűzte az esküvő «»P 
ját majd ujabb 1500 t*r&>t  c S a C t  a z  

igazgatótól, később Kemény Margittal a lá*«** 
egy 1300 pengős váltót 

Geíléri Mihály üzelmei azonban KderBÍ** « 
a szegedi törvényszék eggesztendet börtönre l i a « 
Az üggyel szerdán foglalkozott az Ítélőtábla 
íé/y.tanácsa és az elsőfokú ítéletet heíybfinhaggto 

Az ítélet jogerős. 

Ora, ékszer 
fordaljon biislomnnl Tólh óráshoz 

Tört a r any , « á l o g j . g y b a v i t t * * 

vásárlásáéi 
javításnál 
eladásnál 


