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MacDonald tárgyalásai Párisban 
Daladier miniszterelnökkel 

A négyes megállapodás kimondta a békeszerződések revízióiénak lehelfiségél 
— a népszövetségi alapokmány szellemében 

Pórié, március 21. MacDonald angol minisz-
terelnök kedden délelőtt leánya és Sir John 
Simon külügyminiszter társaságában Rómából 
jövet Párisba érkezett. A miniszterekét a pálya-
udvaron Daladier miniszterelnök, Paul Boncour 
külügyminiszter, lord Tyrcll párisi angol nagy-
követ fogadta. A pályaudvarról a miniszterek 
az angol nagykövetségre mentek. Az angol és 
francia államférfiak fél lt-kor tanás'ozásra 
ültek össze, délben az angol nagykövet ebédet 
adott a vendégek tiszteletére. 

A délutánig tartó tárgyalásokról a követ-
kező 

hivatalos jelentést 

adták kl: MacDonald ás Sir John Simon a 
francia miniszterelnö kkel és a fran ia külügy-
miniszterrel hosszas megbeszélést folytatott, 
amelynek során tájékoztatták a francia állam-
férfiakat a Mussolinival folytatott tárgyalásaik-
ról. A kél ország miniszterei rövidesen ismét 
eszmecserét fognak folytatni. A francia állam-
férfiak abbeli óhajuknak adtak kifejezést, hogy 
a négy európai nagyhatalom között a béke ér-
dekében a Népszövetség szellemében iés kere-
tei közt meghit együttműködés alakuljon ki. 

Az Intransigeant a tervbevett négyes meg-

állapodásról eddig kiszivárgott adatokat a kö-
vetkezőkben foglalja össze: A tervezetnek az 
a célja, hogy békésen szabályozzák az ösz-
szes európai problémákat és megoldást ke-
ressenek mindazokban a kérdésekben, amelyek 
az aláírókat Európán kívül érdeklik. 

'A tervezet kimondja, a versaillest, 
saintgermainl, trianoni és neuillyl béke-
szerződések revíziójának lehetőségét is, 
de azzal a feltétellel, hogy a revízió csak 
a népszövetségi alapokmány rendelke-
zéseivel összhrngzásban történhetik 

meg. 

Az angol miniszterek szerdán utaznak el Pá-
risból. MacDonald Londonba megy, Sir John 
Simon visszatér Genfbe. 

A leszerelési konferencia 
Genfből jelenik: Henderson ma váratlanul 

csütörtökön délelőttre összehívta a leszerelési 
konferencia főbizottságát Hir szerint az ülé-
sen javasolni akarja a tárgyalásoknak húsvétig 
való elnapolását Henderson utalni fog Musso-
lini és MacDonald római tanácskozására és 
arra a diplomáciai eszmecserére, amely annak 
nyomán előreláthatólag a négy nagyhatalom 
közt megindul. 

HireK 
nyugszik 6 óra 15 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt töl 
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tC léi l-ig 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (te-
lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (te-
lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u. 
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
u 489, (telefon 3425). 

— Szombaton filléres gyors indul Budapesté-
re. Szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján, az Országos Mezőgazdasági kiállításra 
filléres gyors indul Szegedről Budapestre. A 
kedvezményes menettérti jegy ára 4 pengő, de 
az utasoknak meg kell váltaniok a kiállítás 
megtekintésére szolgáló belépőjegyet is. A vo-
nat szombaton reggel 5 óra 29 perckor indul 
Szegedről, a Nyugati pályaudvarra érkezik 8 
óra 50 perckor. Vissza indul a Nyugatiról 23 
óra 55 perckor, Szegedre érkezik vasárnap reg-
gel 3 óra 11 perckor. A filléres gvorshoz csat-
lakozás lesz Hódmezővásárhelyről. 

— Március 31-én lesz a rendkívüli közgyű-
lés. Megirta a Délmagyarország, hogy a pol-
gármester a gázgyári pénzek felhasználása és 
a színház ügyében rendkívüli közgyűlés ösz-
szehivását kérte a főispántól. Bárányi Tibor 
főispán a rendkívüli közgyűlést március 31-re 
hivta össze. 

— Három kínevezés. Budapestről jelentik: 
A kormányzó az igazságügyminiszter előter-
jesztésére dr. E l e m y Sándor szegedi ítélő-
táblai bírónak, D u d á s Béla szegedi törvény-
széki tanácselnöknek, C u r r v Richárd szegedi 
ítélőtáblai bírónak az itélőbirák és ügyészek 
részére megállapított III. fizetési csoport jelle-
gét adományozta. 

— Zsákbamacska csütörtöktől minden este. 

Modern fazon, modern huzat, 
szolid kárpitos munka 

Rubin kárpitosnál 
Ssagad, Kossuth Lajos sugárul 8. 

— Országos református konferencia Szege-
den. Március 24., 25. és 26-án a református férfi 
értelmiség számára dr. R a v a s z László püs-
ök vezetése mellett országos konferencia lesz 
zegeden. Közel 100-an érkeznek az ország 

minden részéből, akikhez Szegedről is mintegy 
100 már eddig jelentkezett résztvevő csatlako-
zik. A vidéki résztvevők legnagyobb része pén-
teken délután félhat órakor érkezik Ravasz 
László püspökkel. A Szegedre érkező vendége-
ket H a r s á n y i Pál békésbánáti esperes kö-
szönti. A vidéki vendégek szegedi református 
családoknál szállanak meg. Az első előadás 
este 7 órakor lesz a városháza közgyűlési ter-
mében. A konferencia másnap fél 10 órai kez-
dettel folytatódik és tart déli 1 óráig, majd dél-
után 5-től fél 8-ig. A konferencia zárt jellegű 

-és azon csak férfiak vehetnek részt, akik ezt a 
szándékukat a református lelkészi hivatalnál 
előre bejelentették. Szombaton délután fél 5 
óiai kezdettel a nemzeti emlékcsamokban 
Bethlen Gábor szobrát koszorúzzák meg. Va-
sárnap az istentiszteletek 9 órakor kezdőd-
nek, amelveket kővetőleg a városháza közgyű-
lési termében fél 11 órai kezdettel a nyilvá-
nosság számára előadást tart dr. Ravasz László 
püspök ezzel a címmel: „A hősies élet felél" 
Délután 5 órai kezdettel templomi ünnepség 
lesz a szegedi Bethlen Gábor Kör 30 éves ju-
bileuma alkalmából. Ünnepi előadást tart dr. 
I m r e Sándor egyetemi tanár. 

-— Zsákbamacska csütörtöktől minden este. 

— Az Országos Frontharcos Szövetség szegedi 
főcsoportja közli, hogy 2 szijgvártó, 1 cipész szak-
munkás és 1 bajtárs női családtagja alkalmazást 
kaphat Jelentkezés igazolvánnyal és munkakönyv-
vel reggel 8—9 között Hidvégsr szociális bizott-
sági tagnál, Bocskav-ucca 1. 

— Piacrendészett kihágások. A község! kihá-
gás! biróság kedden tizenöt olyan vidéki piaci 
árust itélt el egyenkint 10—25 pengős birságra, 
akik nem piacos hétköznapokon árusítottak. A 
piád szabálvrendelet szerint vidéki árusok csak 
a rendes hetipiacokon árusíthatnak. 

— Polner Ödön előadása, P o l n e r ödön egye-
temi tanár délután hat órakor tartja meg az Egye-
tembarátok Egyesülete jogi szakosztályában nagy 
érdeklődéssel várt előadását „Választójogi tör-
vényhozásunk" címmel. Az előadást, mely az I. 
számú Jogi előadóteremben (központi egyetem) 
lesz, hozzászólások követik. 

x Silbrer S. Andor grafológus péntek reggel 
távozik Szegedről és igy csütörtök estig mond 
jellem, jövőt egy pengőért Széchenyi-tér 16. alatt. 

Galsworfhy utóda: Wells 
London, március 21. G a l s v o r t h y helyé-

re H. G. W e 11 s-et, a világhírű regényírót vá-
lasztották meg az angol Pen Club elnökévé. 

Hóvihar Debrecenben 
(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Deb-

recenből jelentik: Kedd délelőtt óta ítéletidő 
tombol Debrecenben, az uccákon sok helyen 
félméteres a hó. A szél később viharrá fokozó-
dott, tetőket sodort le, telefonvezetéket tépett 
szét A vonatok nagy késéssel közlekednek. 

Kánya külügyminiszter Bécsben 
Bécs, március 21. K á n y a Kálmán külügy-; 

miniszter Rómából jövet, ma este Bécsbe er-i 
kezett. Szerdán délben D o l l f u s s kancellár 
fogadja Kánya külügyminisztert és tiszteletéi 
re déjenmert ad az Imperial-szállóban. 

Az idő 
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 11.4, 

a 1 -galacsonyabb 0.1 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 756.1 mm, 
este 761.7 mm. A levegő páratartalma reggel és 
este 100 százalék. A szél Iránya északi, erőssége 
3—7. A lehullott csapadék mennyisége 32 ' mm. 

Időjóslat a Délvidékre: Éjjeli fagy, átmeneti-
leg az esőzések szünetelésével változékony, hű-
vös Idő. 

A Meteorologlal Intézet jelenti este 10 órakor: 
Éjjel hideg Idő, szerdán az Alföldön is a csapa-
dék szünése várható, egyébként a szél gyengülésé-
vel nappal ismét erősebb felmelegedés valószínű. 

j— Szabadegyetemi előadás. 'A Ferenc József-
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete ma dél-
után 6 órakor az egyetem bölcsészeti karának I. 
számú tantermében (Baross Gábor-ucca 2., II. 28.) 
szabadegyetemi előadást tart. Előad: dr. Gömö-
ry-Laiml László miniszteri tanácsos „Corvin Má-
tyás király a renaissance-kor kimagasló alakja" 
címmel vetített képek kíséretében. Belépés díjtalan. 

— A volt szegedi lovastflzérek április 3-án dél-
előtt fél 12 órakor a hősi halált halt bajtársak lel-
kiüdvéért a rókusi templomban istentiszteletet 
mondatnak. A szövetség felkéri az összes bajtár-
sakat, hogy az Istentiszteleten megjelenni szíves-
kedjenek. 

Uram, 
elegánsan a k a r iárni? 

Feltétlenül keresse fel KILCZ FÜLÖP 
uri szabóságát. Arait újból mélyen leszá'litotta. 

Legújabb kiil- és belföldi szövetekből nagy választék. 
Hozott anyagbői Is vállal munkát hitelképes egyének-

nek részletre is. ÍM 
Duqontcs tér 11. (MUIler-patofa.) 

Ha R E K E D ? vagy M E G H Ű L T 
GEROELV-féle 

KAKUKFÜ CUKORKÁT 
szopogasson. — ize kllUnO! Hatása biztos! 
A készítőnél: 0ER6ELY gyógyszerésznél kmphstó. 
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