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íjrrog vannak győződve arról, hogy a tárgyalá-
soknak 

jelentékeny politikai következmé-
nyei lesznek. 

Párisi diplomáciai körökben abban bíznak, 
hogy a politikai kérdésekben Németország 
Franciaországhoz és Angliához fog igazodni és 
szintén el fogia ismerni Ausztria függetlensé-
fiét. 

Grandi londoni nagykövei 
Rómában 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 
Rómábó l jelentik: Grandi, volt olasz kül-
ügyminiszter, Olaszország jelenlegi londo-

ni nagykövete szerdán Rómába érkezett, 
hogy tárgyalásokat folytasson Mussolini-
vei. Grandi római utja kétségkívül össze-
függésben áll a hármas konferenciával. 

Mussolini beszéde — 
a francia rádióban 

CBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Párisból jelentik: Mussolininak vasárnap-
ra bejelentett beszédét — amelyben való-
színűleg ismertetni fogja a római hármas 
konferencia eredményét — a francia rádió 
is közvetíti. A fasizmus uralomrajutása 
óta most történik meg először, hogy Mus-
solini megszólal a francia rádióban. 

Az első szocialista perek Ausztriában 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Bécsből jelentik: Pénteken kezdődnek a 
tartományi törvényszék esküdtszókének 
tanácsa előtt a februári véres harcok szo-
ciáldemokrata résztvevőinek perei. 

A welsi esküdtbíróság szeiHán nyolc 

köztársasági védőőr ügyébén Ítélkezett. Az 
i té let/e/ íünően enghe volt; a biróság öt 

. vádlottat nyolc-nyolchavi, egyet hathavi, 
egyet pedig háromhónap i súlyos börtönre 
itélt, egy vádlottat felmentett. 

Hitler tizéves békeenyezményt 
ajánlott fel Jugoszláviának 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése." 
Belgrádból jelentik: Balugcsics, berlini 
jugoszláv követ — aki szombaton hosszas 
megbeszélést folytatott Hitlerrel — szer-
dán meglepetésszerűen Belgrádba érke-
zett. Váratlan utazásával kapcsolatban a 

legkülönbözőbb kombinációk térj rőtek el. 
Beavatott körökben nyíltan beszélnek ar-
ról, hogy Hitler ugyanolyan tizéves béke-
egyezményt ajánlott fel Jugoszláviának, 
mint nemrégiben Lengyelországnak. 
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A nyári menetrendien 
erősen veszélyezteti Szeged érdekelt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az ál-
lamvasutak igazgatósága most végzi a végsó 
simításokat azon a tervezeten, mely az uj 
nvári mentrendnek lesz az alapja. Igaz, hogy 
nem kerültek még részletei nyilvánosságra, 
azonban az érdekelt városok tudják, hogy mi 
érinti őket ebben a lényegesen átdolgozott ter-
vezetben közelebbről. Különösen két nagy vá-
ros lépett már akcióba, még pedig Debrecen és 
Szeged, mert a két nagy empóriuin menetrend je 
eddig is kapcsolatos volt s a mostani változások 
is szorosan egymásba fűződnek. Három gyors-
vonatpár közlekedett ugy Debrecen, mint Sze-
ged felé ezelőtt minden nyáron, sőt utóbb, 
némi kis módosítással, még a téli menetrendek 
is megtartották a három gyorsvonatpárt. Most 
ugy hűlik, a Máv. kettőre akar ja redukálni, 
nemcsak Debrecen, hanem Szeged vonalán is 
a gyorsvonatpárokat, még periig akként, hogy 
Szeged és Budapest között megmaradna a Sze-
gedről reggel fél hétkor induló gyorsvonat, de 
a délntáni és esti helyett egyet indítanának 
ugy 5 óra tájban. Viszont azokat a gyorsvona-
tokat, melyet Budapestről visszafelé eddig dél-
után és este indultak, egyesítenék akként, hogy 
5 órakor indulna vissza a gyorsvonat és ugy 
nyerne csatlakozást Vásárhely felé. így akar-
jak a debreceni forgalmat is megoldani. Deb-
recen már népes küldöttséggel kereste fel az 

illetékes köröket a régi menetrend fentartása 
érdekében. 

Sixtus pármai herceg 
megiiaBf 

Párís, március 14. S i x t u s Bourbon pármai 
herceg szerdán délután félnégykor meghalt. 
1866-ban született, 1918-ban nMl vette La Ro-
che Foucauld Hedvig hercegnőt. Sixtus herceg 
1017-ben IV. Károly és Poincaré köztársasági 
elnök között a közvetítő szerepet játszotta. A 
Becsületrend lovagja volt, a belga hadseregben 
Uim«zázadosi rangot viselt, 
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K n i t t e d 
Alakításokat 
vállalunk. Kárász ucca 5. 

iefő 
A Szegedi Metcorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 21 3 
C, a legalacsonyabb 8.6 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 756 0 mm, 
este 754.0 mm. A levegő páratartalma reggel 59, 
délben 33 százalék. A szél iránya délkeleti, erőssé-
ge 3-5. . 

A Meteorologíai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Enyhe ido, déli-délnyugati szél, egyes he-
lyeken, kivált a Dunántuion eső, a déli és ko-
rándélütáni órákban esetleg zivatar. 

ASPIRIN 
T A B L E T T Ä K 

A valódiságért és Jó-
ságért a Bayer kereszt 
szavatol, mely minden 
csomagoláson 4s tab-

lettán látható. 

Gyógy szertárban KapöaióJ 

Hz első méravárosi plébános: 
úr. Halász Pál 

(A Délmagyarország munkatársától.) A! 
város kegyúri bizottságának szerda dél-
előtti ülésén választották meg a móravá-
rosi plébánost. Az uj plébános: dr. Ha-
lász Pál püspöki tanácsos. Az 'állásra 
egyedül Halász Pál pályázott, a törvény 
rendelkezése értelmében azonban dr. 
Pálfy József polgármesterhelyettcs elren-
delte a titkos szavazást. Ennek során a 
kegyuri bizottság egyhangúlag dr. Ha-
lász Pált választotta meg plébánossá. Volt 
ugyan egv üres lap, később azonban tisz-
tázódott, hogy az illető tag tévedésből ad-
ta be az üres lapot és igy, a választást 
egyhangúnak minősítették. 

Dr. Halász Pál , az u j mÓravárosi plé-
bános, aki 1890-ben született Szegeden, 
1931 október elseje óta működ ik a Móra-
városban. Középiskoláit Szegeden a pia-
risták gimnáziumában végezte, majd az 
esztergomi papnevelő intézetben tanult, 
később a budapesti Pázmány Péter tu-
dományegyetemre járt és ott szerezte meg 
a hi t tudományi doktorátust. 18 esztendőn 
át a budapesti Regnum Mar ianumban 
működött , mint hitoktató, a forradalom 
után periig dr. Shvoy Lajos székesfehérvári 
püspökkel együtt résztvett a Begnum Ma-
rianum megszervezésében. A világháború 
alatt, mint tábori lelkész működött . A 
Móravárosban néhányéves müködé*e alatt 
megszerették a hivek, az ő agilitásának és 
gyűjtésének" az eredmémye, hogy felépül-
hetett a Kálvária-téren a móravárosi 
templom. 

Az u j mÓravárosi plébános a kilence-
dik" fizetési osztálynak megeTlelő javadal-
mazást és természetben ilakást kap a vá-
rostól. A kegyúri bizottság választását a 
város hatósága megerősítés végett felter-
jeszti Glattfelder püspökhöz. 
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Mávhás festmények 
olcsón TÓthnál, Tisza Lajos körút 45. «? 

(J| mészáros és hentesüzlet 
Értesítem az i. t. közönséget, hogy Káilay Al-

bert- (Ilid-) neea 4. szám alatt 

mészáros hentesüzletet nyitottam 
Mindenkor legfrissebb I. r. marha-, borjú- és ser-
téshúsok legolcsóbb napi áron, zsír és príma hen-
tesáruk, füstölt, főtt húsok. Tiszt.: Keresztes István. 


