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Ma és szombaton este 

I k m o m i e n i 
a P r ó f é t a kerifieiylségben! 

Vezényel 

Fricsap Ferenc 
karnagy. 

Ausztria DoSIfussra emlékezik 

rolhatok. A császár arannyal és ékszerrel tö-
mött kincstáráról szóló hirek a mesék világába 
tartoznak. Biztosnak látszik, hogy háború lesz 
Olaszországgal és készek vagyunk minden le-
hetőt elkövetni. 

Megmozdult 
a „Fekete sárkány vérszövetség" 

London, jul ius 24. Tokióból jelentik: A ja-
pán ultranacionalista „Fekete sárkány vérszö-
vetség", amely igen fontos szerepet játszik a 
japán politikai életben, beavatkozott az olasz— 
abesszin vitába. A szövetség vezetői felkeres-
ték a japán miniszterelnököt, külügyminisz-
tert, hadügyminisztert ós tengerészeti minisz-
tert és felkérték őket, tegyenek megfelelő lépé-
seket az olasz-abesszin vita elintézésére. Jó-
részt a „Fekete sárkány vérszövetség"-nek 
tulajdonitható, hogy Japán 1904-ben hadat 
üzent Olaszországnak és hogy két évvel ezelőtt 
J apán kilépett a Népszövetségből. 

lapán cáfolja, hogy lőszert 
küldött voina Ahesszlniának 
Tokié, ju l ius 24. A külügyminisztérium ál-

lamtitkára megcáfolta azokat a híreket, ame-
lyek szerint Japán lőszert küldött Abessziniá-
nak. Jó l értesült és hivatalos körök hangsú-
lyozzák, hogy Japán étiópiai érdekei igen kor-
látozottak. Hozzáfűzik, hogy Japán állásfogla-
lása kizárólag erkölcsi jellegű és elsősorban az 
ázsiai és afrikai népek előtti tekintélyéről van 
szó. 

Dr. Kiss Albert rektor és 
ZsmmerFereiic kitüntetése 

Budapestről jelentik: A kormányzó a mi-
niszterelnök előterjesztésére Z i m m e r Fe-
renc kormányfőtanácsosnak, a Magyar Táv-
irati Iroda felelős szerkesztőjének a magyar 
hírszolgálat fejlesztése körül szerzett érdetnei 
elismeréséül a I I . oszt. magyar érd -mkerasz 
tet adományozta. 

A kormányzó a miniszterelnök elterjeszté-
sére dr. K i s s Albert egyetemi nyilvános ren-
des tanárnak a szegedi Ferenc Józv . í tudo-
mányegyetem rektorának a I I . oszt. magyar 
érdemkeresztet adományozta. 

Általános épitőmunkás-
sztrájk Budapesten 

Budapest, julius 24. A' Magyarországi Építő-

munkások Országos Szövetsége az elmúlt héten 

az építőipari munkaadókhoz memorandumot kül-

dött és ebben a munkabéreknek bizonyos kategó-

riában felemelését kívánja. A munkaadók azt fe-

lelték, hogy a kívánságokat nem teljesitik, mert 

ezek felborítanák az építkezések rentabilitását. 

Az Építőmunkások Országos Szövetsége este 

foglalkozott a munkaadók válaszával és elhatá-

rozta, hogy csütörtökön regge' általános sztrájkot 

kezd. Eszerint csütörtökön reggel Budapetién min-

denütt megáll az építkezés, az építőmunkások ab-

bahagyják a munkát. 

Bécs, julius 24. Szerdán este 8 óra után millió 

j és millió gyertyafény gyulladt ki a bécsi házak 

j ablakaiban Doflfuss kancellár halálának emlék-
ünnepe alkalmából. A tulajdonkó|>eni emlékün-

j nep csütörtökön Lesz, de az osztrák főváros már 
| ma is mély gyász képét mutatta. A házakon fe-
| kefe zászlók lengnek. A kirakatokban a halott 
I kancellár arcképe látható. A lapok egy része már 
j ma is gyászkeretben jelent meg. Az osztrák rádió 

e6te gyászünnepélyt tartott. 
Csütörtökön reggel a Szent István székesegyház-

ban és az ország minden részében szentmisét mon-

danak Dollfuss lelkiüdvéért. A gyász ós részvét 

Iegmeghatóbb kifejezése az a kétpercnyi országos 

szünet tesz, amely alatt 5 óra 20 perckor Ausztria 

egész né[>e néma csendben fog megemlékezni 0 

kancellár haláláról. Az egész országban megszűnik 

a munka, megállnak a vonatok és két percre meg-

szakad a telefonbeszélgetés. A két perc leteltével 
a bécsi tüzérség sortüzet ad, majd az összes ha 
rangok megszólalnak és tíz percen át zugnak. 

átszervezik a román kormányt 
A 25 miiliós sikkasztás miatt lemondott a román Nemzeti Bank kor-

mányzója 

Bukarest, julius 24. A király szerdán dél-
után Sinajában kihallgatáson fogadta T a t a -
r e s c u miniszterelnököt, aki bejelentette 
Damitrescunak, a román Nemzeti Bank kor-
mányzójának lemondását. A király a lemon-
dást elfogadta. 

A bank kormányzójának lemondása össze-
függésben van a 25 mill iós sikkasztással, ame-
lyet két bukaresti egyén Calatorescu kapitány 
segítségével egy belga társaság terhére elkö-
vetett. 

Tatarescu miniszterelnök bejelentette az 

ui alkodónak, hogy a kormány kebelében né-
zeteltérések vannak és éppen ezért szükséges* 
nek lát ja a kormány átszervezését A minisz-* 
tcrelnök ugyanakkor tudomására hozta a ki-
rálynak, hogy S a s s u földmüvelésügyi mi-
niszter és á l lamtitkára N e g u r a elégedetlenek 
a gabonaértékesitési javaslattal és ezért le 
akarnak mondani . M a n o l e s c u kereskedel-
m i miniszter szintén elégedetlen a kormánynak 
vele szemben elfoglalt ál láspontjával és ő is 
bejelentette, hogy le fog mondani . 

! H M L ! ANTALFF^ és Társa 
halászati v.-i. 

ajánlja tiszai halait az elmúlt évinél olcsóbb áron. 

H A R C S A kg.-kint *.60-tól 2.30-iq. 
PONT y „ 0.80-tól 4.20-iq. 

Nagy tűzvész 
egy zalamegyei faluban 

Zalaegerszeg, julius 24. Kisapáti községben 

szerdán nagy tűzvész pusztított. A túz reggel 8 

órakor Szabó Mihály udvarán támadt, minden' 

valószínűség s®erint eldobott cigarettától. A tü-

zet délben egy órára sikerült eloltani. A tűzoltás-

hoz kivonult a környező községek, továbbá Keszt-

hely és Tapolca tűzoltósága, de a tüz oltását 

nagyban megnehezítette a vízhiány. 

összesen 18 lakóház és 8 melléképület égett le. 

Az épületeken kivül elpusztult nagymennyiségű 

betakarított gabona és takarmány. 

A SZEGEDI PIAC 
A szegedd hetipiac nagy volt. Az árak a követ-

kezőképen alakultak: 
Jószág. Az állatvásárra felhajtottak 52 dirab 

borjut, 4 tehenet, 1 juhot Az árak a kővetkezők: 
Borjú kilója 46—52, juh 46 filter. 

Hus. Marhahús I. r. 100-120, IL r. 80—120, III. 
r. 60—100 fillér. Borjúhús: comb 160—200, eleje 
100—180, paprikásnak 80—140, sertéshús karnj 
140—160, comb 120—140, oldalas 90—1&), zsír sza-
lonna 110-120, háj 120-140, zsír l2j—140 fillér. 

Baromfi. Csirke párja 80—260, kilója 90—110, 
tvuk párja 240—380, kilója 90—100, sovány kacsa 
párja 120—260, hízott kilója 90—11C, sovány lud 
párja 250—500, hizott kilója 100-125, tojás .'arabja 
6.5—7.5 fillér. 

Gyümölcs. Ajma nemes fajta 35—60, közönsé-
ges 10—30, barack kajszin 10—130 sárga apró 40— 
60, őszi 70-160, körte 40—S0, szLva 25—60 sárga-
dinnye 12—20 fillér, görögdinnye 20- 50. szö.fi iGO 
- 120 fillér. 

Zöldség. Borsó zöld hüvelyes 50 -60, fejtett li-
terje 70—100, zöldbab hüvelyes 40-50, burgonya 
7—20, vöröshagyma kilója 6—10, fo*hngymi 20— 
40, petrezselyem osomója 4—12, sárgarépa 4—12, 
zeller darabja S—8, fejes iáp<*$u Í4-20, kelká-
poszta 10—16, karalábé csomója 4—12. tök kilója 
4—10, paradicsom 18—28, ugorka 6—30, zöldpap-
rika apró hegyes 10 drb 4—7, tölteni való 10—30, 

torma kilója 30—50, spenót 15—25, sóska 40—60, 
füzéres paprika 250-450, őrölt kilója 80-340 fil-
lér. 

a 
Letartóztatták 
mindenesleányt, 

aki sorozatos lopásokat követett el 
szolqáFaf adóiánál 

(A Délmagyarország munkatársától.) A w 

rendőrség szerdán elfogta Seiff Magdolna 21 éves 

mindenes Leányt, aki szolgálatadójánál sorozata* 

lopásokat követett el. A leány juhus 18-án lépeti 

szolgálatba a Hullám-ucoa 8. szám alatti házban 

lakó nyugalmazott vasúti főellenőr családjához. 

Mint később kiderült, a leány már másnap lopáft 

követett el. Este bemászott az éléskamra abla-

kán és onnan mosóport lopott, amelyet elhelyez 

zett az ágyában. Másnap a toalettablakon keresztül 

kimászott a világító ud varba, onnan a fürdőszo-

bába lépett be, ugyancsak az ablakon keresztüL 

A fürdőszobából ruhákat, kendőt lopott el. Har-

madik napon csipkefüggönyt, negyedik napon 

esernyőt és másféle holmit lopott el. Mindent 

az ágyába dugott. Gazdájának végre is feltűnt, 

hogy sok minden hiányzik a lakásból, ugyan-

ekkor azt is észrevette, hogy a leány ágya túlsá-

gosan vastag. Amikor felbontotta az ágyat, meg" 

találta benne az elveszett tárgyakat. 

A leány bevallotta a rendőrségen a lopásokat 

Elmondotta, hogy nővérei nagyon haragszanak 

rá hosszabb idő óta ós szerette volna kibékíteni 

őket. Elhatározta, hogy ellopja ezeket a holmi-

kat é6 elküldi nővéreinek, akiket az ajándékok 

biztosan megengesztelnek és igy megbocsájtanafe 

neki. Seiff Magdát átkísérték az ügyészségre. 

r é f e p á r o s o k ! 
SlkertJt egyik gyáramtól nagy tétal ker»kpirgiiinit olcsón ttraatf 

. » azokat az alanti tilléres irón irasitaal. 
U| uaiaö umi hazai P 4-80 Bel*0gan» srOrke V Vj* 

kallóid 5-90 _ viírda. f f 
gépkere .sedO, KIM 
Kioa D. DaloU. 
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Szántó Sándor 


