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risban ugy vélik, hogy Eden csak gazdasági 
természelü javaslatokat hozott magával, ame-
lyek az engedmények terén nem mennek mesz-
szebb, mint az annakidején Rómában előter-
jesztett javaslatok. 

A Paris Solre római tudósítója szerint M u s-
s o l i n i tegnap közölte gróf C h a m b r u n 
francia nagykövettel, hogv a tisztán gazdasági 
jellegű engedmények Olaszországot nem igen 
erdeklik. 

Revolverrel akartak venekeznl 
a tetten írt Palóccal betörök 

(A Délmagyarország munkatársát ól) Jelentette 
röviden a Délmagyarország, hogy hétfőn este a 
Pál -ucca 3. számú ház egyik négyszobás lakásában 
vakmerő betörőket fogott el a rendőrség. A 
nyomozás keddre teljesen tisztázta a betörést és* 
az elfogatás körülményeit. A lakás, ahová Sorolov 
György és Petrovics József rovottmultu napszá-
mosok betörtek, özv. Sallay Józsefné, egy vasúti 
főfelügyelő özvegyének a tulajdona, özv. Sallayné 
jelenleg nem tartózkodik Szegeden, a lakás őri-
zetlenül áll. A két betörő hétfőn a kora esti órák-
ban, betörőszerszámokkal megrakodva behatóit a 
lakásba és hozzáláttak az értékesebb holmik ösz-

szecsomagolásához. Sorolov egymásután feszi-
tette fel a szekrényeket, Petrovics pedig, amikor 
egy csomó „szajré" összegyűlt, elszaladt vele a 
közelben lakó orgazdához. Már rengeteg holmit 
elszállítottak, amikor az necal járókelők észre-

vették a dolgot. Az egyik szekrény ugyanis fesze-
getés közben feldőlt és nagyot zuhanva esett a 
főidre. A járókelők azonnal telefonáltak a rendőr-
ségre, ahonnan két kerékpáros rendőr sietett a 
helyszínre. Közben Sorolov is megneszelte a dol-
got és menekülni igyekezett, de már késő volrt, 
mert a rendőrök megérkeztek. Az egyik rendőr 
felmászott a kerítésre és a kertben megpillantotta 
Sorolovot. Megállásra szólította fel, Soroíou vá-
lasz helyett zsebéhez kapott, de a rendőr gyorsabb 
volt, előrántotta és rászegezte revolverét, mire 
Sorolov megadta magát. Feltartott karját a má-
sik rendőr bilincselte meg. Közben érkezett meg 
az orgazdától a mit sem sejtő Petrovics, akit szin-
tén nyomban elfogtak. Később őrizetbevették az 
orgazdát Is. Sorolov két héttel ezelőtt szabadult 
ki a fcgyházbóL 

Az iparosárusok 
az ipari piac koncentrálás 

KOIdSMség a polgármesternél 

(A Délmagyarorszdg munkatársiul.) Kedden 
a piacon árusító Iparosok deputáclóját ve-

zette Körmendy Mátyás, az ipartestület elnöke dr. 
Pálfy József polgármester elé. Elmondotta Kör-
mendy, hogy a szegcdi piacokon szétszórtan áru-
sító iparosoknak régi kívánságuk a piacok kon-
centrálása. Amióta a Mars-tér egyik felét kikövez-
ték és a kocsipiacot ott helyezték el, azóta a ter-
melők csak a legritkább esetben keresik fel a 
Mars-tértól messaebbi piacokon elhelyezett iparos-
árusokat, hanem legtöbbnyire az engedélynélküli 
házaló árusoknál szerzik be szükségletüket. A kül-
döttség panasza szerint a zsibpiacon is többféle 
nj árut árusítanak, holott ezt a rendelkezések szi-
gorúan tiltják. Azt kérte végül a küldöttség, hogy 
a hatóság tiltsa el az illegitim ucca! árusokat és 
koncentrálja egy helyre az iparospiacot. 

A küldöttségben résztvevő kocsigyártó-iparo-
soknak külön panaszuk volt, az, hogy a szakma-
beliek közül többen nem tartják be a vasárnapi 
munkaszünetet, hanem még vasárnap délután is 
dolgoznak. Az is általánossá vált szokás már, hogy 
a kocsigyártók a mühelyük előtt, az uccán vég-
zik a kocsijavitást és akadályozzák a közlekedést, 
holott közitérhasználatl engedélyük nincs erre. A 
küldöttség kérte ennek az állapotnak a megszün-
tetését. 

Végül a piacon áruló iparosok amiatt panasz-
kodtak, hogy hetipiacos napokon délután 3 órán 

tul semmiféle piaci forgalmat nem képesek le-
bonyolítani.- Ezt ők maguk is helyesnek tartják, de 
a piaci közegek legtöbbnyire túlzásba viszik a 
dolgot. Gyakran előfordul ugyanis, hogy amikor 
délután 3 órakor megkondul a városháza harang-
ja, megjelenik a piacellenőr és nem engedi meg 
azt sem, hogy a vevő, aki már előbb megkezdte 
a vásárlást, be is fejezze azt. Azt kérték a polgár-
mestertől, hogy ilyén esetekben legyen egy kissé 
elnézőbb a hatóság. 

Dr. Pálfy József részletesen válasiolt a küldött-
ségnek. Elsősorban az íparospíacok áthelyezésével 
foglalkozott és kijelentette, hogy az egységes ipa-
rospiac szempontjából két tér: a Mars-tér burko-
latlan fele és * Kakéjczi-tér jőh«t számításba, 
mert a Valéria-tér már egyébként is túlságosan 
zsúfolt Ahhoz azonban, hogy az egységes iparos-
piacot, a város felállíthassa, szükséges volna,hogy 
a piacon árusító iparosok véleménye etekintetben 
egyöntetű legyen. Ha az ipartestület az ipari szak-
mák meghallgatása után furatot küld a város-
nak, ho«y ** iparosok az .jvséges iparospiac fel-
állítását kívánják, akkor érdemileg tárgyal majd 
a kérdésről. 

Ami a 3 órán tul való árusítást illeti, közölte a 
polgármester, hogy szabályrendelet irja elő, mikor 
kell bevégezni a piaci árusítást. Ha etekintetben a 
piacrendészeti hatóság nem alkalmazkodnék a 
rendelethez, akkor esetleg kijátszhatnák egyesek a 

özv. dr. Kub iny i Kórolyné ugy saját, m in t gyermekei és az összes rokonok 

nevében szomorodott sziwel tudat ja , hogy szeretett fivére, 
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bugái és öccsei. 

Külön villamos egynegyed IS óra kor a Dugoracs-térról. 

I piaci árusítás befejezésére vonatkozó rendelkezé-
seket. 

A polgármester végül az iparosküldőttség pana-
szára megbízta dr. Temesvárij László fogalmazót, 
a piacrendészeti hivatal előadóját, hogy szigorúan 
ellenőriztesse a kocsigyártók munkáját ég tiltsa 
el a műhelyeíötti munkát. Ugyanígy a piacrendé 
szeti hivatal megkeresi az államrendőrséget, hogy 
a vasárnapi munkaszünet betartását ellenőriztesse 
a kocsigyártóknál is. 

Fényes magyar győzelmek 
a dtákolímpiászon 

Budapest, augusztus 13. A főiskolai férfi csa-
pat- és egyéni tornászbajnokságot kedden dél-
előtt a lóugrás előirt és szabadonválasztott gya-
korlataival befejezték. A magyar csapat ebben 
a versenyszámban is győzelmet aratott. 

L T ó t h La fos (magyar) 9.5 pont. Csapatver-
senyben: 1. Magyarország 45.65 pont, 2. Né-
metország. 

Az összes versenyszámokban elért pontok 
alapján egyénileg 1. S a n d r o c k (német) 104 
pont, 2. T ó t h (magyar) 103.5 pont. 

Tornászcsapatvilágbajnokságban: 1. Magyar-
ország 509.40 pont. 

A tornászversenyben a nemzetek sorrendje 
a kövelkező: 1. Magyarország 24 ponttal, 2. Né-
metország 14 ponttal. 

Kedden délelőtt befejeződött a Testnevelési 
Főiskolán a hölgy tornászegyéni bajnokság. 

Főiskolai hölgyvilágba jnok: Felhős Magda 
(magyar) 49.5 ponttal. 

Magyarország tőrvivó csapata 9:5 aránvban 
legvőz^e a franciákat és ezzel megszerezte a vi-
lágbajnoki cimet, 2. Franciaország, 3. Német -
ország, 4. Csehszlovákia. 

A főiskolai vi lágbajnoki játékok során ked-
den délután ismét megtelt a Császár-uszoda 
hatalmas nézőtere. Ki t i inőJdőben bonyolították 
le az egyes versenyszámokat. 

1935. évi 400 méteres gyorsúszó főiskolai vi-
lágbajnok L e n g y e l Árpád (Magyarország) 
5 perc 02 mp. Főiskolai világrekord. 

1935. évi 200 méteres mellúszás főiskolai vi-
lágbajnoka Schulze (Németország) 2 perc 55.0 
mp. 

A vtzipólóban Csehszlovákia győzött Német-
ország ellen 4:1 (2:0) arányban. 

A Lawn-tennisz verseny második napján a 
magyar G a b r ó i győzött a francia Lecointre 
ellen. 

A női egyéni tőrversenvben a főiskolai világ-
bajnoki cimet a német Wachter nyerte 6 győ-
zelemmel. 

A tőr egyéni vi lágbajnoki versenyeken az el-
ső csoportból a döntőbe jutottak: Grondeau 
(francia), Reichenbach (francia) és Ujfalusv 
(magyar) , a második csoportból Gerevich 
(magyar), Fesaux (francia), Vetzerej (osztrák) 
és Kakcs (cseh). 

A férfi és női kosárlabdamérkőzésben Ma-
gyarország—Németország 33:14 (25:10). Len^ 
gyelország—Franciaország 58:21 (30:7). 

A hölgvmérkőzések közül Lengyelország-
Lettország 27:15 (7:8). 

A futballválogatott mérkőzések során az an-
gol válogatott a németek ellen 2:2 arányban 
(1:0) eldontetlenül végzett. 

Magyarország 
külkereskedelmi forgalma 

juliusban 
Budapest, augusztus 13. Ju l iushan a behoza-

tal értéke 31.1 mi l l ió pengő volt, m ig az előa5 
év jul ius hónap jában 28.2 mil l ió , a kivitel ér-
téké pedig 32.3 (28.1) m i l l i ó pengőt tett ki. Az 
ehavi külkereskedelmi mérleg tehát 1.2 mil l iS 
pengős ak t í vumma l zárult (0.1 mi l l i ó pengő) 
volt. 

1935. év első hét hónap jában a behozatal ér-
léke 204.4 (191.6), a kivitel értéke pedig 224.7 
mi l l ió pengő volt. A külkereskedelmi mérleg az 
1934. év január—ju l ius hónap ja inak 19.8 mil-
liós akt ívumával szemben a folyó év megfelelő 
időszakában 20.3 mi l l ió kiviteli többletet mu-
tat. 

Ju l iushan nagy mértékben emelkedett a ten-
geri, a műselyem és a nyersbőr forgalma, vi-
szont nagy csökkenés mutatkozik a nyers ás-
ványola j és villanveépek és készülékek forgal-
mában . Kivitel i cikkeink közül nagymérték-
ben emelkedett a lóhere és lucernamag, a ser-
tés, a buza, a gépek és készülékek forgalma, vi-
szont nagyobb mértékben csökkent a gyap l* 
és friss gyümölcs kivitele. 


