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dalommal néznek a küMöbön il ló genfi t v 
nícakoziaok elébe. Könnyen Iehet6és:ea urcan-
is, hogy a népszövetségi ülésezésen viharos wi-
tákra kerül mafd tor annál a kérdésnél, hogv 
elismrrjik-e az olasz fennhatdsáoot Abesszínia 
fölött, vagy sem? Valószínűnek Utazik azon-
kivül, hogy a szankciók vitája eorán »utoma-
tikuean is szőnyegre kerül a népszövetségi re-
form kórdéee. 

Azonos nézetek... 
Páris, június 25. B I u m miniszterelnök és 

D e l b o s s E d e n külügyminiszterek csü-
törtökön este az angol nagykövetségen adott 
estebéd alkalmával tanácskozást folytattak, 
amelyről a következő hivatalos jelentést ad-
ták ki: 

leon B l u m , Ivón D e l b o s csütörtökön es-
te az angol nagykövetségen találkoztak Eden 
külügyminiszterrel. A tanácskozás folyamán 
megelégedéssel állapították meg, hogy nézeteik 
azokban az elvi kérdésekben, amelyek Genf-
ben előre láthatóan felmerülnek, azonosak. 

„11 falunak nincs jobb 
barátia, mint a pap" 

Befejeződött az országos lelkész-
konferencia 

Budapest, /unius 30. Az országos lelkész-
konferencia csütörtökön fejezte be háromna-
pos tanácskozását. Dr. H o r v á t h Alajos 
mélykúti plébános az ideális falusi egyház-
községről, S h v o y Lajos székesfehérvári püs-
pök pedig a Liturgia missziójáról beszélt. 

Az elhangzott előadásokhoz többen szóltak 
hozzá. Végül dr. G 1 a 11 f e 1 d e r Gyula Csa-
nádi püspök mondott köszönetet az elnöki 
székből a konferencia előadóinak és résztvevői-
nek. Sajnálattal állapította meg, hogy a ma-
gyar közvélemény nem ismeri eléggé, hogy 
milyen sok buzgóság és tevékenység rejlik a 
papságban nőnünk tavára. Swnt meggvőződé-
se, hogy a falunak nincs jobb barátja, mint a 
pap. 

N g g y Gvula babtói plébános mondott kö-
szönetet ezután Glattfelder Gyula megyéspüs-
pöknek. „ , 

Délután a lelkipásztori konferencia résztve-
vői Esztergomba utaztak, 

Véget ért a szentesi 
sztrájk 

Szentes, junius 25. A szentesi építőipari 
munkások négynapos sztrájkja ma véget ért. 
A munkaadók az eddigi 26—28 filléres órabért 
32—34 fillérre felemelték. A munkások holnao 
reggel megkezdik a munkát. 

A soproni sztrájk 
Sopron, junius 25. Az építőipari munkásság 

a munkát beszüntette, az egyeztető tárgyalá-
sok még nem vezettek eredményre. A munka-
adók mereven elzárkóznak minden munkabér-
emelés elől. A munkabeszfintetők száma meg-
haladja az ezret. 

Általános női hadköte-
lezettség Oroszországban 

London, június 25. A Morning Post jelenti 
Helsinkiből. A szovjethatóságok rövidesen be-
vezetik az általános női hadkötelezettséget. 3 
mjllió nőt akarnak fegyveres szolgálatra ki* 
képezni. A nőket ezer főnyi zászlóaljakba fog-
ják, főképen a gépfegyver és kézigránát haszr 
nálatára kioktatni, a legmegfelelőbbeket pe-
dig a légi haderőbe osztják be. Már most is na-
gyon sok nőt soroztak be a rseka szolgálatába. 
Különösen a titkos rendőrség politikai é* ka* 
tonai kémhálózatában többen már p i S ki* 
tüntetést is kaptak ilyen «olnáUtojeért. 

II cseh külügyminiszter válasza 
Kánya Kálmán külügyminiszter beszédére 

Prága, június 25. A képviselőház külügyi 
bizottságában K r o f f t a külügyminiszter vá-
laszolt legutóbbi külpolitikai beszéde óta el-
hangzott interpellációkra. 

Az egyik képviselőnek arra a megállapításá-
ra, hogy esetleg kedvezőtlen következményei 
lehetnek Csehszlovákia barátságának Szovjet-
Oroszországgal, a miniszter kijelentette, hogy 
nem Ismer bolsevista veszedelmet. 

A külügyminiszter ezután szóvátette K á -
n y a Kálmán magyar külügyminiszter leg-
utóbbi beszédét, amelyben azt az aggodalmát 
fejezte ki. hogy a cseh államvédelmi törvény 
veszélyezteti a magyar kisebbségeket. Azt is 
bejelentette, hogy a magyar kisebbség jogait 
szükség esetén a Népszövetségnél emelt panasz 

fit 
kapcsolatban igy 

utján igyekezik megvédeni. 
Kroffta miniszter ezzel 

nyilatkozott: 
— Bizonyítani felesleges, hogy az ilyen kül-

földnek szánt kijelentés akár jóhiszemű, akár 
rosszhiszemű, nem téríthet le bennünket ar-

ról a megkezdett útról, amelyen országunk 
biztonságát akarjuk megvalósítani. A cseh 
köztársasági törvények kötelezőek az állam 
valamennyi polgárára, tekintet nélkül azok 
nemzetiségére, mintahogv a polgároknak nem-
zetiségükre való különbség'nélkül igényük van 
a különböző törvények által ¡uttatott jótéte-
ményekre is. Nem félünk a külföldről jövő bí-
rálattól, mert semmiképen sem nyugtalanít 
bennünket Kánya külügyminiszter fogadkozása 
éi az eddig bejelentett panaszoktól sem félünk, 
mert ez alkalmat ad nekünk arra, hogy ta-
nulságos összehasonlítást tegyünk a nálunk és 
a külföldön, például Magyarországon uralkodó 
kisebbségi bánásmód között és erélyesen kö-
veteljük a teljes viszonosság érvényesítését a 
magyarországi csehszlovák kisebbség számára 
és hogy lássák, mint az már többször bebizo-
nyosodott. hogy fogjuk fel mi és hogyan fog-
ják fel Magvarországon a nemzetközi kötele-
zettség teljesítését. 

j v 

BAUER ALADAR 
bookmaker Irodáia Feketesas u. 9. Tel. 29-48. 
Fogariásokapafop-ésüoetőversenyekre elfogadtatnak. 

II villám felgyújtotta 
a fehértói halgazdaság 

szivattyútelepét 
(A Délmagyaromág munkatársától.) Csü-

törtökön este fél 7 óra tájban Szegedtől néhány 

kilométerre nagy vihar vonult végig, különö-

sen a Fehértó felett volt heves az orkán. A vi-

hart hatalmas zápor és villámlás ki&érte. A 

villám belecsapott a fehértói halgazdaság szi-

vattyútelepébe, amely pillanatok alatt lángba-

borult. Értesítették a szegedi tűzoltóságot, 

amely félórai megfeszített munka után meg-

mentette a telepet a lángoktól, amelyek igy is 

megrongálták a szivattyugépet és a motort. 

Emberéletben nem esett kár. 

Bz orkán pusztításai 
Szentes, junius 25. Csütörtökön délután or-

kánszerü vihar vonult ej a város felett. Egy-
mást érték a villámcsapások, amelyek nagy 
károkat okoztak. A villám a város szérűskert-
jében is lecsapott és az ott felhalmozott szal-
mát felgyú jtotta. Kigyulladt Halász Szabó Fe-

Mulivanek Vilmos férj és fia, Maliva-
nek Károly fájdalomtól megtört, de Is-
ten akaratiban megnyugodott szívvel tu-
datják, hogy hosszú, súlyos betegség 
után 1936 junius 24-éo a? Isten magához 
szólította a hü feleséget, gondos édes-
anyát, szeretett leány, testvért, menyet, 
sógornőt 

Malivanek Vilmosné 
szüi Jung Krisztinát 

Drága halottunkat junius 26-án d. u. 4 

órakor temetjük a közkórházból az evan-

gélikus temetőbe 

Emléke őrökké élni fog Mivünkban! 

renc földbirtokosnak a zalotai határban levő 

tanyája is, amely porrá égett. A kár megha-

ladja a 10 ezer pengőt. A vihar megrongálta a 

telefon- és villanyvezetéket is és belecsapott a 

református nagytemplom tornyába. 

Csütörtökön délután Ujkécske határában is 

heves vihar vonult el és a villám több he-

lyen lecsapott. Igy becsapott C s á n y i Má-

tyás szőlőcsősz kunyhójába és az ott tartóz-

kodó Csányi Mátyásnét halálra sújtotta. K 

közvetlen közelében levő férjének nem történt 

baja. 

Csütörtökön délután óriási orkán vonult 

végig Egerben és környékén is. A felhőszaka-

dást jégeső is követte és nagy kárt okozott, ti 
dombokról lezuduló víztömeg több uccát elön-

tött. Eger közelében Felnémet és Felsőtarkány 

községből árvízveszélyt jelentenek. Felnémeten 

a domboldalról lezuduló viz bárom házat elso-

dort. Az Eger patak vízállása hatalmas mér-

tékben gyarapodott. 

II kereskedelmi miniszter 
bécsi tárgyalásai 

Budapest, junius 25. A Magyar Távirati Iro-
da jelenti: Az egyik délutáni lap csütörtökön meg-
jelenj számában W i n c h k l e r István kereske-
delmi és közlekedésügyi miniszternek Bécsben 
folytatott tárgyalásairól olyan hireik jelenteje 
meg, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy aa 
ott folyó kereskedelmi tárgyalásokat, annak ed-
digi állását kedvezőtlen színben tüntessék fel. 

Ezzel kapcsolatban illetékes helyen megállaz 
pitják, hogy a miniszter elsősorban a huzatepnéa 
értékesítése kérdését tárgyalja és nem csupán a 
gyümölcs- és főzelékkivi tél ügyét. A tárgyalások 
során semmiféle zavaró momentum nem merülf 
fel és az eddigi kilátások szerint mindkét félnek 
kielégítő megoldásra van reménye. A hét végén 
kiutazó magyar küldöttségnek feladata csak ag 
lesz, hogy Winchkler István kereskedelmi és kos-
lek edésiigyi miniszter és az osztrák kormány 
rntt létrejött megállapodások részleteit tárgyaljai 
meg. 


