
D É L M A G Y A R O R S Z Á G Csütörtök, 1937. juli'JS 15; 

35 kivégzés Sevillában 
Gibraltári jelentés szerint szerint Sevillában 

spanyol katonatisztek összeesküvését leplezték 
le. Áz összeesküvés Q u e i p o d e L l a n o tá-
bornok ellen irányult, az összeesküvést a Se-

villaban szolgálatot teljesítő német detektívek 
leplezték le. Az összeesküvők közül a hadbíró-
ság 35 embert halálra ítélt és már agyonL'ték 
őket. Az összeesküvésnek az volt a célja, hogy 
..megszabadítsák a nemzeti Spanyolországot a 
betolakodott idegenektől." 

IJj repülési világrekord: 
60 óra alatt tízezer kilométer 

Az orosz pilóíák Moszkvából leszállás nélkül Los Angelesbe 
repüllek 

San Francisco, julius 14. A Szovjet óceánjá-
ró repülőgépe szerdán reggel 4 óra 40 perckor 
átrepült Portland felett, ö t órakor a gép veze-
tői rádión érintkezésbe léptek a parti légügyi 

^jicgfigyelőkkel és érdeklődtek a légköri v i -
szonyok felől. Közöllek, hogv megfelelő lég-
köri körülmények mellett San Franciscóban 
sem szállnak le, hanem tovább repülnek. 

A gép vezetői valamivel 7 óra előtt ismét je-
lentkeztek rádiójukon. Az United Air Lines 
közölte, hogy egyik repülőgépe látta a szovjet-

gépet Roseburg felett, reggel fél 8 órakor. Ro-
seburg 160 kilométernyire északra van Kal i -
fornia határától. 

Los Angelesből jelentik: A szovjetrepülők 
délután Los Angeles közelében leszálltak. • 

Newyorkból jelentik: Az orosz repülők meg-
javították a távolsági repülés világrekordját. 
Körülbelül 10869 kilométert repültek leszállás 
nélkiil 60 óra alatl. Az eddigi rekordot a fran-
cia C o d o s és R o d s i tartotta 9140 kilomé-
terrel. 

Rendkívül súlyos helyzet 
Kínában 

Kfna a fapán csapaíok haladéktalan visszavonáséi köveíeli 

London, julius 14. Az angol sajtó szerint Ja-
pán célja az öt északkinai tartomány teljes el-
szakítása Ninkingtól. A Reuter Iroda tokiói 
távirata szerint a japán külügyi hivatal képvi-
selője arra a kérdésre, bogv hasznos volna-e 
Anglia és az Egyesült-Államok barátságos 
közvetítése, azt felelte, hogv Japán nem ven-
ne ió néven semmiféle közvetítést. 

Washingtonban Wang kinai nagykövet liosz-
szasan lárgvalt Hull külügyminiszterrel az 
északkinai helyzetről. A megbeszélés után 

Wang nagvkövet kijelentelte az ujságiróknak", 
hoj?y Kinában a helyzet rendkívül feszült, de 
még mindig van lehetőség a békés megoldásra. 
Mindeneseire — mondotla — Kínának véde-
keznie kell a japán támadás ellen. 

Kina tokiói ügyvivője a nankingi kormány 
nevében Tokióban tiltakozását jelentette bc az 
északkinai események miatt. A nankingi kor-
mány azt köveleli. bogy a japán csapatokat 
haladéktalanul vonják vissza. 

X szegedi m u z e u m ásatásai s o r á n 

eriebes avarkori (emelői tártak lel 
Klszombor határában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 1 
C s a l l á n y Dezső, a szegedi muzeum igazga-
tója, aki Móra Ferenc örökébe lépett, nagyne- | 
vü elődjének úttörő munkájához hiven. Sze-
ged környékén uj ásatásokat folytat. Két nap 
óta a csanádmegyei Kiszoinborban, a Rónayak 
földbirtokán folytai ásatásokat, amelyeknek 
máris jelentős eredménye mutatkozik. 

Sikerült feltárnia egy nagy avarkori leine-
tól. amelyben számos csontvázat talált. A sí-
rok aránylag nincsenek mélyen a földben, az 
egvik csontváz, úgynevezett aknatirbau, állva 
volt eltemetve. Az állva eltemetett avar harcos 
sírjában, a csontváz mellett P h o k á s z bi-
zánci császár aranyérmét találták, amely a 
K. e. 600-as évekből származik Előkerült az 
avarkori sírokból keresztvas nélküli ezüslvere-
tes kard, valamint ijak, nyílhegyek, páncélos 
övcs.attok és különféle harci felszerelések; va-
lamennyi érdekes ritkaság és a szegedi mu-
zeum avarkori gyűjteményének értékét jelen 
tősen emeli. 

A kiszombori ásatásokkal egyidejűleg Csal-
tany múzeumigazgató Klárafalva községben is 
folytat ásatásokat, amelyek már eddig is ered-
ménnyel járlak. Klárafalva a Gerliczy báróék 
birtokához tartozott és ősrégi település helye. 
Itt is több sirt tártak fel, amelyekben eziist ló-
szerszámok és értékes hun ezüslcsattokat ta-
láltak. 

A muzeum igazgatója az 'értékes leleteket 
beszállittalta a muzeumba, ahol eppen most 
van rendezés alatt az értékes népvándorlásko-
rabeli gyűjtemény. Az ásatásokat dr. Csallány 
igazgató tovább folytatja. _ _ _ _ _ _ 

A Ferencváros továbbjutott 
a Középeurópai Kupában 

Szerdán harmadik mérkőzésen 
2:1 (2:0)-ra legyőzle a Vlennál 

Budapest, julius 14. Az Üllői-uti pályán 12 
ezer néző előtt szerdán játszották le a Ferenc-
város és a Vienna csapatai között a harmadik 
mérkőzést, mivel az első kettő döntetlen ered-
ményt hozott. Az első félidőben a magyar csapat 
szép fölényt harcolt ki és Toldi két góljával el-
döntötte a mérkőzést. 

Szünet után elgyengült a játék irama és a 14. 
percben Kallcr lövéséből a Vienna szépített az 
eredményen. A Ferencváros ezután felforgatta 
csapatát és minden erejével az eredmény meg-
tartására törekedett, ami sikerült is. A Ferenc-
város vasárnap Bécsben az Austria ellen játszik. 

Széli belügyminiszter 
nyilatkozata 

a kisebbségi kérdésrfil 
és a magyarországi 

németség ügyéről 
Budapest, julius 14. Szerdán este S z é l i Jó-

zsef belügyminiszter fontos nyilatkozatot telt 
a kisebbségi kérdés, illetve a Magyarországon 
lakó németek ügyében. 

Bevezetőben arról nyilatkozott a be lügymi-
niszter, hogy mindenkor a külföldön élő ma-
gyar kisebbség nemzetközileg biztosított jogai ! 
követeltük; politikai, kulturális és gazdasági 
szabadságukat. Hogy ez a törekvés nem min-
dig vezetett sikerre, az a mai nemzetközi hely-
zetre és a Népszövetség berendezésére vezethe-
tő vissza, — de ez a helyzet nem szolgálta a 
béke megszilárdulását. 

A "nyilatkozat ezután a Magyarországon elő 
németek ügyéről a következőket mondja: 

— A magyarországi németség a magyar 
nemzettel való törhetetlen összetartozását bi-
zonyára a jövőben is meg fogja őrizni, ugy. 
miiit a múltban telte. Ahol nagyobb tömegben 
éltek, megőrizték néinet voltukat, — voltak kö-
zöltük olyanok is, akik magyarrá váltak, de 
minden erőszak és nyomás nélkül. 

— Kisebbségi politikánk alapelve, hogy 2 
magyarországi német, vagy egyéb nem magyar 
anyanyelvű polgárainkat olyan kedvező bá-
násmódban kívánjuk részesíteni, mint amilyen 
bánásmódot várunk viszont mi is azoktól az ál-
lamoktól, amelyeknek területén magyar ki-
sebbségek élnek. A kormán,y el van klóroz-
va, bogv tekintélyének egész súlyát latbaves-
se minden cgves olyan esetben, amikor az ál-
lamoknak a kisebbségi kérdésben egyéb alap-
elveit veszélvcztetve látja. A kormánynak cz 
az elhatározása vonatkozik elsősorban arra. 
bogy nem fog érvényesülni engedni semmiféle 
olyan törekvést, amelv a német és nem ma-
gyar anyanyelvű kisebbség kulturáiának. 
nyelvi használatának szabadsága ellen irányul. 

_ Én, mint a magyar közigazgatás helyes 
meneteléért elsősorban felelős belügyminiszter 
kijelenthetem, bogv ha a kormány szándéká-
val ellenkező felelőtlen törekvések ütik fel f e -
jüket, ugy ezen törekvések ellen nem csak 
egves minisztertársaim, hanem az egész^ kor-
mány tekintélyét veszem segitségiil minden 
olyan esetben," amikor a kisebbségi kérdésben 
veszélyeztetve látom az ország alapvető irány-
elveit 
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Uccai összeütközések 
Marseilleben 

Marseilles, julius 14. A szerdai francia nem-
zeti ünnep alkalmával Marseillesben súlyos ösz-
szetüzésekre került sor. Az egyik uccán, ahol a 
jobboldaliak felvonulása haladt, az egyik házból 
revolverlövéseket adtak le. üt ember súlyosan 
megsebesült. A rendőrség házuklatást tartott ab-
ban a házban, ahol a lövések eldördültek. Tiz em-
bert letartóztattak. 

A SZEGEDI METEOROEOGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti- Szegeden » 
hőmérő legmagasabb állása 25.0, a 
legalacsonyabb 14.6 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redu. 
kálva reggel 761.2, este 760.4 n>m. A 
levegő páratartalma reggel 90, délben 
57 százalék. A szél iránya északnyu-
gati, erőssége 5—6. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor. IDŐJÓSLAT: Mérsékelt 
északnyugati, északi szél, néhány he-
lyen, főként északkeleten délután zá-
poreső, esetleg zivatar, a hőwérsék-

-Tc t tovább emelkedik. 


