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Rendelet 
a llizífa áráról 

Budapest, julius 17. A hivatalos 'ap vasár-
Papi száma közli a kereskedelmi és közleke-
désügyi miniszter rendeletét a tüzifaárak meg-
állapításáról. A rendelet megszabja az -ország 
e^ész területén — fa fa jok és választékok sze-
rint részletezve — ugy az apritatlan, mint az 
aprított tűzifának legmagasabb árát. A meg-
állapított áiak túllépői az árdrágító visszaélé-
sekről szóló törvény büntető rendelkezése alá 
esnek. 

Hirek szerint a rendelet a következő általá-
nos árakat ál lapít ja meg: bükkf ihaság 3.60, 
gyertyánfa 3.50, cserfa 3.26 pengő. 

Ehhez még hozzá kell számítani a gőz favá-
gók részére engedélyezett 1.30 pengőt, továbbá 
a pincések számára engedélyezett mázsánkéilii 
egy pengőt. 

A tüzifamonopóliumot bevezetik, ezzel kap-
csolatban a legfontosabb kérdés volna a szál-
lítási igazolványok eltörlése, ez a rendszer 
akadályozza meg a forgalmat és ettől eltekinl-
ve vagononkint még 6 pengővel megterheli a 
tűzifa árát. 
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Konkordátum 
Jugoszlávia 

és a Vatikán között 
Belgrád, julius 17. illetékes helyen kijelentet* 

ték, hogy a jugoszláv állam és a Szentszék között 
létrejött konkordátum szentesítése a közeljövőben 
megtörténik. A görögkeleti egyházban ezzel kap-
csolatban támasztott kívánságokat a kormány tel-
jesítette és ennek megfelelően változtatásokat vég-
zett a törvényjavaslat szövegében. 

Belvárosi Mosf Vasárnap 
F I N O M F A M Í L I A 
A legjobb amerikai vígjáték. 3, 5, 7, 9 

Carola Lombard és Wliliam Vowc* 

Széchenyi Mosl Vasárnap 
Két óriási repríz sláger 1 

ö r v é n y 
A legmerészebb témájú film. Fősz. Jean Galland 

F.zt uieirelózi 
S T R O G O F F M I H Á L Y 

Verne örökszépségii regénye. Fősz. A. WohlbrUck 
Előadások tél o, 5. negyed 8, nogveil 10 

a terem zsongása kagylózugássá zavarodott össze. 
Csak a papír hátlapján égett, kiáltozott néhány 
sor. 

„Határozott jellem. Átható akarat. Rendezett 
•nyagi viszonyok között él. Szereti a változatos-
ságot. Mégis vigyáznia kell hirtelen lépéseire, szó-
rakozottságára. Ha utazik, vigyázzon a közleke-
dési jármüvekre, ezek nagy veszélyt jelentenek a 
számára!" 

— Gazember! — sziszegte a grafológus és kö-
rülnézett, hogy visszaszólítsa és összeszidja. 

— Mekkora sarlatání — dünnyögte magában. — 
Hazugság és csalás minden szava! Éppen én nem 
vagyok határozott jellem, az akaratom sem át-
ható. Nincs is akaratom! Meg bogy rendezett 

anyagi viszonyok között élek? . . . ó. a gazembert 
A szmokingos versenytárs nem látszott -sehol. 
Ekkor annyira megundorodott az élettől, az em-

berektől, bogy dühében felordított: 
— Fizetni! 
A pincérek meglepődve fogadták hirtelen fel-

indulását s kapkodva bujtatták kabátjába. 
Kivül megrohanta a sivár, néptelen éjszaka. 

Időközben feltámadt a szélvész s havat csapkodott 
a szemébe. Messze egy óriási vörös csillag köze-
ledett. Az utolsó villamos kocsi. 

A grafológusnak eszébe jutott, hogy ba ezt a 
kocsit elszalasztja, gyalog kell elbotorkálni ha-
záig. A megálló mintegy százötven lépésnyire volt 
a sarkon. Nekiiramodott, hogy elérje. 

— Szórakozottság! — lihegte futtában. — "A bi-
tang szamár! Hirtelen lépések . . . Az ökör! 
. . . És cz is grafológus! Ez is! 

A jármű egészen közel dübörgött már. Át kel-
lett futnia előtte, mert a felszállás az ellenkező ol-
dalon volt. 

V sínpár közejrén az ólmos eső síkos páncélja 
fedte, a köveket . . . 

— Jaj! — sikoltott fe! a grafológus és arccal 
előrebukva odazuhant a kerekek közé. 

Nincs megegneics 
a szegedi épitdmonkások sztrájkjában 

A szombati fárgijalásoh meg nem h o z t a k eredméiwt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jet en tette 

tegnap a Délmagyarország, hogy a szegedi építő-
munkások pénteken este elhatározták az általános 
munkabeszüntetést, mert a Szegedre megállapí-
tott minimális munkabérekkel nem voltak meg-
elégedve. 

A szegedi munkások már régebben mozgalmat 
kezdeményeztek, amelynek az volt a célja, hogy 
a budapesti, illetve más vidéki város munkabéré-
vel hozzák arányba a szegedi béreket. Az építő-
munkások legkisebb munkabérét már tavaly meg-
állapították, de ezek a bérek elmaradlak a többi 
városokétól. Budapesten, söt Pécsett is 62—64—68 
fillérben állapították meg a munkabéreket, mig 
Szegeden a két éven alul dolgozó munkások 44 
fillért, az idősebb ácsmunkások és kőművesek 54 
fillért kaptak óránként. A munkaadók á munkások 
kérésére kijelentették, hogy nem áll módjukban 
a szegedi béreket arányba hozni a pesti bérekkel 
mindaddig, amíg az iparügyi minisztérium nem 
rendeli el a legkisebb munkabérek újbóli megál-
lapítását, mindaddig csak a régi béreket fizet-
hetik. A tárgyalások megszakadtak és péntek este 
az építőmunkások gyűlésre ültek össze az Építő-
munkásotthonban Ladvánszky József elnöklete mel-
lett. A gyűlésen a munkások elhatározták, hogy 
a régi bérek mellett nem hajlandók tovább dol-
gozni és ezért szombat reggeltől sztrájkba lépnek. 

Szombaton reggel hiába várták az állványok és 
habarcsosládák a munkásokat, senki sem vette fel 
a munkát a határozat értelmében. A munkabe-
szüntetés következtében szombaton megállott min-l 
denfelé a munka, többszáz munkás sztrájkolt szerte 
a városban. A munkabeszüntetésről az épitőmun-
kasok jelentést tettek szombaton réggel az lile* 
tékes helyeken és bejelentették kívánságaikat is, 
amely azonos azzal a munkabérrel, amit Buda-
pesten és Pécsett fizetnek az épitömunkásoknak. 

Szombaton egész napon át folytak a tárgyalá-
sok az építőmunkások és munkaadók megbízottai 
között, a tárgyalásokat az iparhatóság kiküldöttje 
vezette. Még a késő esti órákban sem sikerült 
azonban a megegyezés. A tárgyalások tovább foly-
nak, remélhetőleg sikerül rövidesen összeegyez-
tetni a szempontokat és újra megindulhat Szege-
den az építkezés. 

350 posztógyári munkás 
sztrájkja Újpesten 

Újpest> julius 17. Az újpesti posztógyárban 350 
munkás beszüntet© a munkát a megszakított mun-
kaidő miatt. Az osztatlan munkaidő visszaállítását 
kérik. A békéltető tárgyalások még nem indultak 
meg. 

400 ezer emberrel, 
400 repülőgéppel 

készül támadni Japán 
Támadás az északi Kantonokért—Francia* 
ország közvetíteni próbálkozik 

London> julius 17. Az Egyesült Államok szigorú 
figyelme etést intézett tegnap Japánhoz és Kí-
nához, a lávolkeleti konfliktus ugyanis erősen sérti 
az USA érdekeit is. A figyelmeztető nyilatkozatot 
Corden Hull, az USA külügyminisztere irta alá. 
Nyilatkozatában hangoztatta, hogy az esetleges tá-
volkeleti háborút az Egyesült Államok saját érde-
kei ellen irányulónak tekintenék. Hullt felkereste 
hivatalában a washingtoni japán és kinai nagy-
követ, a külügyminiszter előttük is kijelentette,, 
hogy az amerikai kormány magatartását nem vál-
toztatta meg a viszály ügyében. 

1 ondoni jelentés szerint 

Japánnak az a célja, hogy ket 
részre szakítsa Kínát cs az északi 

kantonokat uralma alá helyezze. 
t 

A Daily Telegraph szerint Japán tiz nap jputva 
fe ,ezi be háborús előkészületeit, viszont nem le-
hetetlen, hogy Kina hamarabb jog támadni. Meg-
bízhatónak látszó jelentés arról számol be, hogy 

Szabadtári j í m 
JEGYEI 

kaphatók és e ló jegyezhetők 

Neii E r n ő b a n k ü z l e t e k é 

Japánból százezernyi főnyi katonaság indult Észak-
Kínába. A japán kormány elrendelte a nagyipar 
mozgósítását. Mostantól kezdve valamennyi japán 
gyár hadiüzemnek számit. ! i 

Párisi jelentés szerint Delbos francia külügy-f 
miniszter a párisi kinai nagykövettel folytalotti 
tanácskozásai után kijelentette^ 

Franciaország haj landó a Japán-
kínai konfliktusban a közvet í t i 

szerepet elvállalni. 

Moszkvából azt jelentették, hogy a Kremlbeni 
Sztálin elnöklésével tanácskozást tartottak. A ki-
szivárgott hirek szerint a szovjetkormány utasí-
totta nankingi és tokiói követét, közvetítsen a 
szembenálló felek között, egyben utasításokat kül-
dött a távolkeleti hadseregparancsnoknak, Blücher 
tábornagynak, hogy minden eshetőséggel számol-
va, álljon készenlétben. A tanácskozás után Litvi-
li ov kihallgatáson fogadta a japán nagykövetet és 
közölte vele, a szovjetkormány néni nézheti kö-
zömbösen a távolkeleti eseményeket. 

Katonai intézkedésed a tokiói kormány a fi-
gyelmeztetések ellenéie sem hagyta abba és vá-
laszképpen a nankingi kormány is folytatja katonai 
készülődéseit és csapatai összevonását. 

A katonai készülődésekről érkezett legújabb je-
lentéseink szerint az északkinai japán csapatok f ő -
parancsnoka közölte, hogy ötvenezer főnyi haderő 
áll készen a támadásra. 

Sanghaiból jelentik: A félhivatalos Central News 
hírszolgálati iroda jelenti, hogy uj japán had-
erőket mozgósítottak Kínába való bevonulásra. A 
jelentés 400 ezer embert einlit. Más forrásból 
meg azt állítják, hogy 400 repülőgép érkezett Far-
mosába, / 

Londonból jelentik; Kavagos Klnal japán nagy®. 


