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KEZTYÜ,FÜZÖ és női divatkülönlegességek nagy 
választékban PAULUSZNAL Unió könjreoBkékre kl-

WQ'FLL 

mány közölt levélváltás formájúban valósít-
ják meg az egyezményt. Ezt az egyezményt, 

amelyet a Népszövetségi Tanács május 9~i 

ülése előtt megkötnének, nyomon követné a 

kifejezet top technikai természetű kérdések 
megvalósítására irányuló tárgyalás. 

Római politikai és diplomáciai körökben az 
általános benyomás az, hogy a francia-olasz 
megbeszélések kedvező előjelek mellett indul-
nának meg. ' 

Csehország elismerte Olasz- 1 
ország ohesszlnlal bódltásáf 

Róma, április 19. A cseh köztársaság ma el-
ismerte az olasz császárságot és Olaszország 
abesszíniai hódításait. A római cseh nagykövet 
megjelent az olasz hadügyminisztériumban és 
gróf C i a n o külügyminiszternek bejelentette, 
hogv a prágai kormány ezentúl ugy tekinti 
Csehország római nagykövetét, mint aki az 
olasz királyhoz és Abesszínia császárához van 
ukreditálva. Gróf Ciano külügyminiszter tudo-
másul vette a bejelentést és megelégedését fe-
jezte ki a cseh kormány eljárása felett. 

Legújabb divalfrizurakreácidk és tartós ondolálás legmodernebb eljárással 

wmr* mITI .TTI?// kozmetikus hölgy fodvásBxal ónban 
/ C > I J I * * Telefon 13-34. Sxéehenyl-iév 2. 

Lefegyverezték a Vasgárdáf, 
vezetőit elfogták és letartóztatták 
A román hlrdiu leltes leszámolásra ítészül a paccslslák elten — 

Codrcanuf hafhónapi fogházra ítéltek rágalmazás) perében 

Bukarest, április 19. A király rendeletére va-
sárnapra virradóra letartóztatták Zclen Cod-
rcanut, a feloszlatott Vasgárda vezérét a moz-
galom alvezéreivel, 200 „scgédparancsnokkal" 
ogyfitt. T itkos levelek és bizalmas rendeletek 
kerültek a halóságok kezeibe, amelyeket Zclca 
-odreanu küldött szét a mozgalom vidéki ve-
zetőihez ós amelyek igazolták, hogy 

az egykori Vasgárda légiói állam-
csínyre készültek. 

\z elkobzott körlevelet Christea Miron minisa-
'erclnök utasítására a rendőrség kiszolgáltatta 
t sajtónak, liogy a lapok nyomtassák" le és 
iuif sássák a közvélemcny megitélése alá, hadd 
ássa a román nép, milyen aknamunkát folv-
'atott uz alkotmányos rend ellen a feloszlatott 
légió. 

A Vasgútda légiója 

a görögkeleti húsvét ünnepen ké-
szült fegyveresen a főváros ellen 

vonulni. t 

Co'dreanu parancsot adott az alvezéreknek, 
hogy fegyverezzék fel embereiket, öltöztessék 
őket egyenruhába és legyenek készen minden 
pillanatban, hogy elindulhassanak Bukarest 
felé. 

A kormány hivatalos jelenlése szerint a Vas-

B a l a t o n g y ö n g y e 
a Balaton gyöngye! 
(Almádival összeéplilvc) 

Ott vegyen villatelket 
Strandfürdő és vasútállomás mellett, kiépített 
utak. villanyvilágítás bevezetve. Több évi rész-

letfizetés. 
Felvilágosítást és képes tájékoztatót kaphat: 
a szegedi képviseletünknél: Lázár István ingat* 
Isinkozvctitő irodájában, Atlila-ucca 5. szám, 
\ agy: Magyar Altalános Ingatlanbank Rt. 

Budapest, IV., Deák Fcrcnc-ucca 17. 

Fájdalomtól megtört szívvel és a Min-
denható akaratában megnyugodva tuda-
tom, hogy felethetetlen jó férjein 

B A R T U S J Á N O S 

f. bó 17-éo elhunyt. Temetése f. hó 20-án 
déjután 3 órakor lesz a belvárosi temető 
kupolájából. Engesztelő szentmise f. hó 
20-án 7 órakor a móravárosi teplombnn 
lesz megtartva.üzv. BARTUS JÁNOSNÉ 

gárda valamennyi vezető tagjánál házkutatást 
tartottak és letartóztatták mindazokat, akiknél 
fegyvert találtak. Kiemeli a közlemény, hogy a 
polgári lakosság teljesen távol állott a Vasgár-
da mozgalmától, amelyet „hivatásos bujtoga-
tok" vezettek. A kormány betiltotta a Vasgár-
da két lapját, a „Cnrcnlult" és a „Buna Vcs-
tircl". 

t 

A Vasgárdisták' ellen az ügyészség 
hazaárulás és lázadásra való icl-

bujtás 

cimén fog vádat emelni. 

Az események krónikájához tartozik, Hogy 
A r g c s a n u tábornok-hadügyminiszter har-
minc napos szabadságot adolt előd jének, A n-
tonescu tábornok, volt hadügyminiszternek, 
hegy külföldre utazhassék. Hir szerint a sza-
badságolás összefüggésben van a leleplezett ál-
lamcsínnyel. 

rtltvl fogházra Itelteh Codrcanuf 

Bukarest, április 19. A törvényszék" kedden 
délután tárgyalta Zelca Codreanü rágalmazást 
perét, amelyet J o r g a tanár, volt állammi-
niszter indított ellene egv levele mialt. A tör-
vényszék este hirdette ki Ítéletét. Bűnösnek 
mondotta ki Jorga rovására elkövetett rágalma-
zás vétségében és a büntetés legfelsőbb határút 
alkalmazva, a vádlottat hal havi fogházra és 
2000 lei pénzbüntetésre Ítélte. 

A spanyol 
frontok 

Barcelona, április 19. A köztársaságiak je-
lentése szerint a pireneusi szakaszon napok 
óla heves harcok dúlnak, Barcelona szerint 
Franco hadseregét feltartóztatták. A köztársa-
ságiak jelentése azt hangoztatja, hogy a Bala-
gucr-Lcrida-szakaszra korlátozódott a harci 
tevékenység. Délen nagy Francóék uyomása. 

Salumanca azt jelentette, hogy Franco csa-
patai behatoltak Tortosa külvárosaiba, a pire-
neusi harctéren podig az Aran völgyében to-
vább folytatták előnyomulásukat. A guadala-
ra ji harctéren visszaverték a köztársaságiak tá-
madását. Sikeres rcpülőlámadásokat hajlottak 
végre a carthagenai köztársasági hajóraj és lő-
szerraktár ellen. . " * - « 
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Faulhaber bíboros 
Rómában 

Paris, április 19. Az Havas Iroda jelenti Va-
tikánvárosból: F a u l h a b e r bíboros, mün-
cheni érsek, Rómába érkezett és megbeszélé-
seket folytatott Pacelli bíboros-államtitkárral. 
A német bíborost a Szent Atya is fogadja. 

—oOo— 

Körözölevél Bécsben 
Ottó ellen 

Bécs, április 19. A lapok közlik, hogy a rend-
őrség hivatalos lapjában köröző levél jelent 
meg Habsburg Oltó ellen 1938. márciusában 
elkövetett hazaárulás gyanúja miatt. (MTI.) 

Ax Í D Ö 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 
10 órakor. I d ő j ó s 1 a t : Észik, észak-
keleti szél, változó felhőzet, hclyeji-
kint cső, a hegyeken havaséső. Éjjel 
a derültebb, csendesebb helyeken, fő-
leg az ország nygati és északi .'észéin 
mérsékelt fagv, a nappali hőmérsék-
let kissé emelkedik. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 

12292—1938. I. sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény* 
A város tulajdonát képező Fehértói halász-

csárda épületének vendéglői célokra való bérbe-
adása iránt 

1938. évi április hó 25-én délelőtt 10 órakor 

a gazdasági ügyosztályban (Bérház II. em. 23.) 
nyilvános versenytárgyalást tartunk, a beérke-
zett ajánlatokat ugyanezen napon és időben fel-
bontjuk s ez alkalommal ajánlattevők, vagy meg-
hatalmazott képviselői jelen lehetnek. 

Ajánlati minta és szerződési feltételek a gaz-
dasági ügyosztályban (Bérház II. cm. 22) díj-
mentesen rendelkezésre állanak. Csajris az itt 
nyert nyomtatványok felhasználásával lehet aján-
latot benyújtani. , 

Az aláirt ajánlatokot sértetlen borítékban el-
helyezve és pecséttel lezárva fenti időpontig a 
várost iktató hivatalba (Városháza, földszint 14.) 
keli benyújtani. Az ajánlat boritékját a következő 
felirattal kell ellátni: „Ajánlat a 12.292-1938. sz. 
versenytárgyalási hirdetményben között halász-
csárda bérletére." 

Bánatpénzül egy negyedévi haszonbérnek meg-
felelő összeget kell a város letétpénztárába befi-
zetni s a letéti nyugtát az ajánlathoz mellékelni. 

Szeged, 1938. április 12-én. f 
Pr. rálfy József polgármester. 

Akar iól és olcsón 
s z ó r a k o z n i 

Iratkozzék be a D Imagyarorszóf 
kütcsöntiönyvtérába. 


