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inialt majdnem eredménytelenül végződlek. A . tel. Ily módon került sor a hivatalos közlc-
S z 1o j a d i n o v i c s jugoszláv miniszterei- ' menynek Magyarországra vonatkozó részének 
iv>k által felvetett momentumok segítségével I megszövegezésere. 
azonban mégis sikerült megmenteni a helv*e-

Hitler és Mussolini 
ujabb tanácskozása Rómában 

Szombaton beszédei mondanak a találkozó eredményeiről 

Róma, május 6. Hitler a csütörtöki nápo-
lyi flottagyakorlat után pénteken visszatért Ró-
mába, ahol délelőtt nagyszabású díszszemlét 
rendeztek a Via dei Trionfin. Az olasz hadse-
reg díszszemléjét díszpáholyból nézte végig 
Hitler az olasz király és Mussolini társasága 
ban. A tribünökről és az uttestekről mintegy 
százezer ember nézte végig a katonaság fel-
vonulását, amelyhez hasonló nagy még nem 
volt Olaszországban. Több, mint 50 ezer ka-
tona és ni i l ir ista, 460 harc i kocsi. 200 mozsár-
ágyú, 000 gépkocsi, 320 motorkerékpár vonult 
fel a nyílegyenes Via dei Trionfin a Circus 
Maximus előtt. A felvonulást a ballilák vezet-
ték be. őket követték az orvietoi női akadémia 
növendékei. Ezu tán következett a tu la jdonké-
peni hadsereg, közöltük e«v csapaltest a mo-
dern hadsereg legkorszerűbb fegyvereivel. Az 
olasz hadsereg díszfelvonuláson valamennvi 
fegyvernem képviselve volt, a sort a szi laj lí-
biai lovasok zárták he burnuszos zaDtiékkal és 
barnaképű szpahikkal. 

Hitler délután megnézte a Agusteo-kiálli-
tást, ma jd visszatért a Capitóliumra, ahol Ró-
ma kormányzója fogadtatást rendezett. 

Az esti fogadás után Hitler és Mussolini 

folytatta a politikai megbeszélése-
ket. 

A látogatás politikai része a szombat esti be-
szédekben csúcsosodik ki. Mussolini és Hitler 
a Venczia-palotában adandó vacsora során 
mondja el beszédét. 

Az olaffz-lrancia tárgyalások 
Párisi jelentés szerint a francia közvélemény 

a Londonból és Rómából érkező táviratok alap-
ján örömmel állapítja meg, hogy Hitler olasz-
országi látogatása nem ártott a francia-olasz 
tárgyalások ügyének. A J ou r szerint a fran-
cia-olasz tárgyalások igen kedvező mederben 
baladnak előre és az elvi megegyezés máius 
12-én valószínűleg létre is j ön . 

A tábla is 7 évi fegyházra ítélte 
a dorozsmai földmivesf, 

aki vad kegyetlenséggel gyilkos merényletei 
kísérelt meg idős anyósa ellen 

(A Délmagyarorsz dg munkatársától J BorzaL 

inas gyilkossági kjsérlct történt a mult év őszén 

Dorozsmán. L akatos József 27 éves földműves 

gyjlkos merényletet követelt el anyósa, Sárközi Mi-

hályné ellen. Feleségével és apósával előzőleg ki-

ment. a földekre dolgozni, az éjszakát js künn 

töltötték a földeken, egy kunyhóban. Éjszaka 

azonban felkelt és feleségének azt mondotta, hogy 

szülei lakására megy búzáért. Ehelyett haza-

sietett Dorozsmára, rátört anyósára, aki egyedül 

tartózkodott otthon. A remegő öregasszonyra rá-

kiáltott, hogv ütött <*z utolsó órája t majd késével 

fején, gyomrán. m cllén, arcán összeszurkálta és 

esak akkor hagyta abba a bántalmazást, amikor 

azt lijtfe, hogy nnvósa kiszenvedett. Sárközinc 

azonban élt, csak halottnak tetette magát, bogy 
a további bántalmazást elkerülje. 

A gyilkos vő ezután feltúrta az ágyat <s a 

matraban talált husz pengőf elrabolta. A véres 

munka után visszaosont feleségéhez, apósához és 

PÁRISI HAGY ÁRUHÁZ RT, 
IZIQID. CIIKONICS és KIM UCCA SAKOC 

Háztartási papíráru 
VondógJöi fél fehér szalvéta 20x20-as 

100 drb —.16 
Vendéglői fehér szalvéta 20x20-as 100 drb - - 22 
Fehér, v. barna csomagoló papír 3 iv —24 
.Sötétkék csomagoló pupir 4 iv —24 
Hentes csomagoló papír li iv —24 
Zsirpapir 3 iv —24 

Színes állványpapír 9 iv —24 
Bar in kenyér csomagolópapír 20 Ív —24 
Fehér. v. szines kalapcsoniagolópapir 

18 iv . —24 

Papírtálca O-ás 35 drb —24 
Vignonhüvoly l-es 110 drb —21 
Borítékos levélpapír —24 
Szegedi képeslap 5 drb '—24 

Kihuzós szegedi kóoeslap 2 drb —.24 
Szines v fehér szekrényesül paplrcsipke 

10 méter —-58 

Fohér damaszt szalvéta 25x25 ős 200 drb - 8£ 
Színes szalvéta, vegyes sima sziliekben 

30x30-as 150 drb —S8 
Fehér damaszt szalvéta cukkos szélű 

25x25 cm-es 200 drb — 98 
Cukrász csomagolópapír 1 kg P 1 <>8 

nyugodtan végigaludta az éjszaka hátralevő ré-

szét. Sárköziné veje távozása uyán egy ima-

könyu f'delére felírta vérénél yeje nmét, majd 
kimászott az ablakon és a falra is felirta a gyil-

kos nevét, azután eszméletlenül összeesett. Sze-

rencséjére idejekorán felfedezték, behozták a kli-

nikára és itt megmentették az életnek. A gyilkos 

vőnek első dolga volt má snap reggel az áruló 

bűnjelek eltüntetése és cz lett a veszte, mert ez. 

zcl kétségtelenné vált, hogy ö volt a merénylő. 

Yéres ruháit elégette, a véres ajtót kiemelte 

sarkából é s azt is elégette, 

A törvényszék előtt Lakatos József tagad(at 

hogy ó támadta volna meg az öregasszonyt, 

anyósa azonban terhelő vallonfásf tett ellene, A 

törvényszék bűnösnek mondotta ki Lakatos Józse-

fet gyilkosság bűntettének kjsér'etében és hétesz. 

tendei fegyházra itél(ct a rablás alól azonban 

bizoyitékok hiányában felmentette. 

A szegedi tábla pénteken foglalkozott az ügy-

gyei. Lakatos a táblán js tagadta bűnöszégét 

és azt állította, hogy közelében sem járt anyósá-

nak azon az éjszakán. A tábla helybenhagyta a 

törvényszék által kiszabott hétesztendei fegyház-

büntetését. 

340 bányász sztrájkja 
a tárnában 

Sopron• inájus 6, Az Urikányi-ZsUvötgyi Kö-

szénbánva R t Drenderg-bányai telepén péntekén 

hajnalban a tárnában dolgozó 310 bányász meg-

tagadta a feljövetelt, Kijelentették, hogy sztrájk* 

foi lépnek és béremelést követelnek. A felváltásuk-

ra kijlölt bányászok azonositották magukat a tár-

nában lé«ö társaikkal és nem szálltak le. A 

bányaigazgatóság megkezdte a tárgyalásokat a 

bányászok vezetőségével, kiváuságuikat közölte í 

budapejti vezérigazgatósággal, ahonnan azt a 

választ kapták, hogy amennyiben a bányászkapi-

tányság a bányászok követeléseit jogosnak tartja, 

azt készek teljesíteni. A bányakapitányság kikül , 

döjtje ma megérkezett. Az igazgatóság kérte a 

sztrájkolókat, bogy jöjjenek fel. de ezek erre 

nem voltak hajlandók. 

Mefropole bár 
Budapest, Rákócziul 
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Miniszterfanács 
Budapest, május 6. A kormány tagjai pén-

teken délután egynegyed 6 órakor D a r á n y i 
Kálmán miniszterelnök elnökletével minisz-
tertanácsot tartottak. A minisztertanács elő* 
ször folyó adminisztratív ügyeket tárgyalt, 
majd a folyamatban levő magyar-német gaz-
dasági tárgyalások anyagával foglalkozott 
Ezután M i k e c z Ödön igazságügy-miniszter 
a külfölddel való fizetési forgalommal kap* 
csőfalban elkövetett bűncselekmények tekin* 
telében a feljelentők cs teltenérők jutalmazd* 
sáról szóló rendeletet ismertette. 

A minisztertanács éjjel fél 1 órakor ért vé-j 
gct. (MTI.) 

—oOo— 

Gona állapota válságos 
Csúcsa, má jus 6. G o g a 0 k t a v i á n volt 

román miniszterelnököt csütörtökön féloldali 
hüdés érte, állapota rendkívül súlyosra for-
dult. 

A volt miniszterelnök családja már régeri 
aggódott Goga egészségi állapotáért, magas 
vérnyomása miatt. Évek óta orvosi ki /.eiés 
alatt állt és amikor miniszterelnökké k:ne-
vezték, felesége aggódva mondta, hog soha 
nem tudja, esle viszontlátja-c még férjét. Mi-
niszterelnökségével és lemondásával járó iz-
galmak még súlyosabbá tették állapotát. Bu-
karestből a legkiválóbb professzorokat hivtáfi 
a súlyos beteghez. 

Goga környezetétől délután 3 órakor ezt a _ 
felvilágosítást adták: 

— Goga állapota válságos, esak nagyritkán 
néhány perére tér magához, különben állan-
dóan eszméletlen. A professzorok még nem ad-
ták fel teljesen a reményt Goga clelbenmai a* 
dásához. 

Az esti órákban Goga Oklávián állapota vál*| 
ságosra fordult. A volt miniszterelnöknél be-
állt az agónia. Kezelőorvosai minden reményt 
feladtak. 

Éjszakai jelentés szerint Goga állapota ros/.* 
szabbodott. Az agyhüdésliez tüdővérzés iá*i 
rult. Goga már eszméletlen. 

—ooo— 

/Szent-Györgyi, Geley 
és Buza professzorok 
az Rkadémia tagjai 

Budapest, május 6. A Tudományos Akadémia, 

pénteken délután megtartott lugválasztó nagy-

gyűlése a következő eredménnyel végződött: 

a bölcsészeti, társadalmi, történelmi ludomá- * 

nyok osztályába Icvelczőtaggá választották Buza 

László szegedi egyetemi tanárt, 

a matematikai cs természettudományi osztály-

ba rendes tagokká választották Szent-Györgyi Al-

bert és Gclrfk József szcScc l i egyetemi tanárokat, 

cdd'igj lcvclezó;>igokat. 

Ax idő 
A Meteorologiai Intézd jelenti este 

10 órakor. I d ő j ó s l ó t : Déli, dél-
nyugati szél, változó felhőzet, he-
lyenként, főleg az ország délnyugati 
részein esó. Éjjel már nincs fagyve-
szély. A hőmérséklet tovább ctncl-

, k Cilik. ̂  * * 


