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beléptetéséi. Ennek bekövetkezése után a 
francia.olasz kapcsolatok tisztázása érdekében 
is hajlandó az eszmecserét folytatni. 

Gróf Ciano és lord Perlh 
tárgyalása 

London, junius 20. Mint Rómából jelenlik, 
gróf C i a n o cs lord P c r t h római angol 
nagykövet nia egy óra hosszat tanácskozott. 
A Reuter Iroda római értesülése szerint a spa-
nyol kérdés összes vonatkozásairól volt szó 
Tekintettel mindkét kormánynak arra a ki-
vánságára, hogy minél előbb hatályba léphes-
sen az olasz-angol egyezmény, a londoni esti 
lapok főképen az Evcning News és a Star ar-
ra céloznak, hogv fegyverszünet létesítése Spa-
nyolországban lehetővé tenné a lassan dolgozó 
bcncinuvatkozási bizottság kikapcsolását. 

Az Evcning Standard szerint Franciaország 
.'lliatározta, hogv megtiltja hadianyag szálli-
lását a spanyol kiizdő felek számára, hogy ez-
zel is meggvorsilsa a további fejleményeket. 

Anglia, Franciaország, Olaszország és Né-
metország a semlegességi bizottság keddi iilé-
>ér elfogadja az önkéntesek elszállítására vo-
natkozó javaslatot, mire azonnal Spanvolor-
s/ágha utaznak az elszállítást előkészítő bi-
zottságok és nemsokára ratifikálják az angol-
olasz egyezményt. 

Róma—Páris 

Róma, junius 20. Illetékes körök elismerték 
nz ujabb angol-olasz diplomáciai megbeszélés 
fontosságát- A Tribuna londoni értesülése sze-
rint Anglia szcetné, hogy az életbeléptetés elölt' 
ltóina és Páris között tijra megindulnának a 
diplomáciai eszmecserék. 

Ugyancsak a Tribuna azt a londoni értesü-
lést közli, hogy gróf Ciano és lord Perth meg-
beszélései a cseh kcrdcsre is kiterjednek. 

Német repülőgép kényszer-
leszállása Pilsenben 

Prága, junius 20. A DIHST jelzésű birodal-
mi német katonai repülőgép hétfőn délután 
leszállt a pilseni repülőtéren. A repülőgép ve-
zetője elmondotta, hogy a gép irány jelzőkészü-
léke elromlott, kénytelen volt leszállni cseh 
területen. A német katonai repülőgépet egy 
szerelőszinbe vontatták, a pilótát a város egyik 
szállodájában helyezték el, a hatósági eljárás 
megindult. 

Tüntetés Berlinben 
két magvar vendéglő ellen 

Berlin, junius 20. A Kurfürstendamon levő 

kél magyar vendéglőt, amelynek tulajdonosai 

zsidó vallásúak, hétfőn esle tüntető fiatalem-

berek megtámadták és a vendégeket távozásra 

szólították fel. A külföldi vendégek tiltakoztak 

emialt, de a tüntetők nem vették ezt tudomá-

sul. Mire a rendőrség a helyszínre érkezett, a 

tulajdonosok már bezárták üzletüket. 
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Kitüntetések 
Budapest, junius 20 A kormányzó a minisz-

terelnök előterjesztésére Domcr Aurél pénzügy-
miniszteri miniszteri osztályfőnöknek kiváló 
odaadással teljesített szolgálata elismeréséül a 
magyar érdemrend középkeresztjéhez a csil-
lagot adományozta. 

A kormányzó dr J o h a n Béla belügyi ál-
lamtitkárnak, dr. S z á s z Lajos pénzügyi ál-
lamtitkárnak és dr. S t o 1 p a József kultusz-
miniszteri államtitkárnak kiváló odaadással 
teljesített szolgálatuk elismeréséül a magyar 
érdemrend középkeresztjét a csillaggal ado-
mányozta. 

Fényes ünnepséggel 
fogadja Szeged 

a Szent Jobb-ot hozó 
Aranyvonatot 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

„Aranyvonat" szegedi fogadtatásának előkc-

szitését az erre a célra alakított bizottság tel-

jesen befejezte. Az előkészületek szerint Sze-

ged népe a Szent Jobbot vallási és történelmi 

jelentőségének megfelelő ünnepálycs külsősé-

gek között fogadja. Dr. T ó t h Béla polgár-

meslerhelyelles, mint az előkészítő bizottság 

elnöke, most a kővetkező felhívást intézte a 

város közönségéhez: 

— Az „Aranyvonat"-tal junius 26-án esle 

7 óra 17 perckor városunkba érkező Szent Job-

bot Szeged közönsége és hatósága ünnepélyes 

külsőségek között fogadja Szeged-állomáson 

és kiséri be a Jézus Szive körmenethez csat-

lakozva a Dúin-térrc, ahol a Szent Jobbot a 

fogadalmi templom főbejárata előtt helyezik el 

az ünnepély idejére. 

— A rendező bizottság az állomáson történő 

fogadtatáson a nóegyesületek niagyarruhás 

küldöttségeinek is helyei kiván biztositanL 
Felkéi 'cm a nőegyesülelek vezetőit, hogy az 
előkészítő bizottságnál (Városháza, bérház, L 
emelet 22., telefon 28-71.) sürgősen jelentsék 
L>e, hogy hány magyarruhás taggal kívánnak 
az állomáson és a Dóm-tcri ünnepélyen -jszt* 
venni, hogy részükre a belépőjegyeket idejé-
ben megküldhessük- Tájékoztatásul ismételten 
közlöm, hogy az egyesületeknek azok a tagjai, 
akik magyar ruhával nem rendelkeznek, vagy 
a Jézus Szive körmenethez csatlakozhatnak 
délután 5 óráig, vagy a Bécsi-körutnak a Bol-
dogasszon y-sugárut és Szenlháromság-ucca 
közötti részén gyülekezzenek délután 6 óráig. 
A Jézus Szive körmenethez csatlakozva beme-
hetnek a Dóm-lérrc, mert a Dóm-tcrrc csak a 
körmenetben résztvevők juthatnak he. Akik a 
körmenethez nem csatlakoznak, az ünnepély 
ideje alatt a Gizella-téren nyerhetnek elhelye-
zést. 

Interpelláció 
a makói közgyűlésen 

a hagymaexportiroda Budapestre helyezése 
ellen 

(A Déhnagn<irorszag makói tudósítójától.) 

Makó képviselőtestülete hétfőn délután tar-
totta juniusi közgyűlését, amelye" dr. Szi-

lágyi Is tván főjegyző elnökölt,. A kormányzó 

születésnapjáról szóló elnöki megemlékezést 
a közgyűlés állva hallgatta végig. 

Napirend elött Szabó János kifogásolta, 
hogy az állattartó gazdák nem jutnak állat-
orvos nélkül sertéspestis ellenes oltóanyag-
hoz. Dr. Szilágyi főjegyző közölte, hogy a 
szérumgyár kiszolgálja közvetlenül is a gaz-
dákat. 

H Szabó Imre a hagymaexportIroda Buda-
pestre felvitelo érdekében interpellált. Éles 
hangon bírálta, hogy az illetékesek nem lép-
nek fel kellő eréllyel és belenyugszanak a 
külkereskedelmi hivatalnak abba az értesité-
sébe, hogv a hagymaeladási központ Buda-
pestre va]6 áthelyezéséből nem háramlik ve-
szedelem a város gazdasági életére. Szerinte 
a-várost katasztrofális veszéht fenyeget", ha 
a magyar hagyma a .imakói'1 jelleget e've-
sziti. A képviselőtestület, 28 szóval 23 elle-
nében tudomásul vette és megnyugodott ab-
ba". hogy a város érdekeit a polgármester 
mindenkor figyelemmel kísér" a hagymaex-
port iövő fejlődésébe". 

Élénk viták és összetűzések támadtak" a va.' 
ros egv rég" üqletbérlőjének. özv. Karnis De. 

zsönének bérhátrálék-clongedési ügyében. 
Dr Kiss, Károly az adós részéről megkísérelt 
hitelsértés fo'vtán a teljes hátralék behajtá-
sát. sőt a bűnvádi eljárás megindítását in-
dítványozta. Vitéz dr. Galamb Sándor ós 
Kof.roczó József feVzóla1ása után a közgvülés 
névszerinti szavazással 31 szóval 12 e"e'"é-

ben a hátralékos főké és kamat 50 százalékos 
plentíedését. m-i 32 szóval 3 ellenében az irt-
<1 ifván VOZoff felielentés mellőzése mehet® 
döntött. Hsc/vidónn élénk ráta ufán szavazták 
niee- szótöRbségael a várOs egv mácik bérlő-
iénnk. Wniszmnnn Malvinnak részi takbérhát-
rnlálfT +örl©ciTtaKPrA kér t kedvezményt . 

A város tulajdonát" kénező 400 holdas 
Kasznner-pusztai földbirtok bérletének meg-

hosszabbítását további hát' évre javasolta 3 

polgármester az eddigi bérleti szerződéi 
alapján Doktor Lajos és társai számára. A 
képviselőtestület gazdatagjai elismerés^ 

nyilatkoztak a bérlőkről,, akiknek bár ezidő-
szerint egy évi haszonbérhát.rálékuk van. de 
kellő fedezettel rendelkeztek s jól művelik a! 
birtokot. Farkas Imre a városi kighaszonbér-
Jctek példájára előzetes bérfizetést, kiván®, 
Erdélyi Antal Pedig felvetette a kibhaszon-
bérletek formájába"" való hasznosítás gondo-
latát. S. Bálint, György a rao&£ esedékessé 
váló vagvonadófizotésre való tekintettel hol-
dankint 50 kiló buzabéreniplcst javasol®, dé 
a további hozzászólások során elásott a bér-
emelés gondolat ától. A közgyűlés egyhangú-
lag a notcármeser áltat javból® bárletmeg-
lioosZftbbltás®; fogadta el. Élénk vita folyt a' 
református és a katolikus egvház kérelme fö-
lött. anndvben 50—50 ezer darab tégla ado. 
mánvozáiráf kérték a Rákos' "tanvaközoonf-
Iwn éoitpndő református és katolikus kápol-
nák énifésébez. A közgvülés 27 szavnzattal 
15 ellenében ©Ívben mogszavazfn a keretem 
teliesitécé®. A közgyűlést kedden dclut,á" 
folytatiák. " • ' 
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A Szegedi Meteorológiai Obszervató-
rium jelenti: Szegeden a hőmérő legma-
gasabb állása 28.2, a legalacsonyabb 13.0 
Celsius. A barométer adata nullfokra és 
tengerszintre redukálva reggel 7674, es-
te 766.9 mm- A levegő páratartalma reg-
gel 78. délben 45 százalék. A szél irányai 
délnyugati, erőssége 1—5. 

'A Mctcorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. I d ő j ó s l a t ' Mérsékelt nyugati 
légáramlás, változó felhőzet, helyenként 
záporeső cs zivatar, a hőmérséklet nyu-
gaton kissé csökken, keleten alig válto-
zik-

Kent romlik el leánya 
biUtarUalbin aemmlMla élelmiazer, hü FEKETÉMÉ 
re»z ré»zér« egy jíg«z«kr.ínyt. Mininlilit JéglogytsilAt 
KídvezS flzetéti feltételek. UniA könyT«c«kér„ 
ÁlJandé raktár Kouatli Lajoa korai IS. ' 


