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VZZZn HAY-céanél patent 

Ismét kapható 

tornai 1.303 pengő 50 fillérért 
Kispál Rozál eladta ördög Gézának a Nagy-

foátyás dm$ben levf 886 n. őt szántóját 3.88 
K. kat. tjóvedemmel 1.377 pengő 60 fillérért. 

Kocsis *jH*!n* eladta kk. Peták Máid éi 
teának a Fodor-ucca 39. tt, hátát 164 n. ölee 
telekkel 14.000 pengőért. 
| Juháss Mtkjős«é eladta Szegfű Imrének a 
kengyel dűlőben levő 600 n. ól .szántóját 1.31 
K. k k tjóvedelemmel 600 pengőért. 
. Klspéter Mihálv eladta Szögi Ferenc és ne-
jének a Róma Kálv. Jerikó dűlőben levő 169 
B. öl szántóját 2.85 K. kat ^jövedelemmel 
287 pengő 30 fillérért. 

Szűcs István eladta Szfir« Rozáliának a Hó. 
biárt- to* ucea 18. számú h**t 142 n. öle» 
telekkel egyharmad részben 800 pengőért. 

özv. Tóth I&tvánné é g taai eladták Szat-
mári Sándornak a Fürgehalom dűlőben tevő 
1 hold 139 n. öl szántójukat 22.83 K. tjöve-
delemmel 2.000 pengőért. 

György Imre é s neje eladták Szűcs István 
és nejének a Makkosháza d. 4h, szám alatti 

lakóházukat 2.300 pengőért. 
Széli Lajos és neje eladták Teadós Imre és 

nejének a Szirtos dűlőben levő 800 n. öl 
szántójukat 2.89 K. kat. tjövedelemmel 3.000 
Pengőért. 

Kiss Károly eladta Vildmann Gyula és 
nejének a Sándór-ucca 28b. sz. házukat H9 
n. öle® tétekkel 9.250 pengőért. 

Hessz Mátyásné eladta Virt Ferenc ? 8 ne-
jének az Ungvári-ucca 10. sz. házát 6000 pen-
gőért. 

c i r k u s z P é t e r ^ 
P á l k o r , i n . 2 9 - l n 
e s t e f ó l 9 " k o r 
S z e n t l á t v á n t é r 

Lázas készülődéssel várja Páris 
angol királyi párt 

. r (Párisi levél) 

(Páris, junius.) 
Páris .az angol királyi párt várja . . . 
Már néhány hónapja ez a mottó jellemzi a négy-

milliós város, sőt egész Franciaország életét: 
iVI. György és Erzsébet királyné méltó fogadta-
tása foglalkoztatja a franciák minden életmeg-
nyilvánulását és intézményét. Az angol királyi 
pár látogatásával kapcsolatos ünnepségek kötik 
le a francia kormány, a hivatalos körök, a gaz-
dasági élet figyelmét és ami a nagyszabású po-
litikai, sőt történelmi tény sikere szempontjából 
a legfontosabb: Páris népének érdeklődését. És 
az érdeklődésből mit sem vont le az >a körülmény, 
hogy a királyné Családjában történt gyászeset 
miatt a .látogatást rövid idővel elhalasztották. 

. .Vasárnap az auteit-i nagy akadályversennyel 
Á i futballvilágbajnokság döntőjével — mindkét 
.eseménynél jcieo volt Lebrun köztársasági elnök 

megkezdődött a „Grand© Semaine de Paris", 
Páris ünnepi hete, amely fényesebbnél-fényesebb 
bemutatóival, versenyeivel, kiállításaival, ün-
nepségeivel csak bevezetőjét jelenti az angol 
.uralkodópár - nagyszabású utazásának. Páris ugy-
Iátszik máris szivébe zárta az uralkodót és fele-
ségét, akiknek a La Manche-on való átkelése poli-
tikailag és gazdaságilag oly nagy erőgyarapo-
dást és megnyugvást jelent a legutóbbi hónapok 
háborús pánikjában remegő Franciaországnak. 

\ StocírpistYTel tudatott, hogy Ké-
retett édesapám 

Abonyl Mihály 
Budapaatea f. hő 22-én elbunyt éa f. 
hő 24 napján a rákoekeresztúri tsr. 
temetőben helyeztük örök nyugalomra. 

Gyássoljuk: -í®-̂  .V , ' 
- ÜUfáSge:' sa, Braun SssrAú* 
Móréira t Hottssr Dánialaé. 
Gyermekei: dr. Abonyi Pál te Abosyi Andor. 
Sógora: Hottssr Dániel. > 
Unokái: Schlésingor Gyöigy ée Abenyl 

. Marik*. >•. . ' . 
Menye: dr. áboayi Pálné dr. Wetl Ligf. 
Vojo: Sohlésinger Józsof. 
Unokshugsi, unokaöccsoi 
ás a kiterjedt 
A- Rászvétiitogattsok mollösésót kérjük — 

A királyi látogatás, amelyet ünnepi drapíriás ki-
rakataival, az üvegtáblák mögött VI. György és 
Erzsébet képével már annyira vár a párisi uc-
ca, a drapériák és ünnepségek, mögött olyan 
nagyszabású gesztus, amilyet .uralkodói utazás 
1914 óta nem jelentett Európában. 

A franciák nagyon sokat várnak a fontos lé-
nyektől, amelyek azzal a pillanattal kez-
dődnek, amikor -a királyi yadit páncélos 
cirkálók és torpedórombolók gyűrűjében a part-
védő ütegek diszlövései közben francia parthoz 
ér. A Quai d'Orsay, a francia külpolitika irá-
nyitója ezekben az ünnepélyes pillanatokban 

a francia-angol barátság és együttmű-
ködés kiemelkedő szimbólumát éa a 
nyugati demokráciák összefogásával 

a béke biztositékát látja. 

'A béke, a mindenáron való béke: ez az amiért 
Párisban az utóbbi időben olyan sokat áldoztak 
és amit szinte szenvedélyesen görcsös ragaszko-
dással fenn akarnak tartani még akkor is, ami-
kor — mint most — felháborodással és aggoda-
lommal szemlélnek bizonyos eseményeket. A 
francia közvélemény, jobb és baloldal elemi erejű 
felháborodással fogadta a spanyol harctér leg-
utóbbi légi vérengzéseit: Barcelona, Iranollers. 
Alicante, Figueras városoknak, nők és gyerme-
kek menedékhelyeinek, sőt Franciaország ha-
tárváros 3inab legutóbb végbement bombázását. A 
stratégiailag valójában céltalan légibombá-
zások meglehetősen elmérgesitették a hely-
zetet. A benemavatkozási bizottságot most 
már a francia szélsőjobboldal is sóhivatalnak 
könyveli és nem gy jobbotdali orgánum hango-
sai* követel! é Nyugat kösbelépését a spanyol 
asszonyok és gyermekek érdekében. Hasonlóké-
pen izgalmat keltettet azok az események ls, ame-
lyek a távol-keleti harctéren Kanton véres bom-
bázása miatt a japánok ellen újból kihívták Euró-

:§* ellenszenvét. Y't'1'' 

- Mindez azonban mozi háttérbe szorul az angol-
olasz megegyezés körül folyó részletekkel és a 
francia-olasz megnemegyezés vitáival együtt. Az 
alapjában véve súlyos neraietközi bonyodalmak 
most nem nagyon érdeklik Párist, legfeljebb arra 
jók, hogy még nagyöbű súlyt adjanak a királyi 
utdzásnak, amely szimbolizálja a két nagy de-
mokrácia most már közös, halárokon bel üt kö-

zös hadsereggel történő küzdelmét a világ béké-
jéért 

A brit világbirodalom első férfiujának és asz-
szonyának ünnepi látogatását már 

teljes díszben várja Franciaország 
fővárosa, 

amely a legközelebbi napokban minden ragyogá-
sával kitárul a brit uralkodópár és a látogatás 
alkalmával Parisba özönlő sok tizezer idegen 
előtt. A külföldiek utazásának megkönnyítését 
már hónapok előtt nagy kedvezményekkel tették 
lehetővé, ugyanakkor azonban — emlékezve a né-
hány év előtt marseille-i tragikus királylátogatás 
keserű emlékére — mindent megtettek arra, hogy 
ot angol uralkodó és felesége tökéletes biztonság-
ban érezhesse magát. A legutóbbi hetekben 3 
gyanús exisztenciák százait utasították ki Fran-
ciaországból. a Ministére d'Interieur pedig már 
két hónapja mással sem foglalkozik, csak a ki-
rályi utazás biztonsági előkészületeivel. A királyi 
pár felvonulásának utvonalát naponként átvizs-
gálják a francia rendőrség és a Scotland Yard 
Parisba érkezett emberei, Páris legszebb utjának 
a Chainps d'Elyséesnek házaiba pedig már napok' 
óta csak szigorú igazoltatás mellett lehet bejutni. 

Franciaország mindent elkövet, hogy fenséges 
vendégei jól érezzék magukat francia földön: Pá-
ris sokat vár a látogatástól és nagyon sokat váfl 
az angoloktól. Ennek tulajdonitható az anglomán 
nia is, amely mostanában a franciák kőzött je-
lentkezik. A lapok feltűnő részletességgel közöl-
nek minden Londonnal kapcsolatos eseményei, a 
Párisba érkező britteket pedig valóságos nim-
busz és rajongás övezi. Franciaország érzi, hogf 
sorsa mindjobban Nagy-Brittaniához köli és 
igyekszik kihasználni mjnden védelmet és előnyt, 
amit ellenfeleivel szemben a világ legnagyobb 
impériumának szövetsége mérhetetlen gazdasági 
hatalma réven juttathat neki. 

És ha már politikáról és gazdasági megsegí-
tésről van szó, álljunk meg egy érdekes és szá-
munkra annyira fontos jelenség mellett: 

Páris és London gazdasági körei a két nagy-
hatalom szoros együttműködésén tul még mindig 
felszinen tartják 

Közcpeurópa és különösen Magyar-
ország gazdasági megsegítésének ter-

vét. 
Ez ma már nemcsak a hivatalos körök program-
ja: a njugali demokráciák Magyarország fejé 
való fordulását az eucharisztikus kongresszus 
nagy sikere óta közvéleményük állásfoglalása is 
alátámasztja. Érdekes például, hogy a most le-
zajlott futbailbajnokság alkalmával valamennyi 
együttes közül a magyar csapat keltette a legna-
gyobb figyelmet: a lapok oldalas cikkekben mél-
tatták a magyar sport kitűnő teljesítményeit, kü-
liin külön hozták valamennyi játékosunk képét. És 
ami a legjellemzőbb: a vasárnapi döntő GO.OOO 
nézője közül ötvenötezer a magyar együttes győ-
zelmét kívánta . . . 

London és Páris tehát segiteni akar Kőr^p-
európán. 

B. J. 
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vana Dezső 
SZEGED. 


