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csolatosan a szegedi egyetemi ifjúság képvi-
seletében a MEFHOSz szegedi csoportja fo-
ganatosította mindazon intézkedésekét, ame-
lyek a gyászesettel kapcsolatosan az egyetemi 
ifjúság részéről szükségesnek tartott* A 
MEFHOSz-nak a megboldogult örökös tisz-
teleti tagja volt és a szegedi csoportnak pe-
dig jelenlegi tanárelnöke. Igv a MEFHOSz 
kebelében csoportosult ifjúságot kétszeres 
gyász sújtotta a 'váratlan halálesettel. A 
MEFHOSz az egyetemi előcsarnokban felállí-

tandó ravatalhoz diszőrséget állit, meghajol-
ván a megboldogultnak élete folyamán is kife. 
jezésre juttatott kívánságának, a ravatalra ko-
szorút nem helyez, hanem kegyeletét az or-
voskarnak rendelkezésre bocsájtandó koszo-
rumegváltási összeggel juttatja kifejezésre, 
melyet egy orvosi pályamunka jutalmazására 
kéri fordíttatni. A MEFHOSz szegedi cso-
portja elnöksége ma délelőtt 12 órára rend-
kívüli elnöki tanácsülést hív össze a további 
intézkedések megtételére. 

Budapesten lOO-szor, Bécsben 200-szor, Berlinben300-szor Került 
színre 

„Avészcsenpő", „Mein System", „A csábító" 
Sékelfy László legfőbb három egyfelvonásos bohózala, melyek a Belvárosi Mozi nyári 
helyiségében július 10 én és 11-én kerülnek bemutalóra az illnszlris szerző és társulatának felléptével. 
N a p o n t a uj rnllsor! Naponta u | mli«or! 

As angol Sciráiir hat hónap után 
átvette az államtanács elnökségét 

A munkáskormány azonnal ki akarja Qrlfeni a Rajna-vidéket 
(Budapesti tudósilónk telefonj elentése.) 

Londonból jelentik: György király hat hónap 
után ma átvette az elnöklést az államtanács-
ban. Decemberben lett beteg, amikor is ko-
ronatanácsot alakítottak, amely ma megszün-
tette működését és helyébe visszalépett az 
államtanács. 

Az alsóházban ma Henderson külügyini-

1 niszter nyilatkozott a Rajna-vidék kiürítésé-
nek ügyéről. Kijelentette, hogy a kiürítést a 
francia és a belga kormánnyal egyetértésben 
kellene végrehajlani. Az angol kormány ezt 
meg is kísérli, mert a haladéktalan és teljes 
kiürítés hive. A fokozatos és lassú kiürítés 
ugyanis nem felei meg az európai béke kö-
vetelményeinek 

Francia kormányválság 
a Rajna-vidék kiürítése miatt 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') J szükségesnek látszik a kormány rekonstruk-
Párisból jelentik: A kormány ma miniszterta-
nácsot tartott, amelyen Briand külügyminisz-
ter rámutatott arra, hogy a kormánynak nincs 
megnyugtató többsége a függő külpolitikai 
kérdések likvidálására. A koalíció nem he-
lyesli a Rajna-vidék azonnali kiürítését, ezért 

ciója. 
A kamara folyosóján sok sző esett a "Poin-

caré-kormány súlyos helyzetéről, döntés azon-
ban nem történt és a válság megoldása eltoló-
dott. 

Bizottsági ülések - zárt ajtók mögött 
Bizalmas ülést tartott a lemplomépilő bizottság és elhatározta, hogy nem ir ki 

nyilvános pályázatot a fogadalmi templom freskóira 
{A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

teken délután négy órakor ült össze a fo-
gadalmi templom építési bizottsága dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester elnökletével, 
hogy letárgyalja azokat a problémákat, ame-
lyek a templom hajóinak belső kiképzésével 
kapcsolatban fölmerültek. A polgármester az 
életbeléptetett uj közigazgatási törvény ren-
delkezéseire való hivatkozással a lemplom-
épilő bizottság ülését is zártnak nyilvánította 
és közölte az újságírókkal, hogy a bizottság 
hozandó határozatáról majd az ülés után ő 
fogja tájékoztatni a nyilvánosságot. Hiába hi-
vatkoztak az ujságirók arra, hogy a törvény 
kifejezetten csak a törvényható ág által sza-
bályrendeleti alapon alkotott bizottsági ülé-
sekről zárja ki a nyilvánosságot, de nem mi-
nősíti bizalmassá az ad-hoc bizottságok ülé-
seit, így a törvény nem vonatkoztatható a 
templomépitő bizottság üléseire s m A pol-
gármester azonban kijelentette, hogy ezentúl 
minden bizottsági ülés bizalmas lesz, a sajtó 
képviselői egyiken sem vehetnek részt, ellen-
ben a bizottságok határozatait, vagy javasla-
tait. majd megfelelő form 'ban közlik a nyil-
vánossággal. 

A templomépitő bizottság nyilvánossápmen-
tes ülése félhétig tartott, amikor a polgár-
mester elmondotta érdeklődésünkre, hogy mi 
történt és mi a határozat. A polgármesteri 
tájékoztató szerint a bizottság foglalkozott 
/1 tárton Ferencnek azzal a kívánságával, hogy 
a város adja ki neki a templom mozaikkar-

kérdést intéz ebben az ügyben a képzőmű-
vészeti főiskola igazgatóságához és javaslatát a 
választól teszi függővé. 

A bizottság ezután meghallgatta a jelenté-
seket a templomban folyó m, inkal átok hala-
dásáról és megállapította, hogy a munka a 
legteljesebb rendben halad előre. Megállapí-
totta a bizottság, hogy jelenleg a legsürgősebb 
teendő a freskófestések kiadása, mivel a 
templomdiszités miatt már felállíiották a belső 
állványokat, amelyek a freskófestések alkal-
mával is szükségesek. A bizottság arra az ál-
láspontra helyezkedett, hogy a város ne ír-
jon ki nyilvános pályázatot a templom meny-
nyezelére tervezett három freskó vázlattervé, 
nek elkészítésére, hanem csak azokat a festő-
művészeket kérje fel a pályázaton való rész-
vételre, akiket Foerk Ernő professzor már 
megnevezett és akiket a bizottság felkérésére 
a képzőművészeti főiskola igazgatója ezután 
fog megnevezni azok közül, akik a freskófestés 
terén már eddig is alkottak valami értékesebb 
munkát. A szegediek így kimaradnak a pá-
lyázatból, legfeljebb Lápossy-Hegedüs egye-
temi festőt szólítják majd fel a pályázatra, 
mert hír szerint Pécsett már foglalkozott 
freskófestéssel. 

A bizottság végül elhatározta azt is, hogy 
a beérkező pályamunkákat egy szakértő zsű-
rivel biráltatja el. Ebbe a zsűribe a kultusz-
miniszter, a Szépművészeti Muzeum igazga-
tója, a képzőművészeti főiskola igazgatója, a 
templomépitő bizottság, a Szegedi Képzőm a-

tonjajt, mivel azok elidegeníthetetlen tulajdo- ! vészeli Egyesület, a város, az egyház dele-
nát kéoezik. A bizottság uey határozott, hogy | gál egy-egy szakértő tagot 

Pusziit® Ítéletidő 
Középeurópában 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
t é se . ) Tégnap pusztitó Ítéletidő vonult végig Kö-
zépeurópában, különösen Ausztriában, Csehország-
ban és Németországban vitt véghez borzalmas 
pusztításokat 

A legújabb béesi jelentés szerint az ítéletidő S 
emberáldozatot követelt. Többeket a kidőntöttt fák 
és a lezuhanó kődarabok sújtottak agyon. 

Csehországi jelentés szerint az orvsíni temető-
ben a vihar kidöntötte a sírkereszteket, amelyek 
rázuhanva a hantokra összezúzták a koporsókat 
A nyílott sirok, őssz«tört koporsök, szerteszórt 
holttestek borzalmas Iátvánvt nyújtanak, 

Ausztria 
Linz, julius 5. Tegnap este nyomasztó hőség 

után orkánszerü vihar tőrt ki, amely mintegy 
félórán keresztül szakadatlan hevességgel pusztí-
tott egész Ausztria területén. Ugy az épületekben, 
mint a távbeszélő- és táviróvezetékekben óriási 
károkat okozott. A forgószélben két faluban a 
templomtorony Is összeomlott- Ischlben két pa-
rasztfiú meg akart szabadítani egy leánykát és 
annak édesanyját a rájuk zuhant elektromos ve-
zetékek közül. A fiuk mentés közben véletlenül 
megérintették a magasfeszültségű vezetéket 
amely mindkettőjüket agyonsújtotta. A leányka 
anyja súlyos égési sebeket szenvedett, a kisleányt 
megmentették. Az orkánszerü vihar következté-
ben hárman a vízbe fulladtak. 

Salzburgban 
Salzburg, julius 5. Tegnap este 6 óra tájban 

Salzburg és vidéke felett orkánszerü szélvihar 
vonult végig, amely az épületeket vetéseket és 
gyümölcsösöket, valamint a távíró- és telefon-
vezetékeket súlyosan megrongálta és elpusztította. 
A vihar egy emberáldozatot is követelt, egy gyer-
mekkórház főorvosát, Fiala doktort 

Béesi lapjelentés szerint azok a jelentések, 
amelyek az orkán Salzkammergutban okozott 
pusztításairól beszámolnak, az anyagi kárt rend-
kívül nagyra becsülik. A villanyvezetékek nagy-
részét a vihar elpusztította. A Königseen felborult 
egy csónak, amelyben két ember ü l t közülük 
egy a vízbe fulladt. 

Salzkammergut irányában » telefonvezetékek 
megszakadtak. A viharsujtotta vidékeken óriási a 
kár. Salzburg és M Aachen közöU közlekedő vLla-
mos D-vonatnak a nyílt pályán a vihar, miatt mc-3 
kellett állani 

Bajorország 
München, julius 5. Tegnap este Bajorországban 

és Würtenbergben súlyos viharok pusztítottak, 
amilyenekre emberemlékezet óta nem volt példa. 
A vihar óriási bárokat okozott, de különösen 
Nürnberg, a felső Pfalz és Ulm vidékén. Ezeken 
a vidékeken a termés 18« százalékig megsemmisüli. 
A jégverés sok helyen összezúzta a tetőzetet és 
sok család hajléktalanná vált. A Jég tömegesen 
verte agyon a csirkéket, galambokat és a libák -1-
Altdorff városkában és környékén 40 embert kel-
lett első segélyben részesíteni, mert a jégdarabok 
véres sebeket ütöttek rajtuk, 

Csehország 
Prága, julius 5. A Csehországban dühöngő vih'Jr 

sebessége a prága imeteorologiii intézet j e len té i 
szerint elérte az óránkénti 1WI kllóméseres sebes-
séget, ami négyzetméterenkint 65 kilógram nyo-
másnak felel meg. 

Pardubitzban és kórnyékén többmillió r sah ko-
rona értékű a kár. A városban egy templomtornyot 
is ledöntött a szél. A pardubitzi kerületben 5 ha-
lottja van a katasztrofális viharnek. Prossnitzban 
a vihar leverte a gimnázium tetejét s részben 
ledöntött egy épülő házat. Smrecice község temp-
lomának fedelét a vihar messze az uccára dobta. 
Csehország egyes helyein ezerszámra bevernek a 
kidöntött fák az utak és uccák mentén és egész 
házsorok tető nélkül állanak. 

Sembers selyemharisnyáik 
minden színben már 4 '30 P-ért kapható 3 7 2 

Hoffmcixyn Dezsőnél. Csekonlca u. 4. 


