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Ultimátumot kaplak 
a washingtoni veteránok 

London, juUus 22. A washingtoni hatóságok 
felszólították a tizenötezer főnyi frontharcos-
inváziót, hogy augusztus l-ig üritsék ki az 
összes általuk elfoglalt középületeket és a nyil-
vános parkokban ütött táborokat. Az ultimá-
tum egyik példányát repülőgépekről ledobták 
a veterántáborokba. Az ultimátumra az in-
vázió vezetője, William Waters, ezt felelte: 
»Nem kértünk engedélyt arra, hogy idejöhes-
sünk, most sem kérünk engedélyt arra, hogy 
itt maradhassunk. Aldlg nem n jegyünk ki 
a táborokbál, amig el nem szállásolnak ben-
nünket.€ 

Vannay büntetése és lelokozasa 
jogerős 

Budapest, julius 22- Heteken keresztül tartó tár-

gyalás után március 8-án hirdette ki a katonai 

tőrvényszék az Ítéletet vitéz Vannay László ügyé-

ben, aki ellen a honvédügyészség lázadás elő-

idézésére létrejött szövetség cimén emelt vádat 

A honvédtörvényszék bűnösnek mondotta ki Van-

nay Lászlót lázadás előidézésére létráj'"»' — övrtség 

vétségében, ezért hathónapi államfogházra, mint 

főbüntetésre és lefokozásra, mint mellékbüntetésre 

Ítélte eL 

Az ítélet elten a katonai ügyész fellebbezést 

Jelentett be, Vannay védője a lefokozás miatt 

fellebbezett, a bűnösség megállapítása miatt pedig 

semmiségi panaszt jelentett be Közben Vannay 

László kitöltötte áUamfogházbüntetését, ugy.hogy 

szabadlábra Is került A legfelsőbb katonai tör-

vényszék péntekre tűzött ki az ügyben tárgyalást 

Az eínók a tárgyalás egész tartamára kizárta a 
nyilvánosságot Tizenkét órakor ért véget a tár-
gyalás, ekkor kezdődött meg a tanácskozás. Ez 
alig busz percig tartott, utána már a nyilvános-
ság előtt hirdette ki a legfőbb honvédtörvény-
szék ítéletét Hültl Gusztáv tábornok-hadbíró. íté-
letében a legfőbb honvédtörvénvszék megváltoz-
tatta az tdsófoku bíróság ítéletét a minősítésre 
vonatkozólag is súlyosabb büncseíck-nényben 
mondotta ki bűnösnek \annayt, mgáltapitotta, hogy 
az előkészületi cselekmény fennáll. Az ítélet ki-
szabásán azonban nein változtatott és hathónapi 
átlamfogházra, vara mint lefokozásra ítélte \an-
nay Lászlót. Megállapította a legfőbb honvédtör-
vényszék Ítélete, hogy Vannay a fogházbüntetést 
már kitöltötte 

Az ítélet rövid indokolása szerint Vannay László 
tiltott politizálást folytatott Vannay tevékenvsé-
gét nem tálait a a legfőbb honvédtőrvényszék 'tel-
jesen önzetlennek, miután a rendelkezésre álló 
adatok szerint Vannay László a *erv keresztül-
vitele esetén lászlóatlparancsnok i t vein*. 

A viláüf Stmprodukciójának koronája! 

A v é g z e t e t csók 
Levison diplomata árulása. Nagyszabású dráma. 
Főszereplők: 

CLIVE BROOK 
CONRAD NAGEL 
ANN HARDING 

Azonkívül- H Í R A D Ó 
ma és holnap a B e l v á r o s i M o z i b a n 

Előadátok ma 5 és u , holnap 3, 5, 7, 9 órakor 

Nem kerül pénzbe a 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G , 
mert elköltött pénzének5°0-di visz-
szatériti a kiadóhivatal, fia taka-
rékossági szerveseiének üzletei-
ben szerzi be szükségleteit. 

Hirek 
Szombat Róra. káth. Apollinár. 
s-iotestáns Lenke Nap kelte 4 

óra 26 pwekor, nyugszik 19 óra 48 perckor. 

A Somogyi-könyvtár július és augusztus hónap-
ban köznapokon délelőtt 10-től 12-ig van nyitva 
csak tudományos kutatóknak. Folyóirat csere dél-
után fél 5-től fél 6-ig. — A mazeum mindennap, 
vasár, és ünnepnap délelőtt ifljől fél l-ig van 
nyitva. 

Egyetemi» könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak- Leinzinger Gyula, Horváth Mihály-n. 9. 
(TeL 1352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1- (Tel. 18-46.) Nyllassy Ágoston, Római-kőrut 22. 
(Tel. 25-49.) Salgó Péter, Mátyás klráty-tér (Tel 
12-96.) Frankó Anlor, Dugonlcs-tér 1. (Tet 17-93.) 
Zakar S. örök., Valéria-tér L (TeL 16-95.) 

— Szerdán kisgyűlés. Dr. A i g n e r Károly főis-

pán a juliusi kisgyülést 27-ére, szerdára hívta 

össze. A kisgyűlés tárgysorozatát hétfőn délelőtt 

állitja össze a főjegyzői hivatal. 

— Az agramnaikásság Inségmunkaakdóji. A Dél. 
magyanország pénteki számában részletesen beszá-
molt arról az ankétről, amelyet a téli inségmun 
kákkal kapcsolatban tartottak csütörtökön a bel-
ügyminiszteriumban. Pén'eken a városhoz ugyan-
csak az inségmunkákkal kapcsolatban ujabb meg-
hívás érkezett melyben a belügyminiszter a vár-
megyéket és a mezőgazdasággal foglalkozó terüle-
tek vezetőit hivja meg. Ezen az ankéten az agrár-
munkásság téli inségmunkuakdóját beszélik meg, 
de előbb megvárják a termés betakarítását Ezért 
a belügyminiszter az ankét időpontját szeptember, 
re tűzi kL Szeged, mint agrárváros, igy a belügy-
miniszter második inségmunkaankétjén is megje-
lenik. 

— Halálozás. H o 1 u b Paula városi tisztviselőnő, 
akit a városházán mindenki csak »Palika« néven 
ismert, hosszas szenvedés után meghalt Szom-
baton délután 5 órakor temetik a felsővárosi Du-
gonics.temető halottas házából, 

— CW« tart az fgazoM váhszftnány. A törvény, 

hatósági igazoló választmány a folyó ügyek letír-

gyalására junius 25-én a városháza tanácstermé-

ben déli 12 órakor üléft tart 

x Ma este a Kassb m táncverseny. 

— Szemét a szegedi parkokban. Az utóbb! idő-
ben sok panasz hangzott el amiatt hogy a par-
kok és terek tele vannak szeméttel. Ez nem csak 
esztétikai szempontból bántó, de erősen kifogásol-
ható közegészségügyi szempontjából Is. \ sok 
eldobott papir és szemét azért gyűlik össze a 
parkokban, mert a közönség még mindig nem 
akarja tudomásul venni, hogy a hulladékgyűjtő 
kosarakba kell bedobnia a szemetet, A főorvosi 
hivatal most ir a köztisztasági hivatalhoz, hogy 
fordítsanak fouozo'tabb gondot a parkok és te-
rek tisztántartására. 

Korzó Mozi Ma éa holnap 

Három piros rózsa 
a szerelem éa önteláldozás reejényo 8 felvonásban 

Főszerepük: Jameson Ttiomaa és Vera Flóry 
Azonkívül: 

A cár gárdistája 
r igényes történet s békebeli Oroszországból. 

Főszereplők: hran Mosjouklne éa Carmen Boni 

Előadások ma 5 és 9, holnap 5, 7, 9 órakor 

A 9 órai előadást a nyári helyiségben (ártjuk. 

— A Liigas-uccai mely udtar0lt letölése. Pén-
teken délelőtt csupa asszonyokból álló küldött-
ség jelent meg a polgármester előtt A Lugas-uc-
cai rsszonyok panaszolták el a polgármesternek, 
hogy amióta az uccát feltöltötték, az udvarok 
szintjei alacsonyabbak leltek és enn k következ-
tében esőrések alkalmával a viz betódul az uccá-
ról az udvarokra, még a lakásokat is elönti és 
minden alkalommal nagy károkat okoz. Arra kér-
ték a polgármestert hogy a város bocsásson a 
Lugas-uccai házhilajdonosk rendelkezésére ingvm 
agyarföldet, amellyel feltörhetnék az udvarokat, 
A polgármester a Lugas-uccai asszonyok kérel-
mét a kisgyűlés elé terjeszti Valószínűleg a Tisza 
árterületén jelölnek ki helyet ahonnm a Lugas-
uccai udvarok feltöltéséhez szükséges földet az 
érdekeltek elfuvarozhatják. 

— O'-szágos gyümölcs kiáltltis Kecskeméten, 
Kecskeméten julius 23. és 24-én országos gyümölcs-
kiállítást rendeznek. A kiállításon a várost dr. 
C s o n k a Miklós tanácsnok képviseli az Alföld-
kutató Bizottság képviseletében dr. K o p u t o w i t z 
Károly egyetemi tanár, elnök jelenik me& 

x sfa este a Kassbon f aue teraciiy. 

— Beiiri irobbanís. Pénteken délelőtt veszedel-
mes robbanás történt a Kecskés-telep egyik házá-
nál Felrobbant egy benzines hordó és a közel-
ben tartózkodó őzv, G á r g y á n Jánomi sulyoe 
égési sebeket szenvedett A mentők a bőrgyó-
gyászati klinikára szállították. Állapota sufyo*. 

Barackárak a >mafcaf.pfacon<, A péntek esti 

»makai piacra« általában gyenge volt a felhozatal, 
A vásárló közönség különösen a kecskeméti barac-
kot kereste, de Kecskemétről csak kevés került 
piacra, inkább hódmezővásárhelyi barackot hoz-
tak be nagyobb tételekben. Az apró barack ára 
24 és 30 fillér között mozgott a közepes nagy. 
ságu rózsabarackért 40—44 fillért kértek A kaj-
szinbarack ára 60 fillér volt. Szombat iegge!re na-
gyobb tétel kecskeméti kajszinbarack érkezését vár-
ják. 

— A DétaMgyarerszág eaak olyan híreket közőb 

amelyeket közvetlenül szerkesztőségünknek, vagy 

kiadóhivatalunknak küldenek be. Fölkérünk tehát 

mindenkit, hatóságokat, egyesületeket, magánoso-

kat, szíveskedjenek nekünk szánt közleményeiket, 

akár fizetettek, akár nem, «agy Aradtaceal W-

adóhivatarunkba, vagy Somogy!-uecat szerkesztőse, 

ifinkbe küldeni. 

Elítélték dr. Luther merénylőjét 
Berlin, julius 22. A berlini esküdtszék Lnther 

birodalmi, bankelnök merénylőit együttesen el-
követett súlyos testisértésben és tiltott fegy-
verviselésben, valamint a birodalmi elnök 1931 
március 28-iki szükségrendeletének megsérté- , 
sében mondotta ki bűnösnek és ezért Roosen 
Miksa volt ügyvédet 10 havi fogházra, Kért-
se he r Vernert pedig 9 havi és 2 heti fog-
házra ítélte. " 

Gronau kapitány 
harmadszor repüli át az Óceánt 

cBudapesti tudósítónk tele fon jelentése.) Ber-
linből jelentik: Gronau kapitány oceánrepülé-
sérőt a k.3vetkezőket jelentik: A kapitány ez-
úttal harmadszor repüli át az Óceánt. A 'mos-
tani ut Island, Grönland és Newfunlandon 
vezet keresztül Nem leheletlen, hogy Gronaa 
időjárás- és tenepvizsgálat céljából valamo-
lyik szigeten le fog szállani. A repülőgép két 
motorja 1300 lóerős. 


