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Agyu-botrány Párisban 
A francia vezérkar lapja szerint Pierre Col légügyi miniszter 

elárulta a szovjetnek a legújabb légelhárító ágyú titkát 

Páris, julius 8. Nagy feltűnést keltett Páris-
ban az a hihetetlenül hangzó hir, hogy Pierre 
Cot légügyi miniszter kiszolgáltatta a francia légi 
haderő 23-ik tipusu légelhárító ágyújának talál-
mányát a szovjet-orosz vezérkarnak. Az ágyú fel-
találója, Bellanger francia műszaki ezredes elha-
tározta, hogy a találmányokhoz tartozó utolsó 
rajzokat, amelyek a célzási készülék szerkezeiét 
tartalmazzák, nem adja át a francia légügyi mi-
nisztériumnak. 

Az ezredes ma nyilatkozatot küldött az Echó 
de Parishoz, amelyben kijelenti, hogy éppen 
uton volt a légügyi minisztérium felé és magá-
val vitte a találmány ra jzait, mikor cb ta, hogy 

egy jobboldali képviselő, aki egyben az Echry 
de Paris szerkesztője, interpellációt jelentett be 
a kamarában Pierre Cot légügyi miniszterhez a 
fráncia vezérkar nagy titkának elárulásáról, amely 
már Moszkva birtokában van. Ezt irja szóról-
szóra Bellanger ezredes: « 

— Csak hazámnak akartam szolgálni talál-
ni ányómmal és ngm tűrhetem, hogy munkám 
eredményét kiszolgál: ssák a ssovjet^orosroknak. 
Pierre Cot miniszter vagy kötelezi magát, hogy 
mindazokat a találmányokat, amelyeiket a nemzeti 
védelem érdekében kizárólag Franciaország szá-
mára őrzi meg, vagy lemond arról, hogy én rá-
bízzam tervrajzaimat. 

Mezőgazdasági kamara — Szeged székhellyel 
Zárt területté nyilvánítják Csongrád, Csanád, Békés és Szolnok vár-

megye búzatermő területét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
kes mozgalom indult meg a csongrádmegyei 
gazdák körében. A mozgalom azt célozza, hogy 
márkázzák a tiszavidéki búzát és nyilvánítsák 
zárt területté Csongrádmegyét a búzaterme-
lése szempontjából. A csondrádmegyei gazdák 
mozgalmához most még három vármegye jelen-
tette be csatlakozását. Csanád-, Békés- és Szol-
nokmegye. A négy vármegye gazdái rövide-
sen nagygyűlést tartanak Szegeden, a gyűlés 
kérni fogja a földmüvelésügyi minisztertől, 
hogy a négy vármegyét nyilvánítsa zárt terü-
letté. Ha kimondanák erre a vidékre 
a zárt jelleget, akkor a négy vármegyébe 
máshonnan nem volna szabad búzát behozni, 
ezáltal biztosítani lehetne az itteni buza minő-
ségét a külföld előtt. Ezzel megvalósítható 
volna, hogy a négy megyében termelt búzát 
márkázzák is. 

A négy vármegye gazdáinak másirányu 
mozgalma is van: külön mezőgazdasági kama-
ra felállítását kíván ják Csongrád-, Csanád-, Bé-

kés- és Szolnokmegye gazdái Jelenleg ugyan-
is az a helyzet, hogy a négy vármegye két 
mezőgazdasági kamarához tartozik. Csongrád-
éi Csanádmegye a kecskeméti mezőgazdasági 
kamarához. Szolnok- és Békésmegye pedig a 
debreceni kamarához. Mind a négy megye 
messze esik a kamarai székhelytől, körülmé-
nyes a kamarai központokkal az érintkezés. A 
szegedi, makói és a környéki gazdák körében 
már régebben felmerült a gondolat, hogy kü-
lön mezőgazdasági kamara felállítását kérjék, 
annál is inkább, mert meglehetős nagykiter-
jedésű a kecskeméti Duna—Tiszakőzi Kama-
ra területe. Most ujabban felmerült a gazdák 
körében az a terv is, hogy a négy azonos ér-
dekű, szomszédos, megye közösen alakítson 
mezőgazdasági kamarát A gazdanagygyűlés 
erről a kérdésről is tárgyal és megtörtént a 
megállapodás abban a kérdésben, hogy a négy 
megye mezőgazdasági kamaráját Szegeden kell 
felállítani. 
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Az idö 
A Szeg*di Meteorológiai Obszervatórium 

Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 33.8, a legalacsonyabb 19 4 C. A barometer 
adata milliókra és tengerszintre redukálva 
reggel 761.2, este 750.6 mm. A levegő páratar-
talma reggel 66, léiben 41 százalék. A szél irá-
nya délnyugati, erőssége 2—2. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat: Dunántulon zivatar és a meleg 
átmeneti mérséklődése. Keleten a hőség to-
vább tart. 

— Csütörtökön Szegedre érkerik dx. Antal Ist-
ván igazságügyi államtitkár. Dr. A n t a l Ist-
ván igazságügyi államtitkár csütörtökön dél-
előtt, a gyorsvonattal Szegedre érkezik. Uta-
lásának hivatalos célja van: a Szegeden szé-
kelő igazságügyi intézményeket látogatja meg. 
Az államtitkár este valószínűleg visszatér Bu-
dapestre. 

— Szeged akciója a pótadó maximálására. 
Szeged törvényhatósági bizottsága elhatározta, 
hogy feliratot intéz a kormányhoz és a köz-
ségi pótadónak 50 százalékban való maximálá-
sát kéri. A felterjesztést annakidején a város 
megküldötte a többi törvényhatóságnak is. A 
városok egymásután foglalkoznak a szegedi 
közgyűlés határozatával és jelentik be csatla-
kozásukat. Eddig nvolc város törvényhatósági 
bizottsága határozta el, hogy a községi pótadó-
nak 50 százalékban való rögzítését kéri. A na-
pokban Debrecenből és Hódmezővásárhelyről 
értesítették a város hatóságát, hogy a pótadó 
rögzítése mellett foglaltak állást. Szeged ja-
vaslatával legközelebb foglalkozik a Városok-
Országos Kongresszusa is. 

— A minorita házfőnök búcsaja. Páter 
A c z é 11, a szegedi minorita rendház főnőkét 
és Felsőváros plébánosát rendjének kormány-
zósága Nyírbátorra helyezte át házfőnöknek 
és plébánosnak. A távozó hézfőnök, akit sze-
gedi működése közben nagyon megkedveltek 
hívei, szerdán délelőtt bucsulátogatast tett a 
városházán és bejelentette, hogv a közeli na-
pokban elhagyja a várost. 

— Zsirszóda Domaezéken. A mentők szerdán 
este súlyos állapotban vitték a közkórházba H 6 dí 
Anna 20 éves domaszéki leányt. A kőzkórházban 
megállapították, hogy a leány zsirszódát ivott, va-
lószínűleg öngyilkossági szándékból. Állapota 
életveszélyes. 

— Kinevezések a rendőrségen. A hivatalos 
lap szerdai száma közli a rendőrségi kinevezé-
seket. A szegedi rendőrkapitányságon is tör-
tént több kinevezés, illetve előléptetés. Dr. H a-
m a r Zoltán címzetes fogalmazónak a rend-
őrfogalmazói jelleget adták, R é t h á t i József 
detektivet a X. fizetési osztályból a IX.-be. 
R é p á s József detektivet a XI. fizetési Osztály-
ból a X.-be léptették elő. H e g y i István és 
H o r v á t h István segédirodai segédtisztek hi-
vatali tisztek lettek. Kinevezte a kormányzó 
dr. V e r s é n y i Pált rendőrfogalmazógvakor-
nokká, dr. R o t t Nándort rendőrfelgyelógva-
komokká és V i z v á r v Róbertet detektivgva-
kornokká. 

— Pélér« utazás. Az Országos Magyar Ven-
dégforgalma Szövetség tagjai részére szombaton, 
11-én félánj utazást rendez Budapestre. Akik eh-
hez a csoporthoz csatlakozni óhajtanak, jelentkez-
zenek legkésőbb péntek este 6 óráig a Délmagyar-
ország utazási Irodájában. 
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Lucifer: 
Kiss Ferenc és Táray Ferenc 
A Bizánc-ban Kürttiy József szerepel 

Törzs Jenő helyei! 

Szerdára az ismeretes bonyodalmak után meg-
oldódott a Dóm-téri előadások szereposztása. 
Törzs Jenő, » Magyar Színház és a Színé.»'zsaöv>t-
ség feltűnést keltő leteli után dr. Janovics Jenő, 
a szabdtéri játékok művészi rendezője tegnap Bu-
dapestre utazott, hogy véglegesen tisztázza a hely-
zetet. Ma még mindig nem egészen ismert előz-
mények olyan helyzetet teremtettek, hogy az elő-
adások zavartalanságának veszélyeztetése nélkül 
nem lehetett számítani Törzs Jenő föllépéseire. 
Janovics Jenő közölte az illetékesekkel, hogy a 
város az ügyel nem tekinti befejezettnek azzal, 
hogy aj szereplő után néz, fönntart magának 
minden lehetőséget, hogy jogait a legmesszebb-
menőm érvényesítse. A Törzs-ügy egyik része 
ezzel lezártnak tekinthető, ugyanekkor megfelelő 
megoldást kerestek a szereposztás érdekes(5égénefc 
biztosítására. 

A szerdai tárgyalások eredménye az, hogy 
Lucifert — Kiss Ferenc és Táray Ferenc fogja 
játszani olyképen, hogy augusztus T-én és 2-án 
Kiss Ferenc aLakitja az örök tagadás szellemét, 
4-én pedig Táray. Ezzel Kiss Feanenc a Dóm-
téren 6ziniekerülő mindhárom darabban nagy-
szabású feladatot vállalt. A Bizáncban Giovanni 
zsoldoskapitánynafc ad portrét, a János vitézben 
Bagó könnyesen magyar figuráját elevwniti meg 
ás ehhez a két szerephez Illeszkedik Lucifer ala-
kítása, amely elsőrendű művészi eseményt jelent, 
Kiss Ferenc első alkalommal fog szerepelni a 
Tragédia szabadtéri előadásán. '» 

Janovics Jenő kiegészítette a Bizánc színlap-
ját is, — az öreg török követ szerepére szerdán 
szerződtette a Nemzeti Színház egyik kiválóbb 
művészét. Laila Kalilt — Kürthy József játsza 
Törzs Jenő helyett. A szerdai tárgyalásokkal mos4 
már lezáródott az előadások szinlapjának bizto-
sítása. A Dóm-téren a befejezéshez közeledik a 
szinpad építése, a hatalmas építményen a jövő 
héten megkezdődnek a próbák. 

Julius 25-én érvénybe lép az 50 százalékos 
utazási kedvezmény a vasútnál, a hajózási vállala-
toknál és a MA VAUT autóbuszvonalain. Ugyan-
csak julius 25-étől érvényes a külföldiek számára 
a rendkívüli vizumkedvezmény. A játékok .jegyei-
nek áruíitísát hétfőn kezdik meg, már eddi? 
nagy érdeklődést mutatnak a nagyszámú előjegy-
zések és helybiztosítások. 

— Megsemmisítettek egy házasságot, mert 
a házasfelek lemondtak a gyermekáldásról. 
Bécsből jelentik: Az esti lapok közlik a bécsi 
egyházmegyei biróság döntését egy házasság 
ügyében. A katolikus egyháznál házasságot kö-
tött házastársak a házasság felbontását kér-
ték azzal az indokolással, hogy még házasságuk 
előtt megállapodtak abban, hogy a gyermek-
áldást megakadályozzák. Az egyházi hatóság a 
házasságot érvénvtelennek mondotta ki azzal 
az indokolással, hogy a házastársak megálla 
podásából világosan kitűnik, hogy hiányzott 
az akarat a házasság megkötéséhez és ezért a 
házasság a kánonjog szerint érvénytelennek 
tekintendő. 


