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flz óceán átrepülése után 
szerencsés kimenetelű 

kényszerleszállás 
London, szeptember 3. R i c h m a n n ós Me-

r i 11 repülők angol nyári időszámítás szerint 
reggel 9 óra 30 perckor elrepültek a newyorki 
repülőtérről Croydon felé. Ezerlóerős gépükkel 
tizenöt óra alatt akarják megtenni az utat 10 
ezer láb magasságban a szubsztratoszférában. 

London, szeptember 3. A croydóni repülőtér-
re érkezett szikratávirat szerint a két amerikai 
óceánrepülő délután fél 2 órakor Írország fe-
lett járt. Három órára valószínűleg Crovdon-
ba érnek. A repülőtéren nagy tömeg gyűlt ösz-
sze, hogy üdvözölje az óceánrepülőket 

A két amerikai óceánrepülő a délvelszi Gar-
martensirében kényszerleszállást végzett. A két 
repülőnek semmi baja sem történt és a gép is 
sértetlen maradt. 

Az óceánrepülök mintegy 15 óra alatt repül-
ték át az Atlanti óceánt. A két repülő a new-
yorki repülőtérről közvetlenül a London mel-
letti croydóni repülőtérre akart eljutni, de 
Északwalesz felett benzin iűk már fogytában 
volt és emiatt kénytelenek voltak Garmarten-
sirében leszállni. 

Lloyd George Hitlernél 
München, szeptember 8. L l o y d G e o r g e 

volt angol miniszterelnök ma este Berchtesga-
denbe érkezett és meglátogatta Hitler kancellárt 

Kennet Lindsjev 
a DunavSIgy-kérdést is 

tanulmányfizza Buda-
pesten 

Budapest, szeptember 3. K e n n e t L i n d s e y 
ís angol tengernagyi hivátal civil lordja, az an-
gol alsóház tagja, aki szabadságának egy részét 
Magyarországon tölti, ma délelőtt E n o i buda-
pesti angol követ kíséretében Gödöllőre ment, ahol 
kihallgatáson jelent meg Horthy Miklós kormány-
zónál. A kormányzó a kihallgatás után ebéden lát-
ta vendégül Kennet Lindseyt, aki szombaton este 
érkezik Budapestre, megtekinti a főváros és a vi-
dék lá tn ivaló i t Bár utja teljesen magánjellegű, i 
Dnnavölgye kérdése ügyében, amely rendkívül ér-
dekli, a magyar politikai élet. több kiválóságával 
találkozik, hogy tiszta képet nyerjen erről a kér-
désről, amely az utóbbi időben Londont élénken 
foglalkoztatja. 

Ujabb letartóztatások 
Oroszországban 

Leningrád, szeptember 3. Megbízható forrás-
ból jelentik, hogy megfelelnek a tényeknek a 
külföldi sajtó jelentései arról, hogy Sados-
n i k o v , S m i d t , G u s n e s o v és T u l l n tá-
bornokokat letartóztatták. A volt jobboldali és 
baloldali ellenzék tagjait, akik ellen tudvalevő-
leg nemrégiben vizsgálatot indítottak, hír sze-
rint őrizetbe vették. Az őrizetbevettek közölt 
van R a d e k , B u c h a r i n és R i c o v . 

Eredménnyel fejeződtek be 
a magyar-román 
tárgyalások 

Bukarest, szeptember 3. A magyar—román 
vegyesbizottság döntő tárgyalásai Bukarestben 
befejeződtek. A tárgyalások során sikerült ki-
küszöbölni azokat a nehézségeket, amelyek a 
két ország között az áru- és fizetési forgalom-
ban a legutóbbi időben felmerültek. A bizottság 
ra'agv'ar tágjai csütörtökön este az expresszel 
visszautaztak BudaDestre. 

Hítgéc 
Az id6 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 31.2, a legalacsonyabb 13.9 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 762.9, este 759.0 mm. A levegő páratartal-
ma reggel 75, délben 42 százalék. A szél iránya 
délnyugati, erőssege 3—L 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat: Gyenge légáramlás, esősebb 
Idő, északon és északkeleten esetleg kisebb eső 
is. A hőmérséklet alakulása bizonytalan, való-
színűleg kissé csökken. 

— EGY ELKÉSETT MINISZTERI HOZZÁ-
JÁRULÁS A belügyminisztertől csütörtökön 
leirat érkezett a városhoz. A miniszter arról 
küldött értesítést, liogv a közgyűlés mrijus' an 
hozott határozatát, amelv arról szólt, hogv H 
város az idén házikezeloben rendeli meg a 
szabadtéri játékokat, — jóváhagyja. Hangsú-
lyozza a miniszter, hogy jóváhagyó rendelkezé-
sét nem szívesen adja ki, mert attól tart, hogy 
a város vállalkozása erősen deficites lesz, de 
honorálni kívánja mégis a város közönségénél: 
azt a kívánságát, hogv Szegeden állandósulja 
nak a szabadtéri játékok. Gondoskodjék azon-
ban a város hatósága — mondia a leirat —, 
hogy a szabadtéri játékok deficítie ne baJauja 
meg a tízezer pengőt A kissé elkésetten érke-
zett jóváhagyó rendelkezést most hozzácsatol-
ják a szabadtéri játékok aktacsomó iához. 

— Robban a bomba . . . Bukarestből jelentik • 
Petesdí közelében á tüzérségi gyakorlótéren a 
gyermekek bombát találtak. Játszadozni kezd-
tek a bombával, amely felrobbant és hat «ver-
meket megölt, három másikat megsebesített. 

— Nemzetközi női üffvvédf előadói ülés. Az 
önálló Hivatásu Nők Szövetsége szeptember 
7-én délután 6 órakor a budapesti ügyvédi ka-
mara dísztermében nemzetközi női ügwédi 
előadói ülést tart. Az ülést M el e ze r Lilla or-
szággyűlési képviselő nyitja meg. dr. L á z á r 
Andor igazsáfffigyminfszter üdvözlő beszédet 
mond. Az ankéton Amerika, Ausztria. Belgium, 
Észtország. Franciaország. Lengyelországi Né-
metország kiküldöttei vesznek részt, Magyaror-
szágét dr. Ungár Margit képviseli 

flz Ictio Cathoüca 
tanácsának ülése 

Budapest, szeptember 3. Az Actio Gatholica or-
szágos elnöksége dr. S e r é d i Jusztinián herceg-
prímás elnöklésével és G l a t t f e l d e r Gyula Csa-
nádi megyéspüspök ügyvezető elnök részvételével 
csütörtökön délután ülést tartott. Az országos el-
nökség részleteiben is letárgyalta az október 3—6, 
napjaira Rudapesten összehívandó 27. orsrágos 
nagygyűlésnek programját és az 1938. évi Szent 
István jubileumi év előkészületeit. 

Hz angol király Bccsben 
megszakítja az utiát 

London, szeptember 3. A Presse Assotiation 
illetékes helyről ugv értesül, hogy VIII. E d -
•vvard király szeptember 14-én, vagy 15-én tér 
vissza Angliába. A jelenlegi tervek szeirnt az 
uralkódó a jövő hét elején, valószínűleg hét-
főn utazik el Istanbulból az Oríen t-expresszel 
és utiát Bécsben megszakítja, ahol két, vagy 
három napig tartózkodik. Bécsből a király egye-
nesen Angliába utazik. 

fl délkaroiinai forgószál 
pusztfSásai 

London, szeptember 3. A Délkarolináhan 
pusztító forgószél és árvizveszedelem végső hi-
valalós veszteségűjstrorna a következő: 1596 
halott, 2045 sebesült, 1056 eltűnt. Az ár 5111 há-
•at elmosott. 49102 házat elborított. 9066 ház 
teljesen beomlott. 41.625 súlyosan megsérült, 
22.711 hajó és halászbárka elsülyedt, 1500 ha-
lót és bárkát a hullámok szétromboltak. 

Iskolai Irrek 
A szeged! Klauzál Gábor gimnáziumban a szep-

temberi beiratkozások 5. és 7-én lesznek, 5-én az 
I—IV. osztályokba, 7-én az V.—VIII osztályokiba, 
9-én reggel 9 órakor Veni Sancte, utána ünnepély 
és osztályrendezés, 10-én reggel 8 órakor a ren-
des tanitás kezdődik. 

— SzentGyörgyi professzor előadása Luzern -
ben. Luzernben most tartiák a nemzetközi or-
voshetet az egész tudományos világ élénk ér-
deklődése mellett A svájci kongresszuson részt 
vesz az orvostudomány számos nemzetközi ne-
vű kitűnősége, többek'között Ratkéry Párisból, 
Píck professzor Bécsből, Jacobaens Stockholm-
ból. Mellandy Londonból. Sauerbruck profesz-
szor Berlinből, Fmntalí Páduából, Fulton pro-
fesszor Newbavenből, Grégoíre Párisból és még 
számos, ismert onostudós A magyar orvosiu-
dor^nyt dr. S z e n t G y ö r g y i Álbevt. a sze-
gedi egyetem kiváló tanára képviseli, aki teg-
inp nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott 
az anyagcsere, a hormonok és a vitaminok kér-
déséről. Előadásában ismertette ni kutatásai-
nak eredményeit is. 

— Halálozás. Tegnap este tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Szegeden S t e r n b e r g Dezső, 
aki az országosan ismert Sternberg-hangszer-
gvárat több évtizeddel ezelőtt fivérével cTyűtl 
Rudapesten megalapította. A 66 esztendős 
öregúr évekkel ezelőtt a roi>sz gazdasági viszo-
nyok következtében kivált a nagyhírű gyár-
ból és Szegedre költözött feleségével és leányai-
val, Várnai Marianne építészmérnökkel és dr. 
Várnai Erzsébet vegyésszel együtt. Az öregúr 
tegnap délután a Lloyd Társulat klubjában) 
volt és onnan este fél hét óra tájban igyeke-
zett hazafelé. A Hid-uccában hirtelen rosszul 
lett, összeesett. A járókelők a mentőket hívták, 
akik az eszméletlen öregurat a belgyógyászati 
klinikára vitték. Itt azonban már nem tudtalc 
rajta segíteni, hiába kísérleteztek különféle in-
jekciókkal, Sternberg Dezső nemsokkal beszál-
lítása után meghalt Halálát, amint az orvosi 
vizsgálat megállapította, agyszélhüdés okozta. 
Sternberg Dezső halálhíre hamarosan elterjedt 
a városban és mindenütt részvétet keltett. So-
kan ismerték és becsülték, meleg kedélyű, szí-
vélyes ember volt. Sternberg Dezsővel a régi ge-
neráció egy érdekes képviselőbe dőlt ki a sorból. 
Igazi békebeli kereskedő volt. aki az ujabb 
szellembe nem tudott beleilleszkedni. Évekkel 
ezelőtt felhagyott az üzlettel és azóta itt élt 
gyermekei és rokonai között. Halála annál vá-
ratlanabhul érintette hozzátartozóit, mert beteg 
nem volt sohasem. 

— A gép és az ember. Londonból jelentik: 
R u s t János és R u s t Mac amerikai feltalálók 
olyan gyapotszövő gépet készítettek, amely 60 
ember munkáját végzi el 

— Magyarország dijat kapott a nemzetközt 
filmbemutatón. Rómából jelentik: A velencei 
nemzetkőzi filmbemutató dijainak kiosztása 
során Magyarországnak Ítélték oda az oktató-
filmek harmadik diját, a ..Halak mozgása" cí-
mű filmért. 

— Kisdedek makacs székszoiulásánál és na-
gyobb gyermekek gyomorbélhurutjánál reggel 
félkeléskor már egy negyedpohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizet is kitűnő sikerrel 
adhatunk. Az orvosok ajánlják. 

— LB A P IZSAMÁVAL Londonból jelentik; 
Dr. ü a w i s ottavai orvos „Hálóing Clubot" ala-
pított, amelynek tagjai kötelezik magukat, hogy 
pizsama helyett hálóinget viselnek. 

— Eltemették Doránszky Károlyt Nagy rész-
vét mellett temették el csütörtökön délután öt 
órakor a belvárosi temető halottas házából D o-
r á n s z k y Károly ny. műszaki főtanácsost, 
aki kedden délután öt órakor agyszélhüdés kö-
vetkeztében váratlanul meghalt a városi köz-
kórházban. Végtisztességén testületileg jelentek 
meg az elhunyt kartársai, a szegedi mérnökök, 
képviseltette magát a város hatósága, a Gazda-
sági egyesületek, a Katolikus Kör, amelynek 
vezetőségi tagja volt az elhunyt. 

— Szurkálás Gaigonyán. Csütörtökön este 
sulvos állapotban vitték a mentők a közkórhá? 
ba G é m e s István 43 éves gajgonyai gazdát. A 
szerencsétlen gazdát ismerétlén emberek össze-
szurkálták. Állapota súlyos. 

— Hatos ikrek. Londonból jelentik: Spei-
chinper Fülöpné. missouri-i (Egyesült Álla-
mok) nő hatos ikreknek adott életet. A csecsc-
mök közül csak egy ötkilós leányka maradt 
életben. Az anya kitűnően érzi magát. 


