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egészítő része lesz a városi 6trandnak ós iav 
a strand vendégei a hullámmedencét is használ-
hatják. 

A mérnöki hivatal közölni fogja a polgármes-
torról azt, az aggodalmát, amelvnek alapja a 
Tisza színvonalának naavarAnvu ingadozása. 
Számítani kell ugyanié rá. hogv a hullámfürdő 
medencéjét, amelvnek pereme alig ötven centi-
méternyire fog kiemelkedni az árterület szintje 
fölé. évenkint legalább egyszer. de nagvobb 
vízállás efetén kétszer is. elborítja majd a Ti-
sza árja. Ez pedig körülményessé teszi a me-
dence kezedét, mert az áradás előtt le kell 

Telefon 19 58. 

szerelni a hullámfürdő gépeit, utána pedig ki 
kell hordatni a medencéből aSt az iszaptöme-
get, amit a víz hagv benne. Számítani kell arra 
ie.^hogy otyankor. ha az áradás hirtelen, nagv 
erővel jön. nem lesz idő a gépek leszerelésére. 

Az illetékes fórumoknak alaposan mee kell 
tehát fontolniuk döntés élőt' a kérdést és meg 
kell állapi taniok, hogv a Tisza árterülete al-
kalmas, e a hullámfürdő szemvontjából. A dön-
tés viszont sürgős, meri városi, idegenforgalmi 
érdekből fontos, hogv a jövő nyáron már készen 
áUjon a hullámfürdő. 

Japán-német 
kommunistaellenes egyezményt 

irtak alá Berlinben 
Berlin, november 25. Muscoi őrgróf berlini 

japán nagykövet a japán császár megbízásából 
és Hibbentrop német nagvkövet Hitler megbízá-
sbó l szerda délben a kommunista Internado, 
válr ellen irányuló jegyzéket irt alá. Az egyez-
niénv szövege a következő: 

,.A német birodalmi kormánv és a császári 
japán kormánv attól a felismeréstől vezettet-
ve. hogy a „Komitiorn''-nek nevezett kommu-
nista Internacionálé célja, hogv minden ren-
delkezésre álló eszközzel felbomlassza ég tönk-
retegye a fennál'ó államokat és abban a meg-
győződésben.. hogvha eltűri a kommunista In-
ternacionálé beavatkozását a nemzetek belső vi-
szonyaiba, ez nem csupán az illető nemzetek 
belső békéjét és társadalmi jólétét veszélyez-
téti hanem fenyegető az egész világ békéjére. 
attól az óhajtól áthatva, hogv közösen véde-
kezzenek a kommunista aknamunka ellen, a 
következőkben állapodnak meg: 

1. Szerződést kötő államok meregveznek 
/tbban, hogv egymást, kölcsönösei tájékoztat-
ják a kommunista Internacionálé tevékenysé-
géről. megboezólik egvmással a szükséges rend-
szabályokat és ezeket szoros együttműködésben 
haitják végre. 

2. A szerződést kötő államok közösen fel-
hívnak más államokat, hogyha a belső békét a 
kommunista Internacional fenvegeti, akkor 

hozzanak elhárító rendszabáluokat ennek az 
egyezménynek szellemében, vagv vegyenek 
részt ebben az egyezményben. 

3. Az egvezménv értelmezésénél, mind a né-
met, mind a japán szöveg az iránvadó. Az 
egyezmény aláírása napján lép életbe és öt évig 
marad érvényben. A szerződést kötő fetek öt 
óv lejárta előtt ideiében értesítik egymást 
együttmüködésük további alakulásáról. . 

London cáfolja 
a német-orosz diplomáciai 

viszony megszakítását 
London, november 25. Hivatalos körökben 

határozottan cáfolják azt a hírt. amelv ezerint 
Ribbentrop közölte BaMwin miniszterelnökkel, 
hogv Németország megszakitia a diplomáciai 
viszonyt Szovjetoroszorszáaaal. ha kivégzik 
Stickling német mérnököt. 

Hasonlóképen oáfoliák azt a hírt, hoev 
Maiekv szovjet nagvkövet ebben az iigvben 
megbeszélést folytatod a külügyi hivata^an és 
hogy Baldwin miniszterelnök óva intette a né-
met pagykövetet attól, hogv Németország meg-
szakítsa a diplomáciai viszonyt Szovjetorosz-
országgal. 

Nincs változás 
a madridi harcvonalon 
A hormánircsapafok támadásának véres visszaverési! jelentik 
o felkelők — Egiielflre abbamarad Madrid ostroma ? - Angol 

hadltiatOK a spanyol partok elült 

London, november 25. Az angol kormány — 

mint ismeretes — garanciát kért Franco tá-

bornoktól az angol kereskedelmi hajók bizton-

sága érdekében. Franco válasza nem elégítette 

ki az angol kormányt. 

London most u jabb jegyzékben más elhatá-

rozásra kívánja rábírni Frauoot. Az angolok 

bejelentették, hogy az a i i g o M H ü ^ j ó k a/ an-

gol kereskedelmi gőzösöket nSp t F l a k Védeni. 

Ennek érdekében — mint .jelentettük' —, 

az angol kormány több hadihajót 

a spanyol vizekre irányított. 

Hasonló intézkedések várhatók francia rész-
ről is. 

Abbahagyják 
Madrid ostromát I 

Páris, november 25. Ellenőrizhetetlen hirek 
szerint a kormánycsapatok Carabanchel mel-
leit Súlyos vereséget mértek Franco csapatára, 
aaialy főleg marokkóiakból és idegenlégionis-
tákból. állott-. A hír izt hangoztatja, hogy a 
felkelőknek ezt a frontszákaszát 700 kilograra 
dinamittal elpusztították. 

Általános az a vélemény, hogy a hidegre 
fordult időjárás a kormánycsaDatoknak ked-

A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 0.0, a leg-
alacsonyabb — 4.2 C. A barométer 
adata iiulltokra. és tengerszintre redu-
kálva reggel 770.9, este 769.3 mm. A 
levéső páratartalma reggel 95, délbon 
5»2 százalék .A szél iránya északnyu-
gati, erőssége 1—1. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor. IDŐJÓSÉ AT: Mérsékelt 
déli légáramlás, sok helyen köd. Dél-
után egyes helyeken kevés eső, vagy 
hó. A hőmérséklet nem változik lénye-
gesen. 

vez, az afrikai hőséghez hozzászokott légio-
náriusok és marokkói katonák sokat szenved-
nek a hófúvástól és a jégesőtől. 

Egy jelentés arról is tud, hogy 

Franco egyelőre abbahagyja a fő-
város ostromát és Vallecas ellen 
r fordul, 

hogv elvágja a kormánycsapatok összekötteté-
sét Madrid és Valencia között. 

Szevilla jelentései 
Rabat, november 25. A szevillai rádióállo-

más a salamancai főhadiszállás következő hi-
vatalos jelentését közölte: 

— Az ellenség sikertelen támadást kísérelt 
meg a santanderi arcvinalon. Az ütközetben 
igen sok foglyot ejtettünk és nagymennyiségű 
hadianvagot zsákmányoltunk. 

— A madridi harcvonalon a helyzetben nenl 
történt lényegesebb változás. Az andalúziai 
szakaszon ma délután támadást indítottunk 
a marxisták ellen, akik futva menekültek. AB 
aragoniai szakaszon a katalán marxisták tá-
madást kíséreltek meg vonalaink ellen, de he-
ves ütközetben visszavertük őket. 

A szevillai rádió jelentette, hogy az olasí 
ügyvivő megérkezett Burgosba és hosszabb 
megbeszélést folytatott Franco tábornokkal. 

Rabat, november 25. A szevillai rádióállo-
más a következő jelentést adta ki: 

— A madridi arcvonalon megerősítettük ál-
lásainkat és kisebb előrenyomulásokat hajtot-
tunk végre. A kormánycsapatok legutóbb as 
usrai és carabancheli szakaszon támadtak. 
Stella ezredes rsapatai egészen közel engedték 
magukhoz az ellenséget, majd gvilkos génfegy-
vertűzzel árasztották el, ugy, hogv valóságos 
mészárlásra került sor. Ebben az ütközetben az 
ellenség rengeteg halottat hagyott hátra a csa-
tatéren. 

A felkelők ágyútüze 
env szoviet gőzös e l e n 

London, november 25. Gibraltárból jelentik, 
hogv a felkelők egyik hajója rálőtt egv szov-
jetorosz gőzösre, amely nyugatról kelet felé 
haladt a tengerszorosban. A hajó nevét még 
nem tudták megállapítani. 

A francia semlegessé? 
Páris, november 25. A képviselőház külügyi 

bizottságában szerdán délután nagy vita folyt 
a spanyol ügyekbe való benemavatkozás poli-
tikájáról. A bizottság 29 szavazattal 5 ellené-
ben elvetette a kommunista indítványt, amely 
szerint a benemavatkozás politikája a felke-
lőknek kedvez. 

A külügyi bizottság tehát nagy többséggel a 
kormánv semlegességi politikája mellett fog-
lalt állást. 

„Old Budanesi" 
Londonban 

London, november 25. A londoni Claridge-
szállóban szerdán nyitotta meg Sir George 
B r o a d b r i d g e az Angol Leány segélyező 
Egylet jótékonycélu vásárját, amelyet „ Old 
Budapest" elnevezés alatt rendeztek meg. Az 
egyesület fővédnöke az angol királyné, a ki-
állítás fővédnökségét Masirevich londoni ma-
gvar követ vállalta. A magyaros nibák. ame-
Iveket a megnVjtó ünnepségen viseltek pomnás 
légkört varázsoltak a helvíségekbe. A termei 
falait Budapest nevezetességeit ábrázoló fest-
mények díszítették. A kiállításon magvar ipar-
művészeti tárgyakat árusítottak, a vásár két 
napig tart. 


