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fejtette, hogy a frank értékének csökkentése az 
előző kormányok hagyatékának volt a sziik-
pfgszcrü következménye. 

A külpolit ikai kérdésekkel kapcsolatban 
hangoztatta, hogy soha egyetlen párt sem Kérte 
a kormányt arra, hogy avatkozzék be a spa-
nyolországi polgárháborúba. Franciaországnak 
eltökélt szándéka volt, hogv nem avatkozik be; 
a beavatkozás sem külpolitikai, sem belpoliti-
kai okokból nem jöhetett számításba. 

— Miután sem nem akartunk, sem nem tud-
tunk volna beavatkozni — folytatta Leon 
Blurn —, benemavatkozási politikánk célja az 

volt, hogy megakadályozzuk Németországot és 
Olaszországot az ellenkező oldalon való beavat-
kozásban. 

Francia filfakozás Rómában 

Páris, jul ius 7- Sberdán este B l o n d e l ró-
mai ügyvivőt utasították, hogy tiltakozzék az 
olasz kormánynál a sajnálatos határincidens 
ügyében, amelynek során az olasz miMcm tag-
jai súlyosan megsebesítettek két francia turis-
tát az udinei hegységben. 

. . f 

Kinal szabadcsapatok 
véres merényletei 

Sanghaiban és Pekingben 
a japán háború első évfordulóján 

- Sanghai, julius 7. A véres merényletek egész 
sorát követték el a kínaiak a japán háború 
kitörésének első évfordulóján, amely csütörtö-
kön volt. A kínaiak benyomultak a nemzetközi 
negyedbe és több olyan kínai előkelőséget gyil-
koltak meg, akik rokonszenveztek a japánok-
kal- Amikor az első gránátok felrobbantak, a 
"résen levő japán katonaság benyomult a ne-
gyedbe és irgalmatlan módon rendet terem-
tett; sortüzet adott a kínaiakra, akik ennek 
ellenére bankokat és áruházakat robbantottak 
fel. Még nem lehetett megállapítani az áldozá-
tok számát. A kínaiak dühe szinte fékezhetet-
len. 

Az első év 

Veszteséglistáját most hozták nyilvánosságra a 
.külföldi diplomáciai testületek katonai atta-
séi. akik a kínaiak veszteségét 450 ezer halott-
ra és 850 c/er sebesültre becsülik, míg a ja-
pán veszteségek 90 ezer halottat és több, mint 
100 ezer sebesültet lettek ki. Ezekben a körök-
ben ugy tudják, hogv kétmill ió kínai katoná-
sai szemben pgymiljió japán áll és a front most 
-ugy kiszélesedett, hogy nagyobb, mint féleuró-
pa A japánok kezében van Kina legfontosabb 
kereskedelmi és ipari központjainak három-

negyedrésze. Ennek ellenére a külföldi megfi-
gyelőknek az a véleményük, hogy a hadjárat 
még nagyon sokáig fog tartani. 

Csang-Kai-Sek 

a japán—kina! ellenségeskedés megindulásá-
nak első évfordulója alkalmából üzenetet inté-
zett a kinoi nemzethez. Üzenetében többek kö-
zött ezeket mond ja: 

— Utolsó lchelletünkig harcolni fogunk. Cé-
lunk területi sértetlenségünk és szuverenitá-
sunk megvédése. 

Pekingnél 

egy kínai szabadcsapat a ha jna l i órákban 
megtámadta a villamosáramot szolgáltató te-
lepet, amely a várostól mintegy 20 kilométerre 
vait Az áramvezetéket megrongálták és emiatt 
Pekingben több órán át a villamosforgalom 
szünetelt. Ugyanez a kinai szabadcsapat visz-
szavonulása közben 29 rendőrt magával vitt. 

Lungjennél egv másik kinai szabadcsapat 
megtámadta az ottani vasgyárat. Ennek a csa-
patnak ágyu ja is volt. 

Kinevezések 
Budapest, julius 7. A kormányzó V a r g a Jó-

zsef műszaki főtanácsosi cim és jelleggel felru-
házott műszaki tanácsost, műszaki főtanácsossá 
kinevezte, 

11 ö b ni Alajos cs M ü 11 e r Henrik főmérnö-
Kökr.ch a műszaki tanácsosi cim és jelleget, 

Z i m o n y l Róbert és L ö v é s z Béla mérnö-
köknek a főmérnöki cimet és jelleget adományozta. 

A pénzügyminiszter T ó f a l v i Miklós mér-
nökgyakornokot segédmérnökké kinevezte. 

A kereskedelmi' minisztérium vezetésével meg-
bízott miniszterelnök I l a s g c l Dénes és C s i k 
Endre gyakornokokat Szeged állomáshellyel mér-
tékhitelesítő tisztekké nevezte ki. 

A postánál. 

A szegedi postánál Wirth Mihályt ellenőrré, 
Szöllösy Lajost, Hopf Istvánt és Dudás Endrét se-
gédetlenőrré, Bányny Ferencnél ollenőrnővé, Vá-
sárhelyi Máriát segédellcnőrnővé, Vicha Alajosnét 
kezelőnővé, Apró Ferencet forgalmi gyakornok-
ká nevezték KL 

A bíróságnál, 

A koimányzó az igazságügyininiszter előter-
jesztésére dr. S z a l a y Zoltán szegedi tőrvény-
széki bírót a csongrádi járásbíróság elnökévé ki-
nevezte. 

K o p a s z Ferenc törvényszéki irodafőtisztnek 
í z irodaigazgntói cimet é.s jelleget adományozta, 

M o ' n á r Béla kerületi börtöntisztnek, az or-
szágos büntető intézeti főtiszti cimet és a IX. fi-
zetési, osztály jelleget adományozta, 

dr. K a t k I c s Andor törvényszéki jegyzőt bí-
rósági titkárrá nevezte ki, 

dr. K i ly é n Istvánt, törvényszéki, dr. Jobszt 

Bétát járásbirósági. dr. Ujj Bélát, dr. Cserey Gyu-
lát, dr. Szabó Mihályt, dr. Habermann Györgyöt 
jelenlegi alkalmazásuk helyén és dr. Dobay Gyula 
gyakorló ügyvéd szegedi lakost a győri törvény-
székhez bírósági jegyzővé kinevezte. 

Dr. Szabó László járásbirósági, dr. Endrédi 
Ferenc járásbirósági joggyakornokok it. jelenlegi 
alkalmazásuk helyén, dr. Domonkos Sándor gya-
korló ügyvéd szegedi lakost a hódmezővásárhelyi 
járásbírósághoz, dr. Höckl Antal ügyvéd szegcdi 
lakost a szegedi törvényszékhez bírósági aljegy-
zőkké nevezte ki. 

Ifj. dr. Török Béla szegedi lakost bírósági jog-
gvakornokká, Péntek József, Sajtos Dániel (makó) 
IX. fizetési osztály jellegével felruházott, Hódi 
Miklós és Kovács János szegedi járásbirósági te-
lekkönvvvczetöket jelenlegi alkalmazásuk bolyén 
í IX. fizetési osztályba sorozott telekkönyvveze-
tőkké nevezte ki. > 

Gubisi Pál irodaigazgatói címmel és jelleggel 
felruházott szegedi. Iforváth Ferenc irodaigazga-
tói cimmel és jelleggel felruházott járásbirósági 
irodatiszteket irodaigazgatókká, Lábdy Lajos és 
Fogarassv Ferenc irodafőtiszti cimmel és jelleg-
gel felruházott irodatiszteket irodafőtisztekké, 

Biacsy Béla járásbirósági dijnokot segédhiva-
tali gyakornokká, Iforváth Dezsőné szegedi tör-
vénvszékt. Kaszás Károtvné járásbíróság!. Visky 
Jenő ítélőtáblai. Kotormán Sándor igazotvánvos 
•börlönőrt a hódmezővásárhelyi iárásbirósátfhoz 
kezelőkké nevezte ki. Horváth Mihály törvény-
széki első altisztet, szakaltisztté Solvmos József 
itélötáh'ai kisegítő szotuát jelentei alkalmazása 
belvén I I osrtálvu altisztté nevezte ki. Sehorg 
Herbert seff^ddiias gvaVornokot » szegedi börtön-
höz fogalrrmzóeyakornokká nevezte ki, Jánosi 
Ovörgv. KJrálv István börtönőröket börtönőr-
mesterré' léptette elő. 

A kormányzó az igazságügyminiszter előter-
jesztésére dr. Félegyházi Pál" törvényszéki ípgy-

./őt. bírósági titkárrá kinevezte. 

A rendőrségnél. 

A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésé-
re K o v á c s József X. fizetési osztálybeli rend-
örfelügyelőnek a IX. fizetési osztály rendörfel-
iigyelői cimet és jelleget' adományozta. 

Külügyi és kereskedelmi 
kinevezések. 

A külügyi tárca kinevezései során a kormányzó 

Velies László és Mdridssy Zoltán ejsőosztályu kó-

yetségi tanácsosokat rendkivüli követekké és meg* 

hatalmazott miniszterekké, gróf Csdkg Istvánt 

elsőosztályu követségi tanaccoDsa .nevezte ki és 

egyidejűleg a rendkívüli követi és.meghatalmazott 

miniszteri cimet és jelleget adományozta neki. 

A kormányzó Tcrstydnszky Ákos államtitkárt 

cimmel felruházott postavezérigazgatót a III. fi* 

zctési osztályba nevezte ki. 

A kereskedelmi tárcánál a kormányzó vitézt 

Héjjas Iván miniszteri osztálytanácsost ni'nUztcrl 

tanácsosad nevezte ki. 

Meghalt Makláry 
református püspök 

Debrecen, jul ius 7. M a k l á r y Károly, a ti* 

• szántuli református egyházkerület pü-püke 

csütörtökön délulán fél 4 órakor meghalt. Mak-

láry Károly 1876-ban szülelelt és 1936-ban vá-

lasztollák püspökké Baltazár Dezső halá la 

után 

Makláry püspök halá la egv napi hetcgeskcíés 
u lán váratlanul következett he. Szerdán dél-
előtt érezte először, hogy rosszul van. Eltol 
kezdve ál landó orvosi kezelés ellenére is egy-
re rosszabbodott állapota. Orvosi megállapítás 
szerint epehólyag gyulladása volt. halálát vá-
ratlanul fellépő szívgyengeség okozta. Pénte-
ken akart Svájcba utazni családjával. Vasár-
nap délután 4_órakor lesz a temetése. A teme-
tési szertartást a nagytemplomban tartják, á 
gyászbeszédet R a v a s z püspök mondja. 

D „zsidótörvény végre-
hajtásáról tárgyaltak 
a gyáripar képviselői 

az iparügyi miniszternél 
Budapest, jul ius 7- Az iparügyi miniszté-

riumban csütörtökön délelőtt először üllek ösz-
sze a gyáripar képviselői a miniszterrel és az 
értelmiségi kormánybiztossal, hogy megvitas-
sák: milyen módon ültessék át a gyakorlatba az 
úgynevezett zsidótörvény végrehajtását. 

Az értekezleten, amelyen B o r n e m i s z a 
iparügyi miniszter elnökölt. K u l i s á r István: 
értelmiségi kormánybiztos és a GvOSz vezető-
sége részéről F e n y ő Miksa és K n o b Sándor 
igazgató vett részt. Az első megbeszélésen fő-
képen technikai kérdések kerültek megvitatás-
ra. Mintegy két óra hosszat tartott a tanácsko-
zás. 

A gyáripar részéről érdeklődtek az értelmi-
ségi kormánybiztosnál, alakitanak-c oly alt 
szervet, amely a gyáripari alkalmazottak után-
pótlásának kérdését hivatott megoldani, iile-
tőleg a törvény végrehajtása során gondoskod-
nak-e arról, hogy megfelelő számú olyan al-
kalmazott álljon rendelkezésre, akikkel a 80 
százalékos keretet ki lehet egészíteni. 

Az az óha j merült fel, hogy ha az értelmi-
ségi kormánybiztosságnál ilyen utánpótlási 
szerv ncm tud megfelelő alkalmazottat jut-
tatni, akkor bizonyos kategóriákban mentesí-
teni kell a munkaadókat a törvény szigorú 
végrehajtása alól. Elhatározták, hogy a gyár-
ipar ál landó összeköttetést tart fenn az értel-
miségi kormánybiztossal. A tanácskozáson ki-
domborodott az az általános felfogás, hogy a 
gyáripar termelésének érdekeihez fűződő szem. 
pontokat a törvénv végrehajtása során figye-
lemben keli tartani. 


