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Felhőszakadás, árvíz, vihar 
verte végig Európát 

GrácI jelentés szerint Ramsdam vidékén he-
ves vihar pusztított, amelyet felhőszakadás-
szerű eső kisért A hegyi patakok percek alatt 
rohanó folvókká változtak Hatalmas fatör-
zseket. követ, iszapot sodort magával az ár. 
Ramsdam közelében egy kisebb faházat, 
amelyben nyaralók tartózkodtak, teljesen kö-
rülzárt a viz. A mentési munkálatok azonnal 
megindultak. Még nem tudják, hogy emberál-
dozata van-e az ítéletidőnek. 

Kassáról jelentik: A Felvidék keleti részén, 
a Kárpátal ján, a napok óta tartó szinte elvi-
selhetetlen hőseget átmenetileg zivatar és 
pusztító vihar hűtötte le. Főleg Rahó környé-
kén volt nagy a vihar pusztítása-

'A szélvény évszázados fákat sza-
kított ki a földből, az erdőket he-

lyenként * alósággal eltörölte, 

a learatott és a földön még keresztben levő ga-
bonát a szélvihar szétszórta. A viharnak em-
heráldoz-ata is van. A vil lám becsapott egy fá 
ba. amelv alatt P a l i a r Mihály 60 éves lige-
tesi munkás keresett menedéket. A vi l lám c.z 
idős munkást megölte-

Nagy vihar pusztított Rimaszombat környé-
kén is. Rim&kokova halárában egy Slieranka 
nevű asszony hatéves loánvával a palak mel-
let I egy bokor alá menekült. 

Az anyát leányával együtt elso-
dorta az ár és mindketten a vízbe 

fulladtak. 

A vasvári Járás hegyháti részén felhősza-
kadás volt. Csehiben hét. Bérbaltaváron nyolc 
ház összeomlott. A másfél méteres viz a bér-
baltavári egy kilométer hosszú utat elpusztb 
totta. Sok hidat és kazlat elvitt az ár. A főszol-
gabíró intézkedett a károsultak megsegélyezé-
sére. 

Hétfőn délután felhőszakadástól kísért vi-
har vonult végig Somogymegyén, Siófoktól 
Csurgó irányában- A vihar a legerősebb Ka-
posvár környékén volt és egy helyen a pálya-
testet is megrongálta, több, mint égy kilométer 
hosszúságban. Szigetvárott a villanyvezetéket 
rongálta meg a vihar és a város több, mint 
egy órán át sötétben volt. 

4 z IDŐ 
A Szegedi Meteorológiai Obszervaló. 

r ium jelenti: Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 30-6, a legalacsonyabb 
19-1 C. A barométer adata nullfokra és 
tengerszintre redukálva reggel 759.9. 
este 758-6 mm. A levegő páratartalma 
reggel 85. délben 50 százalék A szél 
iránya délkeleti, erőssége 1—2. A le-
hullott csapadék mennyisége nyomban. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt 
északkeleti légáramlás, néhány helven, 
főleg nvugaton és délen eső és ziva-
tar, a hőmérséklet már nem csökken 
tovább. 

Súlyos összetűzések 
a szudéfanémetek és a csehek közölt 

Lord Runciman tanácskozásai Prágában 

London, augusztus 8 A félhivatalos Times 
behatóan méltatja ]ord Runciman eddigi cseh-
szlovákiai tevékenységét. A lap szerint eV> 
prágai naPja érdekes munkában felt. ek Rt»n-
riman megszerezte m agá nak a prágaj körök 
bizalm.it. 

A lap ezután emlékeztét, arra. ttéfiY a lol'd 
Prágába történt megérkezésekor tett kriefenté-
po szerint, csakis a kölcsönös engedékeny-
rég alapján jöhet létre a megértés. A Times 
mégegyszer taglalja ;1 prágai kormány által 
felajánlott engodinónyeket éB megállapítja, 
liogy az engedmények jelentősek, de jogá-
nak tartja a hip a szudétanémetek követelé-
seit Is. 

— Nehéz pz a feladaf _ írja a Time—, 
mert lord Riincimau»ek °lyun uiegoldágt kell 
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"találnia, amplv egyrészt biztosítja a szudéta-
németség autonómiáját• merészről érintetle-
nül hagyja a cgehszlrvák állam keretét. 

Prágából jelentették a Német Távirati ho-
nának, hegy ujabb 

súlyos incidens 

történt Csehszlovákjában; Saazban ogy Lom-
munistagyülés után a kommunisták szidalmaz-
ták a német kancellárt, jóllehet a Bzudétanc-
metek nem válaBzolfak a kihívásra, sörösüve-
gekkel és más tárgyakkal megtámadták őket-
A rendőrség szét aka r (a o6zla(ni a tömege1 ég 
eközben válogatás nélkül gumibotozt a enit 
bérekét. Az ösgzetüzéB során három szudéta-
német súlyosabb, több könnyebben sebesült 
meg. A hár<>ni súlyos sebesültet kórházba 
szállították. 

A német tornászokat- akik zárt Borokban 
meneteltek, Bzjntén megtámadták a saazi pá-
lyaudvar előtt. A rendőrök állították helyre a 
rendet. Reigl Ödön német tornász komolyabb 
sérülégt. szenvedett. 

A Drezdencr Neueste Nachr ich ten prága i 
jelentése szerint a szudétanémet térülőién levő 
Glazerwald községben a szocialisták megtá-
madtak három szudétanémet párttagot. A meg-
támadottak egyikét, Bayerlét megölték. 

Lord Runciman és felesége hétfőn délelőtt 
visszaérkezett Prágába. Az Alkron-szállóban 
levő székhelyén az angol küldöttség folytatta 
az eddig átvett emlékiratok tanulmányozását. 

Cseh körökből származó értesülés szerint 
H o d z s a miniszterelnök legközelebb találko-
zik lord Runcimannal és megkezdi vele ér-
demleges tárgyalásait. 

A glazerwaldi támadás tetteseit nem sike-
rült még elfogni Bayerhr meggyilkolásával 
kapcsolatban eddig 13 embert állítottak elő. 

Az antfol metHIdiielOk 
munháfának eredménye 

Prága, augusztus 8 A prágai központi ható-
sávok az alantas hatóságaiknak utasítást ad-
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Dk , hogy a z állam érdekében a legnagyobb 
mérvben adjan ak felvilágosítás' a c-seb kot"-, 
mány által elismert angol megfigyelőknek, 
Sutton Prate őm a gyn a k és Hcnderson konzul* 
nak. Az utasítás értelmében még szolgálaton 
kvül iB elő kell segitani a legnagyobb készség-
gel az angol megfigyelők minden munká j á t ég 
a cseh viszonyokról az álfemi érdekeknek meg© 
felelően a legnagyobb ré&zletesBéggel kell a fel-
világo6itáBokat adni, ha azonban magasabb 
szempontok iránt éi-deklődnének. ugy a tiszt-
viselők kérjenek elnézést, hivatkozva a czol-
gálati előírásokra cB azonnal kérjenek l ' iágá-
ból utasítást. 

Egyetemi tanárok 
/ kinevezése 
Budapest, augusztus 8 A kormányzó a kul-

tuszminiszter előterjesztésére dr- B a n n e r 
János, a szegedi Ferenc József Tudományegye-
tem Joölcsészetkarának nyilvános rendkívüli 
tanárát a régiségtudoiuányi tanszék nyilvános 
rendes tanárává, dr- S z e m é l y i Ká lmán nyu-
galmazott jogakadémiai tanári pedig a jog-
és ál lamtudományi karon a római jogi tan-
székre ugyancsak nyilvános rendes tanárrá 
nevezte ki Ezzel a kinevezéssel dr. Banner Já-
nos, aki eddig a nyilvános rendkívüli tanári 
cimet viselte, a nemrégen elhunyt dr B u d a y 
Árpád egyetemi tanár örökéire lépett. Mindkét 
kinevezés osztatlan örömet keltett ugv a sá-
rosban, mint az egyetemi körökben. Annál na-
gyobb sajnálkozást kelt bizonyára az a másik 
híradás, amely arról számol be, hogy a kor-
mánvzó a kultuszminiszter előterjesztésére 
dr. K e r é k j á r t ó Bélát, a szegedi egyetem 
rendkívül rokonszenves fiatal tanárát a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetemen a 
felsőbb geometriai tanszékre egyetemi nyil-
vános rendes tanárrá nevezte ki. A fiatal pro-
fesszor igy a következő tanévben már a buda-
pesti tudományegyetemnek lesz a tanára. 

A József nádor műszaki és gazdaságtudomá-
nvj egvetemre S z a b ó István egvetemi ma-
gántanárt, a szegedi báró Eötvös Lóránt-kol-
lépium megbízóit igazgatóiát, a vegyészmér-
nöki osztály kémiai tanszékére nyilvános ren-
des tanárrá kinevezték. 

UJ ÖTPENGÖSÖK Budapestről jelentik: A 
pénzügyminiszter a Szent István király emlé-
kére 5 pengős ezüstérmék veréséről szóló tör-
vénycikk végrehajtásaként elrendelte, hogy a 
Szent István érmékre vonatkozó 80 millió pen-
gő névériékben megállapított összemennyiség-
ből az ölpengős érmékből 600.000 darabot, bá-
rom millió pengő értékben kell verni. 

Dr. Párfos István és fele-
sége, az egész rokonság nevé-
ben, fájdalomtól lesújtva közlik, 
hogy kicsi fiuk 

Ivánka 
nincs többé. 

Temetése 9-én délután 6 órakor 

lesz a cinteremböl. 

Részvétlátogatások mellőzését 
kérjük. 

Külön villamoskocsi a Dugonics 
térről indul. 


