A icveitfel Itáticrü m&hm ellenállása miatt
az angolok laegváltozfaflák terveiket
VicKy, junius 18. "A francia levantei hadsrő, bár számbeli és felszerelési hátrányban
van, makacs ellenállási fejt ki a támadó angol csapatokkal szemben. A francia hadsereg
hősies ellenállása már látható módon kénvszeritette az angol hadvezetőséget, hogy megváltoztassa eredeti terveit, amelyek kezdetben
merőben tisztogatási tevékenységnek indult.

később azután nyilt és hatalmas támadássá
fejlődött Dentz tábornok hadserege ellen. VIchyben nagy fontosságot tulajdonítanak annak
a körülménynek, hogy a libanoni és sziriai
kormány szorosatj együttműködik Franciaországgal, ami nagy csalódást okozott a lámadóknak. (MTI)

Borzalmas szerencsétlenség
a bukaresti repülőtéren
Tizenkét halott
Bukarest, júnins 18. A bukarest—banesai-i
vepülötéfien szerdán délelőtt borzalmas repülőSzerencsétlenség történt, amelynek tizenkét hatjcétja van. A halót lak legnagyobb része ismert
frémet személyiség, közöttük a bukaresti nímei
követség tanácsosa.
Reggel félkilenckor startolt a repülőtérről
js Lares r o m i u légiforgalmi társaság DouglasÜHpnsá utasszállító repülőgépe Szófia felé. A
Sífutás nem sikerült s a gép alig tudott fel•melkedni. Amikor a pilóta látta, hogy riem tnd
keresztüljutni a repülőteret szegélyező fák koyíteája felett, hirtelen felrántotta a magassági
Kormányt, emittI 0 gép egyensúlyát
vesztette.
'Egészen alacrmyró'
lezuhant.
r
A lecsapódásnál felrobbant a motor, s a gép

pillanatok alatt elégett. Tizenketten ültele benne és valamennyien
elégtek• Mire a mentőosztag odaérkezett, már csak a megszgnesedetf
holttesteket találták meg.
A tizenkét halott között hárman a repülőgép személyzetéhez tartoztak: két román és hét
német állampolgár. A német áldozatok a következők: W e m e r Voss, a bukaresti német követség sajtótanáesosa, Wilhelm TFeiumor, a
duisburgi német gépgyár igazgatója, Kari Lndwig Hauser, ugyanennek a gyárnak a mérnöke, Adam Reitz gyárt cégvezető, dr. Frank
Froese bécsi iigyvéd. Walter Geörg Hortmann
igazgató és Ernst Volkmar igazgató. A két
szerencsétlenül járt román ntas: Gorgas szófiai konzul és egy délerdélyi fa nagykereskedő.

A Tisza 6 méter afá apadt:

rövidesen megkezdődik a vadvizek Feveze'ése
Szerdán zsilipnyilási lípróbál (artetlak lljyín
(A Délmagyarörszág
munkatársától)
Ar.
ssős időjárás ismét felduzzasztottá a Szeged
környékén még mindig nagy teriieteket elborító vadvizeket. Ez a helyzet sürgőssé teszi a
vadvizek leengedését, ami azonban a Tisza magas vízállása miatt eddig nem volt keresztül
viHető. Az algyői nagy zsilip ugyanis esak afeYor nyitható meg, ha a Tisza vízállása nem
Haladja meg a 600 centimétert. Ez annyit je»
fent, högy a Tisza vízállásának Szegednél nem
szabad többnek lennie 560 Centiméternél, mert
ekkor ári el a vízállás Algyő alatt a hat métert.
'Az algyő! zsilip megnyitásából
szerdán
„próbát" tartottak, miután a Tisza vízállása

már nem éri el Szegednél a hal métert. A zsilip jól működik, azonban kéuytelenek voltak
ismét elzárni, mert a szegedi 592 centiméteres
vízállás mellett a zsilip még nem tartható nyitva, a vadvizek ugyanis ilyen magas vízállás
mellett még nem találnak lefölyánt. sőt a levezető árkok megduzzadhatnak a Tisza vizétől. Remélhető azonban, hogy néhány
napon
beiül, legkésőbb Péter és Pál napjáig az algyői
főzsilipet meg lehet nyitni és 0 vadvizek végre
eltávoznak az árterületekről- Igaz, hogy a Tisza felső folyásánál kissé árad. azonban szegedi viszflnylatb.au ez már nem. boz. ujabb áradást,

ummm

A magQor katonai közigazgatás
nagyszabású intézkedései a Bácskában
0 magQar eicf és a termelői munka biztosítósára
Budapest, június 18. A Bácska, a Muravidék
ífis a baranyai háromszög birtokbavétele rendkívül nehéz feladat elé állította a legfelsőbb
katonai vezetést. Gondoskodni kellett minden
előkészület nélkül a birtokbavett területek biztonságának. közellátásának
és
közigazgatásának
megszervezéséről
A
honvédvezérkar
ugyan rendelkezett bizonyos gyakorlattal a felvidéki, kárpátaljai ée az erdélyi megszállások
tapasztalataival, de más $olt a helyzet ezeknél
miután a Délvidéket nem döntőbíráskodás
juttatta vissza az anyaországhoz, azt 0 magvat
honvédség fegyvereinek
elsöprő ereje szerezte vissza. Itt magunknak keléit megoldani a
felmerülő számtalan problémát. A hadműveletek egyik legfontosabb része a katonaság hatalma alá került területek közigazgatásának
előkészítése. A honvédvezérkar; főnöke intézkeietetf a mindennapi élet minden.megnyilvánulá-

sára vonatkozólag. 'A eset ni k- és dobtovoljáctámaddsokra nem lehetett előre számítani és
a helyzet, amely hönvédeinket fogadta, azonnali intézkedéseket tett szükségessé.
A csetnik- és dobrövoljác-szorvezetek el ntm
menekült tagjait őrizetbe vették és a lakosságtól elkülönítették. A Délvidékre telepitett ószerbiaiak nem tudtak gyökeret verni a megszállás
alatt és megindult visszavándorldsuk
ae óhazába, amit a katonai igazgatás is elősegített.
Elrendelték az 1919. október 31-e után letelepedettek. főként a távozni kívánók és n dobro
voljácnak tekinthetők összeírását.
Ezek kitelepítése már diplomáciai
tárgyalás anyaga lesz Szerbia. Olaszország. Bőrvét
ország és Bulgária kormányaival. Ezért kezdeményezte a honvédvezérkar főnöke a; országon
kívül'élő
magyarok hazatelepítését.
Hapaüzál
lította m belgrádi magya-okat és hazaszállítot-

ta a Szendrő várában történt robbanás kövék
keztében hajléktalanná vált 150 magyart, megszervez te Szerbia egyéb vidékein élő magyarok
hazahozatalának
előkészítését is.
~lltalában a gyakorlati élethez alkalmazkodó katonai közigazgatás igazságos és gyors intézkedéseivel. A katonai közigazgatás vezérelvének tekinti, hogy o nemzet akarata minél
gyorsabban és minél tökéletesebben
érvényesüljön. Megteremtik alapjait a polgári köú
igazgatásnak és biztosítják a termelő munka
folytonosságát.

C

Szenf-Güörgiit professzor
0 Mi'íura hivatásáról

,.CsaK a nagy emberi ideülök tudják me*
menteni o világot"
Budapest, június 18. A Collegium Hungarlcum Szövetség a Gellért-szállóban társasbacsorát rendezett. A társasvacsorán jelen vob
Szent-Györgyi
Albert, aki beszédet mondott 3
Collegium Hungaricum tagjaihoz.
Szent-Györgyi
Albert beszéde elején félsz®;
lította a vadsora résztvevőit, hogy össze kell
fogniok azoknak, akik a tudomány, a kültúr
ápolására szentelték életüket. Különösen nag?
felelősség nyugszik a kultúra embereinek vállán most, amikor az egész világ vajúdik, a katasztrófa felé halad nagy sebességgel. Nemcsak a világ, hanem 0 kultúra is
katasztrófa
előtt áll. Katasztrófák akkor lépnek fel, amikor
elfogadott értékek meginognak, az emberek
újat keresnek, amit még nem találtak meg. möndotta.
Történelmi visszapillantást vetve, kifejtett®'
hogy a XTX. század eredménye a nacionális
mus gondolata. Ahogyan valamikor a vadért'
ber a másik vadember elleti harcolt, most o®
eiók küzdenek nációk elem Ez a jelenség vég
telen szomorúsággal tölti él a kultúra műnk®'
sait ée felmerült a nagy kérdés? hol itt a kiút•
— A mi vállunkon — hangsúlyozta Szefl®
Györgyi — nagy felelősség nyugszik, rajtnak
akik a kultúra munkásai vagyunk- Arra kelj
törekednünk, hogy a kultúrában
megválts6*
önmagunkat és Csakis önmagunkat, mart mi®'
denki, minden nemzet Csak önmagát
válthat
meg. A nagy emberi ideálok tudiák .meamft
feni a világot.
—o()o—•

fiz MLSz Ítélete
a „kölni vádlottak" ügyében
Kiszelt! 8 hónaira nltillolfák a játéktól, Sérosi
Polgárt, Lázári és Diméovt megrótták

M

Budapest, június 18. Az MLSz országos
nöksége szerdán délután ülést tartott, amely®,
tudomásul vette az országos elnöknek &
Apponyi György országgyűési képviselő el'e
megindított bűnvádi eljárását. Ezzel kap?^
latban az országos elnökség teljes bizalmúr
biztosította dr. dr. Gidófalvy Pál elnököt. +
országos elnökség ezután kihirdette a kölni ' (
gyelmi ügyben hozott ítéletét, amely szeri8
Kiszely Istvánt 6 hónapra a játéktól eltilto*.
és 300 pengő pénzbüntetéssel sújtotta. S d r j
Bélát a legszigorúbb formában megrótta, \ (
Sár Gyulát, Lázár Gyulát és Dirnény Laj"
megrótta, Korányi Lajos ellen az
megszüntette. (MTD
—oOu—

Szegedi diák sikere az ország'*
tanulmányi versenyen
Budapest, június 18. A középiskolák
}
tanulmányi versenyét május 33-án tario''*1^budupesti Madách-utcai gimnáziumban.
sen 37 fővárosi és 41 vidéki gimnázium
te el 8. osztályú növendékeit a v e r s e n ? ' ^
Szerdán hirdették ki a verseny eredtn3*^amely szeriut a fizikai versenyben 28
ző közül harmadik lett Lovas Nagy V1&F
szegedi kearvesrendi gimnázium n0yen.de*
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