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befejezése után nyilván ismét rá lesznek utalva
rendszeres és nagyobbarányu magyarországi élovad bebozataJára.

A háború és a vadak
A lőtt vadak külföldi kiszállítása 193S-ban
— amely már ebből a szempontból gyengébb esztendő volt — 3,284.951 pengőt 1939-ben 4,298.741
pengőt eredményezett. Ezzel szemben az elmúlt
évben mindössze 1,619.998 pengő értékben szállítottunk külföldre lőtt vadat.
— A gyenge vadászati évad után — folytatja
beszámolóját a Statisztikai Szemle — a duló háboiu jóformán tönkretette szépen nekilendült
vadkivitelünket. A kivitt vadmennyiség oroszlánrésze természetesen Németországba került,
elég annyit felemlíteni, hogy 319.625 külföldre kelült lőtt nyul közül 311.573 darab került Németországba. Érdekés jelenség, hogy a háború folyamán Franciaországba is kiszállítottunk 14.500 lőtt
fácánt Érdekesség szempontjából említésre méltó az is, bogy a mult évben Svédországba 900
darab lőtt nyulat, 38 darab lőtt szarvast, 2917 darab lőtt fácánt és 9000 darab lőtt foglyot szállítottunk. A vadászok számításaiban olyan fontos
vadértékesitést tehát nemcsak a rossz vadászidény, hanem a duló háború akadályozta meg —
fejezi be cikkét a Statisztikai Szemle.

Szegedi vadász zsák m ing
Érdekes megvizsgálni Szeged és általában a
Délvidék vadászati viszonyait Az ország közel

20 millió holdnyi vadászterületéből több, mint 4
és félmillió hold jut erre a részre. Ez nagyrészt
mezőség, erdő csupán 168.244 hold. Holdankint 9
fillér bérösszeget kellelt fizetni a bérelt vadászterületekért, az összes befolyt összeg 322.785
pengő. A kifizetésre került költségek természet
szcrüieg meghaladják ezt az összeget: a véöszemélyzetnek, a hajtóknak és a fuvarért kifizetett
összegek 576.942 pengőt tesznek ki. Ez a szám az
egész Tiszamellékre vonatkozik.
A szegcdi környéken elejtett szőrmés vadak
lajstroma a következő: 1 szarvasbika, 86 őz, 4937
nyul, 31 róka, 52 egyéb szőrmés vad; összesen tehát 5107 vadat ejtettek az elmúlt évben a szegedi
Nimródok. Vegyük ehhez a vadászok által lelőtt
388 kóbor ebet és 274 kóbor macskát A szárnyasvadak társadalmából a szegedi vadászok
1066 fácánt, 678 fogtyot, 45 fürjet, 16 vadlibát, 337
vadkacsát, 20 erdei szalonkát, 96 szárszalonkát,
226 vadgalambot, 13 kányát, 122 varjut, 395
szarkát és 218 egyéb szárnyasvadat, összesen tehát 3232 szárnyast ejtettek.
Ezekben a számokban természetesen nem foglaltatik a vadorzók által másvilágra küldött vadak száma. Anhyi megállapítható, bogy a vadorzók nem a kóbor macskák irányában fejtetlek ki
működést.,.

Szigora korlátozások a román
postán
Bukarest, június 27. Á' román posta B e *
urarcndelctel
adott ki, amely szerint a posta
a jövőben nem vesz fel magánosoktól
bél-,
vagy külföldre egyszerű levelet, sem
értéklevelet, úgyszintén
minta értéknélküli
csomagot
sem. Felvesz magánosoktól egyszerű, nyilt levelezőlapot
kül-, vagy
belföldre,
azonkívül
olyan ajánlott levelet, amelyben kizárólag hí*
vatalos akták vannak, az aktákhoz azonban;
nem lehet levelet csatolni. Cégek és vállalatok
küldhetnek ajánlott levelet, de ezeknek tartalma nem lehet magánjellegű.
A levelek tartalma, valamint a feladó és címzett neve kizárólag románul
németül, vagy olaszul
írható.
Értéknélküli csomagokat is felvesz a posta,
ezeket nyitva kell bemutatni. Kivételt képe®
a megszigorító intézkedések alól a diplomáciai testületek tagjai.

Hogy a régi szép szegedi vadászélct mikor
éled fel teljes egészében újra, az a jövő titka. A
mostani vadászeredmények mögötte maradnak az
elmúlt évek dicső zsákmányainak. Majd ha egyszer eltűnnek a földről a vizek s eltűnnek a tőidről a tüzek is, akkor újra megtelhet eredménye-.
sebb puffogtatásokkal a szegedi vadászmezők és
_ Lezárták a nemzetközi ut egyik" szakaszát
erdők levegője.
A városi mérnöki hivatal közlése szerint M
nemzetközi út egyik szakaszát útépítés, illetv®
javítás miatt lezárták. A Budapestről Szege+M
irányuló forgalom az út kijavításáig Kistelek—Sándorfalván keresztül történik, Szegedről Budapest felé Kiskundorozs'ma—Halas községeken át lebet közlekedni. Az útszakaszt Júlins 7-én zárják le, a lezárás tartama bizony*
ban robbanás
történt•
A kivizsgálás folyamatban van.
talaö.
'

Robbanás Nagotétfrmen
ego kisebb robbanúszer-raktárban
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Ma reggel 7 óra 30 perckor a nagytétényi fennsíkon
lévő egyik kisebb katonai
robbanószerraktár-

rrarcia-nlmef törggalésoft Parisban
Vichy, junius 27. Párisban francia—német tárgyalások folynak. Mértékadó körök véleménye
szerint már a jövő hétre kedvező eredmények
Várhatók, amelyek során kiszélesedik a kél ország gyakorlati együttműködésének alapja. A
fegyverszüneti egyezmény záradékai lényegesen
enyhülni fognak. A francia hadifoglyok szabadonnctesátása állandóan tart. A hadifoglyok szabadohbocsálása fokozott jelentőségű, mert a közelkeleti események arra szorították a franciákat,
hogy saját katonai eszközeikkel védjék meg birtokaikat. (MTI)

Szíria
Vichy, junius 27. A sziriai katonai helyzetről kiadott hivatalos jelentés szerint
a
francia csapatok 20 napi kemény harc után,
szívós ellenállással feltartóztatják az ellenséges erőket. (MTI)

Pétoln fáüornaőu üzenete
Iiönü elnöftnél
Ankara, június 27. A köztársaság elnöke fogadta a vichyi kormánynak Ankarába érkezett új követét, aki átnyújtotta Pétain tábornagy üzenetét (MTI)

Kommanisláh és If fosági szervezeten Összeütközése Parisban
Páris, junius 27. A város egyik keleti negyedében összeütközés volt kommunisták cs
a francia ifjúsági szervezet tagjai között. A
rendőrség mindnyájukat bekísérte a rendőrőrszobára. Az őrszoba elhagyásakor az ifjusá
gi szervezet öt tagját 40 kommunista támadta
meg és bántalmazta. (MTI)

Amerika puskái httld az íreknek,
de lőszer! nem lud adni
Hgdepark, júuins 27. Roosevelt elnök kijelentette, bogy a pénteki sajtóértekezleten foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy báuy puskát
rüldenek az íreknek, lőszert azonban nem tud\ak knldeni. uiert_ az. E m es ült-Államok meg-

lehetősen elmaradlak
a lőszergyártásban,
a maguk használatára is. (MTI)

még

Kanada egészségügy minisztere
Loítdonban
London, június 27. Kanada egészségügyi minisztere légiúton Londonba érkezik, bogy megbeszéléseket folytasson a brit hatóságokkal
légoltalmi
és egyéb kérdésekben.
(MTI)

A szoviethövetség szemeitjzete
meg Itelsinhíben van
Helsinki, június 27; A szovjet követség és
a követségi személyek egy része péntek este
még Helsinkiben
tartózkodott.
A személyzet
többi része már a napokban elutazott családjával együtt. A szovjet követség épületét őrizet alatt tartják. (MTI)

Plcszhvában ifiéitől bálnáiig
tilos az álcán Tartózkodni
Moszkva, junius 27. Moszkvában elrendelték,
hogy éjféltől hajnali 4 óláig helyi idő szerint senki sem tartózkodhat az utcákon. A városba csak
hivatalos küldetéssel lebet belépni, másoknak a
nap semilyen órájában sem, (MTI)

U GPU és a Litvániából áttelepített németek
Berlin, junius 27. A balti államokból a Harmadik birodalomba áttelepített németek egyik vezetője: H o f f m e y e f zászlóalj vezető a német sajtóban beszámol az áttelepítés. Során szerzett tapasztaltairól. Elmondta, bogy az áttelepítés során a szovjethatóságok kötelezték és felhívták a
kivándorló németeket arra, hogy a GPU-na.:
küldjenek jelentéseket azután is, amikor már hazájukba érkeztek. Jellemző — mondja Hpffmcyer
—, hogy mit kérdeztek a vörös tisztek és GPUügynökök különösen a Litvániából elutazó németektől: >Ugyan miért költöztek el?* Hiszen most
már mi, szovjetoroszok Litvániában yagyunk és
félév multa bérünké atkezünk,*

_ Érettségi találkozó. A piarista gimnázium
VIII. a) osztályát 1930-31-ben végzett és 1931ben érettségit tett tanulói ma, junius 28-án és holnap, vasárnap, 29-én tartják 10 éves érettségi találkozójukat. Ma, szombaton este 9 órakor barátságos összejövetel a Hági kerthelyiségében. Vasárnap, 29-én fél 10 órakor szentmise a piaristarendház kápolnájában. A szentmisét dr. D i ó t l
Géza volt osztályfőnök mondja.
— Fehér Miklós makói főispán szabadságolt
Makóról jelentik: Dr. F e j é r Miklós makói
főispán pénteken hivatalos ügyben Budapestre utazott Hivatalos ügyei elintézésé u t a ö
kétheti szabadságra birtokára megy.
_ Temetés. A tragikus hirtelenséggel elhunyt
Bogyay Vilmosné temetése junius 28-án 4 órakor
tesz a Dugonics-temető ravatalozójából.
413
— „Istenkeze", „Istenáldás" és „Istenföld je".
Szabadkáról jelentik: Ada és Mobol környékén a volt dobrovoljác-telepek helyén létesített székely telepes községek ideiglenes
uj
magyar nevei a következők: Az adai tanyákon
az eddigi Szveticsevo Istcnkczc lett, a moholi
tanyákon Negusfevo uj neve Istenáldás,
mig
Milcsevo uj elnevezése Islcnföldje,
A jánosszállási városi sziksósfürdő vasárnap, junius 29-én megnyílik. Igazgatóság.
— A vegyipari középiskola női tagozata Jelentettük a napokban, hogy remény van arra,
hogy a szegqdi vegyipari középiskola a jövő
tanévben női tagozattal bővül. A terv! a legszélesebb körben nagy érdeklődést keltett és már
az első napokban mintegy huszonöt negyedik
középiskolát végzett leány jelentkezett. Ilyen
körülmények között alig van már akadálya az
új iskolatípus megnyitásáuak, most m á j az
lenne kívánatos, ha a város hatósága és a kereskedelmi és iparkamara hivatalosan is kérné felterjesztésben a
kultuszminisztériumot,
hogy szeptembertől kezdve nyissa meg a vegyipari női tagozatot általános városi, de különösen ipari szempontból. A közeli napokban
még újabb jelentkezések várhatók a felsőipai}iskoja kebelében megnyílandó női tagozatra,
úgy, bogy minden romény meg vau arra, hogy
,az első évfolyam már szeptemberben m«g®7'ilik a kitűnő sikerrel működő fiú vegyipari középiskola mellett

