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BrTaríaI©nrm9f,"vaIamWt egy romBo-
16t és egy őrnaszádot. Ezenkívül a 
légi haderőnek a Kola-őbölben sike-
rült egy 6000 tonnás ellenséges keres-
kedelmi hajót is elsüllyesztenie. A 
'szovjet légi haderő pénteken 94 re-
pülőgépet vesztett.. Hét gépünk nem 
tért vissza; 

— Egyiptomban El-Alamein vidé-
kén heves harcok folynak. A brit csa-
patok erős támadásokat kíséreltek 
meg a német-olasz arcvonal északi 
szakasza ellen, azonban csapataink 
(•visszaverték a támadásokat. Az arc-
vonal déli szakaszán a német és olasz 
csapatok meglepő támadással vissza-

verték az ellenséget. A légi haderő 
mindenütt támogatta a hadmüvelete-
ket. Támadásokat intézett ellenséges 
anyagraktárak és gépjármű gyüleke-
zések ellen és légi harcokban. lelőtt 
33 brit repülőgépet 

__ Málta szigetének repülőterei 
ellen intézett légitámadások ujabb 
pusztításokat idéztek elő. A harci re-
pülőgépeket kjsérő vadászok lelőttek 
12 brit repülőgépet A brit légi had-
erő junius 27-től julius 9-ig 223 repü-
lőgépet vesztett. Ugyanezen idő alatt 
a Nagybritannia ellen folvó harcban 
54 német gép veszett el. (MTl^ * 

Á 10. számú magyar hadijelentés 
. 'A Honvédvezérkar főnöke közli: 

A magyar hadsereg — sávjának 
teljes szélességében élseregtestei-
veí felzárkózott Voronyezstől délre a 
Donra. ! 

Az arcvonal mögötti partizán-ban-
dák megsemmisítéséért harcoló •meg-
szálló csoportnak* vesztesége műkö-
dése kezdetétől, 1941 december 1-től 
junius végéig: hősi halott: 26 tiszt, 
616 legénység; eltűnt négy tiszt, 112 
legénység; sebesült 58 tiszt, 965 le-
génység; fagysérült: négy tiszt, 119 
legénység. (MTI) 

A honvédvezérkar főnökének szom-
baton kiadott 10. számú hadijelenté-
sével kapcsolatosan mértékadó kato-
nai körökből még az alábbiakat kö-
zölték a Magyar Távirati Irodával: 

Az Ukrajnában harcoló honvéd 
erők sikereiről, valamint arról, hogy 
azok julius 7-én elérték a Don folyót, 

a magyar közvélemény báró Weichs 
vezérezredesnek a Kormányzó Úrhoz 
intézett távirati jelentéséből és a hoz-
záfűzött összefoglalóból értesült. 

A honvéd hadseregnek akkor ter-
mészetesen még csak a gyorsélei ju-
tottak el a folyóig, míg a mai hiva-
talos jelentés már arról számol be, 
hogy a hadsereg élseregtestei is el-
érték és megszállották a Don jobb-
partját arcvonalunk egész szélességé-
ben. 

Ezzel a ténnyel a régi állásoktól a 
Don folyóig terjedő hadműveletek a 
magyar seregtestek arcvonalán teljes 
sikerrel le is zárultak és a hadjárat 
uj hadműveleti szakaszba lép. Az ed-
dig lefolyt harcok során ejtett foglyok 
és a zsákmányolt harci eszközök, va-
lamint hadianyag számbavétele még 
tart 

Jöv&re visszakapja Szeged 
a Jogi kart és felépitik 

az egyetem uj központi épületét 
Hóman Bálint utolsó kultusiminiszteri intézkedése — Augusz-
tusban megkezdik az uj elmeklinika építését — Az ítélő-

tábla visszaköltözik Dugonics-téri palotájába 

A német vezérkar különjelentése 
j a győzelmes doni harcokról 

Berlin, Julius 11'. A véderőfőpa-
ra ncsnoksága külön jelentésben közli-

A német és szövetséges csapatok a 
légihaderő kiváló támogatása mellett 
ijunius 28-tól julius 9-ig a Dontól nyu-
gatra eső térségben végrehajtott tá-
madó hadmüveletek során az ellensé-
get megsemmisítőén megverték. 

Voronyezs julius 7-én bekövetke-
zett elfoglalása után a várostól délre 
elérték a német és a szövetséges csa-
patok 350 kilométer szélességben a 
Don folyót és a folyó túlsó partján 
több hídfőt építettek ki. Eközött a doni 
arcvonal kőzött és a régebben veszé-
lyeztetett, most immár 300 kilométer-
nyire hátul fekvő Charkov és Kurszk 
yárosok között levő térségben nincs 
lemlitésre méltó ellenséges erő. 

— Eddig beérkezett jelentések sze-
Vtnt a harcok során 88.689 foglyot ej-
tettünk, 1007 páncélost és 1688 lőve-
jget, valamint áttekinthetetlen mennyi-
ségű hadianyagot zsákmányoltunk, il-
letve semmisítettünk meg. Az ellen-
ség 540 repülőgépet vesztett. A fog-
lyok száma és a zsákmány mennyisé-
ge állandóan növekszik. Az Őreitől 
északra levő területen megindított el-
lenséges támadás visszaverése során 
Elpusztított 349 páncélos nincs b'en-
»»e a fenti számokban. Az ellenséget 
Szakadatlanul tovább üldözzük. 

Visszavert tömegtámadások 
Mint a véderő főparancsnoksága 

fözli, a német Csapatok Őreitől 
északra és északnyugatra vissza-
verték azt a tömegtámadást, ame-
lyet a szovjet csapatok igen erős 

tüzérségi támogatással a déli arcvo-
nal tehermentesítésére indítottak. 
A beérkezett jelentések szerint az 
ellenség 300 har'eikocsit vesztett. 
Őreitől északra a német csapatok 
visszafoglaltak' két helységet, 
amelybe az ellenség benyomult. A 
német harci és zuhanóbombázógé--
pek jnlius 9-én is igen sok iöveget 
pusztítottak el. Egyedül julius 9-én 
több. mint husz harcikocsit és 70 
gépjármüvet semmisítettek meg. A 
légi haderő egészen a Moszkvától 
délnyugatra fekvő területig kiter-
jesztették az ellenség utánpótlási 
oszlopai ellen intézett támadásai-
kat, és megakadályozták hogy az ol-
leség friss csapatokat és hadianya-
got szállíthasson az oreli hadszin-
térre. A német vadászok heves légi-
har'cok során saját veszteség nélkül 
lelőttek 21 ellenséges repülőgépet. 
(MTI) 

Légitámadás Port Moresby 
ellen 

Londoni híradás szerint a Mel-
hournehan kiadott legutóbbi auszt-
ráliai hadijelentés közli, hogy 21 ja-
pán bombavető repülőgép vadász-
repülőgépek kíséretében heves tá-
madást intézett Port Moresby el-
len. (MTI) 

Belvárosi Mozi 
.Vasárnap, hétfő 

szocs Mara m zassia 
£sigray Julianna közismert regé-

nye filmen. 
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Korzóban 
Ma utoljáraI 

A b i in 
Van-e visszatérés a l e j t ő r ő l - ' 

(A Délmagyarország munkatársé, 
tói) Junius 30-án, azon a napon, 
amikon Hóman Bálint utolsó izben 
tevékenykedett mint kultuszminisz-
ter, Szeged város hatóságához, a 
szegedi egyetem tanácsához és az 
igazságügyminiszterhez azonos sző. 
vegü leiratot, illetve átiratot inté-
zett. Hóman Bálintnak ez az utolsó 
kultuszminiszter! ténykedése 

válóra váltotta Szeged több-
éves kívánságait és törekvé-

seit 

s városszerte nemcsak a legna-
gyobb megnyugvást, hanem a leg-
nagyobb örömet is kelti, nemcsak 
azért, mert tejesülnek a Szegednek 
az egyetemmel kapcsolatos kíván-
ságai, hanem azért is, mert ezzel a 
nemes és lekötelező gesztussal ép-
pen kultuszminiszter! működésé-
nek utolsó napján 

eloszlatta Hóman Bálint azt 
a feszültséget, amely a lát-
szatok alapján fennállott éve-
ken át közte és Szeged város 

között. 

Szeged az egyetemi kérdésekben 
mellőzöttnek érezte magát, ennek 
többízben kifejezést is adott. Hóman 
Bálint egyetlen intézkedésével el-
oszlatta a látszatok alapján kelet-
kezett félreértést s örök időkre biz-
tosította magának Szeged szivében 
a nagyrabecsülésnek és szeretetnek 
közvetlenül gróf Klebelsberg Kunó 
szomszédságában, 

Hóman Bálint leirata 
Hóman Bálint leirata közli, hogy 

jnlius 15-én a szegedi egyetem je-
lenlegi központi épületének, amely 
azelőtt sz ítélőtábla palotája volt, 
második emeletét visszakapja az 
Ítélőtábla. Az aula megmarad egye-
lőre továbbra is az egyetem hasz-

jnálatában, az összes második eme-
jleti helyiségeket azonban birtokba 
veszi a tábla. Közli a leirat, hogy 

gondoskodás történt arra néz-
ve, hogy 1943 szepi emberében 
visszaáUittassék a szegedi 

egyetem jogi kara 

s az egyetem ettől kezdve ismét 
négy fakultással működhessen. Fel-
hívja a leirat a ráros hatóságét, 
hogy sürgősen gondoskodjék a köz-
ponti egyetem nj épületének elhe-
lyezésére alkalmas terület kijelö-
léséről és birtokbavételéről. 

— Máris jelzem — írja Hóman 
Bálint —, hogy 100.000 pengőt állí-
tottam be abból a Célból, hogy az 
előzetes terveket elkészíttethessem 
és a Dóm-téri épületekkel összhang-
zóan stílusos ós korszerű épületben 
biztosithassam az egyetem központi 
intézményeinek (rektori hivatal,. 

Julius 13-tól 

h é t f ő t ő l t « í i i v » 

Nyári szünet 
Csak akkor lesz szép a lakása, ha 
bútorát nálunk vásárolja! 

ASZTALOSMESTERE! 
C S A R N O K A 
Szendrényi Uéza és Társai 
Szeged, Dug»nio»*ér tt. 
TOSÍFOSTSSÁM: 

gazdasági hivatal, egytemi könyv-
tár), valamint az újonnan felállí-
tandó jog- és államtudományi kai-
nak megfelelő elhelyezését. 

Amint a város értesiti a kulíüsfc-
minisztert, hogy a kijelölt telek 
rendelkezésre áll, nyomban kiírják 
a tervpályázatot, még pedig a Kle-
belsberg Eerieh-féle elgondolások 
alapján. „Az immáf európai hirü 
Dóm-tér teljes kialakítása felé ez 
egy Ujabb lépés lesz" — irja a to-
vábiakban Hóman Bálint leirata. 

Az egész építkezés hétmillió 
pengőbe kerül, 

közli azonbap a leirat, hogy ebből 
az (feszégből természetesen bizo-
nyos összeget a városnak is magé., 
ra kell vállalnia. Hóman Bálint le-
irata a következőkkel zárul:" 

,— Közös erőfeszítéssel biztosí-
tani fogjuk, hogy Szeged egyetem« 
tanárainak tudományos munkálko-
dása és ifjúságának a tudomá-
nyokban való elmélyülése következ-
tében nemcsak idehaza, hanem a 
tudományos élet nemzetközi terüle-
tén is megfelelő hírnevet yivjon ki 
magának* 

Kogufowicz Károly rektor 
nyilatkozata 

Szegeden először dr. Kogutoyitk* 
Károly egyetemi rektor közlése 
nyomán szereztek tudomást Hó* 
man Bálint elhatározásáról és in-
tézkedéseiről. A rektor a következő-
ket mondotta ezekkel kapcsolatban a 
Délmagyarországnak: 

— Bizonyára az egész város pol-
gárát nagy örömmel tölti el a hír, 
hogy Hóman Bálint volt vallás- és 
közoktatásügyi miniszter un még 
hivataloskodása utolsó napján így 
olyan nagyfontosságú rendeletet bo-
csátott ki, mely kétségtelen 

nyomot fog hagyni Szeged • 
város történetében. 

Szeged nem is hálálhatja meg elég-
ge a volt kultszminiszternek, hogy 
olyan szorgos gonddal ügyelt, hogy 
amit junius hó 8-án itt Szegeden, a 
szegedi Horthy Miklós-tudomány-
egyetem továbbfejlesztése érésié-
ben megígért, még hivataloskodása 
alatt, alig három héttel a megtett 
igéret után, valóra váltotta. 

— Arról van ugyanis szó, högy az 
ítélőtábla a Délvidék visszacsato-
lása folytán már jelenleg három 
uj törvényszékkel bővült, jelenlegi 
helyiségeiben nem fér el, tehát 

visszaköveteli a régi tábla-
épületet, 

a jelenlegi központi épület Helyisé 
geit. Ez a kérdés természetesen fá j 
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Ma és holnap utoljára! 

Jókai Mór örökbecsű regénye 

i Szegény gazdagok 
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