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Volga mindkét partján levő vasút-
vonalakon német harci és zuhanó-
bombázó repülőrajok megzavarták 
a Sztálingrádba irányított ujabb 
bolsevista erősítések szállítását és 
bombatalálatokkal üzemen kivül 

helyeztek rontos rakodópályaudva-
rokat. Egy bombasorozat a szabad 
pályán egy északi irányba haladó 

olajszállító vonatot, amely több rob-
banás után elégett. Egy másik pá-
lyaudvaron az egyik harci repülő-
gép bombái egy megrakott tehervo-
natot találtak el, amely nagy rob-
banással légbe röpült. (MTI) 

Angol légitámadás a francia és belga 
partvidék e en 

Berlin, október 9. A véderő fő-
parncsnoksága közli: Pénteken a 
délelőtt folyamán a brit légi fegy-
vernem számos négymotoros harci 
repülőgéppel, amelyet igen erős va-
dászkiséret biztosított, támadásokat 
intézett Északfranciaország és a 
belga partvidék! terület ellen. A 
nyomban felszállt német vadászre 
pülők merész támadásokkal áttör-
ték a brit vadászrepülőket, amely 

1 állandóan a négymotoros Karci re-
pülőgépek közelében tartózkodtak, 

j véderőfőparancsnoksághoz eddig 
beérkezett jelentések szerint elke-
seredett légi ütközetben több négy-
motoros bombázót lelőttek.. Mint-
hogy a ledobot bombák több kisebb 
községben lakóépületeket találtakel 
a belga és francia polgári lakosság 
körében halottak és sebesültek vol-
tak. (MTI) 

Német—angol vita a hadifoglyok 
megkötözése körül 

Berlin, október 9. Illetékes német 
részről közlik tájékoztatásul: A 
Wilhehnstrassen egy kérdésre vá-
laszolva a következőket mondták: 

Angol részről továbbra is ta-
gadni igyekeznek az okmányokkal 
bizonyított német megállapítást 
arról, hogyan bánnak a német ha-
difoglyokkal. Az angolok igyekez-
nek megkerülni a nyilt állásfogla-
lást, sőt Angliában egyenesen meg-
torlásokkal fenyegetőznek. Ilyen 
körülmények között berlini politikai 
körökben valószínűnek tartják, 
hogy a birodalmi kormány a kezei 
között levő bizonyító anyagot köz-
zéteszi és ezzel bebizonyítja a vi-
lágnak, milyen az angol magatar-
tás a hadifogságba került katonák-
kal és mi a való tényállás az ango-
lok letagadó kísérleteivel szemben. 

Amszterdam, október 9. A Nem-
ísetközi Sajtó Tudósító jelenti: A 
brit kormány csütörtök eeste kö-

Kínevezték a szerfedi 

gyorsirásvizsrfáztató bízott-

ság tagjait 

Budapest, október 9. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Szeged székhelyei működő 
Gyorsírás-, Gépirás- és Szépirás-
tan itókát Vizsgáló Bizottság elnö-
kévé B a n n e r 'János ny. r. tanárt, 
a gyorsirási szak ügyvezető alelnö-
kévé E c k e r d t Elek állami ke-
reskedelmi középiskolai e. igazgató, 
főigazgatói szakelőadót, a gépirási 
szak ügyvezető alelnökévé dr. F í r-
b á s Oszkár állami gyakorló gim-
náziumi igazgatót, a szépirási szak 
ügyvezető alelnökévé C z ó g 1 e r 
Kálmán állami gvakorló gimnáziu-
mi c. igazgatót, a bizottság tagjává 
a gvorsirási szakra H á m o r y Jenő 
állami leánygimnáziumi tanárt, 
MaczlTó Gyula állami gyakorló 
polgári iskolai c. igazgatót és Sor-
i é i Zsigmond városi gimnáziumi 
tanárt, a gépirási szakra S z a k á l l 
László állami kereskedelmi közép-
iskolai tanárt. N a g y Sándor álla-
mi kereskedelmi középiskolai ta-
nárt és dr. S z é l i Márta egyetemi 
c, tanársegéd, községi leányközép-
iskolai tanárt, a szépirási szakra dr. 
B o h d a n e c z k v Imre állami ke-

zölte, hogy amennyiben a német 
hadifogságban levő 2500 brit kato-
nát szombat délig nem szabadítják 
meg műmeséitől, ugy a brit kormány 
rendeletére ugyanannyi német ka-
tonát fognak megbilincselni. (MTI) 

Kanadai csapatok érkeztek 
Angliába 

Amszterdam, október 9. 'A Német 
TI jelenti: Az angol hírszolgálat 
jelentése szerint Nagybritánniába 
kanadai csapatok érkeztek, hogy 
pótolják a Dieppenél elszenvedett 
veszteségeket. (MTI) 

Papén visszatért Tőrök-
országba 

Istenből, október 9. Von P a p é n 

német nagykövet husznapi távollét 

után visszaérkezett Istanbulba. Innen 

Boszporusz melletti birtokára meot. 

(Bud. Tud. , 

reskedelmi középiskolai c. igazga-
tót, F á b e r József állami gyakorló 
polgári iskolai tanárt és F o g a s s y 
ödön főiskolai szakelőadó rajzta-
nárt 1942. évi szeptember 1. napjá-
tól számított ötévi időtartamra ki-
nevezte. (MTI) 

A zacharin forgalmának 

korlátozása 
Budapest, október 9. A belügymi-

niszter és a közellátási miniszter ren-
delete értelmében zachariut a gyógy-
szertárak további intézkedésig csak 
orvosi rendelvényre szolgáltathatnak 
ki. Egy beteg részére a 450-szeres éde-
sítő erejű zacharinból egy hétre leg-
feljebb 100 tablettát tartalmazó meny-
nyiséget szolgáltathatnak ki. Egy-egy 
beteg részére mindig csak egy hétre 
esedékes zacharinmennyiséget szabad 
kiszolgáltatni. (MTI) 

A Tüzkereszí besorolása 

a rendjelek rangsorába 
Budapest, október 9. A Kormányzó 

ur őfőméltósága elrendelte, hogy a 
rendjelek, disz- és emlékjelek rangso-
rában a Tüzkereszt első és második 
fokozata közvetlenül a Károly csapat-
kereszt elé, harmadik fokozata pedig 
közvetlenül « háborús emlékérem elé 
sorol CMTU 

A üi i i i s i tec i i iSs k e m i M f e 
Borion M i i i i r m a i p é M i c f i E S 

c n K M f raegftröMfe lötaslofol ] 
A lörvénn Kifejezi a netmzei háláfát a Hortiig nemze* 

segge* szemben 
Budapest, október 9. A képviselő-

ház pénteki ülésén nyújtotta be Kál-
lay Miklós miniszterelnök a hősi ha-
lált halt vitéz nagybányai H o r t h y 
István kormányzóhelyettes ur emléké-
nek és a nemzet hálájának megörökí-
téséről szóló törvényjavaslatot. A ja-
vaslat hat szakaszból áll. Szövege a 
következő: 

Az országgyűlés hálával eltelve a 
nemzetnek minden hős fia iránt, aki 
életét a hazáért feláldozza, vitéz nagy-
bányai Horthy István kormányzóhe-
lyettes urnák és hősi áldozatának em-
lékezetét mélységes fájdalommal, de a 
Mindenhatónak véges emberi értelem-
mel fel nem érhető végzéséiben aláza-
tosan megnyugodva ós gondviselésben 
hivő lélekkel bizva, hálás kegyelete 
jeléül és minden időkre szóló ragyogó 
például törvénybe iktatja. 

A hősi halált halt Kormányzóhe-
lyettes ur iránt való bálás kegyeSet-
bő l nemkülönben a férje elvesztésével 
korai özvegységre jutott hitves iránt 
igaz részvétből és tiszteletből az or-
szággyűlés elrendeli, hogy Horthy 
István kormányzóhelyettes nr özvegye 
meghalt férje méltóságának megfelel" 
gondoskodásban részesittessék. 

Egyrészt ugyancsak a Kormányzó-
helyettes ur iránt való hálás kegyelet-
ből, másrészt az országfenntartó és 
országgyarapitó történelmi érdemeit 
szeretett fiának elvesztésében fájdal-
mas áldozattal tetéző Kormányzó ur 
őfőméltósága iránt érzett hálából és 
hódolattél vezettetve és bizva abban, 
hogy a Horthy-nemzetségnek a vitéz 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
nrtól az Istenben boldogult Kormány-
zóhelyettes uron át leszármazó, a nem-
zet hálájától és szeretetétől övezett 

ágában — ha Isten is ugy 
— mindig lesznek nagy nemzeti felada-
tok vállalására és viselésére az elő-
dökhöz méltó férfiak, az országgyülA 
az ebből az ágból származó fiuutódo-
kat a főméltóságu cimmel ruházza föl 
és elrendeli, hogy a hősi halált hal 
KormányzóheJyettes ur fia, az 
csak István nevet viselő és zsei 
gyermekkorában atyját veszített ár 
olyan gondoskodásban és neveltetés-
ben részesittessék, hogy a nemzetnek 
hü és jeles fia lehessen. 

A kiskorú Horthy István nevetésé-
nek irányítása tekintetében a gyám, * 
rokonok és a gyámhatóság törvényét 
jogait a főméltóságu Kormányzó * 
gyakorolja; a főméltóságu Kormány** 
ur kormányzói tisztének mgszünési 
esetében a kiskorú neveltetésének irá-
nyítását a Kormányzó ur őfőméltósá-
ga által erre kijelölt egy vagy tát* 
személy veszi át. 

A m. kir. Horthy Miklós honvéd-
repülőakadémia az áldozatos szolgá-
latra készülő ifjúságnak a követendl 
példára való emlékeztetőül a Kormány-
zó ur legfelsőbb engedélye következté-
ben ezentúl vitéz nagybányai Hortbf 
István nevét viselje és végül Hortbf 
Miklós jubileumi alapítvány által 1© 
tcsitendő, a nemzet szolgálatára külö-
nösképpen hivatott fiatalság nevelésé' 
re rendelt kollégium ugyancsak vité* 
nagybányai Horthy Istvánról neve* 
tessék el. 

A javaslat benyújtását a kép viselő' 
ház minden oldalán megéljenezték. 

Tasnádi Nagy András elnök naf* 
rendi indítványára a képviselőház el-
határozta. hogy kedden délelőtt Ő 
órakor tartja legközelebbi üléséit 

Dr. Széchenyi István árvíz-

védelmi miniszteri biztos 
Budapest, október 9. A földműve-

lésügyi miniszter Paphalmy Iván 
miniszteri tanácsos, Hódmezővásár-
hely város, Csanád—Arad—-Toron-
tál köziigazgatásilag egyelőre egye-
sitet vármegyék, Békés vármegye, a 
Kőrös—Tisza—Marosi Armentesi-
tő és Belvizszabályozó Társulat, a 
Szárazéri Belvizlevezető Társulat, 
az Alsó Fehérkőrösi Ármentesitő, 
Belvizszabályozó és Viphasznositó 
Társulat, a Hosszufokn Ármentesitő 
Társulat és az Ivánfenéki Ármente-
sitő és Belvizszabályozó Társulat 
területére árvízvédelmi miniszteri 
biztossá történt kirendelése alól 
buzgó és eredményes működésének 
elismerésével saját kérelmére fel-
mentette és Hódmezővásárhely, 
Csanád—Arad—Torontál közigaz-
gatásilag egyesitett varmegyék 
egész területére, Békés vármegye, 
Orosháza járására, a vizitársulatok 
működési területét illetőleg pedig a 
Szárazéri Belvizlevezető Társulat 
egész területére és a Kőrös—Tisza-
Marosi Ármentesitő és Belvizszabá-
lyozó Társulat hódmezővásárhelyi 
szakigazgatóságának egész területé-
re dr. Széchenyi István kir. köz-
jegyző, kormányfőtanácsos és or-
szágmozgósitási kormánybiztost 
rendelte ki. (MTI) 
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táior, dagadt és visieres lá-
bakra készen és mérték után 
B 8 F I K Klauzál--ér i . szam 
OyóorbukdtSk, füxftk Mn i t S j * . N.rn-

UnrthMCtC Ukife. tói 

Helyszíni szemle 

a 3-as huszárok emlékmfk 

•ének elhelyezésére 
(A Délmagyarország munkatársi' 

tói) Hosszabb idő óta folynak a* 
előkészületek egv impozáns hőd 
emlékmű létesítésére, amely az eb* 
világháborúban dicsőséggel harcoM 
szegedi hármas huszárok hősi cse-
lekedeteit lesz hivatva megörökít 
teni. A lovashuszárt ábrázoló iuR 
pózáns szobormű gipsz eredetij* 
már elkészült s megkezdődött a szP 
bormű fémbeöntése. A szobormű' 
elhelyezésére a Tisza Lajos-körut' 
nak az ítélőtábla előtt levő kJ* 
parktükrét szemelték ki. A szob» 
elhelyezésével kapcsolatos heW, 
szini szemlét dr. P á l f y Józí® 
polgármester jelenlétében pént®* 
délelőtt tartották meg a Tisza l * 
jos-köruton. A szemlén részt 
városi mérnökség, a kertészet, ' 
rendőrség képviselője is. Az emlék] 
müvet a tervek szerint még ebb& 
az évben, országos ünnepség ke**' 
tében avatják feL A pénteki 

hely 
szini szemle eredményeképpen ^ 
határozták, hogy az Ítélőtábla elő'® 
kis teret a kívánalmaknak megP 
lelően átrendezik. 

A hagyma zár 
alá vétel' 

Budapest, október 9. A B 
Közlöny szombati száma közli 

,uda?fí 
i a 

elfktásügyi miniszter rendeletét, a r i ^ 
a hagymafélék bejelentéséről, tárJ*j 
helyezéséről és igénybevételéről >B 

kedik. ÁMTE. 


