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X nemet csapaton már az elsd napon
30—40 Kilométeres mélységben
nyomultak be szerb es görög területre

dél felé irányuló utvonalakon megtámadtákNa? c]*
lenséges ntóvédeket. Az angol páncélosok egytoto
lentámadása kudarcba fult. A hadizsákmány 'áh
landóan növekszik-

béniíö repniőfámoűások jugoszláviai forgalmi bálözatok ellen —
X Jugoszláv diplomaták elhaguták Berlint — Wawell vette át a balkáni angol csapatok főparancsnokságát

racgsidftaűt az angol-magyarfliDlomácialkapcsolat

Vasárnap kora reggel a jugoszláv és a görög
fronton megkezdődött a Balkán-háború. A kora
reggeli órákban H i t l e r kancellár felhivást intózett a német néphez és a délkeleti hadsereghez,
ugyanebben az időben a német kormány jegyzéket nyújtott át a görög és a jugoszláv kormánynak, amelyben bejelentette, hogy Németország
Olaszországgal együtt hadban áll Görögországgal
és Jugoszláviával. A kiáltvány és a jegyzékek
közölték, hogy a támadás megkezdésére a Balkánon
megjelent angol erők adtak okot, amelyek egyesültek ugy a görög, mint a jugoszláv haderővel.
A német haderő vasárnap reggel több
ponton átlépte a görög és a jugoszláv
határt,
ugyanakkor erős kötelékek megkezdték az ellenséges bázisok bombázását. Heves harcok folytak
egész nap a görög—jugoszláv határ mentén levő
Struma völgyében, ahol a görögök makacs ellenállást tanúsítottak. A német légierők vasárnap

négy nagyarányú támadást intéztek Belgrád eüen.
Az olasz repülők Mostárt, Spalatót -s Cattarót
támadták. Működésbe lépett a jugoszláv légierő
is, amely bombákat dobott Szófiára, Temesvárra,
Arad környékére és Oravicára. Ugy a román,
mint a bolgár kormány tiltakozó jegyzéket Intézett Belgrádhoz. Hétfőn is teljes erővel folytak a
hadmüveletek nemcsak a görög Struma-vonalon,
hanem jugoszláv területen is.
Vasárnap reggel hozták nyilvánosságra
a Moszkvában megkötött szovjetorosz—jt»
goszláv megnemtámadási szerződést,
amelyet M o l o t o v és G a v r i l o v i c s jugoszláv
követ irt alá. A szerződés kimondja, hogy távol
tartják magukat a másik ellen bárminő támadástól, tiszteletben tartják egymás függetlenségét és
integritását, ha pedig valamelyik Telet támadás
éri, a másik fél kötelezi magát baráti politikájának a megőrzésére.

M&x nagp légitámadás Oeléráű elten
Berlin, április 7. X Német Távirati Iroda
Jelenti"! A véderő főparancsnokság közli. Hogy
a délkeleti arcvonalon a 'támadás Kevés Karcok
"közepette tervszerűen
előrehalad. A légierő
erS egységei ellenséges hadoszlopok, ellátó és
közlekedési vonalak ellen intézett támadásokkal támogatja az előrenyomulást. X német harcirepülőgépek erős kötelékei többízbeH megsemmisítő hatással támadták Belgrád
erődítményeit és más fontos hadicélokat.
Különösen
a főpályaudvart és egy fontos utat Belgrádtői
keléire, tövábbá néhány szállító vonatot
ért
súlyos találat. Számos nagy tűzvész éjjel is jelezte az utat a német harcirepülőgépeknek,
amelyek a negyedik támadásra indultak Belgrád erődjei ellen. Ezenkívül sikerrel bombázlak és géppuskáztak közép- és déljugoszláviai
repülőtereket. A támadás során sikerült a földön álló számos repülőgépet megsemmisíteni.
Sok ellenséges repülőgépet légiharcokon lőttek li.
Mini a Német Távirati Iroda értesül, a német légierő vasárnapi támadásai nemcsak Belgrád, hanem sok más jugoszláviai repülőtér

és katonai berendezés ellen irányult 'K podvenicai repülőteret sok találat érte. Épületekben
és kifutópályán nagy károkat okozott Kanfur
melletti repülőtéren sikeres lecsapódásokat figyeltek meg a legénységi szállásokon. 'A mosztári repülőtér ellen intézett bombatámadás során nemcsak számtalan nagykaliberű bombát
dobtak le, hanem gépeket is lőttek, amelyek a
hangárok előtt álltak, úgy, hogy ennél a támadásnál 8 hárommotoros repülőgép biztosan, kettő pedig valószínűleg megrongálódott. Rendkívül hatással járt a német harci kötelékeknek
a Sarejavó repülőtere ellen végrehajtott súlyos támadása is, ahol a sorozatosan ledobott
pontosan célzott bombák nagy károkat okoztak
épületekben és szállásokban. Az ellenség vadászgépei megkísérelték a német vállalkozások
megzavarását, ez azonban egy helyen sem sikerült.
'Bernbe érkezett jelentés szerint a Belgrád
ellen intézett vasárnapi német bombatámadás
halálos áldozatai között.szerepéi
KuloveC közmunkaügyi miniszter, a szlovén párt vezére is.

\ iogoszláv határcrGdHiFéimeft elfoglalása

Berlin, április 7. A Német Távirati Iroda jelenti: A hétfői hadijelentcshcz pótlólag még a
következőket jelentik: A délkeleti arcvonai„ n a
harc folyik. A nemet haderő rohamosztagai szívós
harcokban, amelyeket a légierő ellenséges állásolt, menetoszlopok és vasúti csomópontok ellen
intézett, hathatós támadásai támogattak, elfogd
lalták az ellenséges h»tárerődiíméuyeket. A német
csapatok, noha sok helyen tcrepnehézségekkel
küzdöttek, amelyeket uttorlaszok és robbantások
okoztak, már az első naDon 30—40 kilométeres

Görögország ellenáll
Athén, április 7. A Reuter-iroda jelenti: A z
athéni német követ vasárnap reggel fel 6 órakor látogatást tett K o r i c i s z miniszterelnöknél
és közölte vele, hogy a német kormány ugyanabban az időben nyilatkozatot nyújtott át a beriin*
g ö r ö g követnek, kijelentve, h o g y n é m e t csapatok
n y o m u l n a k b e G ö r ö g o r s z á g b a a z angol csapatok
j e l e n l é t e m i a t t Koricisz kijelentette, hogy Görög*
o r s z á g ellenáll.

(MTI)

Német elöimomnlás a görög
ironfon
Berlin, április 7. A német csapatok támadása
az egész görög arcvonalon tovább halad előre. A
megerősített állásokban kifejtett ellenállást le*
küzdöttük.

A muravidéki harcok
Grác, április 7. A Német Távirati Iroda szeirn?
tanú közlései alapján közlést adott ki a német csámpátok muravidéki első harcairól. A jelentés szerint vasárnap reggel 5 óra 21) perckor inár előrenyomulóban voltak a német csapátok. Az e l ő r e nyomuló németek minden oldalról erős tüzeléssel
fogadták. A német csapatok fcltartózhátatlanul
haladtak előre, úgyhogy rövidesen a Mura kis*
erődjei a németek kezébe kerültek. A jugoszláv?,
foglyok száma vasárnap már 500 volt.

Német repülőtámadás eöu fudo«
szláv vason csomópont ellen,
4

•

Berlin, április 7. A német légierő a Neme!
Távirati Iroda értesülése szerint hétfő folya*
m'án ellenséges repülőterek és közlekedési cső*
mópontok ellen intézett támadásokkal támogatta a német hadsereg műveleteit Á légierő ma?
vasárnap hatásos támadást intézett Zvíden't<
most (Steinbruék) vasúti csomópont ellen é5*
súlyos támadásokkal Használhatatlanokká let*
ték az ott három irányból összefutó vasútvonal a k a t Bombatalálatokkal más yasuti yonala?
kat is szétromboltak,

W« well tábornok veffe át
a balkáni angol csapatok
parancsnokságai
Newyork, április 7. Az egyik hírszolgálati ügy>
nökség tájékozott londoni körökből azt az értesülést szerezte, hogy Wawell vette át a főparancsnokságot a balkáni csapatok felett. (MTI),

ltusz bomba hullott Szöflára
Szófia, április 7. A Bolgár Távirati Iroda jelenti: A bolgár légvédelem április 7-én kiadóit 2,
számú közleménye ezeket mondja:
— A légvédelmi szolgálat jelenti, hogy az április 7-ére virradó éjszaka külföldi repülőgépek
támadást intéztek Szófia ellen. Ledobtak 20 rob( banó és gyújtóbombát, amelyek közül 4 nem rnb*
; bant fel. Néhányan meghaltak és megsebesültek.
Az áldozatokat azonnal gondozásba vették. Bombák találtak néhány épületet, közöltük egy iskolát. (MTI)

mélységben nyomultak be az ellenséges területre.
Agyukat zsákmányoltak. Az eddig beérkezett jelentések szerint a német repülök a vasárnapi
Belgrád ellen irányuló német légitámadások során erődítmények és katonai epitmények ezétrombolásán kivül hatásos csapást mértek a jugoszláv
főváros forgalmi hálózatára. Az ellenséges légierő Hegszakadt a postai összeköttetés
az első nap folyamán közel száz gépet veszteit.
Jugoszláviával
Az angol nilusi hadsereg vert hadai az afrikai
Bern, április 7. A balkáni eseményeit kőhadszintéren folytatták visszavonulásukat. Német
J>igoszlávtö<
és olasz gépesitett egységek Bengázitól észak és tyetkeztében a pustaöiszékö'ttetés
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val teljesen megszakadt. Görögország felé az
összeköttetés pillanatnyilag megszakadt, mindaddig, amíg ehhez nem nyitnak valami ú j utat.
A Magyarországnak Romániának és Bulgáriának Szóló postát Bécsen át irányítják.
A Törökországba és az ázsiai semleges országokba
szánt küldemények szintén Magyarországon és
Románián át irányítják. (MTI)

A Jugoszláv dfpiomafáh eiuaztfak
Derlfnbtil
Berlin, április 7. A jugoszláv diplomaták
hétfőn délelőtt 10 órakor különvonaton elhagyták Berlint. A hivatalos német hatóságok és
a jugoszláv követség között létrejött külön
megállapodás alapján ugyanezzel a vonattal
utazlak el a Berlinben dolgozó jugoszláv újságírók is. (MTI)

Tórőifafüsok a beigródf olasz
ÉS a rdmai jugoszláv követ
elutazásáról
Róma, április 7. A Német Távirati Iroda
jelenti: Mértékadó hely közlése szerint tárgyalások folynak a belgrádi olasz követ és a római
'jugoszláv követ elutazásáról.
Az olasz kormány vasárnapi hivatalos nyilatkozata, amely
M Jugoszlávia elleni olasz hadbalépésről szól,
még nem jutott el a római jugoszláv követ kezéhez. (MTI)

Budapest április 7. Owen S t Clair O'Malley
angol követ liétfőn délután 6 óra 30 perckor
felkereste Bárdossy László magyar királyi
miniszterelnököt és külügyminisztert és kor-

mánya megbízásából közölte, hogy Nagvbri
tannia a mai napon megszakítja a dinlom*
ciai viszonyt Magyarországgal.

A ffiröh sallő a szovtei kor máira
lalkárl politikálának határozol! kialakulásáról
Istanbul, április 7. A török lapok félre r.em
érthető célzásokat tesznek arra, bogy az angol
diplomácia rendkívüli erőfeszítést fejt ki acélból,
hogy Szovjetoroszországot mennél közelebb hozza
Jugoszláviához. Mind a szovjet—jugoszláv megnemtámadási egyezmény, mind a szovjetsajtó,

egészen szokatlanul meleghangú megnyilatkozási
a Simovics-kormány inánt a török lapok ugy >9
terpretálják, • mint a szovjetkormány balkáni P°
litikájnnak egyre határozottabb
kialakulási1
(MTI)

Az olaszok hlürifetfóh Addisz Hóéból
a

V lahol Olaszországban, április 7. Az olasz
főhadiszállás hétfői jelentése szerint olasz légirajok a vasárnap Jugoszlávia ellen megkezdett
ellenségeskedés során szárazföldi, tengeri és légügyi célpontokat támadtak, Spalatóban kikőíöberendezéseket bombáztunk, Cattaro közelében a
Teodo nevű fegyvergyárat érték találatok, Mostar
légitámaszpontjai súlyosan megrongálódtak. A
légiharcok során két ellenséges gépet semmisítettek meg. két olasz gép nem tért vissza. Ellenséges

gépek bombázták Skutarit

Az olasz hivatalos jelenlés szerint Keletafrl
kában az előirányzott csapatmozdulatok továW
folynak. A polgári lakosság veszteségeinek az ''
kerülése végett Addtsz-Abebát kiürítették az olt
szok. Az ellenség légitámadást intézett Des&í'1
támaszpontjai ellen. Libjában az olasz és a tiém®
gyorshadoszlopok Bengázitól északkeletre és d®'
keletre szétverték a ellenséges utóvédeket

111 Kémei fehér Hönuv Jugoszlávia és Gárógország
semlegességeilenes pollli Háláról

Berlin, április 7. A külügyi hivatal VII. egyelőre nem lehet kívánni, hőgy engedje m«l
számú Fehér Könyve közzéteszi a Führer kiált- a megszállás nagyon messzemenő előkészíti
ványában és a kormány nyilatkozataiban em- sét."
Sváfc képviseli a nemet erdekeket lített
okiratokat és okmányokat, amelyek Ju4. Weygand tábornok táviratának kivonat®
Jugoszláviában
goszláviának és Görögországnak a semleges- amelyet 1939. szeptemberi 15-én intézett Game""
Berlin, április 7. Berlini politikai körök érte- séggel ellenkező politikájáról szólnak. Az elő- tábornokhoz: Az a jegyzék, amelyet Dowes eí '
sülése szerint Svédország vállalta Németország készületben lévő Fehér Könyvből ma a követredes, a harmadik görög iroda vezetője nyóí
érdekeinek képviseletét Athénben, Argentína pekező
okmányokat
közlik
egyelőre-.
tott
át: „Kijelentem, hogy a szalonikii franci®
dig a görög érdekek képviseletét Németország1. Weygand tábornoknak a levantei francia expedíciós hadsereg erőinek a légi erőkkel tel
ban. Jugoszlávia képviseletét a német birodalomban é6 Németországét Jugoszláviában Svájc vál- Csapatok főparancsnokának 1939. december 9-iki jes egysége kellene "
lalta.
feljegyzését a szövetségesek
közbelépésére
a
5. A francia belgrádi katonai attasénak *
Balkánon- „A dolgok mostani állása mellett francia hadügyminisztériumhoz intézett 1989.
Roosevelt utasítása
csak á balkáni hadszíntér nyújthat lehetősége5-iki távirata: „Jugoszlávia
a belgrádi amerikai követnek ket kedvező eseményekre, akár a felmorzsoló- szeptember
hagyását adta a Lengyelországnak szánt ha^
Newyork, április 7. Belgrád és Washington dás révén, amely arcvonal megnyitását jelen^szállítmányok átszállításához
területét
kőzött az ellenségeskedés megindulásakor azon- tené az ellenfélnek, akár sikeres megkerülő táát."
nal megszakadt az összeköttetés. Még az össze- madással életfontosságú pontjai ellen."
köttetés megszakadása előtt Roosevelt utasította
7. Paul Lahálle kapitánynak, a tengeri erjl
2. Gamelin tábornoknak a francia hadsereg
az amerikai követet, kövesse mindenhová a S>parancsnokához
1939. december 5-én intézett ti'
movies-kormányt és helyettesét hagyja a követ- főparancsnokának 1940. március 10-iki feljegykos
és
személyes
jelentése? „A görög kormád
zése: „Jugoszlávia, Románia, Görögország és
ségen. (MTI)
nézete
a
szövetséges
csapatok
partraszállási
Törökország körülbelül 10 hadosztálynyi megtói
Szalonikiben.
Hogyha
adott
időben
hadi 1
Amerikai segítség Jugoszláviának segítést hozna nekünk."
Szalonikibet
3. Weygand tábornoknak a levantei francia reget akarnánk partraszállítani
Washington, április 7. Roosevelt elnökkel
Görögország
nemcsak
ellenállást
nem
fog "
folytatott megbeszélés után H u l l külügyminisz- Csapatok főparancsnokának Gamelití tábornoknusítani,
hanem
Csapatai
társulnának
ter kijelentette, hogy az amerikai kormány a le- hoz, a francia hadsereg főparancsnokához insető leggyorsabban kiván gondoskodni arról, tézett 1939. szeptember 9-iki levele: „Abban az mieinkkel."
hogy Jugoszláviának hadianyagot és más anyago- esetben, ha a mostani politikai helyzet Olasz8. A francia tengerészeti attasé 1939. ok
kat szállítsanak
30-iki
jelentése.
országgal szemben nem engedi meg az ellenséges cselekedeteknek azonnali kizárását, Szalo9. Gamelin tábornok levele a francia
A hontól függetlenségi mozgalom rnkibnn, véleményem szerint. Görögországtól ügyminiszterhez.

vezérének tavlrala Mussoliniké?

Róma, április 7. P a v e l i c s a horvát függetlenségi mozgalom vezére, táviratot küldött a Üueenak:
•Egész Horvátország örömmel várja az ön
katonáit — irja — és azt a percet, amikor velük
együtt harcolhat a végső győzelemig. Horvátország önben a kis népek nagy barátját látja, akiBek kormányzása előbbre hozza az igazság diadalra jutását A horvát nép örök hálájáról biztosit ja önt ngy, mint a jövőben. Éljen a független
Horvátország! Éljen Olaszország!*

Macuoka megbeszélése Moioiovvai
Moszkva, április T. Macuoka és Molotov kül
Bgvi népbiztos megbeszélései mintegy három óra
hosszat tartottak. A megbeszélés Után Macuoka
résztvett a moszkvai szinház előadásán, amelyre
a srovietVnrrriánv meghívta.

Galántai Nagy László
Magyarország bukaresti követe

Budapest, április 7. A kormányzó a miniszter
előterjesztésére dró G a l á n t a i N a g y László
rendkívüli követ és meghatalmazott minisztert a
bukaresti követség vezetésével követi minőségben
megbízta

. — «
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gépek légitámadása
Szeged ellen
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Csak iefeíifékielen kárt okoztak, a támadások egy áldozatot sem követeitek — A kitűnő légelhárítás 6 jugoszláv
gépet lelőtt
(2L Déhnagyáf ország munkatársától)
A két
a a p óta tartó légoltalmi készültség után hétfőn
délelőtt Szeged ellen megtörténtek az első légitámadások jugoszláv repülőgépek részéről, a
pontos és eredményes kitűnő légelhárítás következtében 'csak egészen csekély károk történtek, áldozat, vagy súlyosan sérült egy sings.
A Szegedet ért támadásról a Magyar Távirati Iroda útján a következő

íatak Hl

hivatalos ielentésl

Szeged, április 7. Hétfőn 'délelőtt 11 őror
kor egy jugoszláv bombavető faj támadást
intézett Szeged ellen. Egy bomba eltalálta
az állomást. A város felett kifejlődött légi'Karcban saját vadászgépeink 6 bombázógépet lelőttek,
Eúz első riasztás Csupán Őt percig tartott.
(Tizenegy óra 12 perckor
BSSTáítak meg másodízben a szirénák, majd egyidejűleg néhány robbanás hallatszott, a levegőÜetí pedig feltűnt néhány szürketestű idegen
r e p ü l ő g é p , amelyeket azonnal gyors vadászgépek vettek üldözőbe. P á r pillanatba telt csupán,
aaníg a gépek v'égigzúgtak a város felett, a
vadászgépek géppuslzatüze máris elűzte őket és
Valamennyit el is találta, úgy, hogy a 6 gépből
álló jugőszláv bombázóraj valamennyi egyséjge a vártoson kívül lezuhant.
Ennél a támadásnál a támadó gépek öt helyen hat bombát dobtak le. Egy kisméretű
Komba az állomás 1épületére Hullott, átszakított a a tetőzetet, és Lovas Gáspár állomásfőnök
lakásában a díványra esett le, de nem robbant
fel. Utászkatonák távolították el, úgy, hogy
semmi káft nem okozott.
Áldozatot egyik helyen sem követelt a támadás.
A becsapódások után kevéssel már mindenütt ott voltak a rendőrség, a Légoltalmi Liga
emberei és azonnal megkezdték a törmelékek
eltakarítását.
Alig ért véget a második riasztás, 12 ó£a 20
perekortizenkét óra 48 perckor

h8«

áarmadszor jeleztek a szirénák. Ismer megjelentek a jugoszláv repülőgépek, ekkor azonban
már nem juthattak a város fölé. Ezután még
két riasztás történt a délután folyamán 2 óra
. 5 perctől 2 ófa 54 percig és 3 óra 20 perctől 5
óra 3 percig. Ezek alatt a riadók alatt azonban
idegen repülőgép nem került a város közelébe.

Beavárosi Mozi
61ETRO FILM!

Klek Carter nem téved
(NICK A MESTERDETEKT1V)
A főszerepekben:
RITA JOHNSON

Ezt megelőzően:

s m

Budapest, április 7. A MTI jelenti: Hétfőn délelőtt 11 óra 50 perckor két jugoszláv bombavetőgép támadást intézett Pécs ellen és a pécsi
repülőtéren 6 bombát dobott le. Néhány személy megsebesült. Saját Jégvédelmünk
mindkét
gépet lelőtte.

Támadás állomáson ellen
Budapest, április 7. A MTI jelenti: Hétfőn
a délelőtti órákban jugoszláv repülőgépek bombatámadást kíséreltek meg vasúti berendezések ellen Villány, Eöfmend és Siklós vasúti állomásán. Saját légvédelmünk egy
jugoszláv
bombázót lelőtt. Az a gép, amely Siklóst bombázta, lezuhant, 4 tagú személyzete
meghalt.
A repülőgépek a zágrábi oszlophoz tartoztak.
Egy jugoszláv repülőgép megtámadta Szentgotthárdot és 10 bombát dobott le együtt lévő
személyvonatra. A támadás következtében egy
6 éves kisfiú életét vesztette, egy asszony megsebesült. Utána a támadó repülőgép elhagyta
az ország légiterét.

Támadás Siklás és Ylílány elleíi
Bécs, április 7. A Siklós ellen intézett jugoszláv repülőtámadás során egy lakóház rombadőlt. Emberéletben nem esett kár. A jugoszláv gépekről ledobott többi bomba mezőre
esett. Villányban a jugoszláv bombák nem
okozta kárt. Egy jugoszláv repülőgépet lelőttek, a község határában zuhant le és a bentülőkkcl együtt szénné égett.

relrohhantottáft a guékénucsi
hidal
Nagykanizsa, április 7. A MTI jelenti:
Nagykanizsán hétfőn délelőtt légiriadó volt,
amely 5 percig t a r t o t t A határról jelzett repülőgép nem érkezett meg. Reggel 5 óra körül
a szerbek felrobbantották
a gyékényest
hidat,
A robbanás ereje megrezegtette Nagykanizsán
az ablakokat A korai hajnali óráktól kezdve
egész délelőtt hallatszott a határról az ágyúzás.
Kaposvár, április 7. Itt úgy tudják, hogy a
szerbeknek nem sikerült
felrobbantaniok
a
gyékényest hidat. Az egyik hir szerint a hid
csak elferdült, de nem vált használhatatlanná,
úgy, hogy a német csapatok már át is vonultak
rajta. A másik hír úgy tudja, hogy a hídnak
| csak a jugoszláv oldalon lévő része sérült meg,
azonban a német csapatok
rögifin
pótolt,ák.
Ugy tudják, hogy a bíd mellett már. pontonliidat is építettek.

Kaposvár, április 7. Hétfőn délelőtt Kaposvárott háromízben rendelték el a légiriadót.
Az első riadó 10 óra 30 perckor kezdődött és
; 8 percig tartott. A második riadó 10 óra 42
perckor kezdődött és 10 percig tartott, a harmadik pedig 11 óra 20 perckor k e z d ő d ö t t és 58
i peréig tartott. A jugoszláv gépek nem jelentek
' meg a város felett. (MTI)

K o r z ó b a n

Ma 5, 7 és 9 órakor
H Á N S A L B E R S nagy parádés filmje

és PUN

A MÚZSÁK KEDVENCE
A legobb burleszk.

Támadás Pécs ellen)

Ifároisa légiriadó Kaposvárott

Április 8—10-ig keddtől csütörtökig

Vidám bűnügyi történet.
WALTEIL FIDGEON és

A légelháritás pontosan és kitűnően látta el
feladatát.

5, 7, 9 |

Kárász-utca 6. sz..
TélOrás légiriadó Székesfehérvárott
Budapest, április 7. Székesfehérvárott hétfőn
délután 3 óra 55 perckor légiriadó volt, amely 35
percig tartott.

Békéscsabán Is volt légiriadó
Békéscsaba, április 7. Hétfőn délelőtt 10
órakor mintegy félórás, 11 óra 20 perekor mintegy háromperces légiriadó volt. A riadó alatt
egy jugoszláv bombázóraj a várostól több kilométerre nyugatra szállt el*

Erélues maguor tilíahozás
Belgrádban
Budapest, április 7. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Magyarország ellen intézett jugoszláv repülőtámadások miatt a magyar
királyi
kormány a legerélyesebben tiltakozott a jugoszláv követnél és egyben utasította a belgrádi
követséget, högy hasonló erélyes
tiltakozást
intézzen a jugoszláv
külügyminisztériumhoz,
mmmmm^mmmmmmm^^mmmmmm^mmmmzmmm

Felfüggesztették a 48 érás
munkaidőre vonatkozó rendeletet az iparban
és a kereskedelemben
Budapest, április *?. A Budapesti Közlöny keddi száma közli az iparügyi miniszter rendeletét,
amely az 1939. őszén kiadott rendelkezésekhez
hasonlóan az iparban, kereskedelemben, bányászatban és kohászatban a heti 48, illetőleg 44
órás munkaidőre vonatkozó rendeletek hatályát
a túlmunkadíj fizetésére való kötelezettség érintése nélkül felfüggeszti. Ugyané rendelet szeriül
a fizetéses szabadságot az arra jogot adó szolgálati év elteltet követő évben meg lehet adni,
de közérdekből meg is lehet váltani.
SZÉCHENYI MOZI
Kedden 5, 7, 9
A gyönyörű francia világfilm
Regény a színészek világából

B I l l l O CSII I J H i O K
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JOUVET, V1CTOR FRANCÉN, MICHEL SIMON
Csütörtökön megnyitjuk önnek
a HÓFEHÉRKÉNÉL is szebb csodálatoa
szines mesevilágot

.APANDUP G U L L I V E R

MAGYAR

VILÁGHÍR A 1>Ó

Elővétel: SZÉCÜENYI MOZI
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Telehf, Pál emlékezete
a MÉP értekezletén
Budapest, április 7. A Magyar Élet Pártja
hétfőn délután vitéz Lukács Béla országos elnök elnökletével pártértekezletet tartott, amelyet a tragikos körülmények között elhunyt
miniszterelnök és pártvezér emlékének szentelt.
'Az értekezleten a párt vezérei, a felsőház tagjai, valamint a főispánok igen nagy számban
jelentek meg. Vitéz Lukáes Béla országos elnök, a párt minden tagját eggyéfogó fájdalommal és mély megrendüléssel köszöntötte az
egybegyűlteket, akik az országos elnöknek már
az első szavalnál felállottak és kegyeletük jeléül állva hallgatták végig az elnök megemlékezését. (MTI)

Iliéikor clctbclcpclf a ngárl Időszámítás
Budapest, április 7. A minisztérium hétfőn kozó rendelet a Budapesti Közlöny keddi száma
kiadott rendeletével a nyári időszámítást hét- közli. Tehát a nyári időszámítás hétfőn éjszafőn, április 7-én éjjel 23 órától kezdődően élet- ka életbelépett.
beléptette. A rendelet értelmében április 7-én
Budapest, április 7. X MAV igazgatósága
éjjel az órákat 60 perccel, azaz egy órával előbb- közli, hogy a 8-ra hajló éjjel 0 órától a MlVre kellett igazítani- A minisztérium felhívja riál is a nyári időszámítás nyer, alkalmazást.
az összes hatóságokat, közületeket, intézménye- Az órát 23 órakor egy órával előreigazították,
ket, ée a nagyközönséget, hogy minden további A budapest—szegedi vonat a budapest-nyugati
írásbeli rendelkezés bevárása nélkül éjjel 23 pályaudvarról 21 órakor indul és ide 6 óra 22
órakor óráit 2i órára igazítsa előte. A vonat- perckor érkezik. (MTI)

1 felsőház és a képviselőház
kegyeleti ülése

Dr. Buócz Béla*
Szeged légoltalmi parancsnokának
felhívása a város közönségéhez
Teljes fegyelmezettséggel be k e l l tartani a l é g v d e l m i előírásokat, az
ó v ó h e l y e k e t esek a riadó elmulta után szabad elhagyni - A k ö n n y e l m ű
fegyelmezetlenséget szigorúan büntetik

(A Délmagyarország munkatársától) Vasárnap délben vált ismeretessé, hogy a honvédelmi miniszter az egész ország területére elrendelte a honi légvédelmi készültséget. Nemsokkal később dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes, Szeged légoltalmi parancsnoka hirdetményt adott ki, amelyben ismertette a
honvédelmi miniszter rendeletét. Amikor a
sárga színű falragaszok a szegedi utcákon
megjelentek, azonnal megváltozott a város
képe. A légoltalmi parancsnokság mellé beosztottak, légoltalmi segédrenejőrók, iürgelábu
cserkész- és leventehirvivők azonnal jelentkeztek állomáshelyeiken.
Azonnal megkezdte működését dr. B u ó c z
Béla főkapitányhelyettes, légoltalmi parancsnok vezetese mellett a légoltalmi parancsnokság is. A légoltalmi parancsnoksagon rendőrtiszteken, szakembereken és orvosokon kivül
Budapest, április T. A rendkivüli helyzetre nyomban elfoglalták helyüket a telefonisták
való tekintettel a kormány hozzájárult abboz, is. Vasánap este 7 éra után
hogy az 5 4 3 0 - 9 4 0 . M. E. és az azt kiegészitő renpróbariasztás
deletekben foglaltaknál magasabb áron vásárolhat a Futura búzát, rozsot, kétszerest és zabot,
illetve tengerit Ennek alapján a Futura a meg- volt Szegeden. A városháza szirénájának a
határozott feltételek mellett állam! árkiegészí- bugását pillanatok alatt átvették a gyárak
tést ad a termelöknek. Az árkiegészítés összege szirénái, megszólaltak a harangok, a forgala buza, rozs és zab métermázsája után 2 pengő 50 mas utcák* kiürültek. Ez a próba* iadó csak
fillér, a tengeri után 2 pengő 30 fillér. Az árki- néhány percig tartott
egészítés csak azok után a tételek után fizetenSzeged lakossága
dő, amelyeket a gazda legkésőbb f941. április
hétfőn délelőtt
W-ig kiad. Az árkiegészítés fizethető nemcsak az
56 k a t holdon felüli gazdáktól igénybevett és
április 30-ig eladásra kerülő termények után js. a rádió utján értesült a légiveszélyről. 'A ráAz árkiegészítés elsősorban az igénybevett, de le dió, amely éppen a tragikusan elhunyt gróf
temetéséről
nem szállított termények gyors és zavartalan át- T e l e k i Pál miniszterelnök
adása és ennek során felmerülő költségek megta- adott helyszíni közvetítést, megszakította adását és az Országos Légvédelmi Központ értekarítása érdekében kerül kifizetésre,
sítette a légiveszélyről az egyes légoltalmi körzeteket. Alig hangzottak el az Országos Légvédelmi Központ közlései, Szegeden megszólaltak a szirénák, néhány pillanat múlva szerb
gépek jelentek meg Szeged fölött. A napközben
elrendelt ötszöri riasztással és a város közönségének a légitámadás idején tanúsított magatartásával kapcsolatban kérdést intéztünk

Budapest, április 7. Kedden délelőtt 11 Őratör a képviselőház, délben pedig a felsőház
tart ülést, amelyet gróf Teleki Pál emlékének
szentelnek. A két ház gyászülése után a Magyal Élet Pártja a képviselőházban értekezletet tart és azon Bárdossy László miniszterelnök és külügyminiszter is megjelenik a kormány tagjaival- (MTI)

Két pengőn felüli árkiegészítés
az április 30-ig eladásra kerülő
gabonanemüek után

Tíz évről 6 évre, szállította !e
a tábla a dorozsmai halálos
verekedés tettesének büntetését

dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes,
(A Délmagyarorazág munkatársától) Halálos
légoltalmi parancsnokhoz,
kimeneteli verekedés történt az elmúlt év tavaszán Kiskundorozsmán. Kovács Márton napszá- aki a következőket mondotta, illetve a követmos a kéeő esti órákban az egyik vendéglő ajta- kező felhívást intézte a város polgárságához:
— Meglepő volt számomra — mondotta
jában összetalálkozott D u d á s Mátyás napszá—, hogy Szeged lakossága a légiveszély
mossal, aki vásárból Jövet, tért be a kocsmába.
idején milyen fegyelmezetlen módon viDudás véletlenül kiütötte Kovács kezéből * cigaselkedett. Az emberek egyrésze nem akarrettát Verekedés támadt, Dudás kerékpárpumpéta tudomásul venni, hogv légiveszély van
val rontott Kovácsra, mire az bicskával esett els csak a rendőrök vagy a segédrendőrök
felszólítására foglalta el a helyét az óvólenfelének és súlyosan megsebesítette ugy, hogy
helyeken, vagy a kapualjakban. Sokan
kórbázbaszállitás ntán meghalt. Kovács ellen
voltak olyanok is, akik amikor a repülőszándékos emberölés miatt indult meg az eljárás.
gépek megjelentek a város fölött és a köA napszámos az ügyében nemrégiben megtartót!
zelben sem rendőrök, sem segédrendőrök
főtárgyaláson önvédelemre hivatkozott. A térnem voltak, nvilt terepre állottak ki és
ugy nézték a város fölött duló légiharcot.
vényszék számos tarra kihallgatása után megál— Ismétlem, nagvon meglep a város kölapította bűnösségét és 10 évi fegyházbüntetésre
zönsége
egvrészének fegyelmezetlensége —
Ítélte. Az ügy fellebbezés folytán hétfőn került a
folytatta nyilatkozatát a főkanitánvhelvettábla e«rry-tanáesa elé, amely megsemmisítette
tes, — Amikor a légiveszélvt jelző sziréa törvényszék Ítéletét és • gyilkos napszámos
nák megszólalnak, a közönség még csak
d-elfog alja helvét a kijelölt pontokon,
büntetéséi G évi fegyházbüntetésre mérsékelte. Az
de amikor a levegőben nem lát repülőügyben a Kúria mondja ki « végső szól
g«I*t, vagy nem hall motorzugást. bátor-

ságot vesz magának és még mielőtt a légiveszély elmúlását jelző szirénázás megkezdődne, egyszerűen folytatja utiát. Ez
a megállapitas nemcsak a gyalogosan
közlekedőkre, hanem a kerékpárosokra,
autókra és kocsikra is vonatkozik. Pedig a légiveszély ekkor még mindig tart,
minden percben ujabb támadás varhatö
és éppen ezért hangsúlyozom, hogy
mindenki várja be a légoltalmi
helyefcen, vagy kapualjakban, házak falainál vagy fák alatt a légiveszély elmúlását,
mert amellett, hogy az életével játszik,
súlyos kihágást is követ el, amelyet nagyon szigorúan fogok megbüntettetni.
— Vasárnap este már teljes légoltalmi
készültség volt, este 7 óra után próbariasztást rendeltünk el — folytatta BuócZ
főkapitányhelyettes —, amely néhány
percig tartott. Autóval végigjártuk *
várost s ellenőriztük, hogy a közönség hogyan tartotta be az elsötétitést. Szemleutunkon
csak igen kevés lakóházat találtunk, ahol nem tartották be az elsötétitést.
— Ezekkel szemben ugyancsak sulyo*
büntetést fogunk hozni.
A főkapitanyhelyettes, mint Szeged lég®
oltalmi parancsnoka a Délmagyarorszás
utján
felhívással fordul Szeged lakosságához:
— A rendkívül komoly helyzetre vonat®
kozóan mindenki tartsa szem előtt a lég®
oltalmi rendeletben megjelent rendelkező®
sekeL Minden házban állandóan riasztó®
,
készültséget kell tartani, a házőrségp*®
rancsnokok gondoskodjanak arról, bog?
a légoltalomhoz szükséges minden felszí®
relés állandóan készenlétben legyen. Ezen'
kivül élelmiszerek, ivóvíz és az oltásba*
szükséges tarlalékviz állandóan készen®
létben legyen.
— A járómüvek esti elsötétitésére
natkozólag közlöm, hogy ezt a légoltalom
berendezést, amelv a járómüvekre vona\
kozólag kötelező, pontosan be kell tartan''
Ellenkező esetben a járómüveket a rend'
orkapitányság elkobozza s addig, anü»
ezeket a légoltalmi berendezéseket m™
nem csináltatják, a járómüveket nem kaP'
ják vissza.
— Még egyszer hangsulvoznm — ' € Í e í '
te be felhívását a főkapitánvhelyettes
hogv a légitámadás esetén akár' az u l ,,
rendbontókkal, akár a légvédelmi rendé'
kezéseket be nem tartókkal a legszigortJn
ban fogok eljárni.
A közönség tájékoztatása végett isméié11*'
közöljük azt is, hogy
a légiveszélvt többszöri szakadozott éles szirénabugás jelzi mig a
légiveszély elmúlását cgvhangu,
mély bugás közli.
•
Mindaddig nem mult el a veszély,- mig
nyugodt, egyhangú lassú szirénajelzée JF
nem szólal.

Az egész nemzet gyásza kisérte
utolsó útjára gróf Teleki Pált
Budapest, április 7. Vasárnap egész napon a környező utcákat, Hogy tanuja legyen az orát özönlött Budapest és az ország közönsége szág nagy fia végtiszlességtételének. A gyásza fiemzet nagy halottjának, gróf Teleki Pál mi- pompába öltözött kupolacsarnokba egymásután
niszterelnöknek az Országház kupolacsarnoká- érkeztek az előkelőségek'. Ott volt Bárdossy
ban felállított ravatalához, hogy lerójja ke- László miniszterelnök vezetésével a körmány
gyeletét a tragikus sorsú magyar államférfiú minden tagja, a katafalk oldalánál a gyászoló
iránt. Délelőtt 10 óra után érkezett a miniszter- Család tagjai foglaltak Helyet. 'Az elhunyt mielnök koporsója a Kerepesi-temető Halottas niszterelnök nagybeteg felesége is ött
akart
házából az Országházhoz. A koporsót a főbejá- leríni a temetésén és azt a kívánságát fejezte
ratnál a Teleki-család tagjai, gróf Szapáry ki orvosai előtt, Hogy hordágyon vigyék a teLajös, a felsőház Háznagya, Putnoky Móric, a metésre, súlj/Os állapotára való tekintettél azonképviselőház háznagay fogadták 'és a mi- ban ezt a kívánságát az orvosok nem teljesínisztériumi tisztviselők sorfala között vit- tették.
ték fel a
kupSlaCsarnokba. 'A ravata'K kormányzó számára felállított karosszék
lon
először
az
önvegy
lila
orgoná-l mellett foglaltak Helyet Baedet admirális, HitbÓl összeállított koszorúját Helyezték el, majd ler képviselője, Mussolini képviseletében Buti
HoPtHy Miklós kormányzó pálmaágakból és ba- nagykövet, továbbá a bolgár és a japán követ.
bérlevelekből összeállított koszorúját tette le Mögöttük az országgyűlés két Házának valavitéz HorvátJi Dénes alezredes szárnysegéd. mennyi tagja, a magyar politikai és közélet
LátEatók voltak a ravatalon az államfők és minden számottevő egyénisége.
kormáűyCk koszorúi: Hitler koszfirúja. MussoMiután a kormányzó elfoglalta Helyét, belini babérkoszorúja, valamint a diplomáciai
vonult a papság és megkezdődött a gyászszerképviseletek kSszorúaí.
tartás. Az Operaház énnekkarának gyászdala
Héfőn már a kora reggeli órákban Hatal- után Bárdossy László miniszterelnök lépett a
mas tömeg lepte el a Kossuth" Lajos-teret és ravatalhoz és elmondotta gyászbeszédét.
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*

vehetnek erőt. Hányszor mondta el ezt újból,
höl kérve, Hol korholva- Az ebben a tanításban
megszólaló lélek olyan volt, mint a templomi
harang tiszta zengése, amely minden jóakaratú
ember segítségét kéri.
— !Államférfi volt, — fejezte be a miniszterelnök gyászbeszédét —, akinek a naponként fel*
merülő problémákkal kellett megküzdeni, de
ugyanakkor tudós is. aki a feladatokat távoli
perspektívából nézi. E kétféle szempont, e két-!
féle munkametódus talán sokszor összeütközött;'
benne és aggódó, önkínzó kétségeket támasztott
a lelkében, Vájjon melyik utat, vájjon melyik,
megoldást válassza. És itt eszembe juf Aranyi}
Jánosnak Széchenyitől írt át a két sora: „É-%
mennyi haréot küzde önmagával, hány izgatott
álmatlan éjjelen." Most már elpihent. Ne zavarjuk álmát, amely felett egy nemzet áldása,
hálája és szeretete lebeg. A porhüvelyéből szabaddá vált lélek talán ott száll most a seeretett
föld kedves tájain, a. szatmári lankáko* «
gedi kis tanyáknál a hűvös lehelletü ásiki erdőkben, Háromszék virágos rétjein. S ba
göndol, bizonyosan azt üzeni nekünk vidámcserkészkiáltással: „Jó munkát!" S mi azt felel*)
jük rá: Mindhalálig!

A gyászbeszéd végp ztével leemelték az
ébenfaköporsót és a gyászkocsira Helyezték.'
Megelőzőleg a kocsikra felrakták a koszorú®
végtelen tömegét Ezután megalakult a gyász-'
menet, amelyben gyalogosan vettek részt a kor-J
Bárdossy László miniszterelnök gyászbeszé- vederi döntéssel szűkebb hazája, Szálm'dr, vlst- mányzó. a királyi Hercegek. Bárdossy László'
dóHen a következőket mondotta?
szakerült hozzánk, ősi Ssaládi kastélyát és bir- miniszterelnök, a felsőház elnöke, a képviselőtokának
azt a megmaradt részét, amit az ide- ház elnöke, a körmány tagjai, a külön külföldi
*— 0 fájdalomtól összetörve és meggyötörten 'állunk koporsód előtt, gróf Teleki Pál, bogy gen Hatolom nem osztogatott szét. odarríándé- delegációk vezetői, a Budapesten akreditált köa nemzet nevében, amelyet olyan forrón és ra- kozta nemzetének. Ugy érezte, ez a kötelessége vetek és valamennyi közéleti vezető.
A menet a Vilmos Császár-uton. az András*
jongóan szerettél, utolsó isteubözzádot mond- azokkal szemben, akik elestek attól. Hogy viszjunk Neked. Mennyi mindent rejt magában ez szakphassák azt, ami Trianonban idegen ura- sy-útdn. a Baross-téren és a Einmei-úton át vo-1
nult a Kerenesi-femPtőbe. Az útvonal két oldaa koporsói Mennyi akaratot, mennyi munkát, lom alá került.
Ián
mindenütt hatalmas tömeg várta a kopormennyi gyötrődő aggodalmat és tépelődést,
— Utolsó éveiben Teleki Pál valób'an a nem- sót és néma főhajtással tisztelgett az utolsói
mennyi
önfeláldozást
és áldozatkészséget,
zet tanítómesterévé lett. A magyarság lelki és útját tevő nagy magyar államférfi előtt A te-)
mennyi gondolatot és tervet, mennyi kiharcolt
erkölcsi megújulásának szükségességét hirdetsikert és eléri eredményt és mindezek együt- te, azt, hogy magasabb ideálokat tűzzünk ma- mető bejáratánál a gyászmenet tagjai gyalog®-'
tesében milyen tragikus beteljesülését
annak, gánk elé, ne becsüljük túl az életet és földi ja- san kisérték a koporsót a sírig.
aminek emberi sors a neve• Ez előtt a kopörső vait, Hogy emelkedjünk felül a kicsinyes ellen'A simái,
előtt, amelyet az egész nemzet szivettépő fáj- téteken s fűzzük ezt a nemzetet olyan erős egyamely a Batthyányi-mnuzfAegm
közelében Van,
dalma kísér, valóban lehetetlen vigasztalásra ségbe össze, amelyen aztán a pokol kapni sem 12 á l * után néhány nefrcel szentelte be unéffszavakat találni. És mégis fel kell emelnünk
fejünket a porból, ahová a fájdalom
súlya
alatt Hajlott, fel kell szárítanunk szemünkből
a könnyet és túlnézve ezen a kopSrsón. annak
az életnek az értelmét 'és tanulságát kell keresnünk, amely olyan váratlanul és tragikusan
ért véget

A miniszterelnök gyászbeszéde

Emlék Gróf Teleki Pál szegedi napjaiból

— Ne csak a tragédiát érezzük át. Hanem
a katafzsit is. a megtisztulást, ami vele jár.
Ne gsak a Halált lássnk. Hanem az életet, a
pompás, a gazdag életet, amely megelőzte.
Nagy vonásokkal vázolta a miniszterelnök ezután gróf Teleki Pál útját és munkáját.
— Teleki Pál életének nagy munkája —
folytatta —. küzdelem, szakadatlan küzdelem a
szellem, a tiszta tudöm'ány eszközeivel annak a
Bebizonyítására. Hogy a trianoni úgynevezett
békerend nem tartható fenn nemcsak azért,
mert aZ európai és különösen a dunavölgyi népek békés együttélését lehetetlenné teszi. Azoknak a tudSmányPsan feldolgozott, lelkiismeretesen lemért adatoknak a tömege, amelyeket
ennek az igazságnak bizonyítására a magyar
békedelegáció legnagyobbrészt Teleki Pál személyes munkájának eredményeként állított
össze, nem indította n e g a párisi döntőbírák
értelmét és szivét- De Tt'eki Pál a jövőhöz appelldlt és a Gondviselés neki adott igazat ós
elégtételt. "Az érdem nagy része ezért ismét Teleki Pált illeti. Kivánbat-e magának ennél bárki is nagyobb elégtételt. Az egyik oldalon a
trianoni, temetés, a másikon a beloederei iga*ságoszláv.
— Azr egyik oldalon a tedrájíhaff titfEeww
bontakozó szegedi nemzeti szervezkedés, a má8ikon a magyar honvédség viharosan gyüx'* frlffonuláaa a . KAroátok aertneéte. Xmi&r A bel-

Gróf trfek? Mílfccffcáen, 1039 foeemlfer tf í * az Alsóvárosi Katolikus Kulturház karficsonvfaünnepélyém. A tragikus sorsú miniszterelnök mellett jobbra V a r g a Józsefní. gróf
T e l e k i Pálné, V a r g a József kereskedelmi miniszter. Teleki Páltól balra P á l f v József
e c t o m a s t e é» P. S c h n a i d e c Vtncel alsóvárosi plébános házfőnök.
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ígyszer a holttestet Witz Béla pápai prelátus.
Ezután felhangzott a sír körül a gyászének,
majd Witz Béla imát mondott, amelyet a Miatyánk követett. A koporsó leeresztése után
székely egyetemi hallgatók erdélyi földet szórlak a koporsóra. Néhány perc múlva hatalmas
koswrúerdő borította a sírhantot, amelyen
egy zerű ínk reszt jelezte; „Itt nyugszuk Széki
gróf Teleki Pál. Béke hamvaira."
A' temetési menet megalakulása után 10 öfa
50 perckor megszólaltalt a szirénák. A légiveszély dacára a menet továbbhaladt, pár perccel
szutáií ismét megszólalt a sziréna, jelezve, hogy
vége a légivoszélynek.

Szeged koszorúja
a ravatalon

Teleki Pál temetésén Szegedet, amelynek az elhunyt miniszterelnök képviselője, díszpolgára
örökös tb. bizottsági tagja voit, dr. T u k a t s
Sándor főispán vezetésével küldöttség képviselte.
A főispán, aki már vasárnap a fővárosban tartózkodott, elhelyezte Szeged koszorúját az Országházban felállított ravatalon.

Ili szazaKkkai felemelik Szegeűen
eiies vendéglői eleiek árét
2 Sillerrel megdrágul a cuhrászsfilemenii

(A Délmagyarország munkatársától) A vendéglői éíelek árát az árkorniánybiztosság rögzítette, a mult év augusztusa óta nem lehetett
változtatn iaz árakon. Az élelmiszerekben bekövetkezett drágulásra való Hivatkozással nemrég
azt kérték a szegedi vendéglősök és étteremtulajdonosok, kifőzdék, hogy mérsékelten felemelhessék az ételnemüek árát. Az iparhatóság a
kérelmet a polgármesterhez továbbította, innen
az országos árlzormánybiztosság
véleményét
kérték ki. Most érkezett le a városhoz az árkormánybiztosság leirata, aujelybcu engedélyezik
egyes vendéglői ételnemüek mérsékelt emelését.
Az áremelés mértékét most állapítják meg,
amíg az erre vonatkozó polgármesteri határozatot nem kapják meg a vendéglősök, addig
| nem emelhetik az árakat.
Ivét fillérrel megdrágul a napokban a cult-

Részvéiféüfiratok Szegedhez Az alárendelt
meg a mellérendelt
Teleki Pál
halála alkalmából

Hétfőn délelőtt a város polgármesteri hivatalához több résvéttávirat érkezett gróf T e l e k i
Pál miniszterelnök, a város díszpolgára, örökös
.törvényhatósági bizottsági tagja, országgyűlési
kepviselője elhunyta alkalmából.
Táviratot küldött V a r g a József iparügyi
miniszter, táviratának szövege a következő;
sSzeged sz. kir. város közönségének és hatóságának, szeged. Gróf Teleki Tál halála mélyen
megrendített és m<>g ma sem akarom elhinni, hogy
Öt ily tragikus hirtelenséggel kellett elveszítenünk. Nem kivánok részletesen kitérni arra, mit
jelenteit gróf Teleld Pál személye az országnak,
Szeged városának, valamiut nekem, csupán azt
óhajtom kifejezésre juttatni, hogy Szeged fájdalmát és veszteségét teljes egészében tudom értékelni és Szeged varos gyászával a legbensőségesebben együttérzek, amikor Szeged sz. kir. város
közönségének és hatóságának országgyűlési képviselőjük elvesztése alkalmából legmélyebb rész
vétemet fejezem ki. ígérem, hogy Szeged város
érdekeire a jövőben is figyelemmel leszek és
minden tőlem telhetőt elfogok követni, hogy a közönség közös és egyéni jobblétét előmozdíthassam. Dr .Varga József iparügyi miniszter.*
Távirajtot küldőéit R e m é n y i - S c h n e ! l e r
Lajos pénzügyminiszter is. A távirat a következő»Szeged város polgármesterének Szeged. Szeded város kimagasló érdemekben gazdag orszócgyülési képviselőjének elvesztésével a nemzetei és
a város közönségét ért mélyen megrendítő veszteség alkalmával őszinte együttérzésének és igaz
részvétének ad kifejezést: Rcményi-Schncllcr Lajos.*
Vitéz E n d r e László Pestmegye alispánja
és R é z l e r Gábor Érsekújvár polgármestere
szintén táviratot küldött Szeged polgármesteréhez.

Gráf Esterházy János
Teleki Pál
halálának tanításától
rozson7, április 7. A szlovákiai magyar kisebbség vezetője, gróf E s t e r h á z y János a pozsonyi magyar lapok vasárnapi számában »Grol
Teleki Pál nalálára*.cimmel cikket irt. Cikkének
elején kijelenti, hogy Teleki miniszterelnök halálával a Széchenyi-tragédia ismétlődött meg. Koporsója előtt együtt gyászol a magyar nép minden fia. Az a revolverdörrenés, amely Teleki Pál
életét kioltotta _ irta cikkében a szlovákiai ma
gyarság vezetője —, komoly figyelmeztetés a magyar nép minden fia számára, éljen bár az anyaország határain belül, vagy kivül. Ha a magyar
társadalom különböző rétegei szoros nemzeti
egységbe olvadnak, közös célokat tűznek ki maguk elé, ugy önzetlen, odaadó munkásai lesznek
ennek a kisszámú, de kiváló erényekben gazdag
nemzetnek. Boruljunk le — fejezi bc cikkét grói
Esterházy János — ravatal előtt és tegyünk hit
vattáit, tanításait ningunkévá tesszük s n*mz«tünket ugyanolyan odaadással fogjuk szolgálni,
ahogyan szolgálta ezt az élő Teleki Pál,

Tömörkény sokat foglalkozott a gyerekeivel, a mindig komoly Lászszal (aki most szerzi meg a gépészmérnöki oklevele mellé a jogi
képesítést is), meg a Csinnadrattával, már
ahogy a Pösze leányát becézte. Azt hiszem,
a nevében benne volt az egész egyénisége,
pergő nyelvecskéjé, vihargyors ötletessége.
(Nonó, azért ma se mernék vele vitába bocsátkozni, — hej a jóreggeiet neki, mondom a
feledhetetlen apa szavaival.)
Egyszer különösen hallgatag volt a szerkesztőségben. Nem illett megkérdezni, hogy
mi a baja. nem is mertük volna, majd megmondja magától, ha akarja.
Nehezebben ment aznap az Írás ls, egyik
cigarettát a másik után sodorta és sürün nézett ki az ablakon.
— Ezt se hittem volna! — fakadt ki végre.
Meg vagyok bukva.
- IIol?
— A gyerekeim szemében.
Aztán elmondta, hogyan történt az eset. Lacinak a magyar leckében mondatokat keileít
kiirni az olvasmányokból. De milyen mondatokat! Az egyszerű nem is elég neki, legyen
közte alárendelt, meg mellérendelt, bőviett,
továbbá keressen visszamutató névmásokat,
meg hasonló tengeri herkentyűket.
I Az a legjobb a dologban, tette hozzá,
hogy ezt mind a magam Írásaiból kell kiásni.
Tömörkény gyönyörű elbeszéléseit ugyanis
már akkor felvették anyaguk közé a magyar
iskolai olvasókönyvek.
A Lász megakadt munkaközben és felszólított, hogy segítsen édes apám, hiszen
maga irta ezt, hát tudnia kell.
Olt ül .velünk szemben, gömbölyű kis karjára támaszkodva, a Csinnadratta is, leste a
mindenek felett való apai hatalmasságot. Ki
tudná jobban, ha ő nem? Az pedig csak nézte nézte az olvasmányt, végül kifakadt.
_ Most nem érek rá. dolgoznom kell, majd
megcsinálod magadtól is.
Nékik nem merte bevallani, de előttünk feltárta őszintén.
Mit tudom én, melyik mondatom milyen
természetű, elég. liogy leirtam. A gverekek
szemében
azonban megbuktam, lehetetlen
észre nem venni azt. ha az apa nem akar segíteni. Hoigv is ne, elrontsam a dolgát, aztán
éh kapjak ötöst.
Aznap, vagy másnap, esedékes, volt Lipcscy Adóm rendszerinti szegcdi vikendje. sok
érdekes és értékes embert hozott magával,
irókat, művészeket, több kultuszminisz'eriumbeli urat, titkárt, osztálytanácsost. A vacsora Bitó "mester Kossuth Lajos-sugáruti vendéglőjében történt, nagyon kellemes este volt,
egyszerre csak kirukkol Tömörkény.
_ Segitsetek már rajtam, hocry szégyenben
ne maradjak a Lász előtt Be'üvétők vagytok
valamennyien, értenetek kell bozzá.
Azzal nyújtja panaszát az alárendeltek, meg
a mellérendeltek dolgában.
Tömörkény-könyv is akadt a Bitó-családban, kiválasztottak egy novellát és belemerüllek mindnyájan

rdszsütemény. Az ipari Cukor árát ugyanis felemeltek, az eddigi 102 pengőről 1.68 pengőre.
A különbözetet, kilónként 66 fillért, az ipari
cukor feldolgozóinak kell megfizetni és a drágulást nem szabad áthárítani a fogyasztóközönségre a kereskedelemügyi miniszter rendelete szerint. A cukrászok mindamellett kérték,
hogy mérsékelten emelhessék a süteményárakat. Az emelés egy süteménynél nem haladhatja meg a kettő fillért. Az új süteményárak akkor lépnek majd életbe, ha a felemelt árú ipari
cukor forgalomba kerül, a Cukrászok nagyrésze azonban még a régi cukorral van ellátva.
Valószinűleg húsvét után utalja ki a közellátási hivatal az új ipari cukrot és ettől kezdve
drágul majd meg 2 fillérrel a Cukrásztésztafcle.

— Talán ez alárendelt, mondta valamelyik
mondatra Bartóky József. (Ugyan a földmílésügyi minisztériumból, amúgy iró a legjavából. De ezt csak akkor árulta el, amikor
már nyugalomba vonult. IfPzzá hasonló egyéniség csak Bárd Miklós volt, aki szintén érett
férfikorában kezdett irni.)
Már hogy volna alárendelt, hördült fel
Lipcsey Adám, akiről soha nem lehetett tudni, mikor tréfál és mikor beszél komolyan?
Ez kettős bővített, visszamutató mondat, megtalálhatjátok minden nyelvtanban. Szvorényiben is, ha nagyon keresitek. Igen jeles pap
volt ez a Szvorényi.
Megindult a vita, azaz inkább a beszéd, aztán sokallván a boncolgatásokat, Tömörkény
is megszólalt.
Állapodjatok meg valamiben, mert én
addig nem merek hazamenni, őszintén be*
vallom, hogy nem értek hozzá.
Huszka Jenő férfiasan kijelentette:
_ Ha fegyelmit kellene hasonlóért indíttat*
nom egy tanitó ellen, kiadnám előbb szakvéleményre valamelyik tanfelügyelőnek. De
magamtól nem mernék benne dönteni.
Martos Feri, a kedves hangú poéta, kompra,
misszumot ajánlott.
Nem is olyan finoman elhatároltak ezek
a mondatok. Lehet igy is, meg ugy is minősíteni.
— Azt már nem! — riadt fel Bartóky, tessék tiszta választ adni kultuszminiszteriumbeli urak. Én nem értek hozzá.
Én sem! — volt az egyöntetű válasz s ebben maradtak.
_ A Göre megmondaná, sóhajtott fel Tö«
mörkóny. Az meg.
— De csak tanítói minőségben és nem mini
iró, adta meg rá a riraet Beck sógor.
A dolog vége az lett, hogy az irodalom és
a művészet egy tucatnyi kiválósága nem tudta megállapítani, melyik az alárendelt, melyik
a mellérendelt mondat.
...Csinnadratta azóta már nagyon is tudja, mikor kis nebulóival keresteti ki a halhatatlan apa halhatatlan Írásaiból a szebbnélszebb gyöngyszemeket.
Bob.

Ferii és nőt nelaoniűonságoií
m e ő trh e z i e i t
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HÍREK
— Kinevezték az árvízvédelmi építkezések
kerületi építésvezetőjét Vitéz Bonczos Miklós
államtitkár, az árvízvédelem kormánybiztosa
az árvizsujtotta lakosság építkezései és az Or-

Csongrád vármegye területére
Szilassy
Lajos épitész-épitőmestert rendelte ki kerületi építésvezetővé.
— A TÉBE végrehajtóbizottságának aj elnöke
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének
H e g e d ű s Lóránt elnöklete alatt tartott teljes
tlése a TÉBE végrehajtóbizottságát újból megválasztotta. Ezalkalommal Hegedűs Lóránt meghatott szavakkal emlékezett meg azokról a nagy
szolgálatokról, amelyeket E r n e y Károly m. kir
titkos tanácsos, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület elnöke, az egész magyar bankvilágnak tett azáltal, hogy négy évig vezette a
TÉBE végrehajtóbizottságát. Á végrehajtóbizottság tagjai az 1941. évre a végrehajtóbizo'ttsSg elnökévé egyhangúlag dr. E a m o t t e Károlyt, a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatóját választották meg, aki készséggel fogadta e
felelősségteljes feladatot.
.
— A Biztositó Intézetek Országos Szövetségének felhívása a gazdatársadalmuhoz. A BIOSz
legutolsó ülése a mezőgazdasági biztositások helyzetével foglalkozott különös tekintetei arra, hogy
most indul a jégbiztosítás! idény. Megáilapitást
nyert, hogy az elmúlt esztendei árvizek és talajvizek károsan befolyásolták a jégbiztosítást,
amelynek minél szélesebbkőrü igénybevételéhez
pedig országos gazdasági érdekek fűződnek. Megelégedéssel állapította meg a szövetség, hogy az
elmúlt esztendő igen rossz jégverési viszonyai
és igy az erősen veszteséges kárhányad ellenére
a jégbiztosítást vállaló biztositó magánvállalatok
a díjszabás rendezésénél a folyó évre csupán a
legszükségesebb mértékben emelték a jégbiztositási díjtételeket. A BIOSz a jégbiztositások elterjedése érdekében országos propagandát indított
és ennek ennek megnyerte a kecskeméti, a kaposvári, a szombathelyi, a komáromi és az ungvári
Mezőgazdasági Kamarákat, valamint az Erdélyi
Gazdasági Egyletet, amely Erdély részére kamarai tevékenységet folytat. Az országos szövetség
felhívással fordul a gazdatársadalomhoz, hogy el
ne mulassza termését jégkár ellen idejekorán biztosítani. A BIOSz szükségesnek tartja külön is
hangsúlyozni, hogy az idejében megkötött korai
jégbiztosítás dija sem több, mint a késve feladott
biztosításoké.
— A Tisza idei első halottja. Beszámolt a
Délmagyarország arról az öngyilkosságról,
amely szombaton este Újszegeden a Bertalanszobornál történt. Egy idős nő öngyilkossági
szándékból a Tiszába'vetette magát. A szerencsétlen asszonyt azonnal a partra húzták, mire azonban a mentők megérkeztek, meghalt.
Hétfőre a rendőrség megállapította, hogy a Tisza idei első halottja, Szilasí Mária 80. éves
kisteleki nő volt.

Párisif Nagy Áruház Rt.

Szenet* »eknr!cs é« "Iss-híé* eamk
HÚSVÉTRA
fojásfesték 1 levél
»-.02
Cukor Dyul, vagy bárány
—.ÜB
Ostya tojás alumínium díszítéssel
—.10
Ostya ülő nyul
—.20. -.12
Sárga zsanilia csirke
—.12
Litografált bádog tojás tölthető
—.24. —12
Piros massé tojás tölthető
—.2-1 —Ifi
lojás színező cellofán
—14
Húsvéti képes levelezőlap 10 drb
-.24
Borítékos busvéti üdvözlet 8 drb
—24
Képes tojás szinező
—.24
Ostya tojás alumínium és szallag
díszítéssel
—.38- —.28
Tojás drazsé cukorka 10 deka
—.38
Zsanilia hintázó csirke
—.48
Futurit tojás tölthető
—.58
Húsvéti töltött doboz nyúllal
—.ö8
Ostya álló nyul, vagy bárány alumínium díszítéssel
—58
Húsvéti tojás mogyorós csokoládéból
—78
Ostya baba alumínium díszítéssel
—88
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Széchenyi-tér 3, Kűlsőkálvária-ut 211, tel. 25-08 és 26-91. Kiskereskedőknek külön kedvezmény.
— A természetes »Ferenc József* keserűvíz
cégóta kitűnően bevált háza szer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enybe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát 1
— Az amerikai repülőgépipar. Washingtonból
jelenti a Külföldi Hirek: Hivatalos kimutatás
szerint az amerikai repülőgépiparban foglalkoztatott munkások száma a mult év juniusától ez év
márciusáig 75.000-ről 314.000-re emelkedett.
— Házasság. Rosenberg Kató és dr. Klein Bódog ügyvéd Baján házasságot kötötek. (Minden
külön értesítés helyett.)
169
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 10 kovács, 1 bádogos és vizvezeketékszerelő, 1 lokomotivgépész, 1 villanyszerelő, 2 faesztergályos, 4
kerékgyártó, 1 kosárfonó, 5 kötélgyártó és gerebenező, 2 borbély, 1 nagymunkás szabósegéd, 1
vegyescipész, 1 kalapossegéd, 2 kubikos, 1 festő
dukkoláshoz értő, 1 cukrász, 1 konyhalegény, 4
napszámos, 2 kertész, 1 kerékhajtó fiu, 1 kifutófiu
sütődébe, 2 napszámosfiu késárugyárba, 1 kocsis füszerüzletbe, 2 boltiszolga fűszer- és festéküzletbe, 1 kifutófiu, 1 tehenész gazdasági mindenes, 10 hónapos nőtlen mindenes. Nők: 4 hölgyfodrásznő, 4 varrónő, 1 könyvkötőnő, 6 szőnyegcsomózónő, 14 mindenes, & mindenes főzőnő, 1
szakácsnő, 3 szobaleány.
— Autógázolás a szatvmazi utou. AutögSzolás történt hétfőn hajnalban a szatymazi uton.Egy ismeretlen autó'hajnali 2 órakor elütölte
B e r a Sándor 51 éves sándorfalvi lakost, aki
a szerencsétlenség következtében agyrázkódást szenvedett A mentők a kőzkórházba
szállították.
— Pompás ebédek és vacsorák után az ember
önkéntelenül is szétnéz a gazdag virágdísszel terített asztalon De nincs hiba, a háziasszony nemcsak a gyomor szükségleteire gondolt. Gyümölcs,
sajt, fekete után kell még valami, ami befejez
minden lakomát. És ez is megvan. Jó szivar, cigaretta nélkül nem teljes a vendéglátás.
_ Pászkahirdetmény. A Szegedi Izraelita Hitközség felhívja tagjait, hogy pászkautalvánviukat
mielőbb váltsák ki a hitközségi irodában (Margit-u. 20, I.) Pászka ára kg.-kint 1.50 P, pászkadara kg.-kint 1.60 P.
'"
'
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FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Ma 2 6 éve
1815. április 8. A világháborúba* ezen a napon a volt szolnoki 68. gyalogezred arra kapott parancsot, hogy az ungvölgyi Fenyvesvölgytől északra fekvő Cseremha tetőt minden áron tartsa. Éjjel 2 órakor az oroszok
meglepően megtámadták a tetőt, amire szinte
percek alatt az egész arcvonalon súlyos kézitusa támadt, melynek folyamán derék »szolnoki bakáink* visszaverték az oroszokat. Az
oroszok azonban hajnalig még háromszor ismételték meg a támadást De ekkor is hiába
volt minden erőfeszítésük, mert a 68-asok
mindenütt rendületlenül kivédték a túlerők
támadásait. Reggel az utolsó orosz kísérlet
is összeomlott. E súlyos harcok alatt különösen kitüntette magát Horgos Dezső tiszthelyettes, aki mint szakaszparancsnok az egyik
helyen betört oroszokat páratlan lendülettel
intézett ellentámadással nemcsak hogy megállította, hanem még jómesszire vissza is vetette. Kitűnt továbbá Kilián István törzsőrmester is, aki akkor, amikor szakaszánál kifogyott a lőszer, csupán szuronyharocal tartóztatta fel az oroszokat, amig a támogatásira rendelt tartalékok
ne® érkeztek. Horgos tiszthelyettes és Kilián törzsőrmester kiválóan vitéz és válságos harcokban tanusVfoft
kimagaslóan eredményes
magatartását az
arany vitézségi éremmel jutalmazták-
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1100-an igényeltek Szegedről
Nemzetvédelmi Keresztet
(A Délmagyarország munkatársától) A Nemzetvédelmi Kereszt igénylése tegnap befejeződött
Szegeden. Négy helyen lehetett benyújtani az
igényléseket a Nemzetvédelmi Kereszt elnyerésére. Dr. B o k o r Pál ügyvéd, K a r á c s o n y i Guidó somogyitelepi plébános, P o t t y o n d y Károly ny. ezredes és dr. T ó t h Imre kormányfőtanácsos fogadták el az igényléseket. Infoimációnk szerint Szegedről összesen 1100 igénylést
nyújtottak be. A Nemzetvédelmi Kereszt elnyerésére vonatkozó jelentkezési iveket Szegedről
Budapestre terjesztették fel és az Országos Nemzetvédelmi Bizottság fogja azokat felülvizsgálni.
Azok, kik eddig elfogadható okokból nem nyújtották be igényléseiket, április tizedikéig Budapestre, a Központi Bizottsághoz beküldhetik a folyamodványaikat, de azontúl már a központban sem
fogadnak el uj igénylést. Szegeden a bizottság
tagjai — értesülésünk szerint — az iaénylések
nagyrészét elfogadták, néhánv folyamodót bizonvos pótlásokra utasítottak, de ezeket a pótlásokat is teljesítették és igy összesen 1100 igénylést
terjesztettek fel Szegedről az Országos Nemzetvédelmi Bizottsáaboz.

fillérért

mindennap cserélhet

könyvet

a Délmagyarország
Kölcsönkönyvtárában

SZHJHAZ
ts

MŰVÉSZET
A SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Kedd: Kolozsvári dáridó.
Szerda: Jedermann (A- és B-bérlet 25).
Csütörtök: Hajnalodik (Filléres helyárak).
Nagypénteken: Nincs előadás,
A SZÍNHÁZI IRODA HTREI:
Ma délután i Órakor a legszebb magyar npe*.
rett, a Kolozsvári dáridó kerül ismét színre,
amely oly kivételes sikert aratott, hogy még
most is állandóan telt házakat vonz. A magyarázata ennek az, hogy mind szövegkönyve, mind
pedig a muzsikája vérbeli szerzőktől ered. Különösen nagy sikere van esténként a kolozsvári bevonulásnak, amely szivet-lelket gyönyörködtető,
mélyen megindító jelenetével minden nézőre íe-j
lejthetetlen benyomást tesz.
Legjobb dáridó a Kolozsvári dáridó.
Holnap, azaz szerdán délután 5 órakor összevont A- és B-bérlet 25-ben kerül szinre Hoff*
mannsthall világhírű misztérium-drámája a Je*|
dermann. Ez a darab a nagyhét hangulatának
megfelelően komor színekben figyelmeztet bennünket arra, hogy az élet javaival miként kell
rendelkeznünk. Holnap este is a premier eredeti
szereposztásában és a legszebb kiállításban kerül
szinre
Holnap este Jedermann!
A nemrégiben bemutatott legszebb irredenta*
szinmü, a Hajnalodik van közkívánatra müscw
ron csütörtökön délután, mégpedig filléres hely*
árakkal, hogy mindenkinek alkalma legyen megnézni ezt a rendkívül aktuális darabot A dráma
szerzője, Fekete István, ezzel az irodalmi értékű színmüvével a magyar szinpadirodalom legelső értékei közé emelkedett Tekintettel a rendkívül nagyarányú érdeklődésre, jegyét elővételben
biztosítsa.
Bérlők figyelmébe. Kéri az igazgatóság az v
tisztelt bérlőket, hogy azok, akik még az esedékes bérletrészleteikkel hátralékban vannak, azok
minél előbb szíveskedjenek azt a titkári hivatalban befizetni
ti az igazgatóság az igen
if törlőket tfogy Q&gyfcéten,
csütörtökön az elŐ^fsok az
esti háromnegyed 8. óra helyett délután 5 órakor
kezdődnek.
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Itázah és
Hydinoicsösőh
famjásbinoftoh!

vasútnál 10.000 P 25
holdas szántó, tanyával
250 sertésre hizlalóakoltal, müutnál 35.000
P. 30 holdas szántó, tanyával Bánátban 36000
P. 56, 86. 70. 118 holdas
bánáti tanyás birtok.
Alkalmi vételek.

SPORT
Súlyos vereség
65.000 néző előtt játszott a magyar válogatott
futballcsapat a német együttessel Kölnben. Senkisem gondolhatott a magyar közvéleményben
arra, hogy 7:0 (3:0) arányú katasztrófáiig vereséget szenvedjen a rosszul összeállított magyar
csapat. A játékot rövidesen az jellemezte, hogy a
német csatársorral egyszerűen nem birt a védelmünk, csatársorunk pedig tehetetlen volt,
amellett, hogy nagyon gyengén játszott. A gólzáport Janesnck az I. félidő 24. percében lőtt tizenegyes gólja vezette be, azután ez volt a góllövők sorrendje: Waltcr, Kobierski, Hahnemann,
Schön, Hahnemann, Schönn. Ez a katasztrofális
vereség — a rendszerfutball legújabb diadala,..

Eladó apAmentes bérház forgalmas piacuál
9500 P évi bérjövedeleméi 200.000. Háztolek
forgalmas uton négyszögölenkint 130 pengő. F. M. ingatlanirodánál,
ÚJSZEGEDEN:
Adó- Horthy M. u. %. (Kul
mentes 2 szobás ház, turpalotánál.)
kerttel postánál ÍO.UOO
P. Adómentes villa, 3
szobás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, körutuál Textilkereskedő
iegé10.000 P.
Magasföld- det és kifutó fiu't azonszintes pincézett, 4 szo- nal ra felvesz
—OO°—•
Baracs
bás, fürdőszobás, kert- Divatház.
tel hid közelében 16.000
A SzEAC nem S&cirt meg
P. Adómentes, magasfTi!
a Vasiifas-stadfonlian,
földszintes, 4 szobás,
fürdőszobás,
kerttel
elmaradt a szegedi N». II. osztályú rangadó
kőrútnál 22.000 P. Adómentes nri villa. 5 szoElmaradt a Vasutas—SzEAC NB. II. osztályú
bás, minden komforttal,
rangadómérkőzés. Az utolsó pillanatban még
kerttel, bidhoz közel 30
olyan intézkedések történtek, amelyek a mérkőzés
ezer P. Róknson: föld- száz kilométeres kör- lejátszását célozták, a rendelkezésnek azonban
zetben
is
tudni
fogják,
szintes ház, 3 lakással,
megosztható nagy te- bogy ingatlant veunt, nem tehetett eleget az egyetemi csapat és a küzlekkel 12.000 P Róku- v a g y eladni akar, ba delem elmaradt.
meghirdeti a
A mérkőzés elmaradásának előzményeihez tarion templomnál, köves
utcán, bérház, 6 lakás- DELMAGYARORSZÁG tozik az, hogy a SzEAC pénteken az MLSz elnö-ban.
sal, udvari
épülettel,
kétől a mérkőzés elhalasztását kérte. Az elhalasznagy udvarral, iókar
tást meg is kapta, mert alapos indokokat soraban 20.500 P. Magaskoztatott fel. Mind a két egyesület azt hitte, hogy
földszintes,
4 szobás,
a mérkőzésből nem lesz semmi, amikor szombaton
modern és 2x1 szobás Többféle bútor, 50 ubor a későesti órákban — mint jelentettük — táviralakással, kerttel, kör- kás üveg, szabógép, rá- tot kapott dr. Gidófalvy Páltól, az MLSz elnöúton, belül a 28.000 P.
dió, választófal, tűz- kétől a Vasutas és a SzEAC, hogy a mérkőzést
Emeletes s rokbérház hely,
12 támlásszék, meg kell rendezni. Tekintettel arra, bogy a
üzletekkel, fürdőszobás nagyobb
edények
el- SzEAC-nak hét játékosa ekkor már vidéken tarlakásokkal, körúton be- adó.
lül 21.000 P. Kéteme- szint. Vidra u. 3, föld- tózkodott, vasárnap reggel táviratban jelentette
letes bérház, 8 lakásaz MLSz elnökének, hogy az intézkedésnek nein
sal, sugárúton 2500 P
tehet eleget. A Vasutas hajlandó volt a meccset
bérjöv. 35.000 P. Bérlejátszani. Palásti, a mérkőzés játékvezetője megház 3x3. 4x2, 5x1 szoleveleit és bélyegeit
jelent a kitűzött időben a stadionban, a mérkőbás lakással 3500 P
jól értékesítheti. —
zésre kiállani akaró Vasutas-játékosokat leigabériöv. BoldorrnsszonvBélyegkereskedés,
zolta
és miután megállapította a SzE^C távolmasugámtnál
40 000 P.
Iskola u. 29. Teleron
radását,
a játékot lefújta.
Gyümölcsös
2100 n.
59-03.
398
öles, adómentes lakó<—oOo—
házzal. fő uton 22.000 P Szürke férfi öltöny elS 7. ö 11 ő és gyümöl- adó, közép alakra, —•
csös 3 holdas. Do- Kárpáti szabónál. Deák A Felső iparisicola továbbfutott
maszéken,
tanyával, Ferenc u 25a.

Mézemé

SZEGEDEN
KIVÜL

l^EME

1850-1874

a Szent Lászlo-vándordijban

TŐZSDE
Budapesti értcktőzsdezárlat. Az üzleti tevékenység vontatottan indult a mai tőzsdén. A miniszterelnök temetésének időpontjában a tőzsde
közönsége 5 percnyi "néma csendben áldozott gról
Teleki Pál emlékének. Az első árfolyamok kialakulása után a beérkezett vételi megbízásokra a
kereslet megerősödött és az árfolyamok a piac
egész területén fokozatosan emelkedtek. A tőzsdeidő későbbi folyamán az irányzat barátságossá
vált. A Rima, a Kőszén, a Bauxit és a Magyar
Cukor kerültek az érdeklődés középpontjába A
tőzsde barátságos irányzattal számottevő árnyereséggel zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar
Nemzeti Bank 210.—, Kőszén 520.—, Ganz 216,
Izzó 197.—, Szegedi kenderfonógyár 90.5.
Zürichi dcvizazárlat. Páris Ö.50. London 17.37
fél, Newyork 431.—, Milánó 21.72 fél, Berlin
172.50, Szófia 4.25, Belgrád 10.—, Athén 3.—, Bukarest 2—.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font _.— belga fr. —.—, dán kor. — , dinár 7.60-7.90 dollár 343 00-34800. francia frank
, hollandi forint —.—. cseh-szlovák korona
—.—. f20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
szlovák kor. 11 45—11.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével), kanadai dollár 250—300. ieva
—.—. leu 3.20—3.40 lira 17 40-17 90. német márka
_.—; svéd kor. 81 70—82.70, svájci frank 79.60—
80.80.

Budapesti terménytőzsdezárlat. A gabonatőzsdén az árak változatlanok.
Csikágóí tvrménytözsdczárlat. Buza lanyha.
Májusra 91.75—ötnvolcad. juliusra 90 egynyolcad
—egynegyed szeptemberre 90 hétnyolcad—háromnegyed. tengeri tartott. Májusra 67. júliusra 67
ötnyolcad. Rozs szilárd. Májusra -19 őjnyolcad. júliusra 59, szeptemberre 60.25,

• - ^"^FEBLÍL--- ' '* •" .

A Felsőipariskola vasárnap Kecskeméten, a
felsőkereskedelmi együttese ellen játszott a Szent
Lászió-vándordijért és biztosan győzött 4:2 (2:1)
arányban. A gólokat Márton (2), Borbély II., Bállá, illetve Szántai és Harami (öngól) lőtte. A szegedi csapatban Borbély II., Márton és Pakó nyújtott kimagasló teljesítményt. A szegedi csapat
győzelme révén továbbjutott a vándordíja s. küzdelemben
oOo—

fl Móraváros gyózStf az etiye'ten
szegeifi !. osziáSyu méikózésen

együttest állított ki egymás ellen. Az A)-es&pat
győzött 7:5 (3:4) arányban. A gólokat Bertók (3),
Nagy (2), Lovas, Sátori, illetve Szondi (2), Bonyhády, Tihanyi, Volpov lőtték. A más városban
lakó játékosok közül résztvétt az edzésen Bertók
és Seper, több futballista hiányzott a tréningről.
X A Vasutas nyerte a mezei futócs&patbajnokságokat Tekintettel arra, hogy a közei 300
nevező közül mintegy 90 megjelent a déli kerületi mezei futóbajnoki versenyen, a küzdelmet
megrendezték. Az egyéni küzdelemben a békés*
csabai Gazsó, a csapatversenyben a Vasutas győzött A régi lóversenytéri pályán megrendezett
verseny kifogástalan lebonyolításáért Cbristidr
Lászlót és Herényi Józsefet illeti dicsére. Eredmények: Felnőttek: 1. Gazsó (Békéscsabai MAV)
20:12.8, 2. Csonka (SzVSE) 20:36.6, 3. Tarmai (Fei.
sővárosi LE), 4. Tánczos (Dévaványa), S. Gyet*
vay (SzVSE), 6. Nádai (Orosháza). — Csapatban:
1. SzVSE 26, 2. BMAV 46, 3. Orosháza 54, 4 Kiskunfélegyháza 95 p. _ Ifjúságiak: 1. Madarasa
(Orosházi LE) 12:25.7, 2. Karácsonyi (SzVSE), 8.
Belenka (Békéscsabai MAV), 4. Paffyoga (Oroshá*
zg), 5. G'ultmann (Békéscsabai MAV), 6. Gyuris
(SzVSE). — Csapatban: 1. Békéscsabai MAV 34
pont, 2. SzVSE 44 3. Orosháza a) 58, 4 Gyulai
AC 74, 5. Orosháza b) 120.
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)( Országszerte árusítják már a Budapesti
Nemzetközi Vásár utazási igazolványait. A május 2-án kezdődő budapesti vásárnak félárujegy
váltására és egyéb jelentős kedvezmények igénybevételére jogosító utazási igazolványait a qendezőség az elmúlt héten az ország minden részébe szétküldte. Igy minden jelentősebb községben,
minden utazási és menetjegyirodában, községi
elöljáróságnál, pénzintézetnél, iparhatóságnál és
a vásár tiszteletbeli képviseletnél máris rendelke*
zésre állnak ezek az igazolványok s ilyet bárki
szerezhet magának. A vásárigazolványok
ára
azok részére, akik legfeljebb 80 kilométernyire
laknak Budapesttől, 1.90 P, az ennél távolabb lakóknak 3.— pengő. A kedvezményekkel minden
vasút, minden hajó bármely kocsiosztályán és
igy természetesen mindazokon a vásári különvonatokon is, amelyeket a MAV a Budapesti Nemzetközi Vásár alkalmából május 2—12-ike köizött igen nagy számmal fog az ország minden
tájáról indítani. Budapestre április 26-tól május
12-ig, Budapestről vissza pedig május 2-től 18-ig
lehet utazni. Az igazolvány tulajdonosa az 1.90
pengős igazolvánnyal kétszer, a 3— pengős igazolvánnyal háromszor díjtalanul léphet a vásár
területére. Az igazolványokhoz csatolt utalványok feljogosítják a belföldi látogatót arra, hogy
egy izben utazhassanak egy-egy alkalommal Budapestről bármely vidéki vasútállomásra én
vissza 33 százalék menetdijkedvezménnyel. Egy
további utalvány alapján minden igénylőnek «
vásár bármelyik pénztáránál rengeteg látványosság, színház, mozi, állatkert, stb., valamint szanatórium kedvezményes igénybevételére jogosító
szel vény füzetet szolgáltatnak ki díjtalanul. Budapest székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalához
megcímzett lakáselőjegyzés célját szolgáló leve.
lezőlapot is csatoltak a vásárigazolványhoz. Mindenkinek érdeke, hogy ezt a levelezőlapot kitöltse
és minél előbb postára adja, hogy idejében biztosítson magának kellő szállást a vásár idejére
óriási idegenforgalmat lehonvel'tó óvárosban.

Az Alföldi kerület I. osztályában Szegeden
mindössze egy mérkőzést jászottak le. A játék a
Hunyadi-téren került eldöntésre a Móraváros és
' a SzFIE közölt. A meccset a móravárosi csapat
határozottabb csatársora révén, nCml szerencsével 2:0 (O.O) arányban nyert meg. A gólokat Sánta II. és Bokor (11-esből) lőtte.
II. osztály: Szeged: Vasutas II.—UTC II. 1:0
(1:0). Vezette: Pataky I. A gólt Kasza lőtte. Az
UTC tiz emberrel játszott. _ Ifiusági bajnokság:
Szerkeszte«.er» és K>a<iasért felel;
Szeged: UTC—SzFIE 13:0 (4:0). Vezette dr. Csóti.
B e r e y Géza
Góllövők: Burkus (6). Hégcr (4). Horváth. Savafőszerkesztő.
nya. Bozóki II. A SzFIE kilenc emberrel állt ki
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdayállalal Rt,
a játékra.
ügyvezető-igazgatója.
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X Kupamérkőzések. A Magyar Kupában va- Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér ő„ l em. — Éjsárnap a következő eredmények voltak: SBTC— szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14 — Kiadólatabánya 2:0 (1:0), Elektromos—DVSC 3:1 (1:1), hivatal: Szeged Aradi-utca 8. — Telefon (szerTörekvés—DMAVAG 1:0 (1:0), Tokod-Magyar
kesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 15-06.
Pamut 1:T* (1:1). Mint vendégcsapat, a Tokod
Kiadótulajdonos:
ment tovább. NAC—Kispest 1:1 (1:0). A Kispest Dél magvarország Hírlap- és Nvomdavállalaf EL
jutott tovább.
X A Szeged edzőmeccs©, A Szeged vasárnap
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépén
edzömérküzést
rendezett a Temesvári-Körúti
Szeged. Kálvária-utca 14„ telefon 1 0 4 4
sporttelepen, A vezetőség két csapatot! A) és Ü l j
Felelős üzemvezető; Ablaka István,

