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A terepnehézségek és az e l l e n á l l á s u i a b t o elö-

tárig terjedhet, hogy itt felvegyék az érintS
az olasz csapatokkal. A diplomáciai levelező »
továbbiakban utal a neliéz terepviszonyokra, de
kétségtelennek mondja, hogy a németek kezdeti
sikereket aratlak a szerbekkel szemben. Ez az
adott körülmények közötf várható Is volt. A szcr<
bek elégtelenül felszerelve, harckocsik elleni védekezésre, a gépesített osztagok orkánszerü támadásában ugy látszik, borzalmas tűzkeresztségen estek át

vonulás miatt fedezetlenül maradt a görögök balszárnya

Eltávozott Belgrádból
o laaoszláv hormáno

Teljes erővel folyik a nemet támadás
a Dalkán-frontohon

VUSBTSSSX JSSASGffS e^r^lTr'ohoi L A f i ö & S
wBrliíse után Besslenái
Oon««rnál í s Mas'A némeft hadmüveletek
s t u a n éJugoszlávia
i t o m t a iésl áGörögk a z oahol
l a s ztöbb
o K községbe
a z e l hatoltak
l e n á l l abes ta német csapatok.
ország ellen teljes erővel folynak. A német táma- Azok a német csapatok, amelyek Bulgárián ét
dás első negyvennyolc órájában ugy Jugoszláviá- intéztek támadást Jugoszlávia ellen, elfoglalták
ban, mint Görögországban súlyos harcokra került az Orsovával szemben levő Techia községet
Sor. A német csapatok előrenyomulása mind a
Egy amszterdami jelentés szerint az angol rákét arcvonalon megkezdődött, DélkeletjugoszlA- dió közölte, hogy egész Görögországban ezrével
fiában a németek több helyen áttörték az erődi- tartózkodnak a brit birodalom csapatai a katonai
<és| vonalakat Az olasz Messaggero jelentése sze- táborokban. Töbib hadosztályt már elszállítottak
rint a keddi nap folyamán a Strnma völgyében az arcvonalra és készen állanak az azonnali harcil tovább folytatódott a német csapatok előrenyo- bavetésrew
mulása Az egyik főtámadási pont Dcttánál volt,

Előnyomulás Szerbiában
„ Berlin, április 8. X Német Távirati Iföda
Jelenti; A német Csapatok Szerbiában, noha jelentős terepnehézségeket kell leküzdeni, támadásaik során előbbre jutottak• Máris sok foglyot éa bő zsákmányt ejtettek.
Berlin, áprijjs 8. A német csapatok szerbiai
&madásuk során, jóllehet nagyarányú
úttob-

hántások és terepnehézségek hátráltatták előrenyomulásukat, további tért nyertek és nagymennyiségű hadianyagot zsákmányoltak, köz
tiik sok közepes és nehéz löveget, valamint gépesített ütegeket. A hadműveletek során ezenkívül nagyon sok gyalogsági lőszer jutott az
előrenyomuló csapatok kezére. (MTI)'

reáezeficnO! maradi a gőrögOb balszárnya
Athén, április 8. A Reuter-iroda közli: A göhaderők főparancsnokságának jelentését
április 8-án reggelről;
— A Délszerbiában harcoló jugoszláv h'adtejeg az ellenség nyomása alatt
visszavonult

és (gy a határon harcoló hadseregünk balszárnya fedezetlenül maradt; mindamellett hadseregünk önfeláldozó harcban
lévésről-lévésre
véaekezik. (MTI)

A FöEöftözí renderi kérdés megoldása áfán:
fámadás az angol szigetek ellen
Berlin, április 8. A Német TI jelenti: A délketi támadással kapcsolatban a Német Távirati
poda az arcvonalon tartózkodó munkatársától a
^vetkezőktől értesült:
A német véderőnek két feladata van,
1. Az angol expedíciós csapatokat nemcsak
"kgverni, mint Norvégiában, de teljesen meg is
8e
mmisitenh
1 Balkáni megsemmisítésükkel végleg elvág-

le

ják az angoloknak a Földközi-tengeren és a
Szuezi-csatornán át vezető életbevágóan fontos
utvonalát. A német fegyverek győzelme az egész
Balkánon és az afrikai előnyomulás ez ellen az
útvonal ellen a földközitengeri kérdés teljes megoldását eredményezi majd a tengelyhatalmak javára. A földközitengeri kérdés gyökeres katonai
megoldása ntán esedékessé válik az angol szigetek ellen indítandó általános támadás. (MTI)

Olasz cáfolat fiamé. Zára és SiKulari megszállásáról
. Róma, április 8. A Német Távirati Iroda terjesztett jelentést, amely szerint a szerb csa^leuti; Irányadó olasz részről kedden este I palok megszállták Fiumét, Zárát és Szkutcril.
Wúrozottan megcáfoltál: azt a Belgrád által | (MTI)

Flandria! stratégia a B&lltáitoii
, London, április 8. A MTI jelenti: Mint a Reu^Mroda diplomáciai levelezője írja, abból a göj^B hivatalos jelenlesből, amely szerint a Délkes
v ^zerbiában harcoló jugoszláv hadsereg visszár u i t és igy a görög hadsereg balszárnyát fedetlenül hagyta, arra következtetnek, hogy a név ririj a Balkánon most ugyanazt a stratégiát köamely Franciaországban oly sikeresen hoEz tudvalevően abbói áiit, hogy a németek

ékszerüen behatoltak a francia és belga vonalakba és ezzel megszakították az érintkezést az északi és déli szövetséges csapátok között, ami azután
Franciaország összeomlását idézte elő. Ugy látszik, a németek a Struiniea völgyében oldaltáinitdással próbálják a jugoszláv és görög cs'patok
között az érintkezést megszakítani. Ha ez a kísérletük sikerül, behatolhatnak a Vardar völgyébe s a német előrenyomulás egészen*az albán ha-

London, április 8. A Reulcr-iroda ankarai Jelentése szerint megerősítik azt a hirt, hogy a'
jugoszláv kormány eltávozott Belgrádból. A kor*
mány tagjainak uj tartózkodási helye ismeretlen,
de azt Is beszélik, hogy a jugoszláv kormány egy.
délszerbiai városkába költözött

Wawel főhadiszállása Görögországban
Bern, április 8. A Stefani-iroda jelenti; Wfr
mell tábornok, mint Londonból jelentik, Gck
Tögörszágban ütötte fel
főhadiszállását.

100 ezer angol Katona és 1000
narchocsi Görögországban
Bem, április 8. A Stefani-iroda jelenti; ®
görögországi angol Csapatok létszama atliénf
jelentés szerint százezer fő. összesen ezer harcikocsival rendelkeznek.
Ehhez még hozzá &1I
venni a légierőt, amely tekintélyes számú re*
pülőgépből és repülőből áll. (MTI)

Egomiliö embert KöltöztetteK Ki
a görögök Tráriáböl
Losangeles, április 8. A Reuter-iroda jelenti}
S k o u r a s , a losangelesi görög segélyezési bizottság elnöke kijelenttte, hogy Görögországban:
a macedóniai és tráciai vidékről körülbelül egymillió férfit, asszonyt és gyereket költöztettek el,
A görög kormány okulva a francia példán, felrendelte az 50.000 és ennél több lelket számláld!
városok kiürítését, hogy a görög csapatok akadály nélkül küzdbessenek. *A kiürítést angol vasúti kocsik segítségével intézték. A vasúti kocsik
utánpótlást szállítottak a görög csapa toknak, majd
pedig az elköltöztetett polgári személyekkel tértek vissza a kikötőbe és onnan angol hajókon
szállították el eddig még nyilvánosságra
ncns
hozott helyekre.

Olasz hfldlielenfés
Valahol Olaszországban, április 8. A Síefaniiroda közli az olasz főhadiszállás 305. közleményét:
— Albániában a jugoszláv arcvonalon előretolt osztagaink tevékenykednek. A görög arcvonalon csapataink visszaverték a 9. hadsereg körzete ellen indított helyi jellegű támadásokat Sok >
foglyot ejtettünk. Repülőgépeink bombákat dobtak
az ellenség hadállásaira. A német légibaderö repülőgépei április 6-án sikeresen támadtak jugoszláv területen levő ellenséges támaszpontokat.,
löszertárakat és gyülekező csapatokat E támadások során 3 repülőgépet légicsatában lőttek lc^.
17-ct pedig a földön pusztítottak el.
— Kirónaikáhan az olasa—német páncélos é<
gépesített csapatok megtörték az ellenség erős
ellenállását és elfozlalták Barcát és
Tokrnt,
A csapatok tovább nyomulnak előre. Az április
7-ére virradó éjszaka angol repülők megtámadták
Tripollszt. A bombák kórházakat és lakóházakat
értek el. Egy ember életét vesztette, néhány megsebesült. Április 7-én a kora reggeli órákban az
angolok bombázták Rodos néhány
helységét.
Semmi kár sem történt.

— Kfelefafrikából nincs semmi különösebb
íenteni valónk.

F I M .

„Bulgár!* vtsszafolfofltálcUrettelfigyeli
a macedóniai MűrnmtWtm"

Szófia, április 8. A Német TI jelenti: F i i o v
miniszterelnök a képviselőház keddi ülésén politikai nyilatkozatot tett
- — Külpolitikánk alapelve — mondotta Filov —
» béke utjának követése volt, jogos követeléseink
megvalósításának érdekétben. Mindent, még annál
is többet tettünk, hogy megőrizzük ezt a békét.
Még ma sem vesznek részt semmiféle bolgár csapátok a Németország és Jugoszlávia között meg.
kezdődött hadműveletekben. A belgrádi kormány
tüdja ezt és joggal elvárhatnánk, hogy magatartásunkat helyesen értékelje. Ehelyett' jugoszláv
légierők néhány izben bombákat dobtak le légite-

rünU felett, még pedig
nem katonai célokra, hanem ^/ófia békés lakóira és a bombák főleg aszszonyokat és gyermekeket öltek, vagy sebesítettek meg.
— Egész Bulgária visszafojtott lélegzettel figyeli a Macedóniában kialakuló hadmüveleteket
Olyan események vannak készülőben, amelyek
egész Bulgáriára óriási jelentőségűek lehetnek.
A kormány a helyén áll, teljes nyugalommal és a
legnagyobb figyelemmel szemléli az események
alakulását és készen áll a nép becsületét, jogait
és érdekeit minden rendelkezésre álló eszközzel
megvédeni (MTI)

Olasz-Főne! M t í o m m m visszaforflalfáh Dcritáf
Róma, április 8. A Stefani-iroda jelenti: Az
olasz-német hadoszlopok visszafoglalták
Bernát. (MTI)
Berlin, április 8. A Német Távirati Iroda
Jelenti: A kirenaikai előrenyomulás április 7-e
"folyamán Is kedvezően Haladt tovább. Jabel el

Akder Sörnyékén többször érintkezésbe kerüli
az angol osztagokkal- A tengelyhatalmak páncélos haderői eredményesen harcoltak az ellenséges páncélosokkal és az ellenfelet
tovább
vetették vissza. (MTI)

Gépesített csapufoh elérték Tokrukof
Róma, április 8. A MTI jelenti: A kedd délJBÍáni olasz lapok óriási címfeliratok alatt kőztök, Hogy a* olasz és német Osapatök visszafoglalták Bernát. Az esti órákban híre terjedt,
fiogy a villámgyorsan előrenyomuló gépesített

Csapatok elérték Tobrukot is. Az olasz közvélemény határtalan lelkesedéssel követi az olasz
és német csapatok előrenyomulását, amelynek
folytán Kirenaika városain alig 2 hónapi angol megszállás után ismét olasz zászló leng.

harcirepülőgépet Délsté jer országban leszállási4
b ény sz erjtettü nk.
— Légihaderőnk április 7-én erős egységekkel
folytatta a küzdelmet Nagybritannia és a brit hajózás ellen. Hétfőn napvilágnál elsüllyesztettünk
két hajót mintegy 8000 tonna űrtartalommal, másik három nagy hajót megrongáltunk.
— Többszáz harcirepülőgépünk a keddre virradó éjjel heves támadásokat intézett Nagybritannla sok háborús fontosságú célpontja ellen. Glasgow közelében, a Clyde torkolatánál gyújtó- és
robbanóbombákkal sikeresen támadtunk két kikötővárost, amelyekben nagy hajógyárak és nagy
rakodóberendezések vannak. Ezenkívül Bristol,
Liverpool és Harwich kikötői voltak a támadás!
célpontok. Középangliában egy magános repülőgép robbanó- és gyújtóbombákkal bátran megtámadta a brit repülőgépipar egyik fontos gyártelepét. A repülőgép erős tüzeket figyelt meg a szerelőcsarnokokban.
— A hétfői napon az ellenség a megszállót!
területeken végrehajtott parti repülésekre szorítkozott. A keddre virradó éjjel ellenséges repülőgép az északnémet partvidék egyes helyein robbanó- és gyújtóbombákat dobott le. Az egyik
északnémet városban a bombák nyomán a lakónegyedben keletkezett tüzeket hamarosan eloltották. Egv másik partvidéki helységben robbanóbombák szintén lakóházakat rongáltak meg. A
riolffári lakosság köréből többen- élesüket vesztették. illetve me&esebsfiltek. Az ellenség e támadások során 8 repülőgépet vesztett. Ezek közül ötöt
az éjszaki vadászgépek, egyet a légelhárító tüzérség és kettőt a haditengerészet tüzérsége lőtt
re. Az ellenség hétfőn összesen 63 repülőgépet
vesztett, mig saját gépeink közül 4 eép eltűnt

A halkam harctér
Of.ni <Hknima« vllldmhdboriira

'Ottó von Heydebreck, akinek közeli kapós®latai vannak Berlinben illetékes Helyekhez, küAnkara, április 8. Massaua kikötőjének főA Lavoro Fasista megjegyzi, hogy az olasz lönösen pedig a WilHelmstrassehoz, kedden *
a
parancsnoka visszautasította angol részről in- közvélemény tisztában volt az afrik i hadjárat következőket jelentette Berlinből lapjának:
nehézségeivel,
de
az
olasz
nép
tudta
azt
is, hogy
— Mint Hasonló Hadműveletek kezdetén szötézett azt a felszólítást, hogy a város adja meg
a küzdelem nem volt hiábavaló Az olasz katona- kött történni, a Jugoszlávia és Görögország elmgaát. A" város körül összpontosított csapatok ság parancsot kapott a kitartásra s ezt katonai
folytatják az ellenállást, a tenger felől angol becsülettel és szivóssággel teljesítette is. bár a len megindított offenzíva egyes apró részletei
hajóegységek jelentek meg a kikötő közelében. küzdelem nem volt öncél, de mindenki tudja, hogv ről még nem áll kimerítő kép rendelkezésről
befolyással lesz a háború további fejlődésére.
mert hiszen a jelentések is csak inkább vázlat
Abessziniában a harcok tovább folytatódszerűen jelzik a Hadműveleteket. Ez alkalomnak. Az Xddis-Abebából elvonult olasz csapa„Addlsz-Abebftba vissza ioőunH mal talán még sűrűbb a titkolózás fátyola.
tok egyik része Deszje, a másik része Gondar
mint a korábbi hadjáratoknál, ennélfogva értérni"
felé vonult, ahol kiépített állásokban veszik
heh)
Róma, április 8. A Giornale d'Italia >Addisz- demes megemlíteni, a mértékadó német
majd fél a küzdelmet az ellenséges csapatokkal.
Abebába vissza fognak térni az olasz haderők* egy utalását, amely esetleg némiképpen illusztrálja a Helyzetet
címmel a következőket irja:
Olasz lapoh A<7dfs?-Abeb©
Az olasz csapatok csak ideiglenesen vonul— Illetékes Helyen ugyanis óvtak
attól
Idflrlttttrftf
tak ki Addisz-Abebából, ahol négyszeres túlerő- hogy a „villámháború" fogalmát
használják
vel találták magukat szemben. Ha Olaszország a
Róma, április 8. Az olasz hadijelentés közölte, háború mostani szakaszában nem is tudta meg- vagy pedig a harci cselekmények ilyennemű
hogy Addisz-Abebát az olasz csapatok kiürítet- védeni egész gyarmatbirodalmát, amelynek kiter- lefolyására számítsanak. Azzal indokolták ezt
tek. Az Osservatore Rom a no ezzel kapcsolatban jedése ötször nagyolt az anyaországénál, nem hógy a mostani hadszíntér
természete, talaj4
közölte, hogy Addisz-Abeba kiürítése simán folyt rendűit meg az olassoknak az a hite, hogy az viszonyai a bekerítéseket és más természetű ha
le és emberekben semmiféle kár nem esett. A'z olasz biroda!om mégis megnagyobbodva fog ki- dászati és taktikai mozdulatokat
lehetetlenné
Addisz-Abeba elvesztése fölött érzett szomorúsá- kerülni a háborúból. Az olaszok a civilizációt
teszik,
másfelől
viszont
módöt
nyújtanak
art*
got csökkenti az á körülmény, hogy az olasz köz- vitték magukkal az abesszin birodalomba, e terühogy
még
csekély
erőkkel
is
ellen
lehessen
vélemény már elő volt készítve erre a veszteség- letről való eltűnésük az egész civilizáció vesztere. A figyelem különben Is most más harcterekre ségét jelenten A Ámde Addist-Abebába vissza fog- állni a fölényben lévő, modernül felfegyverirányul inkább és az oft várható események sem- nak térni az olaszok, még mielőtt vége volna a zett ellenségnek is.
legesítik az olasz közvélemény fájdalmát a város háborúnak. Vissza fognak térni saját fegyvereik
— A jügoszláv-szovjetorosz
megnemtáma
elvesztése felett.
' erejével. (MTI)
dási szerződésnek szinte a német támadás
előtt az utolsó órában történt megkötése ber
lini politikai körökben feltűnést keltett, mert
a Kreml politikájáról eddig is különböző komMoszkva, április 8. 'A Möszkvában tartózko- ményekkel kapcsolatban a japán külügymi- binációk voltak forgalomban. A Wilhelmdó Mdcuoka japán külügyminisztert
Molotov niszter kijelentette, nem hiszi, hogy az esemé- strassen kijelentették. Hogy még nem foglal'
külügyi népbiztos Tatekava moszkvai japán nyek befolyásolnák a német-szovjetorosz
kap- hatnak állást a kérdésben, - jelenti Berlinből
nagykövet kíséretében fogadta. A megbeszélés csalofakat
Ottó von Heydebreck
a két külügyminiszter között barátságos légMoszkva, április 8. Macuoka japán külügykörben folyt le. Macnöka a Domei Iroda mosz- miniszter hír szerint néhány nappal meghoszAlté©! vclcméiKJ
kvai munkatársa előtt kijelentette, hogy az szabbitja moszkvai tartózkodását és csak ápa
S7frb
Hadvezetés feladatairól
eredeti tervétől eltérően néhány nappal tovább rilis 13-án, husvétvasárnapján
utazik tovább
Boston, április 8. A szerbiai hadszíntér helymarad az orosz fővárosban. Az új Háborús ese- Tokióba. (MTI)
zetével kapcsolatosan angol körökben kijelentik
hogy nem szabad »tnlbecsülni« a német sikerek^1
' és területi nyrireségv m-i A szerb hadseregnek
egyáltalában nem feiadata, hogy az egéaz országot megvédje. Ilyen stratégia épp ellenkezőié?
csak »a németek játékát könnyítené meg*,
Budapest, április & A Német TI jelenti: A támadásai Szerbia ellemséges repülőterei ellen szerb hadvezetés hadászati feladata az, hogy t*9'
9
réderőfőparancsnokság közli:
irányultak. E támadások során 32 repülőgépet » patait lehetőleg veretlenül kivonja a német átk '
— A német csapatok a szerb és görög arcvona- földön elpusztítottunk, kettőt pedig súlyosan meg- rolásból és visszavigye az angol—görög kiindul"
lon, bár a terep nehéz ée az utakat megrongálták, rongáltunk. Hadirepülőgépeink a Száva környé- állásokba. Magában Angliában természetesen ér''
Sikeresen folytatták támadásaikat makacs ellensé- kén megsemmisítettek vasúti hidakat, állomáso- hetöen jogosult az, hogy a hazai földből mindé"
ges ellenállással szemben.
kat, sinberendezéseket és telitalálatokát értek el talpalatnyi helyet megvédjenek, Jugoszláviába"
— A légihaderő, jóllehet, az időjárás kedve- szállító- és üzemanyaggal telt vonatokon. Üszküb azonban a dolgok máskép állanak. Anglia elhat®
9
zőtlen, hétfőn is egymást követő támadásokban vidékén légihaderőnk robbanó bombák ledobásá- rozta — mondják továbbá —, hogy a demokrác'
robbanó- és gyújtóbombákat dobott a belgrádi val és a aepülöerflk. egyéb fegyvereivej szétvert a világban megmentik. Ennek következtében mi®
den kis országnak áldozatot kell hoznia
erőd katonai céljaira. A pályaudvar csarnokaiban gyalogsági- és gépkocsioszlopokat.
és berendezésekben ujabb hatalmas túz keletke— Vadászrepülőgépeink hétfőn lelőttek 20 el- még bg ez az áldozat az ország ideiglenes e
z e t t Zuhanó borgházók és romboló reoülögéariok lenséges g é p e i Eav B ri stol- B len h eire
mintáin vesztését jelentené is. (MTI)

M olaszok Massauéitál folptaftak az ellenállás*

Nacooha Noszhfáftan

Német leienlés a hadműveletedről és az erős
légitámadásodról

mm

Külföldi állampolgárok
csak engedéllyel hagyhatják
el az ország területét
Budapest, április 8. A belügyminiszter a koSetkező rendeletet adta ki:
— A külföldi állampolgárok kiutazását 1941.
április 8-tól kezdó'dőleg kiutazást
engedélyhez
kötöm. Ezért elrendelem, hogy minden
külföldi
állampolgár, aki az országból elutazni
szándékozik, elutazás előtt Budapesten a külföldieltet ellenőrző országos központi hatóságnál
(IX.
Fővámtér 8. sz.) tartozik
kiutazást
láttamöeásért jelentkezni.
Nevezett a jelentkezéskor
uti okmányait, bejelentő lapját,
lakhatási,
Vagy tartózkodási engedélyét felmutatni köteles, mert részére a kiutazási Táttamozást a külföldieket ellenőrző országos központi hatóság
üsafc abban az esetben adj meg, ha a külföldi
beutazásának, valamint itt tartózkodásának
jogosságát igazolja és idebent eleget tett a külföldiek részére előírt szabályoknak. Azoknak a
külföldieknek, akik valamely külföldi hatóságtól láttamozási kaptak és útjukat megszakítás
nélkül folytatják, kiutazási engedélyre nincs
Szükségük

rerfii és nOl ftalapifdpissago*
m cö é r k e z t e k

KNITTEL

K A R A S Z UTCA S SZAM
Alakításokat modellek után vállalunk. Nemzeti
Takarékossági és Unió-tag.
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Szerdán este 7 ára 30 perckor
kezdődik az elsötétítés
Budapest, április 8. A magánvilágítás (lakóházak) és járművek elsötétítését április 9-én,
sjfcrdán este 7 óra 30 perckot kell végrehajtani. XMT1).
*-oOo—

CSÜTÖRTÖKÖN INDULUNK A HÚSVÉTI NAGY MAGYAR FILMÜNKKELI

Szilágyi Szabó

A szenvedélyes szerelem és mosolygó rlerü modern filmjátéka
JEGYEK ELŐVÉTELBEN! TELEFON: 21-85.

Az v | n cnc(rcitd — \ KcrfóíozásoK cseh ráhány napig maradnaK
árvánpben
(A Délmagyarország
munkatársától)
Hétfőn éjjel, a nyári időszámítás bevezetésével
egyidejűleg a MÁV a rendkívüli viszonyokra
való tekintettel újabb vonatkorlátozásokat
léptetett életbe• Az új, korlátozott menerend
a
Szegedről induló és a Szegedre érkező vőnatok
közlekedését is nagymértékben megváltoztatta.
Igy Budapest és Szeged, illetve Szeged és Budapest között az eddigi két vonatpár helyett
csak egy vonatpár közlekedik. Jelentős változást hozott az új menetrend a Szeged—Békéscsaba közötti vonalon is, ahol egy új vonatpárt állítottak be. Az njonnan beállított vonatok közlekedési rendje a következői
Szegedről Budapestre

Április 9—10, szerdán és csütörtökön
METRÓ FILMI

SIAN tt PAN

A MUZSAK KEDVENCE
A legobb burleszk.

8, 7, 9

Szegedről Békéscsabára
reggel 6 óra 7 perekor indul, BékésSsabára érkezik 9 óra 50 perckor.
Békéscsabáról Szegedre indul 17 óra 56 pere
kor és 21 óra 40 perckor érkezik Szegedre
Szegedről Orosházára

17 óra 37 perckor indul, érkezik 19 óra 18 perökor.
Orosházáról Szegedre 4 óra 31 perökör indul és 7 óra 25 perckor érkezik Szegedre,

X makó—mezőhegyesi vonalon
nincs változás, a vonatok a régi korlátozott
menetrend szerint indulnak
Szegedről és
Budapestről Szegedre
vissza.
indul este 18 óra 30 perckor személyvonat, SzeAz új korlátozásokkal kapcsolatban illetégedre érkezik hajnali 3 óra 55 perekör.
k'es helyen kijelentették, hogy az újonnan életSzegedről Kiskunfélegyházára
i belépett menetrend Csupán néhány napig lesz
indult 17 óra 18 perckor, Kiskunfélegyházára érvényben.
örömmel jelentjük, hogy szombaton bevonulnak Szegedre ARASZRA, TÖRPEHON és
MEGBANIA királyai és alattvalói: BIM BÓ
és BOM-BÓ fejedelmek. FÜLEGSKÉM és
FECSEGI

GULLIVER gjfa®

DALIA
DALIA
királykisaszony királyfi

Több, mint a »Hófehérke!«
Elővétel: Telefon 26-33.

Széchenyi Maxi

<8U-

FECSEGI

okleveles
rémhirnök'

A manyar kormány kemény tiltakozása
Belgrádban a jugoszláv repülőtámadások miatt
I tiltakozás mögött az egész magyar nép egységes érzéssel áll

»

Budapest, április 8. Amint jelentettük, a még akkor is a legkorrektebbül viselkedett
magyar kormány a budapesti jugoszláv követ- amikor Belgrádban a legdübösebb háborús iz*
ségen erélyes tiltakozást jelentett be a Magyar- 1 gatás tombolt s csupán a
legmagdtólértetődőUf
országot ért jugoszláv repülőtámadások
miatt. intézkedéseket rendelte el, amelyekhez hasonló*
A tiltakozással kapcsolatban illetékes helyen a kat Jugoszlávia is elrendelt Magyarországgal
m -gyar álláspontra vonatkozóan kijelentették, szemben az elmúlt nyáron, habár, az akkori
hogv Magyarország a hárümhatalmi egyez- magyar lépések, teljesen kikerülték a jugoszláy
i»é vhez való csatlakozásával magáévá
tette határt.
a tengelyhatalmaknak egy új, igazságos békeAnnál nagyobb a magyar közvélemény
felrend megteremtésére irányuló szándékait anél- háborodása és elkeseredése,
mert gróf
Teleki
kül. hogy Jugoszláviával
szemben a legcseké- Pál temetésének méltóságteljes
gyászszertartá'vebb ellenséges magatartást
tanúsította
vol- sa közben sértették meg a jugoszláv repülők a
na Mnrrrarország Jugoszláviával
szemben magyar terület vovnlenessfinét. Á magyar kor-

Ntch Caricr nem tfveti
(Nf.CK A MESTERDETEKTIV)
Vidám büaügyi történet.
A főszerepekben:
Ezt megelőzően:

érkezik 19 "Óra 50 perekor.
Kiskunfélegyházáról
hajnali 4 Sfa 51 perckor indul Szegedre, érkezik 7 óra 29 perckor.

indul éjszaka 23 óra 58 perekor személyvonat,
Budapestre érkezik reggel 6 óra 50 perékor.

-OO®-1

BeivArosi Mo*i

KOBZOSAM

fiHdapcsf cs Szeged hozott
csak egg szcniclovonatpár közlekedik

Vatikánváros,
április 8. XII. Pius
pápa
Húsvétvasárnap délután, rövid
rádióbeszédet
mond az urbi et orbi áldás előtt.

Bukarest, április 8. Komániában a közélelffiezés vezetését a nemzetgazdasági miniszter
Vette át. Popotenau tábornok, nemzetgazdasági
miniszter kijelentette, hogy a termelést fokozni, a fogyasztást pedig csökkenteni
kell.
Bukarest részére, hogy a főváros abban az
esetben, ha a vidéki felhözatal megbénulna, és
ezért a város ne maradjon élelmiszer nélkül,
hűtőházakat létesítenek. A húsfogyasztás
terén
újabb korlátozásokat léptettek életbe, ezek szerint disznó- és marhahúst esak szombaton és
Vasárnap szabad fogyasztani Most rendezték
a disznó- és a marbahús árát. A többi búsfél.
ára srnbsd alku tárn-vát Vénért

Pái

Ml... TEGNAP... H0LN1P

fl pápa rádióbeszédet mond
húsvétkor

TovóHb hell csMtüenfeni
a foggaszfásf Romániában

Eszter-Jávor

K o r z ó b a n :

Széchenyi Mozi

Ma utoljára!
HANS ALBERS parádés szerepében

SZERDÁN 5, 7, »
A francia színészek gyönyörű regénye

TRINKAPANDllft

TOUVET, VICT0R FRANCÉN, MICÜEL SIMON

DUIIÓ CSILLAGOD

4

O E C M X G Z A R O R S Z Á G

SZERDA,

1941.

Jnány tiltakozása mögött az egész
egységes érzéssel áll.
Efszaka!

tégirtadft

ÁPRILIS

9.

magyar

nép

Nadvkavitzsdn

Nagykanizsa,
április 8.
A' MTT jelenti?
Nagykanizsán az elmnlt éjszaka légiriadó volt.
A riadó éjfél utón 50 perckor kezdődött
íls 3i
pe'Bsn át tartott. A város felett nem
jelentek
meg idegen
repülőgépek.
i ed védelmünk
sziáv

aepei

leidff e d n
pecs

ínöo-

meiieff

Pécs, április 8. A MTI jelenti? Kedden' a
Hajnali órákban egy jugoszláv repülőgép közeledett UjpetréhezA gépet légvédelmünk
lelőtte• A repülőgép 3 főnyi személyzetéből két
tiszt meghalt, a harmadik az utolsó pillanat-

ban még ki tudott ugrani a gépbőL Súlyos sebesülten a pécsi honvédkórházba szállították.
Megmosott

fdmadüs

Pécs, április 8. A MTI jelenti: A magyar-jugoszláv határsávból érkezett jelentés szerint
kedden délelőtt jugoszláv
repülők ismét
támadást kíséreltek
meg magyar felségterület
ellen.
Légvédelmünk a gépeket visszaűzte.
Déli e g y
óra 24 perctől kezdve 7 perces légiriadó volt
Pécsett
relronnanfolf

fildak

Nagykanizsa,
április 8. A szerbek hétfőn
reggel a letenyei Kurahidnak a jugoszláv
part felé eső részét levegőbe röpítették.
(MTI)
Sellye, április 8. A jugoszlávok a Sellye
község alatti drávai Vasúti hidat
felrobbantották• A híd túlsó vége megrongálódott.
Hir
szerint a drdvaszabolcsi
vasúti és kogsihidat
is tegnap felrobbantották. (MTI)

Gróf Teleki Pál emiéhe
a képviselőház
Ülésén

— H a beszélni tudnék a poloskákkal
és tetvekkel — írja a cikkíró —, el tudom képzelni*
b o g y egyetlen állat sem tudna oly sok óosáriást
az emberről, mint a poloska és a tetű, amelyek'
parazita módon élnek az ember bőrén- Máskülönben törvényszerűség yan abban, h o g y ai
élősdiek éppen azokat gyűlöljék, akikkel szem'
ben hálásaknak kellene lenniök. Maga az ember is, aki élvezettel fogyasztja a disznóhúst,
akkor, amikor embertársával szemben megve<
lését akarja kifejezni, í g y kiált fel: Disznó! —'
Természetes, hogy Teleki gróf gyűlölte a ro«
mánokat. Éppen ezért, amikor Bécs után a mag y a r hadsereg beözönlött Erdélybe, ezer ós eret
románt gúnyoltak ki, megvertek és megkínoztak, letartóztattak,
gyűjtőtáborba hordtak,
ezer és ezer románt kiűztek, kiraboltak, senki
sem volt elégedettebb, mint a gyűlölettől átitatott Teleki PáL

— Bennünket azonban Teleki gróf halála
mély sajnálattal
tölt el. Sajná'juk, hogy nem
élt még néhány évig, hogy megláthassa
saját
Tusnádi
Nagy András elnök gyásxbeszéde
a tragikus
sorsú művének összeomlását.
Amikor néhány
é<
miniszterelnökről
| múlva valamelyik román megkérdezi a budapesti temető őrét, hogy kié az a gazzal bonőti
Budapest április 8. Gróf T e l e k i Pál emléké- megdöbbentette, gyászba borította az egész masír, a következő unott választ kapja: Teleki
nek szentelte keddi üléséi a kópvi- ohá*. A kép- gyar társadalmat, sőt világszerte mindazokat,
viselők fekete ruhában jelentek meg. l a s n á d i akik ismerték. Elmúlása betöltheleUen ürt szakí- Pál grófé.
N a g y András elnök megindult hangon a követ- tott nemzeti életünkön. * Kemény ut a magyarság
A cikket Stoioa Szevér jegyezte*
kező búcsúbeszédet mondotta:
•útja. Áldozattal, szenvedéssel, könnyei, vérre) van
— Teleki Pál elment közülünk örökre, elmondtele. És nekünk Creznünk kell, hogy az áldozathatjuk mégis, talán sohasem volt annyira — sze- tételek ideje ismét itt van.
mély szerint is — közöttünk, mint most ebben
Teleki Pál áldoz a ta is mindenkit arra fiaz órában Teleki Pált veszi körül e percben em- gyelmeztet, bogy a nemzet csak akkor maradhat
lékező kegyeletünk, akinek halála az élet egyik hü önmagához, csak akkor lehet a nagyvilág állal
.Valósággal megrázott egy művészeti bif<
nagy alaptörvényét hirdeti, az önmagánkhoz való is megbecsült szabad nemzet, ha minden jó fia
A csikágói szimfonikus zenekar fennállásáhűség törvényét.
nak ötvenedik évfordulóján előadták KodáiJ
teljes erkölcsi erőfeszítéssel vesz részt a munkáZoltán »Zenekari hangverseny* cimü miivél
— Azt kell mondanunk, bogy azok közé a tu- ban, a harcban és kész nemzetéért — ha kell —
is, amely a kritika szerint »az alig egy óv«
dósok közé tartozott, akiknél a tudomány nem- vállalni a legnagyobb áldozatot is.
század alatt néhány viskóból álló á m erik 9>
csak az agy mechanikus munkája volt, hanem
— Legyen áldott Teleki Pál emléke, akinek
telepnek sokmilliós nagyvárossá való fejlőszent szenvedély, ami szivét-lelkét melegítette és mártiriuma az áldozatos életre Tanítja nemzetét —
dését érzékelteti a zene formanyelvén*.
— ha a politika annak területéről el nem sodorja fejezte be Tasnádi Nagy András megemlékezé— már magában ez, egész életét gazdag tartalomMondom, megrendültem, mert sose hitte®
sét.
mal töltötte volna ki. Már huszonhat éves korá
volna el, hogy a zene ennyire kifejező műA képviselőház tagjai mély megilletődéssel
ban tagja lett ennek a Háznak, ettől kezdve meg- hallgatták az elnök szavait.
vészet lehet Nyolc kis hangban mennyi szenszakításokkal bár. haláláig mint politikus és álzáció! Vagy lehetséges, hogy csak én * fl '
A húsvéti ünnepekre való tekintettel a képvilamférfin is szolgálta nemzetét.
gyok botfülű, finomságiokra regálni képtf
selőház ülését ezután elnapolták.
len, aki csupán azt értem meg, mikor a k is
— Amikor az 1918 őszén bekövetkezett szörnyű
Kukula a »Görcs a falu végén* cimü rapszéösszeomlás után a nemzeti élet megmentésére tödiát interpretálja kifejező
mozdulataival
rekvők ősegeden gyülekeztek, az elsők közé tarnemkülömben gordonkán.
tozott, aki odaáílott ezeknek táborába. Itt szüleMégis szeretnék haladni a korral, a ®fl
tett meg az ellenforradalom, amelynek épitőszelveltséggel
és felajánlom hivői
készségemel
leme sokat köszönhet neki is, aki minden erejéI
mihelyt olyan zenemüveket játszanak, affl®
vel azon volt, hogy a nemzetet a végső romlás
Bukarest,
április 8. Az Ar.adon megjelenő
lyekből tiszán kiérzem az alábbi történéseketntján megállítsa és aj életre keltse. Az ellenforTeszem azt szimfóniát szeretnék hallá®
radalom győzelme után minden erejét a fcékeelő- „Stirea." Teleki Pál gróf halála alkalmából cikarról, hogy »a közigazgatási bizottság gyá®
készités rettenetesen nehéz, áldozatos, idegpuszti- ket közöl, amelyben a következő részletek vanügyi fellebbviteli küldöttsége havi husz Pe®
tó munkájának szentelte.
nak:
gőre emelte fel azt az összeget, amit PandU
— 1938 májusában belépett a kormányba —
— A halottakról semmi rosszat, de Teleki
Tóbiás köteles gyermektartási díjként fi«t®
folytatta ezután Tasnádi Nagy András. _ Ennek
tőle különváltan élő neje kezeihez*. Mihely
az évnek őszén résztvett a Felvidék magyarlakta P á l grófról semmi jót sem lehet imi. F a j i és
kiérzem, hogy 20 és nem 30 pengőről van s®*
elítélésremólté,
részeinek visszacsatolását megelőző
komáromi biológiai szempontból Teleki
— hiszek.
és bécsi tárgyalásokon és oroszlánrésze volt ab- úgynevezett korcs,
A koríjsok nem tartoznak
Megzenésítés! témát érzek »a tanyai vad*
ban, hogy ezek a tárgyalások számára eredményt egyetlenegy nemzethez sem. Biológiai szemzek
levezetésének keresztülvitelében, tekint®
hoztak. A következő év februárjában másodszór pontból ahhoz a nemzethez tartoznak ugyan,
tel a Szent István-tér feltöltésénél előtörd®}
foglalta el a miniszterelnöki széket. A leikeket
ható talajvizekre* cimü feladatban is, Mew
igyekezett felrázni. Igaz magyarsággal, áldozat- amelyből erednek, de ők nem tudják és nem is
nyi csobogásra, hangfestésre kínálkozik 8
tudhatják, h o g y valójában valamelyik nemzetkészséggel, felelősségérzettel megtölteni,
kaloml
. &
_ Alig foglalta el a miniszterelnöki széket, hez tartoznak. Teleki Pál gróf apai ágon nem
Megragadó
és
az
ifjúság
lelkének
csis^}
csakhamar alkalma nyilt arra, bogy az ország származik egyetlen fajból sem, mert a magyar
lására alkalmas téma ez is, ha ugy irja * ,
integritásának felállítása felé ismét hatalmas lé- faj a szó szoros értelmében nem létezik, ellenlaki zenekar-a, hogy megértsem, mit aW>
péssel vigye előbbre nemzetét Gyors elhatáro- ben létezik magyar nyelv, amely egyesíti
azokifejezni: »András nem tanulta meg a ter®
zással keresztülvitte Kárpátalja visszacsatolását,
etkorcsosultakat,
akiket maszetrajzot, pedig közeledik a konferen® 9
a Trianonban elveszett Kárpátok egy szakaszáig kat a végtelenül
Isten úgyse, ilyenkor sajnálom, hogy
gyaroknak
neveznek.
tolta ki az ország határát. >Semmit rólatok, néllettem zeneszerző. A nagybőgőt például r ^
kületek* — mondotta ezután erdélyi testvéreinkballsippal helyettesíteném. Szent Dávid
mik és a románság felé is volt megnyugtató szaszerepelhet benne, amint egyet-mást elb®6
va: »Nem megtorlást, hanem megboesájlást akarunk gyakorolni*.
dűl.
. _epi
Volna még témám egész sereg, kőztük "
— Amire vállalkozott, azt mindig nagyon kor,
molyan — bátran mondhatjuk —, halálosan komoa legutolsó a »bridzs-kakofónia, mikor
kelsteinné bemondja a nagy szlemmet
lyan vette. Sokat vívódott magában, állandó lelf
kiismeretvizsgálat alatt tartotta magát
közben partnere lapjaiba les*,
de e g y ® ,
_ Mikor április 3-án reggel szobájában reáelég ennyi is. Istmétlem, zenésítsék meg a* ^
nyitottak lelke mér messze szárnyalt, csak ktbült
melviket. de feltétlenül szöveg nélkül
£
testét találták. Teleki P ü halott volt. hogy tragiúgv. hogy mindenki megértse, mit akar ^
kus halálával sok áldozatos, nagyszerű munkájáfejezni a reme. — alázatos muz$ikus-bit*»
nak és cselekedetének fölébe magasztosuljon.
lesz hiyüki
g9f
— A tragikus elmúlás nemcsak minket, hanem

Kifejező zenei témák

Minősíthetetlen durva román
támadás Teleki Pál emiéke ellen

Délm a g y a r o r s z á g
telefonszáma
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1 3 — 0 6

bl

Bárdossy László miniszterelnök:
a MEP vezére

A miniszterelnök bemutatkozó beszéde — „A kormány politikája változatlanul Teleki Pál szellemében halad tovább"
Budapest, április 8. A Magyar Elet Pártja
kedden fél 1 órakör a parlament miniszterelnöki
tanácstermében vitéz L u k á c s Béla országos elnök elnökletével értekezletet tartott, amelyen a
párt törvényhozó tagjai nagy számban jelentek
meg. Az értekezleten B á r d o s s y
László miniszterelnökkel együtt megjelent a kormány valamennyi tagja. A terembe lépő miniszterelnököt az
értekezlet résztvevői hosszan tartó rendkívül meleg tapssal és éljenzéssel fogadták.
iVitéz L a k á c s Béla országos elnök meleg
szavakkal üdvözölte a miniszterelnököt, a kormány tagjait és a párt nevében biztosította őket
arról, hogy a párt, mint a múltban, ngy a leienben is sziklaszilárdan áll a kormány mögött és
megadja számára azt a politikai támasztékot,
amelyre mindenkor, de különösen a mai golyós és
gondterhes időkben szükségünk van.
Vitéz Lukács Béla bejelentette ezután, hogy a
miniszterelnök levelet intézett hozzá, amelyben
közölte, hogy a párt tagja kiván lenni A párt
tagfelvételi bizottsága örömmel vette ezt tudomásul és a miniszterelnököt a párt tagjai közé felvette.
— A hozzám intézett levelében azt is kifejezésre juttatta _ folytatta a pártelnök
, hogy
politikájában egyedül és kizárólag a mi pártunkra kiván támaszkodni. Amikor ezeket bejelentem,
egyben hivatkozom alapszabályaink 7. szakaszára, amely kimondja, hogy a mindenkori miniszterelnök, amennyiben a pártnak tagja, egyben a párt
vezére is. Most tehát — fordult ezután a miniszterelnök felé — ebben az ünnepélyes pillanatban
nemcsak a miniszterelnökhöz fordulok, hanem
tisztelettel jelentkezem a pártvezér előtt is. jelenlem, hogy ez a párt mindenkor szeretettel és hűséggel viseltob ft vezérei iránt.
'Az országos elnök szavai ntán
Bárdossy László miniszterelnök és külügyminiszter
emelkedett szólásra. Ezeket mondottal
«— Ma! első hivatalos megjelenésem a Magyar
Élet Pártjában a sző igazi és Dem politikai értelemben vett bemutatkozás. Mégis már most a barátság jogán fordulok Hozzátok. Amikor a mult
hét tragikus csütörtökjén a kormányzó ur azt a
kívánságát fejezte ki, hogy a megárvult kormány
vezetését vegyem át, megvallom, nehéz lelki küzdelmek után csak azért tudtam erre magamat elhatározni, mert ugy • éreztem, hogv a kormánvzó
nr őfőméltósága narancsának eleget tenni különösen abban «z adoff pillanatban, kötelességem
Tisztában voltam azonban azzal, hogy a nekem
szánt szerepet csak akkor vállalhatom, ha számíthatok azoknak a tényezőknek a támogatására,
amelyek a zavartalan további kormányzáshoz feltótlenül szükségesek.
— Mindenekelőtt ls
kiváló munkatársainak
kívántam biztosítani és
telességem megköszönni

nagy halottunk kipróbált
további együttműködését
itt ngy érzem, újból könekik bogy önzetlenül.

Párisi Nasv

Bruház

Rt.

Szeged íCsekonfcs ésKlss-utca sarok.
HÚSVÉTRA

Tojásfesték 1 levél
Cukor nyul, vagy bárány
Ostya tojás aluminium díszítéssel
Ostya ülő nyul
—.20,
Sárga zsanilia csirke
Litografált bádog tojás tölthető
—.24,
Piros massé tojás tölthető
—.24.
Tojás színező cellofáD
Húsvéti képes levelezőlap 10 drb
Borítékos húsvéti üdvözlet 8 drb
Képes tojás szinező
Ostya tojás aluminium és szallag
diszitéssel
—.38,
Tojás drazsé cukorka 10 deka
Zsanilia hintázó csirke
Futurit tojás tölthető
Húsvéti töltött doboz nyúllal
Ostya álló nyul, vagy bárány alumínium diszitéssel
Húsvéti tojás mogyorós csokoládéból
Ostya baba aluminium diszitéssel

-.üt>
>—.10
—.12
—.12
—.12
-.10
—.14
—24
—24
—.24
-.28
—.88
—.48
—58
—.68
—58
—.78
—88

minden személyes szempontot félretéve, rendelkezésre bocsátották, nagy tapasztalataikat, képességüket, személyi értéküket, azért, hogy a kormány politikája és munkája az eddigi szellemben
és hangsúlyozom, töretlenül az eddigi szellemben
és irányban változatlanul haladhasson tovább.
Második teendőm az volt, amiről a párt elnöke
már beszámolt, bejelentettem belépésemet a pártba, annak a tudatában, hogy a kormány politikájának alapja és a nemzet egyeteméhez való kapcsolata ez a párt és a páit alkotmányának értelmében, miként szívesek voltatok ezt az elbatározástokat is szentesíteni, a párt vezetését ezennel
átveszem. (Hosszantartó éljenzés és taps.)
— Befejezésül meg kell rögtön mondanom azt
— folytatta —, hogy különösen az első időben
nem lesz mód arra, hogy a párttal magával sokat
foglalkozzam, mert a miniszterelnökségen kívül
meg kellett tartanom a külügyminisztérium vezetését is. Távollétem azonban nem jelenti azt. hogy
szellemben nem leszek itt, hogy nem akarok 'áí-
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landó kapcsolatot tartani a párttal és a párton
keresztül a nemzet egyetemével, mert ismétlem,
a pártban a nemzet egyeteméhez való kapcsolat
tényezőjét látom.
— Mondanivalóm nincsen sok s amikor a parlamentben az alkotmányos szokásoknak megfelelően be fogok mutatkozni, Ismertetni fogom a
kormány programját Ez sem lesz nehéz feladat,
meri azt fogom hangsúlyozni, hogy ez a politika
nagy halottunk szellemi örökségének végrehajtása. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az ő
tragikus halála ennek a politikának irányában
semmit, egy hajszálnyit sem változtat Ne engedjétek magatokat megtéveszteni semmiféle politikai
praktikától, amelyek e tragikus halál körül misztifikációt akarnak tergpiteni. A kormány politikája változatlanul az ő szellemében h a lad továb*
és azokkal a problémákkal szemben, amelyekkei
ma szembenézünk, ö szegezte le nekünk az utat
és megmondom, mi csak ezt követjük és nenr
mást
A miniszterelnök lelkes tapssal és éljenzéssef
fogadott beszéde után K r ú d y Pál a párt nevA
ben köszönetet mondott a miniszterelnöknek és *
párt hűségéről biztosította.
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(A Délmagyrffotúdg
munkatársától)
Már
tavaly szó volt róla, Hogy Magyarországon
is
bevezetik
az úgynevezett
„nyári
időszámítást".
Tavaly azonban úgvlátszik,
már nem volt kellő
idő az ü) időszámítás
bevezetésére
és nem lehetett megvalósítani.
Már akkor jelezték
azOnban, hogy az új időszámítás
19il nyarán
életbe
lép. Május
i-től
kezdődőleg
tervezték
az
óramutató
előbbTetoldst.
aztán
nem
vártak
vele, gyors intézkedéssel
hétfőn egyik
napról
a másikra elrendelték
a nyári Időszámítás
bevezetését.
Április
7-én, Hétfőn este 11 árakor
kellett az óramutatókat
egy
órával
előbbre i gaz {tani,
az új időszámításnak
tehát
tulajdonképpen
kedden volt a
premierje.
Az új rendszer bevezetése
kisebb és érthető
szokatlanságtól
eltekintve,
simán ment
végbe.
Tagadhatatlanul
furcsa érzés volt ugyan
mindenki számára, amikor
hétfőn este 11 órakor
12 órára tolta előre az óta mutatóját.
Eltekintve attól, hogy az a furcsa heh/zet áll elő, hogy
a hétfői nap 24 óra helyett így Csak 2S ó f á h 61 állott,
a filozófus
lelkek arra
gondolhattak. hogy tulajdonképpen
az életüket_ rövidítik meg egy egész
ótahOsszával.
Az új időszámítás
első napjának
legjellemzőbb sajátsága volt. hogy mindenki
álmosait
ébredt.
Sokan voltak ugyan
olyanok,
rkik úgy fogták
ki a megrövidült
éjszakát,
hogy — h ama r ah h l e f e k ü d t e k egy órahosszával, mint szo1
átaludtdk
azt az órát.
ami tulajdonképpen
— nem is volt s kedden
frissen, kipihenten
ébredtek, mintha tegnap óta
nem is váltözoti volna a világ.
Érdeklődtünk
a 'hivatalokban,
Hogyan
sikerült az új időszámítás
premierje•
A
hivatalfŐnökffk 'és tisztviselők
általában szívesen
fogadták az új rendet. Kedden ugyan még
előfordult
ii'éhAny
elkésés
a szókatlan
kelés
miatt,
minden fel arra mulat azonban,
hogy
ml*denki
hamar
megszokja
a nyári
M8szdmffdsf
lát ismét rendet kerékvágásba
terelődik a hivatalok
rendje.
r
Az h*x*mJk
hnzrsksdéifSéMáalom
hőéiben

ftumiecic

határozottan
őrömet keltett az új
időszámítás.
Főleg azért örülnék, mert a korábbi zárás következtében
villanyáramot
takarítanak
meg s így jelentősen
csökkenthetik
a rezsijüket. Még jobban örülnek azonban az ipari
és kereskedelmi
alkalmazottak.
'Azok az alkalmazottak
ugyanis, akik eddig este 6 óráig talltózködtak
munkahelyükön,
most
tulajdonképpen 5 óráig lesznek üzletben s még
napsütéssel
a délután derekán megszabadulhatnak
onnan és
a nap hátralévő
részéi
— majd a nyáron
—
strandoldssal,
vagy egyéb szórakozással
tölthetik. Az új időrend teh'dt szociális
szempontból kedvező újítási jelené Ugyanebből
a szemvontból hasznos az úi időszámítás
a
tanulóifjúságára
is, amelynek
így a tanulásra
szánt
ideje is
meghosszabbodik.
A nyári időszámítás
bevezetésének
tegnapi
premiérién
egyébként
természetesen
8
Vonatok,
as autóbuszok
is az előfeigazttótt
óramutató
szerint indultak
a legnagyobb
rendben. A keddi álmosan
ébredt város estére
mindenesetre
konstatálhatta,
hogy a nap
tényleg
meghosszabbodott,
a borult esős idő
ellenére
este negyed 8 óra felé még világos volt. Csak
akkor kezdett a szürkület leereszkedni
és az este
az első „nyáriV fidőszámításos)
napon Csak fél
8 után
kezdődött.

Ullein-Reviczky Antal:
bel- és külpolitikai sajtófőnök
Budapest, április 8. A MTI jelenti; Bárdossy
László miniszterelnök és külügyminiszter Ullein-Reviczky
Antal
rendkívüli követet
és
meghatalmazott minisztert a magyar sajtónak,
mind belpolitikai,
mind külpolitikai
irányításával sajtófőnöki
minőségben
megbízta.
A miniszterelnökség sajtóosztálya ezentúl mint
a
miniszterelnökség 3- ügyosztálya,
Thuránszky
László miniszteri owtályfónök vezetésével változatlanul ellátja az eddig is hatáskörébe tartozott a&j ló közigazgatási és
adminisztratív
taand&et.
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narchía területére 30.7 százalék kivitel, 29.2 százalék behozatal. Olaszország itt is csak kis számokkal szerepelt: 3.1 százalék kivitel, 2.5 behozatal, mig Anglia 9.9 százalék kivitellel és 8.5 száa dáihclefeurápal forgalomban
zelék behozatallal szerepelt a külkereskedelmi
Rendkívül időszerű körülnézni Európa kele- forgalomban. Az utódállamok sokkal nagyobb
lén, nemcsak a Raumpoiitik teóriájának meggon- mértékben jelentettek piacot Jugoszlávia számára, mint például Románia viszonylatában. De
{A Délmagyarország munkatársától) A pár dolásaiból, hanem azokból a törvényszerűségből Jugoszlávia is ugyanolyan kis mértékben tákifolyóan is, amelyek természetszerűen egyaránt
napos enyhe időjárás után kedden hirtelen hű- érdeklik
mindazokat a délekeleteurópai államo- maszkodott keleti társaira, mint Románja, jeNősre fordult az idő és megindult az esőzés is. kat, amelyek mind agr.lrállamoknak számítanak léül annak, hogy gazdasági szerkezete azokéhoz
Hétfőn még 23 fok meleget mutatott a hőmérő, és éppen a törvényszerűségek azonossága miatt volt hasonló.
Bulgária külkereskedelmi kapcsolataiban »
m a hőmérséklet nyold fokkal haladta tul az az Európa keletén élő rokon parasztnépek életélegnagyobb számokkal Németország szerepelt:
ben
egyaránt
felfedezhetünk.
április elejei átlagos hőmérsékletet. Kedden a
47.6 százalék kivitel és 60.9 százalék behozatal.
Lengyelországgal kell kezdeni a vizsgálódást Magyarország és a volt Monarchia területe csak
'fokra süllyedt a hőmérséklet, a két naD hömerezen a területen. Társadalomkutatók és gazda- 7.4 százalék kivitellel szerepelt és csak 149 száletkülönbsége 23 fokot tett k i
ságpolitikusok fejtegetései szerint a lengyel népSzókatlan a meleg napok után az esős idő- nek leginkább az olasszal voltak rokon termelé- zalék behozatallal. Nyugateurópa felé a legtöbAnglia felé szállított, 11.6 százalék, mig onjárás. Az 1940-es év meglehetős gazdag volt si és másféle problémái A népesedés hihetetle- bet
nan behozatala 4.6 százalék volt. Németország
Csapadékban, az elmnlt 70 esztendő alatt a nül magas volt, igen nehéz probléma volt a kö- felvette a bolgár kivitelnek majdnem 50 százamult évben volt a Iegesapadékosabb az időjá- zelmúltban feloszlott országnak, miképpen lehet lékát, de még ennél is nagyobb volt a bevitel a
ezeket a tömegeket elhelyezni az életben. A kér- német piacokról.
rás. Dr. Kogutowicz Károly egyetemi, tanár dés
annál aggasztóbb volt, mert a lengyel mezőTermészetszerűen a jelenlegi háborús helyzet
legutóbb tanulmányban foglalkozott a vadvíz- gazdaság mondhatni alig fejlődött a legutolsó
katasztrófával és ezzel kapcsolatban az elmúlt évtizedek alatt. Meg lehet állapítani, hogy a a keleti államoknál elsősorban Nyugateurópával és Angliával lazította meg a kialakult kap70 év Csapadékmennyiségének évi összegét mu- nagyhatalmi vágydkífal teli ország egyre szegé- csolatokat.
Románia esetében a legutóbbi eseményedett
és
tele
volt
szociális
pnwdémákkal.
Hatatta ki szemléltető rajzokban. A kimutatás
nyek
a
kivitel
28.9 százalékát érintették, a behoszerint Szegeden a csapadékmennyiség évi talmas tömegek kerültek emigrációba, igen so- zatal 15.7 százaléka maradt el. Jugoszlávia esetékan
Franciaországba
vándoroltuk
ki,
mig
nagy
összege 1870-ben, 1880-ban és 1890-ben nem ha- tömegek ellepték a lengyel városokat és igy ben — még a Balkán-háború vasárnapi' kezdete
üadta tűi a 700 millimétert, 1900-ban már 600 természetszerű volt az utolsó évtizedek városfej- előtt — a kivitel 20.8 százaléka, a behozatal 17.7
milliméterre csökkent, 1910-ben ismét 700 mil- lődése és iparosítása. Varsó például rövid tiz év százaléka alakult át a háború következtében. Bulgária kivitelében 22.1 százalékról, a behozatalban
liméter volt, 1920 ban 500, 1930-ban 700, 1940-ben alatt 26 százalékkal szaporodott, Lodz lakossága 10.4 százalékáról volt szó, természetesen Németpedig 800 milliméter fölé emelkedett a csapa- 34 százalékkal, Vilnáé 52 százalékkal és Katto- ország megnövekedett igényei ezeket a kiviteli és
viczé 182 százalékkal. Természetszerű, hogy behozatali elmaradásokat pótolták.
dékmennyiségmindezek folytán a nép helyét kereste ugy a
A külkereskedelmi forgalom számadatain kigazdasági életben, mint a politikában.
Rendkívül meglepőnek tűnik, hogy azok az vül érdekes néhány pillantást vetni a délkeleteuországok, amelyek politikai rendszeréhez tarto- rópai államok szellemi és politikai életére is. Itt
zott Lengyelország, szinte alig vettek fel valamit csak jelezni kell azt a tényt, hogy a keleü és »
a lengyel kivitelből. Anglia, Franciaország szin- délkeleti országok szellemi életében a szláv jelte annyit sem jelentett Lengyelország kivitelében, leg is sokszor megakadályozta, hogy felismerjék
IS napi fogházra ifé'ieh a kardos
mint sok más kisállam. Élénk piacol biztosított és tisztázzák a keleti és nyugati kapcsolatokát.
mentjecskéi
cezzel szemben Lengyelország számára a kis Ezek az államok a világháború után Nyugateurópához kötötték létüket, de ugyanakkor a szlávság
VA Délmagyafország munlcalársától)
Per- Lettország, Litvánia, Észtország — amelynek az és germánság harcában látták létük értelmét. A
ismeretes
események
óta
Szovjetorosz
köztára
gőnyelvű, kardos menyecske állott kedden felsaság államai, valamint jelentékeny piacot bizto- gazdasági statisztikai adatok és a politikai beálhatalmazásra üldözendő rágalmazással vádol- sított továbbá Magyarország, a volt Ausztria és iitódottság nem mutatott a fentebbi adatok alaptan a szegedi törvényszék J5ófcai/-tanácsa előtt Csehország, Románia stb. A lengyel külső élet- ján sok és lényeges párhuzamos vonalat, éppen
A 38 éves Baranyai Pálnó derckegyházi asz- tér tehát bent volt elsősorban a keleti és dél- ezért érdekes megvizsgálni ezeknek az államoknak jövőjét a német Raumpoiitik elgondolásaiba
szönyt az elmúlt év novemberében valamilyen keleti Európában. A felosztott Lengyelország beállítva.
ügyből kifolyólag a derekegyházi községi elsősorban mezőgazdasági termékeket szállitott,
gabonanemüeket, lisztet, jelentős volt állatkivielöljárósághoz hívták. Az elöljáróság hivatalá- tele is, ezenfelül nagymennyiségű tojást, vajat
ban Mécs Balog Róna tisztviselőnőhöz utasí- cs cukrot szállitott külföldre, kisebb mennyisegTeleki Pál emléke
tották; aki elmondotta Baranyinénak, hogy ki- ben pedig szenet cs kokszot. Ezzel szemben a
a Sajtókamara választmányi
sebb adótartozása miatt bútorait
lefoglalták. behozatali áruk közül a legfontosabbak voltak
számára
a
nyersanyagok,
egyedül
a
hatalmas
Baranyiné erre kiabálni kezdett, majd hangos
ülésén
textilipar közel 400 millióért vásárolt nyersanyaszavakai támadt a tisztviselőnőre:
got külföldön. De gépek, alkatrészek, szerk< zeBudapest, április 8. Az Országos Magyar Saj— Maguk vették el tőlem a kenyeret, ma- tek tekintetében is jelentékeny behozatalra szotókamara
főosztályai kedden tartották rendes
rult
a
lengyel
ipar.
gok eresztették földjeinkre a vizet, — kiabálhavi választmányi ülésüket a Sajtókamara taA
délkeleteurópai
tér
további
vizsgálatánál
ta Baranyiné a tisztviselőnőnek.
nem szabad elfelejteni, hogy Románia, Jugoszlá- nácstermében. A kiadói főosztály ülésén M a r A felhatalmazásra üldözendő rágalmazás- via és Bulgária szerkezete, társadalmi és gaz- s o v s z k y Tibor elnök meleg hangon emlékezett
sal vádolt napszámosasszony az ügyében ked- dasági felépítése majdnem azonosnak volt mond- me« a tragikus körülmények között elhalt miden megtartott törvényszéki főtárgyaláson el- ható ^egészen a legutóbbi időkig. Például Buka- » niszterelnökről, aki a Sajtókamarának tiszteleti
taria és felügyelőbizottságának elnöke volt A
keseredetten védekezett Bókay tanácselnök rest helyzete ugyanolyan képet mutat, mint a választmány tagjai állva hallgatták végig_ mega
fentebbi
adatok.
A
román
főváros
lakossága
20
kérdéseire minduntalan kitérő válaszokat adott
év alatt megkétszereződött a városbaözönlés kö- emlékezést. Majd a választmány folyó ügyekkel
és ártatlanságát hangoztatta. Vitatta azt is, vetkeztében. Jugoszláviában a városiasodás ira- és felvételekkel foglalkozott
Délben 12 órakor az újságíró főosztály tartott
högy az inkriminált kifejezéseket mondotta ma mé" szédületesebb tempót mutatott. Belgrádvolna. A törvényszék a tanúkihallgatások után ' nak 19Í'0-ben csak 91 ezer lakosa volt, mi; választmányi ülést Z i m m e r Ferenc elnökleté1920-ban 115 ezer, tiz évvel később 1930 ban vel Az ülés előtt az elnök megemlékezett grol
igazolva látta a vádat és tizenötnapi
fogház
már
242 ezer. Belgrád a háború előtt egészen kis Teleki Pál miniszterelnökről. Az elnök megemlébüntetésre
ítélte Baranyinét.
város volt, még a középvárosok nagyságát sem kezésében meleg szavakkal méltatta Teleki Pál
Az ítélet elhangzása után, amikor Bókay érte el és 1930-ig 165.9 százalékkal gyarapodott államférfiúi érdemeit, majd felemiitette, hogy az
feTnök megkérdezte, hogy megnyugszik-e az íté- a lakossás tekintetében. Bulgária fővárosának, ő miniszterelnöksége alatt alakult meg az Orszáletben, Baranyiné nyomban kész volt a válasz- S/ófinnak 1910-ben 103 ezer lakója volt és 213 gos Magyar Sajtókamara, amely hálából első
ezer lett. E három állam városiasodó fejlődése tiszteletbeli tagjául Teleki Pált választotta meg.
szal:
nem ment végbe valami pontosan és alaposan át- Ezután a választmányi ülés folyó ügyekkel éa
Nem nyugszom bele — mondotta —, mert | gondolt társadalom, vagy szociálpolitikai terv tagfelvételekkel foglalkozott
szerint A népek spontán igyekezete és talán
ártatlan vagyok .
SZERDA,

1941. ÁPRILIS 9.

Mi nap alatt 23 fokos hőmérséfsletkülöniiség volt Szegeden
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Érdekes adatok világítják meg Románia külkereskedelmi forgalmát Kiviteléből Középeurój pára 42.1 százalék esett,
^
mig
W ^behozatala
B - J 68.8
- Jszázalék Legnagyobb volt a behozatala Németországból, 39 százalék, mig kivitele 20.7 százalék
Magyarországba, a volt Ausztriába és Csehországba együttesen 21.5 százalék volt a kivitele,
mig behozatal innen 29.8 százalék. Olaszország
felé 5.6 százalékot exportált, mig bevitele innen
csak 1.4 százalék volt, Angiiába 12.5 százalék
volt az export, mig onnan behozatala 6.8 százalék. Ezek a számok is azt mutatják, hogy a délkeleti államok egymás között kereskedtek a legkevesebbet.
Jugoszlávia külkereskedelmi helyzetéről a kö-

®

P i c k Szalámigyárban

vetkező adatok beszélnek: a középeurópai kivi'ele 54.4 százalék volt, behozatala 55.9 százalék.
Ebből Németországra jutott 23.7 százalék kivitel.
'26.7 behozatal. Magyarországra és a Tolt Mo«

Hüsuííra ^ Mtf-HttnrMi

tásSrolhal.

„
Locsol6t,
k
választékban. Üzlet: Arany János-utca 5. (Hun.
gária-szálló mögött.)
óffl

Takarításhoz...

padlóbeeresz'ő, parketpaszták, padlóviasz^
kefék, lószörseprők, ecsetek, porfestékek, olaj
festékek, lakkok, zománcok, vegyiszerek
LEGOLCSÓBBAN, LEGJOBB MINŐSÉGBEN

tlaraszihi! Gézánál
SZEGED. FEKETE-SAS ü. 22.

HÍREK
— Felfüggesztették a szesztilalmak A mult
hét péntekjén dr. Széchenyi István országmozgósítási kormánybiztos úgy intézkedett, hogy
nagyszombaton délig nem szabad szeszt árusítani Szegeden. A kormánybiztos kedden újabb
rendelkezést adott ki és felfüggesztette a szesztilalomra vonatkozó rendeletet. A kedden kiadott rendelet szerint, mivel a szesztilalom
fenntartására tovább nincs szükség, ismét szabad szeszt árusítani. A szesztilalom megszűnéséből kedden délelőtt telefon útján értesítették a vendéglőket, kocsmákat, borkiméréseket,
déltől kezdve már mindenütt lehetett ismét
szeszt kapni.
— Hasvéti istentiszteletek. Vasárnap közöltük
a nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjét a
szegedi római katolikus templomokban. A görögkeleti magyar egyház istentiszteleti rendje a következő: Nagycsütörtökön: 10 órakor vecsernyével kapcsolatos Szent Bazil-mise. Este 6 órakor
12 kinszenvedési evangélium olvasása. Nagypén
teken 10 órakor királyi imaórák. Délután 4 órakor Jézus sirbatételének emlékére nagyvecsernye sirbatételi szertartással és szentbeszéddel.
Nagyszombat: Reggel 8 órakor Jézus temetéseVasárnap: hajnali 3 órakor feltámadási szertartás. A szertartás végén szentgyónás és áldozás.
Délelőtt 10 órakor szentmise szentbeszéddel. Délután 4 órakor vecsernye, szentbeszéddel. Hétfőn:
Szentmise Szentesem Délután 4 órakor vecsernye
Szegeden. A szertartásokat a belvárosi fin elemi iskola kápolnátermében tartják. — A református templom istentiszteleti rendjét a Délmagyarország szombati számában közöltük.

— A természetes »Ferenc József* keserűi íz
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza Kérdezze meg orvosát!
— Kiütéses tifuszmegbetegedések Madridban.
A spanyol fővárosban a kiütéses tífusz újabban járványszerűen lépett fel. Eddig 800 megbetegedés történt. A kormány 30 millió pezetát
bocsátott a hatóságok rendelkezésére a járvány leküzdése céljából. Valamennyi kórházban és kaszárnyában alapos fertőtlenítést hajtottak végre és a város különböző helyein fertőtlenítő állomásokat íendeztek be. A húsvéti
ünnepekre kiadott iskolai vakációt bizonytalan időre meghosszabbították.
E i e y e t f

P ú t

HORTHY MIKLÓS UTCA 8. I. EMELET BAL

ebédmenü P: 1.-, p : 1.40
40 f é l e k é p e s u j s á g
Ebéd kihordásra is.
Házhoz szállítás
T e l e f o n : 17-30.
132
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Húsvéti likőröket

még most vegyen, mig hatalmas készletemből
a legolcsóbban vásárolhat

Sándor Béla

italáru üzletében,

a

föpostánáf.

$h»i'~cervfcB.

460

Hösök kapuja mellett.
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— Meghalt Mezei Mária édesanyja. Tegnap
délben bosszú, súlyos szenvedés után meghalt
özv- dr- Mezei Pálné, előbb özvegyült bethlenfalvi Faál Gézáné, született szombatfalvi
Gálffy Vilma, Mezei Máriának, az országosan
ismert kiváló szülésznőitek, a Vígszínház művésznőjének édesanyja. Az uriasszonyt hosszú
idő óta súlyos szívbántalmak támadták meg,
állapota a leggondosabb ápolás ellenére is,
egyre nehezebb lett, majd még jobban súlyosbodott, amikor az elmúlt évben meghalt férjet
dr. Mezei Pál, a széles körben ismert és becsült
szegedi ügyvéd, az ügyvédtársadalom. határozott egyéniségű alakja. Amikor ujabb roham
vette igénybe szervezetét, beszállították a szegedi belgyógyászati klinikára, ahol a leggondosabb' ápolásban részesítették, mindent elkövettek, Hogy megmentsék az életnek, a küzdelem azonban hiábavaló vBlt a gyógyíthatatlan
kórral, hosszú szenvedés után tegnap legyőzte
a megviselt szervezetet. A Szegeden sokf"lé ismert, becsült és szeretetnek örvendő özv- dr.
Mezei Pálné halála széles körben őszinte részvétet keltett. Szerdán délután 4 órakor kísérik
el utolsó útjára a szegedi belvárosi temető
kupolacsarnokából a családi sírhelyre a református egyház szertartása szerint, őszinte részvét fordul Mezei Mária gyásza felé, aki rövid
idő alatt apja után elveszítette most édesanyját is.
— Nem lesz szirénajelzéses egyperces munkaszünet Nagypénteken. A Katolikus Dolgozó
Lányok beadványt intéztek a városhoz, bogy a
hatóság rendeljen el nagypéntek jelképes megünneplésére pénteken délután 3 órakör egyperces általános-munkaszünetet és a munkaszünet
beálltát mint a múltban is,
szirénabúgással
jelezzék. A hatóság, tekintettel arra, hogy Szegeden jelenleg állandó légoltalmi készültség
van és a munkaidő megszakítását jelző szirénabúgás zavarokat idézhetne elő, ezúttal nem
járulhatott hozzá a kérelemhez.
— CHAT NOIR a legszebb húsvéti ajándék.
Csak eredefl csomagolásban valódi. Kapható 20
.6QL 100. 250 és 500 gr. üvegben.

456

— Pászkahirdetmény. A Szegedi Izraelita Hitközség felhívja tagjait, hogy pászkautaiványaikat
mielőbb váltsák ki a hitközségi irodában (Margit-u. 20, L) Pászka ára kg,-kint L50 P, pászkadara kg.-kint 1.60 P.
64
— Janik-vendéglőben ma flekken és vargabéles.

SZÍNHÁZ
fes
MŰVÉSZET
A 8ZINHAZ HETI MUS.ORA:
Szerda: Jedermann (A- és B-bérlet 26).
Csütörtök: Hajnalodik (Filléres helyárak).
Nagypénteken: Nincs előadás,

éve

A SZÍNHÁZI IRODA HIRElJ
Figyelem! Az előadások áiprilis 9-től, szerdáAz uzsoki szoros környékén folyó harcokban történt továbbá, hogy a 304. honvédgya- tól (inától) ismét este háromnegyed 8 órakor
logezred bárom tisztiszolgája, Enyed András, kezdődnek.
Fazekas István és Máté'György összegyűjtötMa este háromnegyed 8 órakor Jedermam*
ték a túlerőben levő oroszok támadása elől
Hoffmansthai világhírű misztériumdrámája, a
hátráló csatárokat és maguk is fegyvert ra- Jedermann, amely a salzburgi ünnepi játékok álgadva, írj rajvonalat alakítottak. Ebben meg- landó müsordarabja, ma este % 8 órakor ismét
állították az immár ellenök támadó oroszo- előadásra kerül összevont A- és B-bérlet 25-ben.
kat, kivédték támadásaikat, meghiúsították Ez a kiváló darab, amely az élet problémáival
bekeritési kísérleteiket és bátran harcolva, foglalkozik, leginkább megfelel a nagyböjti, ületellenállottak, amig tartalékok mentesitést nem ve a nagyheti idők hangulatának. A pénteki felhoztak. A tisztiszolgák eme kiválóan derekas,
eredeti szereposztásban kerül színre ma
öntevékeny és vitéz magatartását azzal jutal- újítás
mazták, hogy mindegyiket a kisezüst vitézségi este is.
Holnap, csütörtökön este háromnegyed 8 óraéremmel tüntették ki
kor a mai idők legaktuálisabb irredenta színmüve, Fekete Istvánnak regényei által már is ismert népszerű írónak legjobb drámája, a HajnaDr. med. LdszM-hészitintimett lodik
kerül színre. A nagyváradi bevonulás meg444
békebeli minöséghen kaphatók
ható pillanatai elevenednek fel a darabban, amely
Budapesten is kivételes sikert aratott Az erdé(Bokor)
lyi városok színpadain hónapok óla zsúfolt házak
előtt játsszák ezit a darabot, amely az uj utakon
HpsTéti i o c s i l ó h l e g o l c s é b h a n járó
magyar szinpadirodalom egyik legremekebb
müve. Tekintettel arra, hogy a holnapi előadás
_ Elhalasztották as eboltásokat. Az április filléres helyárakkal kerül szinre. jegyéről idejé\ 15-től május 6-ig terjedő időpontra tűzte ki a v«- ben gondoskodjék.
: I-OS illetékes ügyosztálya a kötelező eboltások elvégzését a városban és a külterületen. G e r Tavaszi fértl- te nólruhál
g e l y József állategészségügyi tanácsos javasla4*5
festesse,
tisztittassa
tára elhatározták, hogy a veszettség elleni kötelező védőoltások elvégzését későbbi időpontra
Bt A
V I I I
f f kelmefestő- é s
halasztják. Az oltások elhalasztására azért volt
T M L
vegyUztitónái
szükség, mert a jelenlegi rendkívüli Állapotok i i K v
mellett sok gazda nem tudta volna felvezetni ku- Mérey-u. 6/b, ipartelep: Gsaba-u. 46. Tel.: 30-67,
tyáját az oltást végző állatorvoshoz. Az oltásokat valószínűleg egy hónappal később végzik el.
Szeged sz. kir. város polgármesterétől,
— Elitélték a szegedi kerékpárlopások tettesét és orgazdáit Az elmúlt hónapban a szegedi 19725—1941. IL sa
rendőrség több kerékpárlopás ügyében indította
meg a szomozást. Rövid idő alatt utcákról, kapualjakból, udvarokból ismeretlen tettesek 9 kerékA m. kir. közellátási miniszter ur 200.400—194U
párt loptak el, amelyeket később egészen vagy
félig szétszedett állapotban a Mars-téren kínáltak sz. rendelete értelmében ki kell jelölni azokat a
eladásra. A detektívek a nyomozás során elfogták kereskedőket, akik lábbeli, illetőleg taipbőr forgaa kerékpárlopások tettesét K i s s József 20 éves lombahozatalával foglalkozhatnak. 1941. junius 1.
gyárimunkás személyében, Kiss a rendőrségien el- napja után másnak, mint kijelölt lábbeli, valamiül
mondotta, hogy a kerékpárokat H o r v á t h Mi- talhörkereskedönek lábbeli, illetve talpbőrkereshály és C z i n k Mátyás napszámosoknak adta el, kedést folytatni nem szabad. Az a lábbelikéi esakik vállalták a kerékpárok átfestését, szétsze- kedő, vagy talpbőrkereskedő, akinek jogosultsága
dését, illetve további értékesítését. A kerékpárlo- a hatósági kijelölésnél történt mellőzve, vagy a
pások után Horváth'tal és Czinkkel a körtöltésen kijelölés visszavonása folytán megszűnik, megtalálkozott, ahol átadta orgazdáinak a lopott ke- levő árukészletét legfeljebb 1941 augusztus 31.
találkozott, ahol átadta orgazdáinak a lopott kerék- napjáig árusíthatja. E határidő után fentmaradó
párokat. Kiss ellen az ügyészség 9 rendbeli lopás, készletét az általam megjelölendő kereskedőnek
mig Horváth és Czirok ellen orgazdaság miatt emelt át kell adni.
vádat. A kerékpártolvajt kedden állította elő az
Ennélfogva felhívom mindazon lábbeli vagy
ügyészségi fo#iázőr a törvényszék Bókay-ta- talpbőrkereskedőket, akik lábbeli, illetve talpbőrnácsa elé. orgazdasággal vádolt társai szabadlá- kereskedéssei a jövőben is kivannak foglalkozni,
bon adták elő védekezésüket. Kiss töredelmes be- hogy lábbeli, illetőleg talpbörkereskedővé való
ismerő vallomást tett. Nyomorával védekezett. kijelölés iránti kérelmüket f. évi május L napHasonlóan védekeztek társai is. A bíróság meg. jáig hozzám eimuzve az elsőfokú iparhatóságnál
állapította bűnösségüket, Kiwt egyévi 4 » n y o l c h ó - (Virosi Bérház i l em. 17. VL) terjesszék elő,
napi börtönbüntetésre, Horváth ot 18 njlf lapSzeged. 1941 áprilíl 8.
házra. Czinket egyhónapi fogházbüntetésre Ítélte.
Dr. Pálfv József polgármester,

G Y ő r f v - aufláservice
Boldogasszony s.-ut 3.
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EtetiO olcsó házolí, szöllő
cs szántó lonyososrioKoh!
Eladó adómentes bérház forgalmas piacnál
9500 P évi bérjöved. 200.000 P. Háztelek forgalmas uton n. ölenkint 130 P. Újszegeden
családi ház, 4 szobás, fürdőszobás, szép kerttel 16.000 P. Újszegeden adómentes családi
haz, 4 szobás, fürdőszobás, nagy kerttel 22.000
P. Háztelek körúton belül 5000, 14,000 P és
feljebb. Családi ház 3 szobás kerttel, belsőváros. kőrútnál 6500 P. Adómentes, magasföidszintes ház, két lakással, kerttel. Rókuson 13
ezer P. Magasföldszintes ház 2 és 3 szobás lakásokkal, kerttel templomnál 15.500 P. Magasföldszintes ház 2x2, 5x1 szobás lakással,
n a p udvarral köves uton 20.500 P. Emeletes
üzletes sarokbérház 2 és 3 szobás, fürdőszobás
lakással, körúton 25.000 P. Kétemeletes bérház
8 lakással, főútvonalon 35.000 P. Emeletes ori
ház 4 szobás, komfortos 2 és 1 szobás lakással. szép kerttel, kőrúton belül 32.000 P Emeletes sarokbérház üzletekkel. 6 lakással, 3800
P jöv 40.000 P. Kétemeletes bérház 1, 2. 3
szobás, fürdőszobás lakásokkal 4500 P jövedelemmel 55 000 P. Belvárosi bérház 2, 3. 4 szobás modern lakásokkal 5300 P .jöv. 65.000 P.
Kélem, bérház főúton 6000 P évi jöv. 80.000 P.
Nagy belvárosi bérház, 11.000 P jöv. 135.000
P. Szöllő és gyümölcsös 1 hold. 2 szobás lakóházzal 5000 P. 2 holdas szöllő és g y ü m ö l c s 2
szobás fanvával Domaszéken 10 00(1 P 19 holdas szöllő és Svümölcsös tanvával felszereléssel. állomásnál 30 000 P. 3 hold szántó Vásárhelyi saeárut végén, n. öle 2 P. 1755 n. öl
szántó Serkéli dűlőben, n. őle2P. 12 holdas
szántó tanyával, müufnál 20.000 P. 56 holda*
szántó tanyával Bánálban holdankint 1400 P
30 holdas bánáti szántó tanvával 36000 P.
118 holdas bánáti szántó tanvával 120 000 P
Nagy választéki
Alkalmi vételek!

A Szeged nem tud Kiállani
eg«iK merttozesere sem
A Szoinoh elleni hupamfxközés elhalasztását herieh a piro»-ith ereit
A Szeged vezetságe kedden jelentette Gidófalvy Pálnak, az MLSz elnökének, hogy egyetIcn mérkőzésre sem tud csapatot kiállítani, A
piros-fehérek közölték az MLSz elnökével, nogy
az első csapatból 9, a másodikból 10, a harmadikból 7, a negyedikből 8, az ifjúsági együttesből
pedig 4 ember nem állhat a klub rendelkezésére.
Éppen ezért kéri a Szeged, tekintsen el az MLSz,
hogy együtteseit egyelőre bajnoki mérkőzésre
kiállítsa. Ha az MLSz teljesiti a Szeged kérését
— ami nem lehet kétséges —, abban az esetben
a piros-fehérek vasárnap nem állanak ki cgyk
alosztálybeli meccsükre és nem játsszák le a
Szolnokra kitűzött Magyar Kupamérkőzést sem,

ax

Kéi
nyilaikorai
elmaradi
Vasutas
S s E R Q
mérkőzésről

Jelentette a Délmagyarország, hogy elmaradt
a vasárnapra kitűzött Vasutas—SzEAC találkozó
az egyetemisták távolmaradása miatt. Tekintettel arra, hogy a mérkőzés ügye foglalkoztatni
fogja az MLSz illetékes fórumát, érdekesnek látszik a tényállást a sportközönség tudomására
hozni két nyilatkozat formájában. Nyilatkozott
az ügyben P a t a k y Sándor, a SzEAC intézője
és C s a p ó Lajos, a Vasutas ügyvezető-igazgatója.
Az egyetemisták intézője ezeket mondotta:
— Pénteken este telefonon felhívtam Gidófa.vy
Pált, aki indokoltnak találta a mérkőzés elhalasztását. Ezt Vecsernyés Lajos, a DLASz főtitkára utján hivatalosan is közölte velünk. Az
MLSz elnöke azt is mondta, hogy az uj haiárP. M. irodában, Szegeden, Horthy M. u. 2. napban állapodjunk meg a Vasutassal és a ter(Kulfumalotánál.)
minust közöljük vele. Szombaton délelőtt megkötöttük a Vasutassal a megállapodást, amelynek értelmében az idény utolsó meccse lett volna
a szegedi rangadó. A megegyezést hétfőn akartuk
Gidófalvy Pál tudomására hozni. Nyomban intézkedtünk a mérkőzés elmaradásával kapcsolatban, igy azok a játékosok is, akik egyébként
rendelkezésünkre állhattak volna, elutaztak szabadságra. Ezzel kilencre nőtt azoknak a futballistáknak a száma, akik nem szerepelhettek volbuJüorJyxcrü:
UMlúAlőSi
na a vasárnapi mérkőzésen. Szombaton éjszaka
CL
aghnímmnVt
11 óra tájban váratlanul táviratot kaptunk az
Szépen bútorozott szo- Bejárónő _
délelőtti MLSz elnökétől. A táviratban az állott, hogy
ba teljes ellátással is órákra felvétetik. Je- nem járulhat hozzá a mérkőzés elhalasztásához.
kiadó. Bocskai utca 4.
lentkezés délelőtt
8 - Vasárnap reggel már nem állhatott módunkban
12-is, délután 4—6-ig, még a másodikcsapatbeli játékosokból sem öszPetőfi sugárút 9. fog- szeáliitani az együttest, annál is inkább, mert
OTTncnóI
ezek közül sem állott még hét futballista sem
rendelkezésre, ilyen körülmények kőzött nem
főző mindenes. — állhattunk ki a mérkőzésre.
Két szobás, összkom- Jól
éves bizonyitfortos lakás május 1-rc hosszú,
— Azt hiszem — fejezte be nyilatkozatát Pavánnval
15vagy azonnalra kiadó. re, vagy ajánlkozik
taky Sándor —. az MLSz indokoltnak fogja látmájus
l-re.
Arany János utca 10, Kiszombor, Ladányi ut- ni távolmaradásunkat, annál is inkább, mert
földszint 1. Megtekint4. Domsitv Mibály- pénteken az MLSz elnöke is igy találta helyeshető 11 és 12 óra közt. ca
né cimre.
nek. A mi meccsünkön kivül 10 mérkőzés mara-ll
Háromtagú felnőtt csan<cg el az Alföldi kerületben cs ezeket azután
lád május l-re szoba,
halasztották cl, miután mi a Vasutas elleni jákonvhás lakást keres:
tékunk elhalasztását kértük.
Biztos fizető jeligére a
A Vasutas képviselője igy nyilatkozott: .
A
l
k
a
l
m
i
o
'
c
s
ó
kiadóba.
— Miután a SzEAC-cal a mérkőzés elhalaszháiyételek !
tásában megegyeztünk és az nj terminusban ts
Belvárosban 3 em jöv megállapodtunk, táviiatot kaptunk Gidófalvy Pálmassziv szép
bérház tól. hogv a meccset vasárnap le kell játszani.
Textil kereskedősegédet modern, feomf lakások- Annak élenére. hotrv szombaton éjszaka kaptuk
2
azonnalra felvesz Ba- kal 195 000: másik
em. jöv. bérház 70.000: a táviratot, intézkedtünk a mérkőzés meffrondernrs Divatház
2x2 szobás adóm. ui zt'scre Kirendeltük a játékosokat, bejelentettük a
Kézi munkás felvétetik. ház 13 O00: adóm 2 é? meccset a rendőrségnek és orvosról is gondosGonjbárovits sz;.bó, — 1 szobás uj ház 7000:2 kodtunk A kitűzött időben ki is álltunk a jáKölesei u.
szobás uj ház 6000 P. tékra. Palásti játékvezető leigazolta a futballisMegv LÁZÁR irodától tákat. a SzEAC azonban nem jelent meg a páStoppoltassa
ruháit a
Attila utca 5. Telefor
lván csak képviselője. S z i l á g v i Sándor volt
»Budape«1i« kézinö«zö33-56
119 ott, aki közölte, hogv nem tudnak kiállani a mérvőnél
Eredeti
srvári
kőzésre A mérkőzés elmaradásáért — mondotbeszövések
Üzlet
Hági .sörkerttel
szemben.
ta vénül a Vasutas ügvvezető-israzgnfója — bennűket semmiféle mulasztás nem terhel.

Mézemé
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szennaira felveszünk
Anker Biztosító, Vó- j
rösmarthv u. 5.
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most drágán éri éke
•ütheti. Bélyegkei esnedés, Iskola a 29
fel-fon 39-03.
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X Vasárnapra Szegedre tűzték ki a vasutasbajnoki döntőniérközést. A MAV Liga utasította
a SzVSÉ-t és a Testvériséget, nogy a vasutasbajnokság II. osztályának két első hely/-• tijét,
bogy .vasárnap és bélfőn játssza le a >11. oszláJy

bajnoka* ciinéért folyó mérkőzést. Az érdekeltek hajlandók is lejátszani a meccset, sőt •
Testvériség beleegyezik abba is, hogy a két
meccs Szegeden kerüljön eldöntésre. A Vasutas
még nem döntött, hogy vállalja-e a második
mérkőzés megrendezését is. Az a csapat, amelyik a két mérkőzés összesített eredménye alapján győz, megnyeri a II. osztályú vasutasbajnoki cime't, egyébként mind a két csapat bent van
már az I. osztályban. — Kedden edzés volt i
Vasutas-stadionban.

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Szilárd volt az én
téktőzsde irányzata. Kezdetben az élénk véleményes vásárlásokkal szemben az árukínálat nem
volt kielégítő és ennek következtében a részvények 4, 6, egyes kivételes esetekben 10 százalékkal nyitottak magasabban a tegnapi züróárfolyamuknál, úgyhogy egyes papírok jegyzéséi átmenetileg fél is függesztették. Később magasabb árfolyamokon nyereségbiztositó eladások történtek
és a megélénkült árukínálat folytán a biztosítási
jegyzések lemorzsolódtak, ugybogv zárlatkor általában a napi középárfolyamok voltak érvényben Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank
216.—, Kőszén 561.—, Ganz 24.23, Izzó 204—, Szegedi kenderfonógyár 96.—.
Zürichi devizazárlat Páris 9.50. London 1737
fél Newvork 431.—, Milánó 21.72 fél. Berlin 172.50,
Szófia 426, Belgrád 10,—, Bukarest 2.—, Athén
3—.
A Maeyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font —.— belga fr. _.—, dán kor. —.—v dinár 760-7.90 dollár 343.00—348 00. francia frank
hollandi forint —.—. cseb-sztovák koron*
' '20 K-nál naffvohb rimletek kivételével),
szlovák kor. 11.45-11.75 (20 K-nál nagyobb etmletek kivételével, kanadai dollár 250-300, leva
leu 3.20-3.40 líra 17 40—17 90. német márka
_ _ ' svéd kor. 81.70-82.70, svájci frank 79.60—
80*80.

Budapesti terménytőzsdezárlat A készáru pi®*
con az árak változatlanok. A forgalom csekély
volt.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzés*,

Buza 78 kg-os 24.—. rozs 71 kg-os 20.—. sör árpa
kiváló 26 00. sörárpa I. 25.90, sörárpa 24.90, ipar!
68 kg-os 23.80, takarmányárpa 65-66 kg-os 21.80,
takarmányárpa középminőségü 20.S0, zab 41 kg-os
2270. kukorica 19.80.
Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza lanybau
Májusra 90 egynyolcad—egynegyed, juliusra 88.§
—e^ynvolcad, szeptemberre 89 egynyolcad—egynegyed. tengeri alig tartott. Májusra 66 egynyolcad
juliusra 67.25. Bozs lanyha. Májusra 48 hétnyolcad. juliusra 57 háromnyolcad, szeptemberre 58.9.
Szeged sz. kir. város adóhivataJátóL

27031-1911. adh. sz.

Tárgy: Általános keresett add bevallások beadása.

Felhívás

A városi adóhivatal értesíti az adózó közönséget, ho"y az általános kereseti adó 1941. évi kivetéséhez rendszeresített nj bevallási nyomtatvánvok ismét kaphatók a városi adóhivatal épülő
tőben levő dohánytőzsdében.
Felhívja ennélfogva a városi adóhivatal mindazokat. akik nyomtatvány hiánya miatt bevallásukat ezideig beadni nem tudták, hogy bevallásukat a városi adóhivatal illetékes kerületénél áfv
rilis 18-ig bezárólag feltétlenül adják be, mert ai
későbben beadott bevallások után már bírságot
is kell fizetni.
Szeged, 1941. április 9-én. ^
^
^

Szerkesztésért és kiadásért feleli

B e r e v Géitt
főszerkesztő.
a Délmagyarorszáe Hírlap- és Nvom3av'állaIal JTC
ügyvezető-igazgatója.
—oOo—
^zerkeszlőség: Szeged. Rudolf-tér §., f. em. — BJszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. _ Kiadó*
hivatal: Szeged Aradi-utca A — Telefon (szer«
kesztőség." kiadóhivatal és nvomda): 13-0%
Kiadótulajdonos:
Délmagvarország Hirlap- és Nvomdavállalal R t
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépéo
Szeged. Kálvária-utca 14, telelőn 10^4.
Felelős üzemvezető; Ablaka Istvin,

