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KERE8ZTENY POLITIKAI NAPILAP

A z epirnsi és macedóniai i e g p e r i e t é f c l a l á n

§6rögorszáü sorsa megpecsételődött
Nemei katona! KőröK falósztnflnek larttdK, hogg néltáng napon
beiül az egész görög haderő összeomlik — A londoni rádlö halaszirőfailsnak mondotta a görögországi angol csapatok helgzetét
- A Olornale dltalla szerint a nemetek 90 kilométerre vannak
Athéntől
RSvtdcsen folnfaftóh a folt lugoszlá? állam rendezésével kapcsolatos tárgyalásottal
Szerdán délben a német és olasz főhadiszállás
r
®ndkivüli jelentést adott ki, amely bejelentette,
''(így az epirusi és a macedóniai görög hadsereg
'Héttő a fegyvert,
A középkeleti brit főhadiszállás Jelentése azt
"Ondja, hogy a Lamiától délre fekvő nj állásai-

tat elfoglalták a brit ea«patok. Az ausztráliai
hadügyminiszter szerint « Görögországban harcoló ausztráliai csapatoknak kisebb a vesztesége,
mint amennyire számítottak. A görög főhadiszállás azt közölte, hogy csapataik vonalaikat hátrább vitték komolyabb ellenséges beavatkozás
nélkül.

A gorofi király Krétára menekült
Bow, április 23. rA Stefani-Iroda jelenti:
Wörgy görög király a görög néphez intézett
kenetében közölte, hogy kénytelen Kréta szintére visszavonulni.
Amszterdam, április 23. A Német T I jelenti:
Syörgy görög király, mint a londoni rádió je«ntette, kormányával együtt Kréta szigetére
Menekült
Szalonild, április 23. A Német TI Jelenti: Az
Püjai hírszolgálati irodának, a görög király és

trónörökös Krétára való meneküléséről kiadott
közleménye itteni értesülések szerint annyiban
helytelen, hogy a görög trónörökös már több nap.
ja nem tartózkodik Athénben, hanem az angolok
Kréta szigetén fogságban tartják. (MTI)
London, április 23. A Reuter-iroda jelenti: Az
athéni rádió bejelentette, hogy György király e s
a görög kormány megérkezett Kréta szigetére.
(MTI).
'

A nemetek Tlfermonulénél harcra ktinyszeriteffék
az angol ntóvéűeftet
l ^ e r E a , április 28.

A

véderőföparancsnokság

, — A német haderő görögországi mozdulatai
JJtVszerüen folynak. A Lámán (Lamia) ét délre
csapataink a történelmi nevezetességű ther"°i>ylei szorosban harcra kényazeritették az anutóvédeket. Német harci repülőgépek a görög
,^eken kedden 7, összesen 37.000 tonnát kitevő
er
f ) »skedelmi hajót süllyesztettek el és megrongálok 13 másik nagy hajót A megtámadott hajók
jj^'agyabb része szállítóhajó volt, amelyeknek
jelzetén a Görögországból menekülő angol csaj o k tartózkodnak. Német harci- és zuhanórepüaz elmúlt éjszaka újból nagy pusztításokat vitvéghez a Málta szigetén fekvő La Valetta kiot
Őjénck hadibajógyárában és tartályaiban. Egy
"Sol torpedórombolót komoly találat ért.
Az Anglia körüli tengerrészen hadirepülő^ i n k Aldegourghtól délre elsüllyesztettek egy

3000 tonnás kereskedelmi hajót, egy másikat pedig erősen megrongáltak. Harcirepülőink az elmúlt éjszaka 3, összesen 11.000 tonnát kitevő kereskedelmi hajót süllyesztettek el és megrongáltak 3 másikat
— HarcirepülBink njhól robbanó- és gyújtóbombákkal árasztották el Plymonth hajógyárépitményeit, a haditengerészet ellátó üzemeit és élelmiszerraktárait. Nagy tüzek keletkeztek. Más harcirepülőink Portsmouth kikötőjét valamint délkeletangliai és keletskóciai kikötők berendezéseit támadták meg szép eredménnyel.
— Ellenséges repülőgépek rajtaütést kíséreltek
meg a megszállott terület ellen. Léigvédelmi tüzérségünk lelőtt egy angol gépet Németország felett
nem voltak harcicselekmények. Az április 19-től
22-ig terjedő időben az ellenség összesen 95 repülőgépet vesztett. Ugyanebben az időszakban 11
gépünk veszett eL

Ntiitcf ieientés az epirnsi és macedóniai
görög csaparoh Kapitulációidról
április 23. X Német Távirati Iroda
®ti: A véderő főparancsnoksága jelentig
^ ^ Miután a német csapatok mélyen az gsza' törög hadsereg szárnyai ellen intézték táCfiteukat, a görögök már április 20-ától heJ
fegyverletételeket és
fegyverszüneteket
Q nJottak fel a 12. német hadseregnek. Miután
l ^ i s 22-én egy görög küldöttség az epirnsi
f o n a l o n felkínálta a 11. olasz hadsereg
6

parancsnokának Is a fegyverletétel?, a most
már az olasz haderő által észak felöl, a német
'csapatok dltal pedig kelet felől bezárt és hátsó
összeköttetéseitől elvágott teljes epirusi
és
macedóniai görög hadsereg megadta
magát.
A fegyverletételi megállapodást egyrészt a szövetséges parancsnokságok, másreszt a görög
parancsnok Szalonikihen kötötték meg. (MTI)

Olasz letenfés az epirnsi fegperlcféleiról
í i ü ^ a ü o f Olaszorsaágbaa, április SS. Az olasz « hadtestek fegyverletételének pillanatáig folytatták
kiszállás közli:
I győzelmes előnyomulásukat az ellenség területén,
** €saDataüik az csíráéi ém macedóniai göröS JaUol mcctörtek minden elkeseredett ellenállást

XVII. enomam 92. s j f t É ^
miközben igen sok foglyot ejtettek és fe
valamint hadianyagot zsákmányoltak. Légialaktí^^.
lataink görög hajóidat támadtak meg a Santa
Maurea csatornában. Egy 5000 tonnás szállítógőzöst és 2. nagy vitorlás hajót elsüllyesztettek, egy,
tengeralattjárót és más ellenséges hajót megrongáltak. A Földközi-tenger keleti részében egy
olasz torpedóvető repülőgép elsüllyesztett egy
8000 tonnás gőzöst.
Északafrikában Tobrnknál az ellenség kirohanását az olasz és német csapatok visszaverték.
Közben angol harckocsikat elpusztítottak és fegyvereket. valamint hadianyagot zsákmányoltak. Angol repülőgépek támadásokat intéztek Kirenaika
néhány helysége ellen.
_ Keletafrikában Dessie szakaszán csapataink
njabb ellenséges támadást vertek vissza,

A dörög sered zöme tette le
o

leguverí Epirusi) a n
és M a c e d ó n i á b a n

Róma, 'április 23. A Stefani-iroda 'jelenig
Hitelt érdemlő adatok szerint az Epirusban én
Macedóniában kapitulált görög haderő 16—1A
Hadosztályból áll. A görög haderők zöme,
tette le tehát a fegyvert. A yoltaképpeni görög
hadjárat tehát befejezettnek tekinthető• Nem.
marad más hátra, mint azoknak a haderőknek?
a felgöngyölítése, amelyek az angol menekülési
fedezik. (MTI).

Tlz-tlzcnKét görög nadosztaig
lette le a feggvert
Szaloniki, április 23. Mint ismeretessé vált, *
német és az olasz főparancsnokság megbízottai,
másfelől a görög főparancsnok szerdán 14 óra 45r
perckor irták alá Szalonikiben a fegyvernyugvási megállapodást, minthogy az epirusi és ma*
cedóniai görög hadsereg főparancsnoka feltétel
nélkül letette a fegyvert Magánforrásból szerzett
értesülés szerint az epirusi és macedóniai görög,
hadsereg létszáma 10—12 hadosztály. A fegyvernyugvás a szerződés szerint április 23-án délután!
6 órakor lépett életbe.

Kilencven Kilométerre Atfiénföf ,
Róma, április 23. A Giornale d'Italia szófia?
tudósilója jelenti, hogy odaérkezett hirek sze—(
rint a német csapatok már csak 90 kilométerre)
vannak Athéntől. A németek Szamolhrakef
szigetén kivül birtokukba vették Lcmnos szi-*
getét is. (MTI)

Német Katonai Köröh
pör napon Délül teiíes görög
összeomlást vdrnaK
Bctlin, április 23. Német katonai körökbea
valószínűnek tartják, hogy Görögország néhány
napon belül teljesen összeomlik és az egész
görög haderő leteszi a fegyvert. Megerősíti
ezt a felfogást az a tény is, hogy György görög király és a görög kormány Kréta szigetére
menekült, (MTI)

Az amerlKat saitór
a görög vereségről
Kewyork, április 23. A Német Távlfiati Iroda jelenti: A lapok óriási címfeliratok alatt
közlik a görögországi német előretörésről szóló jelentéseket A Newyork Herald Tribun jelenti, hogy a szövetségesek menekülése teljes
mértékben folyamatban vari. Mint az Associated Press jelenti, sok görög csalódásának adott
kifejezést Anglia és az Egyesült-Államok fogyatékos segítsége miatt. Noha Rooseyelt októberben segítséget ígért, eddig egyetlen puskagolyó sem érkezett GölöaoL^ágbg. (MTU
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az uralkodónak
lásáról (MTI)

Churchill beszámol! a
hiráhinoh
a tiadihelíjzetrO!

Amszterdam
április 23. A Német Távirati
Iroda jelenti:
Londonból
jelentik,
bogy
György hircUy szerdán fogadta Churchill
miniszterelnököt. Churchill áttekintően beszámolt

a hadihelyzet

legújabb

algku-

Görftgorszog
megszakította a diplomáciai
vP
szoniif B u l g á r i á v á !
Szófia, április 28. A Bolgár TI jelenti: A szófiai görög követ szerdán a görög kormány nevében jegyzéket nyújtott át a bolgár külügyminiszternek, amelyben bejelenti, hogy Görgország megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Bulgáriával.

A iGieűoni rádió a visszavonuló an*tol csapatok
kafaszfróiálls nemzetéről
Amszterdam, április 23. A londoni rádió lon katasztrofális helyzetbe hozta a visszavoszerda délután a következőket mondotta be:
nulásban lévő angol és ausztráliai
csapatokat.
— A pindosi harcok igen súlyosak és nem A német nyomás ezen az arcvonalon egyile
lehet tudni, mi lesz az itt küzdő angol és szö- erösbbödik, úgy a szárazföldön,
mint a levevetséges seregek sorsa, miután
a
görögök gőben. (MTI)
fegyverletétele az epirusi és macedóniai vona-

A űessíei n a á i csata
Beiruth, április 23. A kairói angol főhadiszállás jelentette, hogy Pessziénél támadásba mentek
át az olasz csapatok és nagy csata folyik az «ngol és olasz erők között.
Istanbul' szerint az abesszin háború legnehezebb. leghevesebb küzdelmeinek egyike
folyik
Dossziénál; ilyen kemény harcot a két haderő
még nem vívott egymással Abessziniában és Erit-

reában. Az angol katonai szakértők szerint az
aostai hercegnek valószínűleg az a oélja, hogy seregeivel kitartson az esős időszak beálltáig, amikor is az időjárás lehetetlenné teszi nagyobb hadmüveletek megindítását Az aostai hercegnek a>
utak szétrombolásával sikerült megakadályoznia
brit kötelékeknek Desszié felé való közeledését

A W iinclmstrasse üibbenfroo és Ciano megbeszéléséről
Berlin, április 23. Ciano olasz külügyminiszter látogatása a Führemél, valamint Ribbentrop
birodalmi külügyminiszterrel Bécsben folytatott
megbeszélései itteni politikai körökben érthető
érdeklődést keltettek, A Wilhelmstrassen szerdán
ismét felhívták a fieyelmet arra, hogy Ribbentpop
és gróf Ciano bécsi megbeszéléseinek nem az volt
a céljuk, bogy Jugoszlávia letörésével és a horvát
állam megalakulásával felmerült területi kérdése-

ket végleges megoldáshoz juttassák. A megbeszélések bevezető jellegűek. A két külügyminiszter
egyelőre saját gondolatait cserélte ki. A Wilhelmstrassen csupán arra utaltak, hogy a megszállott
határok irányadók lesznek ugyan a déikeleteurópai terület jövendő kialakulására, de esek semmiképpen sem vágnak elébe a későbbi határ megvonásának.

Küszöbön áll a volt fnöosiiáv állam végleges rendezése
Berlin, április
23.
A Budapesti Értesítő
jelenti:
A
belföldi
sajtó
szerdai értekezletén a külügyminisztérium szőBsöve
kijelentette,
hogy
a
volt • jugoszláv állam területi rendezésével kapcsolatos
tárgyalások rövidesen folytatódni fognak. 'Az
előzetes megbeszéléseken kialakultakat
a kérdés nagy horderejéf.e tekintettel előbb az értekeit kormányok tanulmányozzák, hogy így a

kialakuló új rendét minél igazságosabb módon
és az összes felmerülő szempontok figyelembe
vételévél alkothassák meg. Az első megbeszélések célja tulajdonképpen adatgyűjtés és bizonyos álláspontok ismertetése volt. A végleges
rendezés már küszöbön áll. de természetesen
korai kombinálni. A törekvés az, hogy már
ősak az itt élő népek érdekében is minél gyorsabban állandó helyzetet teremtsenek. Arra a
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London, április 23- A Reuter-Iroda jelenti
Eden külügyminiszter az alsóház szerdai öl®'
sén tett nyilatkozatában közölte, bogy JuO0'
szlávi a királya és a jugoszláv kormány moit
koseU
középkeleten tartózkodik. Április 21-én az
gol kormny a jugoszláv miniszterelnöktől f° r 9ében
fcet, i
mdlis biztosítékot kapott, hogy a jugo
kormány, mint szövetséges, kitart az ai
kormány mellett. Az angol kormány megelégedéssel yett tudomást erről a biztosítékról *
a maga részéből kijelenti, hogy a jugosslái
kormány továbbra is a legnagyobb
mértéké
számithat az angol kormány segítségére. Ede®
egy kérdésre válaszolva, közölte, hogy nin®6
értesülése dr. Macsek tartózkodási
helyér®1
Éti
(MTI)
* kép
J
<«kőB

Csí

Papén és Schulenburg
berlini megbeszélései

Berlin, április 23. P a p é n ankarai
nagykövei még mindig Németországban W
tózkodik és megbeszéléseket folytat a birod®'
lom vezetőivel. Ugyancsak nem tért
még állomáshelyére S c h u l e n b n r g inOsí'
kvai német nagykövet sem, aki ugyancsak f
lentcstétcl végeit tartózkodik már egy t>elí
Németországban. (MTI)
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\i. irahi kormaim ngilofftozaí0
az angol csapatok
kercszüiivomi tasarói
Beirnth, április 28. A Német TI jelentú
Irak kormánya szerdán a következő hivat®' ,
nyilatkozatot tette közzé a Bassorában pa®1 /
tett angol csapatok ügyében:
Az angol kormány azt a kérést terjesztette %
iraki kormány elé, hogy az angol—iraki sz^g,
déssel megegyezően, bizonyos csapatrészek
hassanak át Irakon. Már 1910. június 2l-e óta ríj0
két fél intézkedéseket tett, hogy megkönnyítse ,t
angol csapatok Irakon való keresztülvonul^
Ennek értelmében április 17-én éa 18-án b i W ^
angol haderők szálltak partra Bassorában,
a létrejött megállapodás esetiemében
menjenek Irakon. Kezel kapcsolatban haof*.
lyonni kívánják, hogy bizonyos külföldi r á d %
lomások erre vonatkozó magyarázatai telj*®alaptalanok. Irak kormánya őrkődik a király®f
jogai és a nemzet függetlensége felett és nem ' ,
ja törni, hogy bármiképpen is megsértsék
(MTL

noosevclf a báboru csnairó*

X
. ^v

kérdcsre, vájjon a hadijelentésekből ismert katonai megszállás, a német, olasz, magyar «
bolgár csapatok által nyújt-e támpontot a &
sőbbi politikai rendezésre, kijelentették, hogf
egyes területek katonailag történt megszállás 0
nem mindenben fedi a későbbi politikai Sí"'
dezésl.

—OQO—

f \

Trapzzun

1

Washington, április 23. R o o s e v e l t
a keddi sajtóértekezleten figyelmeztették a t ° ^
a iondoni lapjelentésekre, amelyek szerint a? e
gol vezetők aggódnak, hogy az amerikai l e l ^
dést lehüthetik a főldközitengeri csapások- .
elnök kijelentette, hogy ezek csak lapjeleo'1^.
Amikor arra figyelmeztették az elnököt,
^
pontos értesüléseket kell kapnia a nagykÓ*®1® ^
tői és a megfigyelőktől, az elnök azt r , , o n ^t,
a helyzet gyakran változik. Aki történelmet & 0 ^
tudhatja, hogy a háborúban a legmerész6'''' $
ménykedésből hirtelen a legmélyebb k é t s é g b ^ j
be csaphat át az ember. Erre a mostani bábo ^
is van példa. Az elnök szerint ezt a hál>"-ut bedönti el egyetlen csata, sőt a Földközi-tenger
Jeti medencéjében kivívott döntés sem.
^
A hajökaravánok ügyéről feltett kéi'dés,e' fj
lamint arra • kérdésre, hogy a föMkőrit®^
csata kimeneteléről hogyan vélekedik- a 5
^
nem válaszolt, kifelentve. hogy nem
delphi f * y
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PL Szeged számává
kiuűaH
havi cipőmennyiség
felemeléséi
leéri a közellátási
hivatal

mert kaigyar ás
ot a kéík, hogy
yszálldso
kai W

( 2 Félmagyaf ország munkatársától) A közl á t á s i hivatalban tövább tartanak azok a jelenetek, amelyek a eipőjegyigénylések körül
oföíí
^ánte az első pillanatban megkezdődtek. Amint
Jelentettük, a hivatalt annyira
megrohanták
igénylők,
hogy
a
múlt
héten
elfogyott
minjelend
<bt
igénylőlap
és
pótlásról
kellett
gondoskodrdái ül*'
Az ú j igénylőlapok szerdán megérkeztek
ry
1 E g e d r e és mától kezdve újból
kaphatók
a
ny tno>
közellátási
hivatal
Szent
György-téri
helyiséi a® a®"
ktől /<"" gében. Felhívja azonban a hivatal a kozööséugosttö* I kei, hogy Jtsak azok jelentkezzenek igénylőa ongd
megelétéfcról««
ugos,>M
lértéKW
re. Edén

ry

helyér^'

kell állítani, hogy a körzetükbe beosztott légoltalmistáb közül ki menriyi ideig teljesített
szolgálatot.

lapért, akiknek egyáltalán
ninds
lábbelijük,
vagy a meglévő nagyon f.osss állapotban van
és feltétlen javításra szorull
Tekintettel a tömeges igénylésre, 'dr. Fodor
Jenő nj» helyettes polgármester, a hivatal vezetője felirattal fo'rdnlt a közellátási minisztériumhoz és ebben előadta, hogy a Szeged
számára kiutalt havi 3000 pár cipő nem elegendő az igények kielégítésére, ezért kéri a
kontingens felemelését. Fodor Jenő reméli,
hogy a kérés meghallgatásra talál ós a §zegedi
kontingenst felemelik.

H a valamennyi körzetben elkészülnek a
névsorral, úgy a közeli napokban, valószínűleg már pénteken a névsort és a kifizetendő
összegek jegyzékét eljuttatják a légoltalmi
parancsnoksághoz, amely láttamozza a névjegyzéket ós a városhoz kifizetésre továbbítja.
Hogy mikor, hol és milyen formában történik
a kifizetés, arról még nem történt intézkedés.
Illetékes helyről azt a felvilágosítást kaptuk,
hogy még ezen a héten kifizetésre kerülnek a
légollalmisták
napidíjai:

Csüíorföknn mondia el bemutatkozó beszédét
Bárdessy László miniszterelnök

— A légoltalmi szolgálatosok névjegyzékének egyrésze már befutott a parancsnoksághoz,
amely minden körülmények között azon lesz,
hogy a teljes névjegyzéket mielőbb az illetékes hatósághoz juttassa. Jelentős összeg kifizetéséről lesz szó, ha tekintetbe vesszük, hogy
a légoltalmi szervezet fenntartása napi 1500
pengőbe került. Ez az összeg azonban egyáltalán nincsen arányban a bekövetkezett mintegy
150000 pengős anyagi kárral, mert a figyelőörsök megbízható és gyors jelentései folytán a
légoltalmi központ a támadó repülőgépek ellen
az óvóintézkedéseket idejében meg tudta tenni.

Budapest, április 23. Tasnddi-Nagy András,
* képviselőház elnöke szerdán pártközi konfe1
*®&piára hívta össze a pártok vezetőit. Csntörföfcöa ax oijszággyűlés mindkét háza ülést tart.
Bárdossy László miniszterelnök és külügymiJfekter
az ülésen mntatkozik be az országgyűi rté®
lésben
ú
j kormányával. Ezalkalommal naban taP
>
b
b
beszédet
mond, amelyben ismerteti a
biro<l«'
"ármány
knlés
belpolitikai vonalvezetését.
t vissr*
a
felsőház
ülésén
ugyancsak beszól a
g ino^'
"saisztorolnök.
A
miniszterelnök
beszéde iránt
icsak f 4
legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg.
gy
Pplitikai körökben azt várják, hogy a mi-

nisztetfelnök beszédében
kifejti
felfogását
azokban a feladatokban is, amelyeket néhai
gróf Teloki P á l bejelentett.
A pártközi értekezletről a következő közlést
adták ki:
— Tasnádi-Nagy András, a képviselőház elnöke szerda déli 12 órára megbeszélésre bfrta
össze a politikai pártok vezetőit. A pártközi
értekezleten megállapodás történt olyan értelemben, hogy a Ház csütörtöki ülésén a miniszterelnök beszédén kívül más felszólalás nem
fog elhangzani.

ozaK

Kérdést intéztünk dr. Horváth József rendőrtanácsoshoz, légoltalmi helyettes parancsnőkhöz, aki a következőket mondotta':

— Itt kell megemlékeznem a légoltalmi szolgálat minden egyes tagjáról, akik nagy kötelességérzettel látták el szolgálatukat, — fejezte
be nyilatkozatát dr. Horváth tanácsos.
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Napi 1500 pengdbe herfill Szegeden
a légoltalmi szervezet fentartása
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'13 Félmagyarország
munkatársától)
A
30.1940. számú miniszterelnöki rendelet 10.
> a g r a f u s a az egyéb légoltalmi előírások melyj* intézkedik a légoltalmi szolgálatra behir^fafc, központi szolgálatosok, figyelők, hirviriasztószolgálatosok, segédrendőrök, táv
>20 k, helyreállítók, gázfelderítők, mentesítők
j* egészségügyi osztagosok
javadalmazásáról
A rendelet szerint Szegeden a légoltalmi
. % á l a t r a besoztottak napi 2 pengő juttatás> részesülnek abban az esetben, ha 21 órán át
^ S á l a t o t teljesítenefc Abban az esetben, ha
/égoltalmi szolgálatban csak 4 órai ©Ifoglaltlennem úgy a 2 pengőnek 60 százalékát,
, 8 8 óra közötti elfoglaltság esetén 80 százat > » 8 órán túli elfoglaltság esetén pedig a
, Jes összeget kapják meg. A napi 2 pengős
Va
dalmazásban azonban 24 órai légoltalmi
^ "'sálat esetén is csak azok részesülnek, aliik
családfenntartók, vagy havi jövedelmük
^akdja meg a 80 pengőt. Ezen az összegen
^ a javadalmazás a következőképpen ala-
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METRO-film

HeardQ
c s a i o a t h a nöftben

amerikai vigájáték, a főszerepekben:

MICKEY ROONEY, LEW1S STONE
CECÍLIA P A R K E R
5. L 9

'4í

Korzóban
Ma, a kitűnő magyar zenés vigjáték reprlze!

s lérii mind ürüli

S S ? ™ M A C »ONALD és
NELSON Világfilmje, aS

LÁZÁR MARIA, PAGER ANTAL,
JÁVOR
PAL, VASZARY
PIRI,
PETHES, DÉNES, MALY
GERŐ
és SALAMON
BÉLA
együttes
főszereplésével.
Műsort bevezeti;

w

ELSÖHETES M A G Y A R V I L A G H I R A D ó
a budapesti premier színházakkal egyidőben

lésre

}

Kuli Négy órai szolgálat után a 2 pengőnek
30, 8 órai szolgálatig 40, 8 órán túli szolgálat
ntán pedig az 50 százalékát kapják ezek a szolgálatosok. A magasabb szakképzettséggel rendelkezők, mérnökök, orvosok, vagy Jeöztisztviselők díjazásban nem részesülnek, nem kapnak
napidijat a nyugdíjas légoltalmi szolgálattevők sem.
A légoltalmi készültség keddi megszüntetése
után a légoltalmi szolgálatra beosztottak azt
remélték, hogy a rendeletben megállapított
javadalmazásukat már szerdán délelőtt megkaphatják. Erre azonban természetesen még
nem kerülhetett szerdán sor, mert mind a légoltalmi parancsnokságon, mind a légoltalmi
készültséggel kapcsolatos szervezetekben csak
szerdán kezdték összeállítani a légoltalmi szolgálatra beosztottak névjegyzékét.
Nem kis
mnnka ez, ha tekintetbe vesszük, hogy az elmúlt két hét alatt körülbelül 1300-an vették ki
részüket Szegeden a légoltalmi
szolgálatból.
Az egyes körzetparanősnokoknak először össze

u I
H O L D
Jegyelővétel.
BELVÁROSI MOZI

Légoltalmi
a

Liga

felhívása

házparancsnoko'táaz

A Légoltalmi Liga szegcdi központjának .vezetősége a légoltalmi tervek átvizsgálása alkalmával megállapította, hogy nagyon sok
házcsoportban, amelynek parancsnoka, vagy
helyettes parancsnoka már vizsgázott, az előírt alapkiképzést, máshol az utánképzést még
nem tartották meg• Tekintettel arra, hogy a
rendelet értelmében ez 15 napig terjedhető elzárással büntethető kihágást képez, nyomatékosan felhívja a házparancsnokok, illetve helyettes házparancsnokok figyelmét arra, hogy
az elmaradt kiképzést 10 napon belül tartsák
meg, mert ellenkező esetben meg fogják indítani ellenük a kihágási eljárást.
A kiképzést mindazon házcsoportokban meg
kell tartani, amelyeknek parancsnokai, vagy
helyettes paíancsnokai okt. 1. óta tanfolyamot
végeztek s ahol az egyhónapi határidő ezek
vizsgája óta már elmúlt. A rendelet értelmében psakis a Légoltalmi Ligának írásban előre
bejelentett kiképzések számítanak. Részletesebb felvilágosítást a Légoltalmi Liga szegedi
csoportjánál kaphatnak a házparanesnokok
(Mérei-utca 8. s&, I I . em.).

Széchenyi Mozi
Ma utoljára, 5 7, 9.
jókedvet varázsol a

Másfél óra
pompás zenés vigjáték

KITTY és a világkonferencia
Hannelora Schroth,

P. Hörbiger, F. Odemar

Mesebeli kastélynál is többet ér:

Egy tál lencse
Ha

Karőüg Katalin €s lávor
árulja!
Zilaby Lajos produkciójának arany-vigjáték a.
Emlékszik a »IIalálos tavasz* és »Hazajáró
lélek* sikerérc...

Szegedhez csatolta a földművelési miniszter
a horgos! 3500 holdas paprikatermö teriiletet
B s z e g e d i vegyltisérlefi á o m á s k i r e n d e l t s é g e ! állít fel
(A Délmagyarország munkatársától) A Bácska
felszabadításával a magyar paprikatermelő terület is megnövekedett. Horgoson és környékén
3500 katasztrális holdon intenziven termeltek paprikát, évenkint 1(50—170 vagon őrlemény került
értékesítésre. A Délvidék visszatérésével egyidőben megtörténtek az előkészületek, hogy a hörgosi
paprikatermelést bekapcsolják a magyar szervezetbe. Ennek a feladatnak az elvégzésére Szan y i István, a szegedi vegykisérleti és paprikakisérleti állomás vezetője kapott megbízást a
földművelésügyi minisztertől. Szanyi igazgató
már lefolytatta a napokban az előzetes tárgyalá. sokat, a jövő héten újból Horgosra utazik, felveszi az ottani paprikakészletet és a termelőkkel,
kikészitőkkel, valamint a paprikakereskedökkel
folytat tanácskozásokat, hogy a horgosi paprikatermelést bekapcsolja a magyar szervezetbe.

Horoson

Az előkészítő tárgyalásokról S z a n y i István
kérdésünkre a következőket mondotta:
— A horgosi mintegy 3500 holdat kitevő paprikatermö területet a földmüvelésügyi miniszter a
szegedi kerülethez csatolta. A szegedi vegykisérleti állomás rövidesen Horgosra kirendeltséget állit fel. Horgoson és környékén főképp a szegedi
csipős paprikát termelik és 14 paprikaőrlőmalem
dolgozik nyolcvan kőpárral. A horgosi paprikatermelők kivétel nélkül magyarok, a minap küldöttségileg kérték nálam, hogy mielőbb kapcsoljuk be őket a jól bevált magyar értékesítési szervezetbe. mert eddig nem volt biztosítva a megélhetésük. A magyar értékesítési szervezet most a
legrövidebb idő alatt kiépítjük Horgoson, az ottani paprikatermelés a legszorosabb kapcsolatba kerül a szegedivel.

UanCf&t öuifn fogadta a% utcákon
afény*ptMwiefyél
Tanulságok

a vaksötét

(A Délmagyar ország munkatársától) Szinte ünnepi eseménynek számít, hogy ismét kigyúltak a város fölött az éjszakai fények és
újra világosak lettek az utcák. Valami eddig
nem ismert, relatív boldogság töltötte el a szíveket, a fény premiérjén még a késő éjszakai
órákban is feltűnően sokan rótták az utcákat
és hangosan hálálkodtak minden dolgok jórafordítójának azért, mert megszűnt a sötétség
és nyugadtan hajthatjuk álomra fejünket: a
szelíd villanyfény őrködik az éjfélután elcsöndesült utcákon jól kiérdemelt álmaink
fetett . . .
Két hétig tartott a légvédelmi elsötétítés
• ez alatt a két hót alatt a történelem meghozta
számunkra az igazság ujabb hajnalát felvirTait a fény bácskai testvéreink felett és viszszatértek újabb, 22 esztendő előtt
jogtalanul
elszakított területeink. Két bét nem nagy idő,
különösen ha azokra a világvárosokra gondolunk, ahol már másfél-két esztendeje örökös
sötétségben élnek s légoltalmi óvóhelyen bálnak az emberek . . . Különös kegyelme hát a
magyar sorsnak, hogy ilyen rövid idő alatt
jelenhetett meg ismét a fény éjszakáink fölött
és a magyar kedély elpnsztíthatatlanságáhóz
tartozik, högy ma már szívesen tréfálkozunk
a sötétséggel s derűsen tekintünk vissza az elmúlt két hét borús éjszakáira . . .

„Sötét

van,

ne*n

tátok

. .

Amikor a jótékouy holdfény széthintette
sugarát a város felett, még csak elviselhető
volt a botorkálás az éjszaka óráiban. Sőt,
akadtak olyan romantikus lelkek is — ilyenkor, tavasz idején, hogyne akadnának! —, akik
örültek a regényes, andalító homálynak, amely
jótékonyan kegyébe veszi az andalgó ifjúságot és sok mindent eltakar . . .
Sók kedves, derűs ée sok elgondolkoztató
megjegyzést hallott a légvédelmi lámpa kékes
fénykévéje mellett bátran haladó éjszakai Sándor az elsötétítés ideje alatt.
— Olyan sötét van, hogy ha valaki pofonvág, azt sem tudom, kinek köszönjem megl —
magyarázta a Kigyé-utca sarkán egy cinikus
férfihang. Bátor Cinizmusával bizonyára imponálni akart társnőjének, aki viszont esdeklő,
ijedt hangon kérlelte:
- Gyújtsd már meg azt a lámpát, nem me-

A Budapesti
Nemzetközi Vásár

éistzakáklöL

rek lelépni a járda széléről. Amilyen szerencsém van. a kanálisba szorul az új cipőm
sarka . • .
Mondanunk sem kell, hogy ez a panasz
olyan éjszakán hangzott el a sötét némaságban
virrasztó emeletes bérpaloták
árnyékában,
amikör nem működött a jótékony holdvilág és
áthatolhatatlan feketeség terjeszkedett az utcákon. A vadonatúj cipő sarkát pedig méltán
féltette az ijedthangú hölgy, hiszen oly nehezen harcolta ki Cipőutalványát, sőt az utalvánnyal kapcsolatos háztűznéző alkalmával fel
is fedezték zsírkészletét és liszt-tartalékát . . .
Leverő a sötétség — most tudjuk csak —
esős éjszakának idején. Ilyenkor aztán szeszkedvelő polgár legyen az, aki humort mer
csillogtatni, miközben kalapját leszeli fejéről
valamely sötétben bicikliző siheder gonoszul
előrenyújtott karja, az átjárónál pedig egy békésen szunyókáló konflisló álmát zavarja meg,
amikor keresztülbukik rajta . . .
— Sötét van, nem látok, gyere bábám,
gyújtsál világot! — énekelte egy határozottan
borízű hang, valahol a Rudolf-tér tájékán, pontos helyszíni rajzot azonban nem áll módunkban nyújtani, mert halvány, pislákoló fogalmunk sem volt, hogy a Klauzál-tér felé, vagy
a Dóm-térre visz botorkáló lábunk. Persze, a
fent nevezett Baba őnagysága nem sietett azzal a lámpagyujtogatással. Légvédelmi ügyeletes volt bizonyára valahol a Felsővárosban . •
A „Pompeji végnapjai" kedvenc ifjúkori
olvasmányunk volt, élénken emlékszünk tehát
arra, hogy Nydia, a vak virágárusleány vezette ki a hamuesőbe burkolt, pusztuló városból Glaucust, a keresztény nemesurat és szerelmét, a szépséges Yonet . . . Ugyanis az orrukig sem láttak, — no nem a szerelemtől, csupán az ítéletidő vaksötétjétől.
Ez a jelenet
jnott eszünkbe valamelyik éjszakán, amikor a
Dugonics-téren előttünk botorkálók a vakokra
emlékezlek:
— Istenem, milyen szomorú lehet a vakok
élete. Most tudom vsak, hogy sötétségben
élünk . . .
Arra gondoltunk, hogy ilyen komoly idők
esetén csakugyan példát kell vennünk a vakoktól, akik befelé néznek és látnak a akik ki tudják vezetni a látókat a pogányság, szeretetlenség, megnemértés Szodomájából . . .

világossági
Most tudjuk igazán, Hogy 5sak relatív bro'
mök léteznek ebben a hús világban. A fétWi
az éjszakai szelíd lámpafényt sem tudták ífj^j
kelni addig, amíg nem tapasztaltuk ki saj»»
bőrünkön, orrunkon, legjobb esetben öipő0*'
runkon, hogy mi az az egyiptomi sötétség • •«
Bezzeg, felderült most a lelkünk, amikogj
\
mondta az Országos Légvédelmi Parancsnok
ság, hogy „Legyen világosság" és lön vüiSfá*',
ság . . • Moziból, színházból jöttek az embere*
s ahogy kiléptek a régi, barátságos, bár netf
túlságosan nagy fényben úszó szegedi utcákra
ilyen felkiáltásokat, sóhajtásokat lehetett bal'
lani:
— Hála Istennek, högy ezt is megértük!
— Végre ismét világosság van!
— Már el se hiszi a szemem, hogy villaof
fényt lát!
— Hála Istennek, hogy ismét látunk!
A Belvárosi Mozi előtt egy jókedvű, tóiból
dog fiatalember, szemünk láttára hajította ®
kék celofánnal burkolt fényű, légvédelmi
lámpáját és olyan nagyot kurjantott a esm*
gok alatt szelíden himbálózó ívlámpák fe™
hogy talán még a GönCölszekéren is megba
lották...
(-'jj [

Meghalt özv. Bocskay Béláné,
Albrecht főherceg f e l e s é g é n e k édesaMfi'
(A Délmagyarország munkatársától) Hoss**?
szenvedés után szerdán hajnalban 61 éves koráj^®
meghalt özvegy felsőbányai
Bocskay
született Farkas Eszter, Albrecht királyi beA**
feleségének édesanyja.
, ,
özvegy felsőbányái Bocskay Béláné már
)
óta súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szeD^i ^
dett. Batthyány-utca 4. szám alatti la kásáig
ahol idősebb leányával, S e p e s s Mihályné
kay Emmával és vejével együtt lakott, már
szabb idő óta nem mozdult ki. Betegágyánál F
ízben megfordult Albrecht királyi herceg és v
sége is. A betegségben az elmúlt Hetekben l 0 ,
szabbodás állott be kezelőorvosa, dr. B uk"
v i n s z k y László naponta többször is megfot^
a nagybeteg ágyánál
jJ(
Szerdán hajnali 2 órakor állott be a kft*
hozzátartozói értesítették orvosát, mire azonljV
a kezelőorvos megérkezett, özvegy Bocskay ^
láné már halott volt. A halálesetről értesitet'*
dr. A c s Sándor kerületi tisztiorvost is, aki " e ,
sokkal később megjelent a halottaságynál. A
lálesetröl Sepess Mihályné Bocskay Emma ^
iratilag értesítette bugát, a királyi herceg3?,
szonyt, aki szerdán délután 2 órakor gépko^V
megérkezett Szegedre és azonnal édesanyja ha'
taságyához sietett. Intézkedésére édesanyja
a
testét még a délután folyamán elszállították a
belvárosi temető halottasházába, ahonnan 10 '
örök nyugalomra helyezik pénteken.
,
Bocskay Béláné férjével, két fiu és két
gyermekével együtt az 1920-as években Dél*'3 y
ről menekült Szegedre. Férje gépész volt- elő^l,
az egyik szegedi gyárban működött és a Boc-^i
család a Margit-utcában lakott. Később a
utcában cs»ládi házat vettek. Itt érte 10 e»*te0%
vei ezelőtt férje halála. Három esztendővel ^
előtt az özvegy a Batthyány-utcába k ö t t 6 ^ ]
ahol a 4 szám alatt vejével, Sepess Miháliy3'
leányával lakott, özvegy Bocskay Béláné
betegségére való tekintettel az utóbbi évek 3 ^
teljesen visszavonultan élt Batthyány-utcai
sában. Egészségének helyreállítására mindért ^
követtek, betegsége azonban annyira előre"^,
dott volt, hogy gyógyítani már nem lehetett, s
,
dán hajnalban bekövetkezett halála.
^ll ,
A lesújtó haláleset miatt Szegedre ér
Katalin leánya, a királyi hercegasszony. A
után folyamán fogadta B a k ó László reform
lelkészt"
A késő délutáni órákban a gyászoló c i J
gyászjelentést adott ki. Az elhunyt aTÍaS^,5|-A
leányai: Albrecht királyi herceg felesége B (X (jí í :
Katalin, Sepess Mihályné Bocskay Emma &
Bocskay Károly, Bocskay László gyászolj3*" $ ,
A temetés időpontját április 25-re. P«5°te*
után 4 órában állapították meg. A holttestet 3 ^
városi temető halottasházában r a v a t a l o z i k . ^
ahonnan pénteken délután a református
^
szertartása szerint helyezik örök nv^gal 0,l,

féláru utazási igazolványai f, E S ®

A kereszténység
Kínában
Gábris Grácián ferencrendi atya elő-,
adása az Actio Catholica szabadegyetemi előadássorozatában
CA Délmagyarország munkatársától) Lebilincselően érdekes előadás hangzott el szerdán
este fél 8 órai kezdette] a kegyesrendi gimnázium dísztermében. Az Actio Catholica szabadegyetemi előadássorozatának keretén belül P.
Gábris Grácián ferences atya Kínáról, a kereszténység kínai térhódításáról és a hatalmas
keleti birodalom népének vallásosságáról beszélt nagyszámú hallgatóság jelenlétében. Az
előadást Somogyi József főiskolai tanár vezette be, elmondva, hogy Páter Grácián hat
esztendeig élt Kínában, mint a kínai nép lelkének és testének orvosa, közvetlen élményekről számolhat be tehát előadásában.
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A HÍRES BUDAPESTI S Z Ó R A K O Z Ó H E L Y
SZENZÁCIÓS H Ű S O R ! TÁNC!

10 R Q G Y O G O S A N G H A Y - G I R L
Budapest, Horthy Miklds-nt 60.

n ^ :

La Bella Novatha

I
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Megszervezik
a felszabadult Délvidék forgalmát
Szeged felé
(A Délmagyarország munkatársától) A felszabadalt bácskai részek lakosságának áramlása Szeged felé máris érezhető, annak ellenére, hogy a 14 napi kiutazási tilalom még
taJSt. A hatóságok méltányos esetekben nem
zárkóznak ©1 attól, hogy ottani kereskedők,
akik a polgárság ellátásának érdekében bevásárolni indulnak Szegedre, átjöhessenek a
szomszédos falvakból. Ebből következtetve arra számítanak, hogy a zárlat teljes feloldása
ntán tömegesen indul meg a Délvidék lakossága az anyaország felé- Előreláthatólag nemcsak olyanok jönnek, akik bevásárolni akaínak. hanem olyanok is, akik viszont látni akarják a fégeil látott városokat, vagy a fiatalabb
nemzedék soraiból olyanok, akik még sosem
jártak az anyaországban és meg akarják tekinteni nagyobb városait. Az Országos Magyan

Idegenforgalmi Hivatal intézményesen szerve*
zl meg a felszabadult részek az anyaország
felé iránytűé forgalmát.
Dr. Rohfiingef, Endre miniszteri titkár, az
O M I H főtitkára beejlentette, hogy szombaton
Szegedre érfeBik és innen indul a felszabadult
városokba, falvakba a belső vándorforgalom
megszervezésére. Útjára elkíséri Skultéty Sándor, Szeged idegenforgalmi hivatalának tisztviselője is, aki Szeged érdekeit képv.iseli a
bácskai helységekben folytatandó megbeszéléseken és a Szegedte utazó kiránduló csoportokat szervezi meg.

— Ha Kína kereszténységéről és a kínai nép
Vallásosságáról akátunk beszélni, voltaképpen
Vsak a Kínában munkálkodó missziók küzdelmeiről hősies munkájáról
beszélhetünk, —
kezdte nagy érdeklődéssel fogadott előadását a
fiatal ferenCrendi szerzetes. Az előadás bevezető részében számszerű adatokat sorakoztatott fel, hogy hallgatósága belepillanthasson
abba a hatalmas birodalomba, amelyet úgy
Dr. "Rohringer Endre szegedi tartózkodását
nevezünk, Kogy Kína. Elmondotta, hogy Kífelhasználja arra is, hogy ellenőrizze a turistanában a lakosság hozzávetőleges számához viszálló befejezéshez közeledő
építkezésének
szonyítva meg mindig igen kevés a katolikus,
munkálatait.
a kínai nep millióinak alig 1 százaléka és ha
az összes keresztény felekezetek számát tekintjük, még ak^oe is alig haladja meg az 1 százalékos arányszámot.
Beszámolt ezután a kereszténység kínai terjeszkedésének történetéről, a Nesztoriánns eretnekség hirdetésétől kezdve Xavéri Szent Ferönlfig, majd a kínai missziók történetét IsA polgármester engedélye nélkül tilos a sertésvágás
mertette. A missziók terjeszkedése igen lassan
ment g megy ma is Kínában, mert az állan(A Délmagyarország munkatársától) A hiA sertéshús árak a következők:
dóak megújuló keresztény-üldözések időnként
vatalos lapban a sertésvágások korlátozásáról
karaj
3.— P
visszavetik. Megemlékezett a legujabbkori keés az ú j zsílj- és húsárakról megjelent miniszcomb
és
lapocka
csonttal
2.60 „
resztényüldözésekről, az 1920—26. évi kommuteri rendelet végrehajtási utasítása szerdán
fcomb
és
lapocka
csont
nélkül
3.02
„
nista vérengzésekről, majd a legutolsó kereszmegérkezett
Szegedre
az
I.
fokú
közigazgatási
A
rendeletről
a
hatóság
pénteken
reggel
tényüldözésről, amelyet ő maga is Kínában élt
részletes
hirdetményt
ad
ki.
hatósághoz.
A
végrehajtási
utasítás
alapján
a
'át 1935-ben.
hatóság egyelőre az alábbi tájékoztatót adja a
Páter Gráciána a továbbiakban a kínai ősvalközönség és a húsiparosok számára a sertésválást ismertette, amely — mint minden nép ősgások, valamint a zsír;- és húsárak terén életvallása —, egyistenhívő volt. Elmagyarázta a
beléptetett ú j Rendről:
négy fővallásból összekombinált jelenkori kíÉlősertést a jövőben vsak húsiparos, vagy
nai vallást, amely azonban inkább babona,
(A Délmagyarország munkatársától) A felsőjogosított
kereskedő vásárolhat,
m is osak tanyai gazdák régi kívánsága ment teljesedésbe a
mint tételes, egységes vallás. Beszélt a szimpnapokban, amikor a balástyai közlegelőn befejeztonizmnsról. Lao-Ce és Konfuce tanait boncol- vásárlási engedéllyel. Az engedélyeket a polgatta, majd a keresztény erkölcs szempontjá- gármester adja ki a közellátási miniszter ál- ték annak a védőszinnek az építését, amelyet a
tél végén kezdtek meg építeni. A balástyai köztal megállapított kontingens keretei között.
ból legveszedelmesebb vallást, a buddhizmust
legelőn tudvalevőleg minden ősszel és tavasszal
Magánosok
Csak
a
polgármester
engedélyéismertette hallgatóival. Ezután rátért a kínai
rengeteg állat legel. Mindenféle állatot, szarvasvel vághatnak sertést. Ha valaki hatnál több marhát, juhot, lovat hajtanak ide a felsőtanyai
kereszténység jelenkori elterjedettségére, elgazdák. A tavalyi és tavalyelőtti mostoha időjárás
möndotta, hogy Kínában ma 138 missziós püs- sertést akar levágni, ahhoz a közellátási mipökség, 2182 katolikus templom, 13-106 kápolna, niszter, engedélyét kell kérni. A magáncsalá- veszteségessé tette az itteni legeltetést, az álla2538 plébánia és több mint 30.000 filiálé műkö- doknál levágott sertés fehérárújának azt a ré- tok nagyrésze tbc-ben megbetegedett és elpusztult.
szét, ami a megállapított fejadagokon felül A felsőtanyai állatállománynak ilyen nagymérvű
dik. Két magyar misszió fejt ki áldásqs műköpusztulása indította arra a gazdákat, hogy kérjék
dést Kínában, együtt azonban nem munkál- mint felesleg megmarad, be kell szolgáltatni.
a várost: építtessen a balástyai legelőn védőszint
kodhatnak, mert nagy távolság yan a két
A rendelet álapján a hatóság Szegedre vo- az állatok számóra.
misszió területe között.
natkozólag a következő sertésárakat
állapíA város méltányolta a kérést és aránylag rötotta
megr
vid
idő alatt elkészült a szin, amelyet 2500 négyVégül azokról a nehézségekről beszélt a kiszögöl területen építettek fel. Az épület hossza
tűnő előadó, amelyek a missziós mnnkát hát- 170 kg-nál nehezebb fiatal la zsíreertés
65 méter, szélessége 6 méter, úgyhogy a legelőre
kg-ként
1.78 P
ráltatják Kínában. Ezek között első a közlekekihajtott sokszáz állat egyszerre elfér alatta. A
dési nehézség, a kínai birodalom beláthatatlan 150 kg-nál nehezebb fiatal l a zsírsertés
szint 2 méter magas gáttaí is körülvették, igy naoagysága, azonkívül a nyelvnehézség és a kongyobb viharok esetén az elöntéstől is védve van
kg-ként
174 P
A védőszint a napokban adják át rendeltetésének.
fuceisták nihilizmusa, amely a modern Kínát 140 kg-os 18 hónaposnál fiatalabb, vagy
—o()o—
fertőzi. Vetített képek bemutatásával fejezte
148 kg-os, de két évnél fiatalabb zsirhe rendkívül érdekes előadását a kínai míszsertés kg-ként
1.70 P
szionárius atya. Pénteken ujabb előadás kere- 110 kg-os l a sonkasüldő
164 P
tében számol be a Kínában működö katolikus 174 kg-ös l a őíegsertés
162 „
missziók munkájának eredményeiről.
Legalább 100 kg-os l a szedett sertés
164 „
Temesvár, április 23. Pancsova városában
170 kg-on alóli mindenféle öregsertés 1.54 „ vasárnap ünnepélyesen eltemették a szerbek által meggyilkolt kilenc jugoszláviai németet A
Sovány siildő 35-75 kg
1.90 ..
meggyilkoltak valamennyien a német önvédelmi
75 kg-nál nehezebb
1.64 „
szervezethez tartoztak. Egy fiatalembert csetnikek gyilkoltak meg nagypénteken Pancsován; a
A asirárák a következők:
többi nyolcat a 8. szerb gyalogezred hurcolta
zsír
3-30 P
magával Szerbia belseje felé, amikor Pafcsováról
zsírszalonna bőrrel
2.64 „
visszavonult. Egy Belgrádtól délkeletre fekvfl közbőr nélkül
2.84 „
ség határában nagyszombaton szerb katonák *u' lyos bántalmazások után agyonlőtték siket iMTL
háj
3.06 .

Megállapították
a felemelt szegedi sertésárakat
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Orsenigo m m n s
és Innltzcr iicrccgcrselí
K a s p e r b i P o r o s femcfésÉii
Prága, április 23. A Német TI jelenti: I n n i í z o r hibornok. bécsi hercegérsek szerdán Prágába érkezett, hogy résztvegyen K a s p e r bíbornak, prágai hercegérsek temetésén. Szerdán Prágába érkezett O r s e n i g o berlini apostoli nun.ciifc is. (MTI;.

Korporációs rcoűsicr
Horvátországban
Zágráb, április 23. A Stofani-iroda' jelenti:
A z ú j horvát állam, amelyet Pavelics alapított
meg. bevezeti a testületi rendszert,
amelyet
mindenekelőtt a munka, a tőke, az ipar területein valósítanak meg. Pavelics államfő utasítására Kvaternik
tábornok főparancsnok a
horvát hadsereget, az Usztasa szervezet világnézeti elveinek megfelelően szervezi.
Az ú j Horvátországot
eddig Olaszország,
Németország, Magyarország, Szlovákia és Bulgária ismerte cl. (MTI)

ÍS hirtelen megnövelteden szükséglet tette szükségessé a termesíefesLegek ígenyiievéteiét
Budapest, április 23. Az ország közellátásának
biztosítása érdekében a közellátási miniszter már
január 12-én két fontos rendeletet adott ki. Az
egyik meghatározta a buzaőrlcményékből, a szárazfőzelckekből, a zsírból, a szalonnából, a hájból,
továbbá a tengeriből a háztartásokban tartandó
éielmiszcrkészietek nagyságát. A meghatározott
.ifiennyiségen felül levő készleteket S nap alatt eladásra kellett felajánlani. A másik rendelet az 50
katasztrális holdon felüli birtokkategóriák tulajdonosait kötelezte arra, hogy az elmúlt évi termésükről adjanak számot.
Az utóbbi bejelentés alapján megindult a munka annak a termésfeleslegnek megállapítására,
amely a közfogyasztás céljaira igénybe vehető.
Mindezeknek az intézkedéseknek az volt a céljuk,
hogy . a rendelkezésre álló élelmiszcruienuyiség
helyes elosztását biztosítsák. A folyó gazdasági
év, háromnegyede már eltelt és ezidö alatt a közellátás az elmúlt évi rossz termés hozamából sok
körültekintéssel eddig nagyobb zökkenők nélkül
lehetett biztosítani. A közellátási problémák minél
erőteljesebben jelentkeznek, minél több idő telik
el abból az időszakból, amely alatt kizárólag az
elmúlt év rossz terméséből eredő készlelek állnak
rendelkezésre. A helyzet majd egy csapásra változik, amikor már az trj termést be takarítják. A
közelmúlt napokban a hadsereg megszállotta az
ezeréves Magyarország délvidékét, a hirtelen
megnövekedőit szükséglet széleskörű intézkedéséket tett szükségessé. Ebből a célból honvédségünk
készséggel felajánlotta beszerző osztagainak közreműködését A közellátási kormánybiztos, illetve
az országmozgósitási kormánybiztosok irányítása
mellett ezek az osztagok segitenek a közellátási
rendeletek betartásának ellenőrzésében. Az ellenőrzés során igénybe veszik azokat a készleteket,
amelyek a korábban kiadott rendelkezések értelmében amúgy is ígén.vbevehetíík voltak. A széleskörű ellenőrzés szükségességet igv azután mindenkinek meg kell értenie. Az ellenőrzési akciók által érintettek helyesen teszik, ha önként ajánlják
fel termény-többleteiket. (MTI)

ClhalssztoífáíTa m \ t
i u l i i l á r i s úlszhözgQtilésti
Budapest, április 23. A Királyi Magyar Automobil Club alapszabályait ezelőtt 10 évvel, 1901.
április 27-én bagyta jóvá az akkori belügyminiszter. Ezelőtt 35 évvel, 190C-ban választolta meg a
klub elnökül gróf A n d r á s s y Sándor valóságos
belső titkos tanácsost A KMAC nemcsak fennállásának 40 éves, hanem egyben elnökének 35 éves
elnöki jubileumát is megünnepelni óhajtotta április 27-ére egybehívott díszközgyűlés keretében.
Az igazgatóság azonban az időközben bekövetkezett és az aulósokat különösen érintő viszonyokra való tekintettel, az április 27-ére kitűzött, valamint. 10, évi rendes közgyűlését elhalasztotta. A
KMAC a közgyűlést későbbi időpontban tartja
mefl.

A Távolkelet

kell tekinteni, a fehér rádzsa Sir Charles Yyncr
(egy XIX. századbeli kalandor unokája) országúra. Burueó cgyhannadrésze (Anglia területének
felel meg) angol, kétharmadrésze holland. Szutuatra holland gyarmatszigetet 140— GüO kilométeres tengerszoros, a Malakkai-szoros választja
csak el, több, mint 1C0 kilométeres hosszúságban
a maiakkai félszigettől. Thaiföld felől szárazföldön is megtámadható. Ha azt vizsgáljuk, hogy
szárazföld felől meghódi'tható-e. ugy
rájövünk,
miként Gibraltár, Singapur is sebezhető, sőt mef
is hóditható.
Singapur elvesztése esetén az egész távolkclt?'
ti gyarmatbirodalom alapjában rendülne meg
sőt Ausztráliával is megszakadna a közvetlen
hajóösszeköttetés vonala, amit rövidesen követné
a területek elvesztése. Az egész gyarmatbirodalom fenntartásának pillérei az utvo'nalon kiépb
tett kulcshelyzetben levő bázisok lánca, bármely
láncszemének elvesztése a mögötte elterülő gyarmatok összeomlását is magával vonja.
Singapur 120 évvel ezelőtt alig 200 lakosama több. mint félmillió lakosa van. Majdnem
fele: 220—230 ezer kinai.
Bár Singapur éghajlata nem kellemes, igen
sok európai és amerikai fehér is emeli a lakosok
számát. A fojtó levegőt még elviselhetetlenebbé
teszi a város felett szélcsendes időben mcgáilapodott füst és korom.
Hogy Singapur bevehetetlen, avagy sem, azt
a közeljövő eldöntheti.

BIKW«n»BlB•BBWKWMaasz.naaw

Gibraltárja
Bevehető-e a singapuri erőd
A hadjárat még Európában száguld, de már
ott áll Ázsia kapujában és rajta dübörög Afrikán. Az elmúlt napokban ismét előtérbe került a
földközi tengeri »teknő« nyugati bejáratának, a
gibraltari erődnek kérdése és ugylátszik hamarosan az események sodrába kerül. Ugyanekkor
félreérthetetlen előkészületeknek vagyunk a szemtanúi Távolkeleten, Nem érdektelen hűt szétnézni a keleti Gibraltár, Singapu r erődjén.
A félsziget tengerbevesző végének egy keskeny természetes csatorna ragasztja az angoi korona gyarmatok legfontosabb, legerősebb kis szigetet: Singapuit. Ausztrália, Ujzéland s a nyugatindiai szigetcsoport tagjairól kiinduló hajók mind
érintik Sipgapurt.
Sir S t a m f o r t Rafflcs lSlü-bcn tüzle kl az
angol lobogót a mai főváros helyén, öt évvel
később 1821-ben dzsohorei szultántól az EastIndia company vette meg örökáron s az uj birtok 1SC7 óta angol korona gyarmat,
A szárazföld felöli még sik részről kiindulva
enyhe dombok nyúlnak a tengerbe és szirlekké
merednek. Alakja az óceán felé kissé már fogyó
félhold. Ezért már alakja s felülete ideálisan alkalmas támaszpont kiépítésére. Ezt az adottságot
az angolok száz százalékig kihasználták. Parivédclmük felszereléséről idegen halandó képet nem
alkothat, mert amikor a brit felségvizekre érkezik a bajóutas, a fényképezést szigorúan megtiltják. Meg kell elégednie azzal a képpel, mit a
szem recehártyája tud megrögzíteni, vagy ha ezt
kevesli, megnyugodhat a hadiszakértők azon kijelentésében, hogy a parti erősség még a mai
fegyverekkel is bevehetetlen.
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A SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Csütörtök délután: Iglói diákok
(Fillére*
helyárakkal).
Csütörtök este: Kaland (B-bérlet 27.),
Péntek: A limonádé ezredes (PremicrbérIet2S).
Szombat délután: Kolozsvári dradió (Ifjúsági
előadás, filléres helyárak).
Szombat este: Az ördög nem alszik (Muráti
Lili vendégfelléptével. Reudes esti helyárak).
Vasárnap délután: Limonádcczredcs (Mérsókéit helyárak).
Vasárnap este: Limonádéczredea.
Hétfő: Limonádéczvcdes (Összevont A- és Bbcrlet 28-ban).
Kedd délután: Pezsgős vacsora (Filléres hely
árak),

Három katonai repülőtéren földalatti hangárok, süllyesztett, szigetelt olaj- és benzintankok
ölelik körül a széles betonozott tereket. Általában igen sok mesterséges kúpot lát a szemlélő
a magasból, melyek mindegyike egy-egy földalatti rejtekraktárt vagy hangárt takar. Nem képtelenség azt állítani, hogy Singapurból egy jól
felszerelt légiflotta uralkodhat a délkinaj tengertől az ausztráliai szigetcsoportig elterülő légitéren. Ugyanakkor a szárazföldi légiflottának hatáskörét hatalmasan kiszélesítik a Singapurra támaszkodó repülőgépanyahajók, melyek mindegylke 45—70 repülőgépet hordoz. Az természetes,
hogy az ugyanezen érdekszférába tartozó más
nagyhatalom, Japán sem várja ölbétett kézzel,
hogy Anglia uralkodjék a levegőben, hanem
igyekszik légi bázisait mind közelebb tolni az
öt fojtogató hatalom légi központjához. Formozán, Hainanban, Haiponban, a délkinai tenderen
sőt legújabban Indokinában és Sziámban is'^szerzett támaszpontokat.
Singapur igazi fontossága, mint tengeri támaszpontnak domborodik ki. Az északi parton
18 kilométerre a fővárostól terül el a 21 négyzetmérföld területi flottabázis. A hadi kikötő
mcsszehordó nagykaliberü ágyuk tömege védi az
esetleges támadástól.
Kimagaslik a világ egyik legnagyobb elevátora, amelyhez hasonlót Szueztől keletre nem találhatunk. A parton meghúzódó különböző hadiszerelő és öntő műhelyeken kivül két hatalmas
dokk áll kcszeD arra az esetre, ha valamelyik
hadihajó megsérül. Az emberek ezrei foghatnak
azonnali javításhoz. S a beteg páncélóriás itt kikezelve épen onthatja a további halált. Az uszó
dokk 274 méter hosszú és 64 méter széles. Ez a
világ harmadik legnagyobb uszódokkja. Hatvanezer ember kényelmesen elfér benne. Angliában
épült, IS ezer kilométer távolságról vontatták Singapurba. A szárazföldi dokk 301 méter hosszú.
1 millió font költséggel épült, ötszázezer köbméter betonból. Békeidőben néhány kimustrált egység képviseli a hajóhadat, háború esetén magába
fogadhatja az egcsz távolkeleti angol hajóhadat,
sőt az amerikai flotta is jól védett otthont talál!
Megvivható-e, elfoglalható-e Singapur? Tenger felöl aligha, mert kis területen a védőlegyverek oly tömege van összpontosítva, hogy nincs
az a hatalmas hajóhad és oly erős páncélzat,
mclv sikeresen megbirkózhatna és leküzdhetné s
védők fcgwcreit. Kiéheztetés ellen biztosit a hátvéd, Malakka-félsziget. amelyet az utóbbi évek
folyamán teljes önellátásra rendeztek be.
A malájok földműveléssel ,és kaucsuk termesztéssel foglalkoznak (itt terem a világ kaucsuk
termésének 45 százaléka), addig a kínaiak a bányákat müvelik. Bányászata is elsőrendű, a világ
ón termésének 35 százalékát is Malakka adja. Jelentős a vasbányászat is.
Ha tovább vizsgáljuk Singapurt Boiucöra

TVÉSZET

A SZÍNHÁZI IRODA H Í R E I :
Ma este harmadszor kerül szinre Máraí Sáoél0*'
költői szépségű darabja, a Kaland, melynek előadásáról beszél az egész város. Altalános vélemény, hogy ilyen irodalmi értékű szinmü niáv
évek óta nem szerepelt a magyar színpadokon.
De nemcsak a művészi darabról, hanem a kitűnő
előadásról is hasonlóan vélekedik a publikum. A
ma esti előadás B-bérlet 27-ben megy.

I
s

Ma délután 4 órakor filléres helyár a kkal
Iglói diákok szerepel a műsoron, melyre a jegyeid
nagyrésze már elővételben elfogyott.
Szombat este Muráti Lilivel Az ördög *©» alszik.
pénteken este kerül felújításra prcmierbérlcf
28-ban Ilarsányi Zsolt és Vincze Zsigmond igent
mulatságos cn'ckcs vígjátéka, a Limonádé ezredes teljesen újszerű rendezésű beállításban és
és nagyszerű szereposztásban. A Limonádé ezredes vasárnap délután mérsékelt helyárakkal, vasárnap este bérletszünetben, hétfőn" este pedig
összevont A- és B-bérlet 2S-ban kerül még színre.
Szombaton délután fél 4 órakor A kolozsvári
dáridót játsszák ifjúsági előadásban filléres helyárakkal. Az iskoláktól visszamaradt kevés szánni
jegyet péntek-reggeltől árusítja a pénztár.
Muráti Lili vendégjátékára a rendes helyérak
érvényesek.
N»gy áldozatok árán sikerült megnyernie
igazgatóságnak egy esti vendégszereplésre Muráti
Lilit, a Vígszínház művésznőjét, a magyar filmek
ünnepelt sztárját. Szombat este az ide} szezoJ"
legnagyobb sikerű zenés bohózatában, Az ördög
nem alszik főszerepét játssza. Tekintettel arr^,
hogy rendes esti helyárak érvényesek, jegyét mái"
most váltsa meg.
liÜVIt

fillérért
mindennap

cserélhet

könyvet
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HÍREK
— Bála-nap a városházán. Béla napja alkalmából szerdán délelőtt a városi tisztviselői kar
tagjai dr. T u k a t s Sándor főispánnal és dr.
P á l f y József polgármesterrel az élen számosan keresték fel hivatalában dr. T ó t h Béla helyettes polgármestert, hogy jókívánságaikat fejezzék ki. Sokan gratuláltak a város társadalmának valamennyi rétegéből is. A szeretet és megbecsülés megnyilvánulása áradt azokból a jókívánságokból is. amelyekkel vitéz dr. T ó t h Béla
tisztiföorvost keresték fel tisztelői. A gratulációkból kijutott dr. B i a c s y Béla tb. tanácsnoknak,
a nérpjóléti hivatal vezetőjének is. _
A királyi
ügyészség és törvényszék birói, ügyészi és fogalmazói kara dr. T a r a j o s s y Béla ügyészségi elnöknél tisztelgett a névünnep alkalmából.
— Ismét megkezdődnek a vasnapok. A fokozódó szükséglet miatt ismét megkezdődik a
vas- és fémhulladék gyű jtése az ország területén. A vasnapokat az ország társadalma eddig
is lelkesen támogatta és a külföldi behozatal
nehézsége következtében beállott hiányt az országos gyűjtés nagyrészben pótolta. A városok,
faliak, tanyák lakossága egymással versenyezve gyűjtötte a vas- és fémhulladékot. Most,
hogy a változott viszonyok következtében a
behozatal még nehezebb lett. az ismét meginduló gyűjtésnek még nagyobb a jelentősége.
'Az u j gyűjtési mozgalomba Erdély is bekapcsolódik és éppen ezért a Fémgyüjtő több,
mint kétezer megbízottal indítja meg a második gyűjtési akciót. A gyűjtés még ebben
a hónapban az egész ország területén megindul a kibővített szervezettel,
— Tori Béla halálának ötödik évfordulója.
Budapestről jelentik: Turi Béla halálának évfordulója alkalmából szerdán délelőtt gyászmise volt az egyetemi templomban, melynek
főoltáránál ö t v ö s Lajos mutatta be az engesztelő szentmiseáldozatot. A templom mellékoltáránál volt paptársai ajánlották fel szentmiséiket az elhunyt lelkiüdvéért. A gyászmisén, amelyre Turi Béla rokonait, egykori politikustársait, a kereszténypárt tagjait, valamint barátait és ismerőseit gróf Z i c h y János hivta meg, testületileg vettek részi a kereszténypárt tagjai, a Szent István-Társulat
képviselete, a Katolikus Népszövetség, számos
katolikus egyesület küldöttsége, a katolikus
sajtó több munkása és az elhunyt rokonsága
és tisztelőinek serege.
Teherautó elütött az országúton egy játszadozó gyermeket. Szerdán reggel Kistelekre hívták
a szegedi mentőket, ahol egy teherautó elütötte
az országúton játszadozó F a r k a s Antal 12 éves
„tanulót. A mentők súlyos állapotban a sebészeti
klinikára szállitották. A csendőrség a gázolás
I ügyében megindította a nyomozást
l
Orvosi hir. Dr. Korényi Elemér fogorvosi
, rendelését megkezdte Kárász-utca 5. se.
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j _ Névváltoztatások. A belügyminiszter É g i v á r i József családi nevét saját kérésére korábbi nevére. E i t l-re, C e t e h á z y
János
!
családi nevét saját kérésére régebbi nevére,
f
C e 11 l-re változtatta vissza.
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Irta: REMÉNYIK SÁNDOR
Vedd a lámpát, magunkba szállunk —
Nincsen ezen kívül más szállásunk,
Magunkba szállunk: ez most minden,
A külvilágban semmi sincsen.
A külvilág rémek világa.
Te is árva vagy, én is árva.
A külvilágban kockázat van
A legártatlanabb szavakban.
A külvilágban kémek lesnek —.
Lélckzetünkre is fülelnek.
Vedd a lámpát, magunkba térünk —
Nagy a vétkünk: az emberségünk.
Magunkba még mélyebbre szállunk;
Nagy a bűnünk: a magyarságunk.
Nyáj-néppé nem akarunk lenni,
Iszonyú mélyre kell hát menni.
Idegenné nem tudunk válni, —
Hát minden tárnát fel kell tárni.
Ahol még érc van: emberi s magyar.
Hová nem hat le semmi zivatar.
Lassan megszűnünk írni, sirni.
Segítségül bárkit is hivni.
Nemzet-forgácsot, csillag-töredéket;
Minket ugyan kicsoda ért meg?
Vagyunk kétféle érthetetlenség,
Menyegzőkön külhoni vendég.
Ki nem elégít semmi ország,
Egyedül ez a mély mennyország
Vedd a lámpát, magunkba térünk,
Nincs külvilágban menedékünk.
Érzed? réteg réteg ntán szakad,
Omlik be tétova léptünk alatt.
Ez még mind rögös, érzéki világ,
De mi megyünk, mind mélyebbre tovább
Ahol már csak a Lélek lelkesít —
Megyünk, meg nem állunk az Istenig

B a l l o n

k á b á t o k

L a m p e l és H e g y i n é l

485|i
— Temetés. Szerdán délután őszinte nagy részvét mellett kisérték el utolsó útjára a zsidó temető cinterméből a szegedi kereskedőtársadalom ismert és becsült tagját. D o m á n Mátyást. A ravatalt elborították a részvét virágai, körülállta a
rokonok, barátok, tisztelők nagy tábora. A gyászszertartást dr. F r e n k e l Jenő tartotta, búcsúbeszéde után dr. E i s n e r Manó búcsúzott el az elhunyttól a baráti kör nevében. A koporsót ezután
a gyászolók kikísérték a sírkertbe, ahol Domán
Mátyást örök nyugalomra helyezték.
— Lezuhant a második emeletről és halálra
zúzta m»gát egy kisleány. Budapestről jelentik:
Borzalmas szerencsétlenség történt a Kondorosiuton. A 2-es számú ház III. emeletének egyik erkélyes lakásából nézett ki az utcára P e t r ó Éva,
Petró János segédmunkás 11 éves kisleánya. Nekitámaszkodott a vasrácsnak, amely kidőlt és leI zuhant az úttestre, utána esett a szerencsétlen kisleány is. összetört tagokkal terült el Petró Éva
az úttesten, segíteni már nem tudtak, a kisleány
meghalt.
— Elfogtak egy mezőkovácsházi szélhámost.
Fondorlatos szélhámost kisértek be szerdán a
szegedi ügyészség fogházába. A mezőkovácsliázi
csendőrség elfogta K a p l a r i k János 38 éves
foglalkozásnélküli egyént, aki az utóbbi hetekben
Makón és Mezőkóvácshifán különböző csalásokat
követett «1. Az elfogott szélhámos rörideaep biró.
ság elé kerüL

e

— Bővérű, kövér egyéneknek, köszvényes betegeknek és aranyérben szenvedőknek reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes »Ferenc JózseL keserűvíz, biztos, alapos és mégis
enyhe hashajtó hatása következtében, gyakran igen
jó szolgálatot tesz. Kérdezze meg orvosát!
— Négy páncélos hadosztályt alakit Amerika. M a r s h a l tábornok, az Egyesült-Államok vezérkari főnöke nyilatkozott a szenátus
fegyverkezési bizottsága előtt. A tábornok kijelentette, a washingtoni hadügyminisztériumnak sikerült túlhaladnia a holtponton és sokat tanul a német harcmodortól. Páncélos csapatok kiképzése céljából négy hadiiskolát létesítenek és ezekből négy páncélos hadosztályt alakítanak majd. 1939 juliusában 169.00C
fő volt a hadsereg létszáma. Ez azóta egy és
egynegyed millióra emelkedett. Marshal szerint
épp a legutóbbi hónapok tapasztalatai tették
érthetővé a német véderő nem egy ujitásál.
Ennek alapján alapvető átalakuláson mentek
át a washingtoni hadügyminisztérium tervei
mind hadászati, mind pedig műszaki téren.

TŐZSDE
Budapesti értéktözsdezárlat. Igen szilárd irányzattal, élénk forgalommal nyitott a tőzsde. Az első árfolyamok a piac egész területén jelentékenyen magasabbak voltak á tegnapiaknál. Nemsokkal nyitás után a bányaipari értékek piacáról
kiindulva a kínálat megerősödött és a részvények
árfolyama lemorzsolódott, úgyhogy a nyitástól
zárlatig a bányaipari részvények árfolyamában
igen nagy különbség mutatkozik. A Magyar Nemzeti Bank részvények, valamint a sörértékek jól
tartották kezdeti magas árfolyamukat. A tőzsde
egyenetlen irányzattal zárult. Zárlati árfolyamok:
Magyar Nemzeti Bank 241—, Kőszén 674.—, Gana
26.80, Egyesült Izzó 252.—, Szegedi kenderfonógyár 108—.
Zürichi devizazárlat. Páris 9.67 fél, London
17.25, Newyork 431.25, Milánó 21.75, Berlin 172.50,
Szófia 4.25, Athén 2.87 fél, Bukarest 2 —
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font —.—, helga fr. —.—, dán kor. ——, dinár
, dollár 343.00—348.00, francia frank
—.—, hollapdi forint —.—, cseh-szlovák korona
—
(20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
szlovák kor. 11.45—li.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével, kanadai dollár 250—300, !ev«
t^.—, leu 3.20—3.40, lira 17.40-17.90, német márka
—.—, svéd kor. 71.70—82.70, svájci frank 79.55—
80.55.
Budapesti terménytözsdezárlat, A gabonatőzsdén az árak változatlanok.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 24.—, rozs 71 kg-os 20.—, sörárpa
kiváló 2600. sörárpa I. 25.90, sörárpa 24.90, ipari
68 kg-os 23.80, takarmányárpa 65-06 kg-os 21.80.
takarmányárpa középminőségü 20.80. zab 41 kg-os
22.70. kukorica 1980.
Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza alig tar*
tott. Májusra 88 hétnyolcad—89, juliusra 86.75-1
86 hétnyolcad, szeptemberre 86 hétnyolcad—87,
Tengeri tartott. Májusra 67 háromnyolcad, jiw
liusra 67.75, szeptemberre 68. Rozs lanyha. Má*
jusra 42 hétnyolcad, juliusra 50.75, szeptemberre
51.75.

SZERKESZTŐI ÜZENET,
Cs. K. és ö. G. III. poig. oszt. tanulók. Haza*
fias lelkesedés és a vers szeretete érzik »Vissza*
tért a Délvidék« és »Bácska visszatért* cimü kö*
zös költeményeikből. Mindkét versük piros-fehér
virág, amit gyenge leánykezek gyűjtögettek —,
hogy a költeményekből idézzük. Persze, a virágoknak még ki kell nyilni és illatosam szépen virítani: Ha a tanulás megy, akkor nyugodtan gyakorolhatják tovább a verselést is.

Délmagyarország
telefonszáma

éjjel-nappal
1 3 — 0 6

8

SPORT

DÉLMAGYARORSZAG

Csütörtök, 1941. ÁPRILIS 21

APRÓHIRDETÉSEK
£ I a d 0

Lakás: 2 szoba, Konyha
spejz, kamra Franciautca 25 szám. Kossuth
Lajos sugárut mellett
május 1-ré kiadó, víz,
villany bent van.

liázalí ts
mümmismh

íaiigasüinenoK
Eladó a^inontcs bér- Újszeged legszebb heház forgalmas piacnál lyén, villanegyedben 3
9500" P évi bérjövede- szobás magánvilla teljes komforttal egészleméi 200.C00. Qáztelck
forgalmas uton
négy- ben vagy 1 szoba bútoszögölenkint 130 pergő. rozva, 2 szoba üresen,
fürdőszobaÚJSZEGEDEN:
Adó- konyha-,
használattal azonnalra
mentes 3 szobás ház.
kerttel postánál lü.UGO kiadó. Érdeklődni teleP. Adómentes villa, 3 fon 33-30.
szobás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, kőrútnál
10.000 P.
Magasföldízintes pincézclt, \ szo- Ügyes fiút
tanulónak
bás, fürdőszobás, kert- felveszek.
Czékusné
tel bid közelében 16.000 cuknászda,
SzéchcDyia
P. Adómentes. in gas- tér 5 sz.
földszintes,
4 szobás,
fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P. Adó- Jó munkás férfi fodrász segédet felveszek.
mentes uri villa. 5 szo
bás, minden komforttal, Kecskeméti, Fodor utkerttel, hidhoz közel 30 ca 36.
ezer P. Rókuson: főidVarróleány állandó —
szintes ház. 3 lakással,
megosztható nagy te- munkára felvétetik Vár
lekkel 12.000 P. Róku- u. 7, I. em. divat'terem,
son templomnál, kövfg
utcán, bérház, 6 lakással, udvari
épülettel,
nagy udvarral, iókar
FÜSTÜLT
ban 20.500 P. Ma sas- LIBAMELL;
földszintes,
4 szobás,
modem és 2x1 szobás és comb kilóvétclnél 4
fakássaL kerttel, kör- P. Kossuth Lajos suúton belül 28.000 P. gárut 10. Falatozó. 243
Emeletes
s-urokbérház
üzletekkel, fürdőszobás
lakásokkal, körúton belül 24.000 P. Kétemeleveleit és bélyegeit
jól értékesítheti. —
letes bérház, 8 lakásBélyegkereskedés,
sal, sngárnton 2500 P
Iskola u. 29. Telefon
hérjöv.' 35.000 P. Bér49-03.
398
ház 3x3, 4x2. 5x1 szobás lakással 3500 P
bérjőv. Boldoffncszonv- Fűszer-, rőfös- és fessugáratnál
40 000 P. ték üzlet berendezés —
Tápé,
Gyümölcsös
2100
n. külön is? eladó.
öles, adómentes lakó- Kossuth 11. 27.
házzal, fö uton 22.000 P
S z ö 1 í ő és gyümöl- Használt cseréi
csös 3 holdas.
Do- és tűzhelyek olcsón eltnaszéken.
tanvávat.
adók. Megtekinthetők:
vasútnál 10.000 P 25 Attila u. 16. sz. a.
holdas szántó, tanvával
250 sertésre hizlaló- Magasszáru szürke női
akollal, müutnál 35.000 uj 39-es cipő eladó.
P.30h"oTdas szántó, ta- Kazinczy utca 6, földnyával Bánátban 30000 szint 3.
P. 50. 86. 70. 118 holdas
bánáti tanvas birtok.
Mérlegsulyoikat veszünk'
Alkalmi vételek.
100 kg-ig,"Szózat nyomda, Kossuth Lajos sugárút 8.
F". M. ingatlanirodánál,
Eladó keveset használt
Horthy M. «. 2. (Kul
2 drb 200x90 cm ajtó
turpal-Mnnál '
ácstokkal, egyik külső
faajtóval, 1 drb 180x30
cm dupla ablak. Petőfi
Sándor sugárut 49 sz.
XfaiA*
Utcai szoba bútorozva,
vagy üresen kiadó. Meg
tekinthető a déli órákban: Kelemen u. 11. 1 5.
Elveszett szerdán délben Móra park és színház között barna cipzáras retikül aranykarkötövel, arcképes igaKeresek
egy
szoba, zolvánnyal. Megtalálója
konyhás lakást: 2 sze- j jutalomban részesül. —
Dugonics 1 28.
mély jeligére.
•
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A piros-fehérek utolsó előkészítése az Elektromos elleni meecsro csütörtökön délután lesz,
amikor az együttes az SzTK-vai játszik edzőmérkőzest az ujszegedi pályán. A csapatot csütörtökön este fél 9 órakor a Stcmler-vendéglő különtermében tartandó sportbizottsági ülésen állítják
össze, Hesser Tibor edzőtől szerzett értesülésünk
szerint nem valószínű, hogy változtatnak a Gammát legyőző együttesen.
— Nem szeretnénk más ösöszetótelü együttessel kiállani a küzdelemre — mondotta az edző.
— Szó lehet Kalmár és Polyák II. szerepeltetéséről is, tekintettel arra azonban, hogy nincsenek
edzésben, a jelek szerint a második garnitúrában
kapnak helyet
A csapat szombaton éjszaka vonattal, hálókocsiban, vagy vasárnap reggel autókon utazik
Budapestbe.
A Szeged I I . is játszik vasárnap; a piros-fehérek tartalékjai Kecskeméten, a KAC ellen vendégszerepelnek az NB HL osztályú bajnokság keretében. Ennek a csapatnak az összetételét megnehezíti az a körülmény, hogy a tani'tóképezdéseknek vasárnap kupamérkőzésük van. Ezzel
szemben rendelkezésre állanak az alföldi kerületbon szereplő játékosok, akik ezúttal még nem
szerepelnek a bajnoki küzdelemben,
•—oOo—•
Csinosítják
a

a

SzVSE—SViE

Yasutas-sfadfont
bajnoki

mérkőzésre

Tekintettel arra, hogy csak kedden reggel jöhettek haza a Vasutas-játékosok Győrből, edzésüket csak szerdán tarthatták meg. Az erőnléti
gyakorlatokat lelkesen és szorgalmasan végezték
a futballisták és erősen fogadkoznak, hogy az
őszi 0:2 arányú vereségért revansot vesznek az
SVSE-n. A két vasntasegapat találkozója megérdemli az érdeklődést, a soproniak, az idén erősen feljavultak, a szegedieknek pedig minden
pontra szükségük van, hogy vezető helyüket megtartsák.
A vezetőség nem volt mejgelégedve a csatársorral a győri mérkőzésen, ezért kisebb változás
várható ebben a sorban.
A mérkőzésre alaposan rendbehozták a stadiont; szerdán hozzákezdtek a fü kaszálásához és
a játéktér hengereléséhez, de csinosítást is eszközölnek a sporttelepen.

«
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X Június 29: a szegedi NB II. rangadó határnapja. A Vasutas és a SzEAC — amint ismeretes — közösen kérték a szövetséget, hogy az április 6-án elmaradt meccsüket junius 29-re t&zze
k i Az MLSz teljesítette a kérést, igy junius 99-én
kerül eldöntésre a szegedi NB IL osztályú rangadó.

KÖZGAZDASÁG
K á p r á z a t o s Keretek k ö z i i h f o n n i f e l
a Buoapesii Nemzetközi Vásár
r e v ü - s z i s p a a a n a nos d v a .
Budapestről jelentik: A hölgyközönség mia
tudja, hogy a legtökéletesebb divat- és ár tájékozódást a tavaszi Nemzetközi Vásár nyújtja.
Hogy mit hoz fel Erdély, a székely megyéig
Kalotaszeg, Kárpátalja, Felvidék, Dunántul, Alföld és a matyók hazája kézimunkákban, az már
egymagában is valóságos csoda lesz.
A bőrdiszmüárusok, a művirág- és müékszwkészitők, a kerámia mesterei, a fazekasok, mindmind a női szívnek kedves tárgyakkal állnak ki,
A szegedi bőrtalpú papucsot utalvány nélkül vásárolhatja a közönség és valósággal mesébe illik, hogy milyen női lábbelieket remekelt máris
a magyar cipőipar, persze olyanokat főként, amelyek megszerzéséhez szintén nem kell utalvány.
A legnagyobb látványosságot a Vásáron mégiá
talán a külön revüszinház nyújtja. Ennek színpadán 34 válogatottan szép mannequin 80 előkelő
divatszalon 350 modelljét mutatja be, természetesen a modellekhez legjobban illő kalappal, cipővel, retiküllel, nap- és esernyővel együtt Mindeu
modell, minden divatcikk a ma is könnyen megszerezhető anyagokból készült s igy nemcsak «
legújabb divatot, de az uj — kitűnő és Ízléses —
anyagokat is mind megismerheti itt a közönség.
Meglepetéssel várják a hölgyeket azok az újdonságok is, amelyeket az edénygyártó-, a konyha- és lakásberendezőiparok produkáltak.
A minden menetjegyirodában kapható vásárigazolvány kedvezményével már szombattól, április 26-tól kezdve féláron lehet Budapestre utaa>
ni. A vásár május 2-töl 12-ig tart

R vidéki Hrikőziüség
kedvenc hotelje

—oOo—«
X A SsEAC ée a* elmaradt soproni mérkőzés.
Jelentette a DélinagyarorwAg, hogy a SzEAC az
MLSz rendelkezése ellenére sem tudott vasárnap
elutazni Sopronba. Az elmaradt mérkőzés ügyével a héten foglalkozik az MLSz illetékes fóruma,
az érdekeltek nagy érdeklődéssel várják a döntést. A soproniak abban reménykednek, hogy a
mérkőzés két pontját megkapják, mert — mint
mondják — a SzEAC távolmaradt a meccstől,
anélkül, hogy engedélye lett volna. Ezzel szemben Szegeden nem tudják elképzelni, hogy a szövetségben olyan határozat
születhessen meg,
amely az egyetemistákat megfosztaná attól a lehetőségtől, hogy alkalmas esetben kiállhasson a
küzdelemre. A SzEAC-ban hangoztatják, hogy az
egyetemisták nem azért nem utaztak el a meccsre, mert nem akartak játszani, hanem azért, mert
nem tudtak, éppen ezért nem is kerülhetnek hátrányos helyzetbe. Hogy mennyire kedvezőtlen az
előkészületi helyzet a SzEAC-ban, bizonyítja az
a körülmény, hogy a csütörtökre tervezett edzést
is el kellett halasztani, mert nincs elegendő rendelkezésre álló játékos.

X Dr. Gidófalvy Pál nvogdijazásál kérte
Hódmezővásárhely városától. Hódmezővásár-

fel -láb
Kü.-kint l ' 2 0
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László-vándordijaa mérkőzés megrendezésére *m>
sárnap kémül sor. A meccset Kiskunhalason játszszák. A diákok szerdán Hesser Tibor vezetésével
edzést tartottak, pénteken ismét tréningjük lesz.
A tanitóképezdéseknek nem lesz könnyű dolguk,
mert a halasiakról jó hirek vannak forgalomben.

helyről jelentik: Hódmezővásárhelyen járt dr.
G i d ó f a l v y Pál. az MLSz elnöke, aki mint
köztudomásu, Hódmezővásárhelyen városi fogalmazó. Gidöfalvy
Pál kijelentette,
hogy
nyugdíjazását kéri Hódmezővásárhely városától. Gidófalvy két éven át fizetésnélküli Szabadságon volt, most .1-4 évi szolgálat alapján
kéri nyugdíjazását.
X A Tanítóképző kupamérkőzése Kiskunhala,
son. A három héttel ezelőtt elmaradt Tanítóképző— Kiskunhalasi reíeruuUus gimnázium Szent
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BUDAPEST, III. ZSIGMOND TJCCA R - 4 6
Telefonok: 151-735, 1S1-738, 157-299.
Szembea a világhírű Lukácsfardövel és Gsászárfürdővel, a Rózsadomb alján. — Teljes
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés. — A
Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasx távolságra. A szálloda teljesen újjáalakítva, *B
vezetés alatt álL
ELSŐRANGÚ CAPB KMTAUBAJTf,
GARI ARAK.
OSesS BMGSE penzióval, vagy ané&ft

Szerkesztésért és kiadásért felel;
BEREY
GÉZA
főszerkesztő,
a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalal
ügyvezető-igazgatója.
Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6., I. cm. —
szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kia<F"
hivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (e***
kesztöség, kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
^
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat
.Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépÓ*
Szeged, Kálvária-utca 14., telefon 10-84.
Felelős üzemvezutö; Ablaka István,

tó],
<l*lt

